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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 5 – 2017/18  

Hockeyseksjonen 

 
Tid/Sted: Tirsdag 14. NOVEMBER 2017 kl. 17.00, Ekeberg 

Tilstede: Jaswinder Pal Singh Garcha, Khuram Shehzad, Karmjit Singh, Nabeel Ahmed Shirazi, Mohammad 

Usman Tajamal, Rumeet Brar og Divyabhanu Singh Rathore 

Ikke tilstede: Inger Knudsen 

Fra administrasjonen: Mohammad Khidash Kiyani 

Referent: Mohammad Khidash Kiyani 

 

 

5.1 Godkjenning av møtereferat 4: Vedtak: Godkjent. 

5.2 Nytt fra forbundet og administrasjonen: Jaswinder fortalte at forbundet hadde styremøte 

forrige uke. Presidenten i NBF har hatt møte med NIF ang. pengeforbruket til NIF. Jaswinder 

informerte om at målet med antall lisenser som var forventet ikke er oppnådd og forbundet 

jobber med saken. Videre er det gledelig at det nå er is på Voldsløkka og vi venter spent med 

å se hvordan kunstgresset er om sommeren. Det har allerede blitt spilt 1 kamp på Voldsløkka, 

Sagene vs Skeid. Det var masse tilskuere tilstede. Tilslutt nevnte Jaswinder at forbundet ønsker 

mer åpenhet i fremtiden.  

5.2.1 Velge ny leder av seriekomiteen: Khuram bhai ble enstemmig valgt som ny leder av 

seriekomiteen. 

5.3 Evaluering av 1. minirunde og forbedringspunkter for 2. runde: Det ble spilt inn at vi bør få 

ekstra vanter i hallen slik at vi kan lage flere baner. Seksjonen var enig i at vi stille mer krav til 

de ansvarlige. Eksempel på retningslinjer til arrangør bør være: 1. Sette opp vanter. 2. Ordne 

med vester, baller, nødvendig utstyr. 3. Sette opp sekretariat. 4. Sette opp/ordne dommere. 5. 

Enkel servering med frukt og drikke., 6. Fikse premier eller pokaler som deles ut til spillerne 

etter runden. Krav til klubbene: Spillerne bør ha komplette drakter. Påmelding må sendes innen 

fristen. Kampoppsettet blir klar senest 1 dag før.   

5.4 Innendørsserien: Seksjonen bestemte seg for at det nå skal hete arrangør og ikke sekretariat. 

Klubben som har arrangør ansvaret må sørge for at det er ryddig i hallen på slutten av dagen 

og minimum 2 stk som sitter sekretariat. Seksjonsstyret kan bøtelegge arrangør/klubb med 1000 

NOK ved avvik. Videre presiseres det at hvis forbundet/seksjonen blir sendt en regning, pga 

forsøpling og hvis det ikke er ryddet i hallen, som overstiger 1000 NOK, vil denne regningen bli 

sendt til arrangør som må da betale regningen. 

5.4.1 Evaluering av sekretariat: Dego er ikke fornøyd. Vi vil at sekretariatet må sette ned 

streken på disse tingene: Leggskinn, like drakter på alle spillere, riktig navn på listene. 

Spesielt i Eliteserien. Seriekomiteen sender en mail til klubbene på hva som ikke vil bli 

tillatt fremover. Seksjonen er enig i at de spillerne som ikke har leggskinn, innesko eller 

riktig drakt vil ikke få delta i kampen inntil vedkommende retter opp feilen. 

5.4.2 Bestemmelser for pokaler og premier: Seriekomiteen bestemmer dette, og legger 

inn et forslag til neste møte. 
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5.4.3 NM innendørs bestemmelser – arrangør for NM: Rumeet og Khuram sjekker med 

KSK og MASK. Khidash sjekker med NBF om seksjonen kan betale 5000,- til arrangør 

som brukes på arrangementet. 

