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NORGES BANDYFORBUND 

INNEBANDY • BANDY • HOCKEY 

 

SERVICEBOKS 1, ULLEVAAL STADION, SOGNSVEIEN 75  0840 OSLO 

 

 ORG. NUMMER 971434406 

 BANKGIRO 7874.05.85486 

 TELEFON (+47) 21 02 95 70 

 TELEFAX (+47) 21 02 95 71 

 E-POST bandy@nif.idrett.no 

 WEB www.bandyforbundet.no 

Referat styremøte 8 – 2015/16  

Hockeyseksjonen 

 
Tid/Sted: Tirsdag 08. MARS 2016 kl. 17.00 Ekeberg 

Tilstede: Jaswinder Singh, Khuram Shehzad, Mohammad Shabbir, Zuhaib Malik og Sukhwant Gill 

Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani og Bjørn-Erik Thorp 

Ikke tilstede: Davinder Singh 

Referent: Mohammad Khidash Kiyani 

 

 

8.1: Godkjenning av referatet fra forrige møte: Godkjent 

8.2: Nytt fra administrasjonen: Fra administrasjonen ønskes det klarhet på stillingene og ansvars områder. Syke 

fravær i OABR har ført til at administrasjonen i OABR har fått mer arbeid enn det som er vanlig. Administrasjonen 

må bare beklage for at ting går tregt med å administrere landhockey, men det skilles for lite tid og for mange 

oppgaver. Administrasjonen vil også gjøre klubbene oppmerksom på at de må til enhver tid være tilgjengelig på 

den mail adressen som de har oppgitt til administrasjonen. 

8.3: Nytt fra forbundet: Årsmøter skal avvikles før de datoene som er satt opp. Hockeyseksjonen og forbundet 

ønsker et skriftlig årsmøte referat fra klubbenes årsmøter. Forbundsstyret har ytret sin bekymring rundt lisenser 

og medlemmer. I forhold til forrige lisensperiode så har lisensene gått ned og seksjonen oppfordrer alle klubbene 

til å jobbe hardere med å øke lisens antallet. Når det gjelder medlemmer, så er alle klubber kjent med 

problematikken og forbundet og seksjonen er spent på å se om vi klarer å holde antallet over 1500 aktive 

medlemmer eller ikke. Det oppfordres fra seksjonen om at klubbene nå lager seg en oversikt over aktive 

medlemmer fra 2015 og gir oss en beskjed på antallet før idrettsregistreringen starter i April. Videre orienterte 

Jaswinder litt rundt Voldsløkka banen: Politikerne har sagt klart og tydelig ifra at vi nå i første omgang begynner å 

bygge banene av de pengene som nå er innvilget og ser hvor langt arbeidet rekker med de pengene. Også får 

man i andre omgang bygge klubbhus og garderober.  

8.4: Årsmøte 2016: Seksjonen minner om årsmøte 8. Juni 2016. Innkallelsen blir sendt ut innen fristen. Klubbene 

har mottatt mail fra Khidash angående hvem som er på valg, og seksjonen ber klubbene om å sende sine 

kandidater til valgkomiteen. Valgkomiteen har også, ved eget initiativ, begynt arbeidet til valget.  

8.5: Evaluering av inne sesongen så langt:  

                  8.5.1: Veteran serien: Seksjonen har vurdert veteran serien i år og konkludert med at det ikke blir gitt 

noen premie til serie vinner i veteran serien. Seksjonen konkluderte med at veteran kampen mellom Sentrum og 

Kringsjå blir satt som uspilt og det gis 0 poeng til begge lag, og ingen bøter sendes til klubbene. I Mask og Furuset 

kampen gis det walkover til Furuset, da de var de eneste som dukket opp, men det gis ingen bot til Mask. Videre 

ønsker seksjonen at klubbene spiller ferdig de siste veteran kampene den 12. Mars 2016. 

