
 

Endringsoversikt spillereglementet 2022 
 

 Årsaken til endringen 

 Endring gjeldende fra 2022 

XXX Ordlyd slettet/erstattet 

XXX Forslag ikke godkjent 

 

§ 1.2 Det kan lages egne spillereglement, etiske retningslinjer og/eller egne supplement til dette 
spillereglementet, for kvinneligaen, veteran, barn og ungdom.  

Årsak endring: viktig å få på plass etiske retningslinjer mot spillere og dommere/scorere 

§ 2.4 NCF forplikter seg til å ilegge sanksjoner for brudd på barneidrettsbestemmelsene, i samsvar 
med NIFs lov §11-2. Ved brudd på bestemmelser omfattet av de overnevnte regelverkene samt §2.2 
og § 2.3, kan sanksjonsutvalget sanksjonere ihht. NIFs lov § 11-2.  i form av bøter fra kr. 1.000 oppad 
til kr. 50.000 bot oppad begrenset til kr 50 000 pr. person og kr 500 000 pr. organisasjonsledd og 
utestengelser fra en kamp til en hel sesong.  

Årsak endring: ytterligere presisering av NIFs lov – deler av § 2.4.1 flyttet hit 

§ 2.4.1 Lag som blir utestengt for en hel sesong, rykker automatisk ned en divisjon.  

Årsak endring: ytterlige detaljer finnes i §17.9.1  

§ 2.4.2 Ved ileggelse av en sanksjon på mer enn 6 måneder, skal avgjørelsen sendes NIFs domsutvalg 
for vurdering av om sanksjonen skal utvides til å omfatte flere organisasjonsledd. 

Årsak endring: ytterligere presisering av NIFs lov 

§ 2.5 All kampaktivitet i regi av NCF skal avvikles i henhold til gjeldende spillereglement og 
internasjonale cricketlover. Der det i dette dokumentet er referert til «lovene» eller «internasjonale 
cricketlover» menes de gjeldende lover for cricket definert av ICC (ODI) Reguleringer for menn med 
unntak av paragrafer som ikke er relevante eller gjennomførbare i Norge. Se dokumentet HER. 
Nødvendig punkter fra ICC T20 regulering for menn, er lagt inn under dette reglementet.  
MCC (Marylebone Cricket Club).   
 
Årsak endring: For å få slutt på forvirringen mellom MCC og ICC   

§ 2.5.1 Ved endringer i ICC MCC sine lover, kan NCF sin administrasjon, etter utredning og-/eller 
anbefaling fra dommerkomiteen, velge om endringene etter vedtak i forbundsstyre skal gjøres 
gjeldene for Norge, og eventuelt fra når. Ved endringer må alle klubber og dommerkomiteen 
informeres. Klubbene forplikter å informere sine medlemmer alle spillerne, og dommerkomiteen 
forplikter å informere alle dommere.  

https://resources.pulse.icc-cricket.com/ICC/document/2021/06/08/0bf2b097-a4f9-45b2-987d-ffdb8acf517c/ICC-Men-s-Standard-ODI-Playing-Conditions-May-2021.pdf


 
 
Årsak endring: For å få slutt på forvirring mellom MCC og ICC lover   

§ 3.1.1 Enhver som er medlem av en cricket klubb spiller cricket, plikter å rette seg etter de lover, 
regler, retningslinjer og bestemmelser som til enhver tid gjelder og de vedtekter som er fattet med 
hjemmel i disse.  
 
Årsak endring: presisering/formulering 

§ 3.3 Registrering  
§ 3.3.1 For å delta i organisert cricketaktivitet i regi av NCF, må en spillere ha lovlig gyldig 
oppholdstillatelse eller gyldig D-nummer (midlertidig identifikasjonsnummer).  
 
