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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 9 – 2015/16  

Hockeyseksjonen 

 
Tid/Sted: Onsdag 06. APRIL 2016 kl. 17.00 Ekeberg 

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

Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani 

Ikke tilstede: Zuhaib Malik 

Referent: Mohammad Khidash Kiyani 

 

 

9.1: Godkjenning av referatet fra forrige møte: Godkjent  

9.2: Nytt fra administrasjonen: Administrasjonen ønsker at hockeyseksjonen lager klare roller for sine ansatte 

slik at forbundet kan dele ut oppgaver til dem i henhold til det. Seksjonen ble enige om at Khuram og Jaswinder 

sammen med Ivar setter opp oppgaver som skal gjøres og legger frem forslaget for hockeyseksjonen på neste 

møte. 

9.3: Nytt fra forbundet: Forbundet gjør oppmerksom på at idrettsregistreringen skal gjennomføres innen 

utgangen av denne måneden. Klubbene bør vite at idrettsregistreringen nå heter samordnet opptak og 

gjennomføres på KlubbAdmin ved å logge inn med brukernavn og passord fra MinIdrett. Forbundet venter i 

spenning om landhockey klarer å opprettholde antall aktive medlemmer over 1500. Khidash har sendt ut mail til 

klubber hvor han tilbyr hjelp med registrering for de som trenger det. Vi oppfordrer klubbene til å ta kontakt med 

Khidash for å registrere. Videre informerte Jaswinder om møte med bystyre ang. Voldsløkka. Jaswinder og Tor 

Audun representerte NBF på det møte. Bystyre ønsker en kontaktperson fra hockeymiljøet som kan bidra med 

det tekniske rundt banen og banedekket. Hockeyseksjonen var enige om at ingen i hockeymiljøet har nok 

kunnskap om det tekniske for banedekke, og derfor besluttet med at Khidash og Jaswinder har ansvaret som 

mellom menn for det tekniske. De søker hjelp hos FIH ang. det tekniske med dekket. Seksjonen ble enige om at 

vi trenger følgende markeringer på banen: 2 syver baner og 1 ellever bane. Jaswinder fortalte også om seminaret 

i Berlin den 19.-21. Juni. Seminaret er for forbundsstyret og ansatte i NBF. Jaswinder fikk lov til å ta med en person 

til. Khuram, Ivar og Mascha har takket nei og derfor ender det med at det blir kun Jaswinder og Khidash som deltar 

på den på vegne av hockeyen. 

9.4: Årsmøte 2016: Innkallingen er sendt. Khidash og Jaswinder har startet på årsberetningen, og ønsker rapport 

fra dommeransvarlig og landslagsledelsen i U21 og Senior innen 1 uke. Seksjonen minner om at fristen for å 

sende inn forslag er 4 uker før årsmøte. Alle årsmøtepapirer med valgkomiteens innstilling sendes ut senest 14 

dager før årsmøte.  

9.5: Evaluering av inne sesongen: Se referat fra forrige møte.  

9.6: Utendørs sesongen 2016: Påmeldingen er sendt. Fristen er utsatt til 10.04.2016. Seksjonen bestemte seg 

for følgende oppstarts dato for utendørsserien: Lørdag, 30.04.2016. Davinder får ansvaret for å oppdatere 

resultater og tabell videre. Noen G13-16 kamper kan spilles på Furuset kunstgress ved Furuset skole.   

9.7: Dommer utviklingen: Shabbir informerte om at påmelding av dommere til EHF er gjort, og det eneste som 

mangler er påmelding av dommere til U4E programmet. Shabbir ordner dette innen fristen. Seksjonen ønsker et 

dommerkurs for nye og gamle dommere før utendørsserien starter. Shabbir finner ut dato som passer og sender 

påmelding info til klubbene og dommerne. 
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9.8: Utviklingsarbeidet: Se forrige møte. 

9.9: Utstyr til utviklings prosjekter: Jaswinder har bestilt utstyr fra India, som skal brukes til utviklingsprosjekter. 

Khidash har sortert all utstyret som ligger på Ullevål og laget en liste over hva som trengs. Shabbir informerte om 

at han har fått begge utstyrene som trengs for å kontrollere en landhockey kølle. De skal tas i bruk i utendørs. 