                 8.5.2: Senior serien: Seksjonen og administrasjonen har mottatt tilbakemeldinger om at serien burde 

spilt som en dobbelt serie i stedet som 1.- og 2. divisjon. Administrasjon kan gjøre klubbene oppmerksom på at 

grunnen for at vi måtte gjøre det som vi gjorde var på grunn av mangel på hall tid etter 12. April og bruk av hall til 

minirunder og veteran serie. Men seksjonen og administrasjonen tar med tilbakemeldingene og vurderer dette til 

neste sesong.  
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8.6: Utendørs sesongen 2016: Påmelding til utendørs 2016 sendes til klubbene snarest og fristen for påmelding 

settes til søndag 3. April. Administrasjonen ønsker også at klubbene melder inn nye dommere på påmeldingen. 

Jaswinder ønsket at påmeldingen også sendes til Ullevål Bandy da de har ønske om å delta i utendørs serien. 

Seksjonen har bestemt at kanskje NM utendørs for U16 blir spilt og arrangert i Stavanger i år. 

8.7: Dommer utviklingen: Dommerkomite informerte om at kortene, fløytene og draktene er det Khuram som 

skal ha oversikt over. Shabbir tok opp det med å invitere en dommer fra Danmark til NM finalene. Som dere vet 

så reiste Khidash som dommer til Danmark for å dømme det danske mesterskapet. Khidash fortalte om oppholdet 

sitt der nede. Med tanke på at vi sendte en dommer ned til Danmark, konkluderte seksjonen med at vi inviterer en 

dommer fra Danmark til NM sluttspillet den 09. April 2016. Oppholdet hans blir betalt av hockeyseksjonen, og han 

får det samme honoraret som en norsk dommer får for å dømme kampene av klubbene som spiller kampen. Det 

er ønske fra administrasjonen at der det lar seg gjøre så setter man opp nøytrale dommere, men selvfølgelig hvis 

de nøytrale ikke har mulighet så må det settes opp dommere slik at kampene blir spilt. 

8.8: Utviklingsarbeidet: Jaswinder fortalte om utviklingen i Ullevål bandy og har ansvaret for å finne ut hvor langt 

prosessen med å etablere en landhockey gruppe i klubben har kommet. Khidash informerte om at det 

utviklingsavdelingen har konkludert med er at vi i landhockey miljøet mangler kompetanse. Om det så er 

kompetanse som trener, dommer eller leder. Khidash jobber da i samarbeid med andre faglige personer i 

forbundet med å utvikle en trenerkurs for foreldre og nye spillere som da vil hete «Velkommen til landhockey». 

Dette er tatt i fra innebandy som har dette som det første kurset i trener utdanningen. Videre har seksjonen og 

administrasjonen undersøkt litt om trener kurs fra FIH. Dere kan lese litt om det her: http://fih.ch/inside-fih/fih-

hockey-academy/coach/coach-education-pathway/. Seksjonen oppfordrer alle trenere, lagledere og dommere til 

å ta de to online kursene som er på den nettsiden, da det er obligatorisk å ta dersom du skal ta trenerkurs i regi 

av FIH. Det er helt gratis å registrere seg, og vi minner om at Khidash har allerede tatt begge disse online kursene. 

Khidash informerte at de hadde en avtale med Divyabhanu Rathore fra Kringsjå om å ta bilder i Kringsjå Cup som 

brukes til brosjyre materiale og kurs presentasjon av NBF. Administrasjonen mangler fortsatt samtykke skjema fra 

noen av klubbene, og ber dem vennligst sende dem til Khidash så fort det lar seg gjøre. Klubbene gjøres også 

oppmerksom på at de kan følge Khidash sitt arbeid med utviklingen på denne siden: 

http://nbfutvikling.no/index.php?pageID=247.   

8.9: Utstyr til utviklings prosjekter: Jaswinder har køllene til Sentrum CC og de leveres til dem nå på lørdag. 

Videre skal Jaswinder og Khidash lage en oversikt over hva de har av utstyr og hva som skal bestilles. Khuram 

har ansvar for utstyr rundt U21 landslaget. 

8.10: U21 landslaget: Khuram informerte om at Mascha ønsker en landslagssamling den 16.- eller 17. April. 