Årsak: korreksjon/teksten flyttet fra §3.3.1 

§ 3.3.1 Alle spillere som ønsker å delta i organiserte turneringer på seniornivå i regi av NCF, må søke 
om å bli spilleberettiget.  

a) Uregistrerte spillere vil kunne registrere seg ved å sende en forespørsel om opptak til ønsket 
klubb via min idrett som må godkjennes av klubben i Klubb Admin. Veiledning klikk her, eller 
via NIF medlemskap klikk her. NIF medlemskap gir klubben mulighet til å legge inn ønskede 
innstillinger.  

b) Klubben må etter godkjenning legge spilleren inn i klubb admin.  
c) Spilleren må foreta registrering i turneringsystemet (CricClubs) som først godkjennes av 

klubben. (Under etablering) Endelig Godkjenning gjøres av NCF etter kontroll i SportsAdmin 
(SA).  
for registrering i (CricClubs) klikk her eller besøk: Norges Cricket Forbund Norwegian Cricket 
Federation (cricclubs.com). Alle obligatoriske felt må fylles ut.  
Om vi lykkes med den planlagte integreringen med SA, vil siste punktet mest sannsynlig falle 
bort.  
 

Årsak endring: oppdateres etter hvordan det fungerer eller kommer til å fungere 

§ 3.3.2 NCF administrasjonens behandlingstid for godkjennelse av nyregistreringer er maksimum fem 
(5) virkedager. Behandlingstid for godkjennelse av nyregistreringer er to (2) virkedager. Ved behov for 
veiledning, hjelp og rettelser, utvides behandlingstid til alle vilkår er oppfylt av søkeren.  
 
Årsak endring: Etter styrets innspill. Deler av teksten flyttet fra tidligere paragraf (§ 3.3.4) 

§ 3.3.6 § 3.3.5 Ved mangelfull dokumentasjon og/eller mistanke om forfalskning, kan Norges 
Cricketforbund nekte å registrere en ny spiller frem til forbundet mener alle kravene er 
tilfredsstillende oppfylt. Klubben og/eller spilleren det gjelder kan også rapporteres inn til 
Sanksjonsutvalget. 
Ved forfalskning, kan Norges Cricketforbund nekte å registrere en ny spiller frem til forbundet mener 
alle krav er tilfredsstillende oppfylt. Klubben og/eller spilleren det gjelder kan også rapporteres inn til 
Sanksjonsutvalget. 

§ 4.1 Søknad om overganger 
Samtlige overganger gjøres elektronisk via MinIdrett. Prosessen startes alltid av spiller. Søknad må 
først godkjennes i Sports Admin først av ny klubb og deretter moderklubben. Overgangsgebyr for 
overgang betales online av enten spiller eller ny klubb. Klubber som har flere lag, må bekrefte per 

https://itinfo.nif.no/Min_idrett_brukerveiledning#Godkjennelse_av_medlemss.C3.B8knad
https://medlemskap.nif.no/
https://cricclubs.com/NCF/registerUser.do?clubId=14968
https://cricclubs.com/NCF/registerUser.do?clubId=14968
https://cricclubs.com/NCF/registerUser.do?clubId=14968


 
epost til admin@cricketforbundet.no hvilket lag spilleren skal registreres.   
 
Årsak endring: oppdateres etter hvordan det fungerer  

§ 4.1.1 Ved tilfeller av hvor en spiller er berettiget til overgang utenfor overgangsvindu, må spilleren 
ta kontakt med administrasjonen for registrering av overgangen via min idrett. Det vil være et høyere 
overgangsgebyr for overganger utenfor overgangsvindu.  
eller teknisk feil, må komplett utfylt overgangsskjema signert av både spiller lagleder ny klubb, 
sammen med kvittering på betalt overgangsgebyr, sendes til administrasjonen per epost.  
 
Årsak endring: oppdateres etter hvordan det fungerer. Manuelle overganger fjernes. Høyere 
overgangsgebyr pga. mer krevende prosess 

§ 4.2 Overgangsvindu  

a) Det er to overgangsvinduer i løpet av en sesong.  
b) Overgangsvindu 1: Åpner kl. 00.01 den 1. januar og 

stenger kl. 23.59 den 30. april. 

Overgangsvindu 2: Åpner kl. 00.01 den 20. juni og stenger kl. 23.59 den 5. juli.  