Seksjonen bestemte at dommerkomite kommer med et forslag på hvordan det praktiske skal være rundt kontroll 

av køller. 

9.10: U21 landslaget: Mascha vil ta med U21 landslaget med til en leir i England den 7. – 12. August. Kostnadene 

er ca. 7300,- totalt for en spiller. Seksjonen diskuterte forslaget nøye og konkluderte med at dette blir for dyr tur 

som vi ikke har budsjettert med. Jaswinder kom med forslag at de kan heller reise til Sverige eller Danmark for å 

spille treningskamp eller på en turnering som er mye billigere enn en treningsleir til England. Khuram tar dette opp 

med Mascha. 

9.11: NM sluttspillet 2015/2016: 

        9.11.1: Arrangementet: Mask har takket ja til å være arrangør. Seksjonen er litt usikker om de kommer til å 

ha kiosk under arrangementet eller ikke. Mask har ansvaret for å åpne hallen kl. 09, og hjelpe seksjonen med 

arrangementet. Seksjonen ønsker en kontaktperson fra Mask som de kan forholde seg til under arrangementet. 

Seksjonen diskuterte rammene rundt arrangementet. De ble enige om at ingen får oppholdet seg rundt 

sekretariatet og benken bortsett fra sekretariatet og lagene som skal spille. Det skal lages «baser» ved den lille 

hallen hvor klubbene kan legge utstyret sitt. Seksjonen ønsker ingen utstyr oppe på tribunen eller nede ved hoved 

banen. Alle klubbene må være på plass i god tid før kampen. Kampskjema må være ferdig utfylt senest 20 minutter 

før kampstart. For oppvisningskampene i U13 blir det spilt 10 minutters kamper mellom Kringsjå U13, Mask U13 

og Furuset U13. Hvert lag for 2 kamper. Seksjonen deler ut premier til U13 ca. klokken 13:40, derfor ønsker vi at 

ingen U13 lag forlater banen når kampene deres er ferdig spilt. Mer info om dette kommer i egen mail fra Khidash. 

Videre diskuterte seksjonen U16- og Senior finalen, og ble enige om at vi gjør de samme rutinene i begge finalene. 

Det vil si følgende: Kapteinene blir kalt inn av dommerne mellom 15-10 minutter før kampstart, lagene må være 

klare for oppstilling 10-5 minutter før kamp. Lagene går i en rekke bak dommerne, og steller seg i en linje på 

midten av banen med ansiktet mot tribunen. Khuram leser da opp lagoppstillingene, og nasjonalsangen spilles. 

Spillerne hilser på hverandre og kampen startes. Premier for U16 blir delt ut sammen med alle andre premier etter 

senior finalen. 

        9.11.2: Ansvarsfordeling: Khidash sørger for å hente pokaler og medaljer, og sjekker om forbundet har en 

mikrofon som vi kan låne. Khidash setter opp sekretariat. Alle fra seksjonen møter opp kl. 09 på banen. Seksjonen 

bestemte at Khuram tar seg av premieutdelingen. 

        9.11.3: Dommer fra Danmark: Følgende ble diskutert: Transport, lunsj og betaling. Davinder tar for seg 

ansvaret for transporten fra flyplassen til hotellet på fredag og fra banen til flyplassen på lørdag. Shabbir må ordne 

med transport fra hotellet til banen tidlig på lørdag. Shabbir tar for seg ansvaret med å spise lunsj med Daniel etter 

semifinale kampen. Klubbene oppfordres med å ta med penger til dommere, da Daniel skal ha betaling for 

kampene han skal dømme. 

        9.11.4: Kampene: http://www.bandyforbundet.no/hockey/res1516.asp  

        9.11.5: Prisene: Seksjonen bestemte hvem som skal få fair play prisen. Resten av premiene har de kontroll 

på. Når det gjelder pokaler til U21 og A-landslags spillere så utsettes det til utendørs. 

9.13: Eventuelt: Seksjonen hadde ingenting annet å ta opp. 

 

Neste møte Tirsdag 26. April 2016 kl. 17:00 på Ekeberg. 
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