5.4.4 Lisenskontroll: Lisenskontroll blir gjennomført av Khidash på kontoret på Ekeberg, 

mandag 20. november. Klubbene må sørge for at alle som har spilt hittil og som skal 

spille til helgen er lisensierte. Ved avvik sendes saken til sanksjonsutvalget. 

5.4.5 Disp. sak fra Mask: Disp. sakene til Mask ble behandlet. Khidash sender et svar til 

dem med avgjørelsen.  

5.4.6 G13-16- og junior serien – 5vs5 eller 6vs6: Seksjonsstyret har vedtatt følgende: I 

utgangspunktet skal en kamp innendørs spilles 5 mot 5 i tråd med årsmøtevedtaket i 

klassene U19 og U16. I de tilfeller begge involverte lag til en kamp er enige om å 

spille i tråd med det internasjonale regelverket (6 mot 6), spilles kampen 6 mot 6. Er 

ikke begge lag enige om dette, spilles det 5 mot 5 i den kampen. Dette fordrer at man 

snakker sammen og blir enige i god tid før hver enkelt kamp spilles. Det må bli opp til 

seksjonsstyret/seriekomiteen å sette en passende tidsfrist for når lagene skal ha blitt 

enige om å spille 6 mot 6, istedenfor 5 mot 5 innendørs. Har ikke lagene diskutert 

dette og fastsatt noe spilles det etter hovedregel (5 mot 5). 

5.5 Dommerkomiteen: 

5.5.1 Evaluering av dommerkurset: Dommeransvarlig var ikke fornøyd med kurset. Det var 

ikke mange som hadde lest regelboka som førte til mye unødvendig diskusjon. Til neste 

gang tenkes det å dele kurset i 2 deler avhengig av nivå på dommerne. 

5.5.2 Neste dommerkurs: Fredag 2. februar 2018. 

5.5.3 Utstyr til dommere – kort, fløyte, skjorte: Admin bestiller kort og fløyter som videre 

gis til klubbene. Klubbene blir fakturert på antall kort de spør etter. Khidash ordner dette. 

5.6 Utviklingsarbeidet: 

5.6.1 Nytt prosjekt om jenter i Groruddalen: Utviklingskonsulentene på Ekeberg har en ide 

om å sette i gang et prosjekt i Groruddalen når det gjelder jenter. Dette prosjektet blir i 

regi av Furuset og Bjerke og Veitvet Allidrett IF. Målet er å kunne gi hockey tilbud til 

jenter i Groruddalen. Til dette trenger vi kvinnelige instruktører som vil få betalt av NBF 

ut ifra den potten Khidash har til rådighet. Rumeet fikk ansvaret med å spørre Kringsjå 

jenter om de vil delta som instruktører. Prosjektet settes i gang månedsskiftet 

mars/april.  

5.6.2 Oppstart med NK i 2.-7. trinn på Furuset skole: Khidash har vært i møte med 

gymlærer på Furuset skole og vi kjører NK for 2.-7. trinn i uke 3-5. Etter det vil elevene 

få tilbud om trening hos klubb 2 ganger og den 3. tredje gangen får dem tilbud om å 

delta på minirunden. Til sammen vil de ha deltatt på landhockey 6 ganger før de får 

tilbud om å melde seg inn i klubben.  

5.6.3 Super runden (minirunde) i innebandy 02.12.2017: Minirunden i landhockey måtte 

utsettes på grunn av super runden i innebandy den 02. desember i Ekeberghallen. 

OABR ønsker at landhockey klubber deltar med lag i superrunden slik at også 

innebandy klubber deltar på minirunder i landhockey i fremtiden. 

5.7 Eventuelt: 

5.7.1 Møte med BYM ang. evaluering av hallene til landhockey: Det har blitt innkalt til 

evalueringsmøte med BYM ang. Ellingsrudhallen, Klemetsrudhallen og Furusethallen. 

Seksjonen bestemte seg for hvem som skal representere hockey på det møte, og er 

enig i at de som deltar må være samkjørte før de drar på møte.   

 

 

Neste møte tirsdag den 9. januar 2018 kl. 17.00 på Ekeberg. 