§ 4.3 Antall overganger  
Det er kun tillatt med maksimalt en (1) overgang pr. spiller pr. sesong. Søknad om overgang må 
registreres/sendes innen overgangsvinduet stenger. Søknad om overgang som mottatts etter at 
overgangsvinduet har stengt, aksepteres ikke.  

§ 4.3.1 Alle spillere som har spilt tre (3) eller færre kamper for sin klubb i inneværende sesong, kan 
utføre en ekstra overgang i overgangsvindu 2 dersom spilleren ønsker det.  

§ 4.3.2 Spillere som av ulike årsaker ikke trives eller ikke får delta i kampaktivitet i en klubb og ønsker 
overgang utenfor overgangsvinduet, kan søke administrasjonen om dispensasjon fra §4.2 og §4.3. 
Ved søknad om en slik dispensasjon, må bekreftelse på mistrivsel og manglende kamptilbud fra 
moderklubben innhentes. Etter forespørselen er sendt til moderklubb, gis det moderklubben en frist 
på 72 timer for tilsvar.  

§ 4.3.3 En spiller som ikke har spilt en offisiell kamp for moderklubben i løpet av forgående eller 
inneværende år, siste kalenderår, kan få innvilget overgang utenfor overgangsvindu. En offisiell 
kamp, er en cricketkamp som er en del av en konkurranseaktivitet arrangert av NCF. Samme regel vil 
gjelde hvis et lag har trukket seg fra serien/all kampaktivitet eller at klubben er oppløst. Sistnevnte 
tilfelle vil i tillegg gi automatisk dispensasjon fra overgangsvindu. 
 
Årsak endring: presisering 

§ 4.4 Overgangsgebyrer  

a) Gebyr for en ordinær overgang er kr. 500  
b) Gebyr for overgang utenfor overgangsvindu er kr. 800 

Ekstra gebyr i tillegg til ordinært gebyr for overgang til klubb/lag i høyere divisjon etter 
moderklubbens nedrykk, er kr. 5000 for samtlige divisjoner.  

mailto:admin@cricketforbundet.no


 
Årsak endring: presisering og endring av gebyr for overgang utenfor overgangsvindu pga. mer 
krevende prosess   

§ 4.1 - § 4.4 er omskrevet etter anmodning fra styret 

§ 4.1 Søknad om overganger 
Samtlige overganger gjøres elektronisk via Min Idrett. Prosessen startes alltid av spiller. Søknad må 
godkjennes i Sports Admin, først av ny klubb og deretter moderklubben. Overgangsgebyr betales 
online av enten spiller eller ny klubb.  

Ved overgang til klubb med flere lag, må det bekreftes hvilket lag spilleren skal registreres. Sendes 
skriftlig per epost via admin@cricketforbundet.no. 

§ 4.1.1 I tilfeller der en spiller er berettiget til overgang utenfor overgangsvindu, må spilleren ta 
kontakt med administrasjonen for registrering av overgangen via Min Idrett. Det er høyere 
overgangsgebyr ved overganger utenfor overgangsvindu.  

§ 4.1.2 Godkjenning av overgang  
Moderklubben har en behandlingstid på inntil tre (3) virkedager (72 timer) fra forespørselen er 
mottatt. Innsigelser til overgangssøknaden må begrunnes og dokumenteres skriftlig, og sendes via 
admin@cricketforbundet.no innen fristen. Unnlater moderklubben å svare på henvendelsen innen 
fristen, godkjennes overgangen automatisk. Blir en overgang underkjent eller en klage avslått av NCF, 
kan beslutningen klages inn for Sanksjonsutvalget (SU) innen 3 virkedager. 

§ 4.1.3 Moderklubben kan kun stoppe en overgang der det kan dokumenteres at spilleren skylder 
moderklubben penger, eller ikke har levert tilbake utstyr som klubben disponerer (for eksempel drakt 
eller annet utstyr som moderklubben har lånt spilleren). 

§ 4.1.4 Sanksjonsutvalget skal behandle klager som gjelder spilleroverganger innen fem (5) dager. 