Khidash sjekker rundt hall tilgjengelighet. Mascha lurer på om trenings og teste område på Olympiatoppen er 

tilgjengelig for NBF – Khidash skal sjekke ut dette. Seksjonen bestemte seg for å gi Khuram en klar rolle til 

landslaget bortsett fra kun som kontaktperson. Seksjonen valgte at Khuram reiser med U21 landslaget som team 

manager og har ansvar for alt det praktiske rundt landslaget. Følgende poster er da bestemt av seksjonen: Team 

Manager: Khuram, Coach: Mascha.   

8.11: NM 2015/2016 og pokalene: Trekningen blir gjort på lørdag 12. mars 2016. Ansvarlig for trekningen blir 

Khuram og Khidash. Khidash sender en egen mail til klubbene om dette og hvordan det skal gjøres. NM oppsettet 

for finale dagen ble bestemt som følgende:  

Dato: 9. April, hall: Klemetsrud 

Kl. 10:00 – 1. Semifinale (Senior) 

Kl. 11:30 – 2 Semifinale (Senior) 

Kl. 13:00 – Oppvisningskamp for U13 

Kl. 14:00 – G13-16 Finale 

Kl. 15:15 – Senior Finale 

Kl. 16:15 – Premieutdeling 

Mulighet for ekstra omganger og straffer har blitt tatt i betraktning for tidspunktene. Når det gjelder 

oppvisningskampen for U13, tenker seksjonen at Khidash setter opp en liten turnering for Kringsjå U13, Furuset 

U13 og Mask U13 med kamper på 10-15 minutter hver som gir 2 kamper pr. lag. U13 vil også få tildelt pokaler 

som er bestilt av seksjonen. Administrasjonen v/Khidash ønsker en bekreftelse fra Kringsjå, Furuset og Mask om 

at de stiller med U13 lag den dagen. Hvis det er andre klubber som også vil delta, må de sende forespørsel til 

Khidash. Arrangøren for NM er ennå ikke bestemt, da Kringsjå ikke vil bli arrangør. Khuram skal høre med Mask 

om de kan være arranger og bidra med kiosk og andre praktiske ting under NM. Seksjonen får ansvaret for 

sekretariatet begge dagene. Seksjonen gjør oppmerksom på at vi inviterer personer utenfor landhockey miljøet 

slik at vi må til enhver tid under arrangementet oppføre oss profesjonelle. Vennligst følg de retningslinjer og regler 
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som seksjonen setter opp for arrangementet. Seksjonen snakket om hvordan finale kampene skal spilles med 

nasjonalsanger og oppstilling. Seksjonen snakker mer om dette på neste møte.  

Seksjonen diskuterte fair-play pokalen, og bestemmer vinneren på neste møte. Videre fortalte administrasjonen 

at alle pokalene er bestilt og noen har også kommet. Seksjonen informerer om at kvartfinalene for senior og 

semifinalene for U16 spilles samme dag den 02. April på Klemetsrud.  

8.12: Evaluering av MASK sin deltakelse i Slovenia og Khidash som dommer: Seksjonen snakket rundt Mask 

sin deltakelse i Slovenia. Seksjonen bestemte seg for at Mask reiser neste år på E-Cup innendørs som mestere 

fra i fjor og Kringsjå reiser i 2018 som mestere fra i år. Videre må det vedtas på årsmøte at laget som skal meldes 

til E-cup året etter må være mestere fra året før. 

8.13: Eventuelt: Furuset – Oslo kampen: Dette ble diskutert med Bjørn-Erik og seksjonen. Administrasjonen 

informerte at det ikke er noen regler for tidsfrist for å utsette en kamp, men godtar at de kanskje burde ha ringt og 

informert Oslo om utsettelsen. Administrasjonen og seksjonen ble enige om at Oslo og Furuset kommer til enighet 

om kampen skal settes opp på nytt, eller om den skal settes som uspilt og 0 poeng til begge lag eller om det skal 

gis walkover til noen av lagene med unntak av bot. Hvis klubbene ikke kommer til noe enighet så setter 

administrasjonen opp kampen på nytt og velger dato og tid selv, og klubbene blir pålagt å spille kampen. 

 

 

Neste møte Onsdag 06. April 2016 kl. 17:00 på Ekeberg. 

 