§ 4.2 Overgangsvindu  

Det er to overgangsvinduer i løpet av en sesong.  

1. Overgangsvindu 1 

a. Åpner kl. 00.01 den 1. januar 
b. Stenger kl. 23.59 den 30. april. 

2. Overgangsvindu 2 

a. Åpner kl. 00.01 den 20. juni 
b. Stenger kl. 23.59 den 5. juli. 

§ 4.3 Antall overganger  
Det er kun tillatt med maksimalt en (1) overgang pr. spiller pr. sesong. Søknad om overgang må 
registreres innen overgangsvinduet stenger. Søknad om overgang som mottatts etter at 
overgangsvinduet har stengt, aksepteres ikke. 

§ 4.3.1 Alle spillere som har spilt tre (3) eller færre kamper for sin klubb i inneværende sesong, kan 
utføre en ekstra overgang i overgangsvindu 2 dersom spilleren ønsker det. 



 
§ 4.3.2 Spillere som av ulike årsaker ikke trives eller ikke får delta i kampaktivitet i en klubb og derfor 
ønsker overgang utenfor overgangsvinduet, kan søke administrasjonen om dispensasjon fra §4.2 og 
§4.3. Ved søknad om en slik dispensasjon, må bekreftelse på mistrivsel og manglende kamptilbud fra 
moderklubben dokumenteres. Moderklubben gis en frist på 3 virkedager for tilsvar. 

§ 4.3.3 En spiller som ikke har spilt en offisiell kamp for moderklubben i løpet av forgående eller 
inneværende år, kan få innvilget overgang utenfor overgangsvindu. En offisiell kamp, er en 
cricketkamp som er en del av en konkurranseaktivitet arrangert av NCF. Samme regel vil gjelde hvis et 
lag har trukket seg fra serien/all kampaktivitet eller at klubben er oppløst. Sistnevnte tilfelle vil i 
tillegg gi automatisk dispensasjon fra overgangsvindu.  

§ 4.4 Overgangsgebyrer  

a) Gebyr for en ordinær overgang er kr. 500  
b) Gebyr for overgang utenfor overgangsvindu er kr. 800 
c) Ekstra gebyr i tillegg til ordinært gebyr for overgang til klubb/lag i høyere divisjon etter 
moderklubbens nedrykk, er kr. 5000 

§ 4.4.1 Manuell overgang  
Ved manuell overgang må moderklubbens lagleder kontaktes av NCF per epost for innhenting av 
samtykke innen 2 5 virkedager fra NCF mottar søknad om overgang. Om moderklubben ikke har noen 
innvendinger, frasier moderklubben seg retten til å bestride overgangen i etterkant. 
 
Årsak endring: Manuelle overganger fjernes helt for å unngå unødig arbeid.   

§ 4.5 En overgang godkjennes ikke før overgangsgebyr er betalt, ny og deretter gammel klubb har 
godkjent overgangen i Sports Admin. For unntak se § 4.1.2 korrekt og nødvendig dokumentasjon er 
mottatt og behandlet av NCF.   
 
Årsak endring: presisering 

§ 4.5.2 Frist for behandling 
Godkjente overganger skal behandles av NCF innen tre 5 (3) virkedager.?? Overganger bør 
prioriteres. 
 
Årsak endring: det kan under sesongen være mange overganger samt andre viktige oppgaver. 

§ 4.5.3 En spiller kan ikke spille for sitt nye lag før overgangen har status fullført er registrert i Sports 
Admin og spillerlisensen er registrert betalt. og godkjent av NCF.  
 
Årsak endring: presisering 

§ 4.5.4 Mangelfull eller ugyldig dokumentasjon  
Ved mangelfull dokumentasjon eller mistanke om ugyldig dokumentasjon kan NCF nekte å godkjenne 
overganger inntil tilfredsstillende dokumentasjon er fremlagt. 

§ 4.6 Overgang fra lag klubber som har rykket ned i T20 eller Super League 
Ved spillerovergang fra lag en klubb som i foregående sesong rykket ned i divisjonssystemet, gjelder 
andre vilkår. I de tilfeller der en spiller ønsker å melde overgang til lag en ny klubb som spiller i en 
høyere divisjon enn den divisjonen spillerens lag moderklubb rykket ned til, må det normalt betales 
ekstra overgangsgebyr i tillegg til ordinært overgangsgebyr.  



 
 
Årsak endring: unntaket manglet  

§ 4.6.1 Hvis en spiller tar overgang til en klubb med flere lag, skal det under overgangsprosessen 
tydelig fremkomme hvilket lag spilleren skal spille for. Hvis spillerens moderklubb/lag hadde rykket 
ned og overgangen var gjort med ordinært overgangsgebyr, vil spilleren, uansett alder ikke ha lov til å 
spille kamper for klubbens lag i høyere divisjon enn sin moderklubb/lag det første året. Dersom 
spillerne deltar i en kamp for klubbens lag i høyere divisjon, vil det bli like stilt med bruk av uberettiget 
spiller.  

Årsak endring: Det er separate opp og nedrykk i de forskjellige formatene 

§ 4.6.2 § 4.6.1 Ekstra overgangsavgift er på kr. 5.000 (gjelder samtlige divisjoner). Av 
overgangsavgiften vil kr. 4.500 som i sin helhet vil tilfalle moderklubben, og kr. 500 til NCF.  
 
Årsak endring: For NCF sin del er en slik overgang som andre ordinære overganger 

§ 4.6.4 Dersom spilleren ikke har deltatt i kampaktivitet året laget rykket ned, betales kun ordinært 
overgangsgebyr. 
 
Årsak endring: Urettferdig å straffe spiller som ikke har vært del av nedrykk  

§ 6.3 Det er forbundsstyret i NCF som bestemmer antall divisjoner og antall lag i hver divisjon før 
sesongstart. Endring av antall lag i en divisjon må vedtas før sesongstart i sesongen før endringen(e) 
innføres. § 6.3.2 § 6.3.1 En avgjørelse om reduksjon eller økning av antall lag i en divisjon må vedtas 
før sesongstart i sesongen før reduksjonen(e) innføres.  
 
Årsak endring: Slått sammen igjen (styret) 

§ 6.5.1 § 6.6.1 Super League spilles i 30 og 40 overs format med seks divisjoner med 11 lag i divisjon 1 
og 2, maks 10 lag i 3-5 divisjon i sesong 2022, med unntak av Qualifying divisjon som har to puljer 
med maks ti lag i hver pulje. Det spilles enkel serierunde i samtlige divisjoner. 1. og 2. divisjon spiller 
40 overs og 3., 4., 5. og Qualifying divisjon spiller 30 overs.  
 
Årsak; i tråd med styrets vedtak i Sak 46 av 16.03.2021 

§ 6.6 § 6.7 Divisjoner  
Divisjon 1 består av maksimalt 11 lag i 2022. De tre fire lagene som ender på 9. 10. og 11. plass på 
tabellen etter avsluttet seriespill rykker ned til divisjon 2. 
De tre lagene som ender på 8., 9. og 10. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker ned til 
divisjon 2.   

§ 6.6.1 § 6.7.1 Divisjon 2 består av maksimalt 11 lag. I 2022, to lag rykker opp og fire lag rykker ned.  
De to tre lagene som ender på 1., og 2. og 3. plass på tabellen etter avsluttet seriespill, rykker opp til 
divisjon 1. De fire tre lagene som ender på 8., 9., og 10. og 11. plass på tabellen etter avsluttet 
seriespill rykker ned til divisjon 3.  

§ 6.6.2 § 6.7.2 Divisjon 3 består av maksimalt ti lag. I 2022, to lag rykker opp og fire lag rykker ned.  
De to tre lagene som ender på 1. og 2. og 3. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker opp til 
divisjon 2. De tre fire lagene som ender på 7., 8, 9. og 10. plass på tabellen etter avsluttet seriespill 
rykker ned til divisjon 4.  



 
§ 6.6.3 § 6.7.3 Divisjon 4 består av maksimalt ti lag. I 2022, to lag rykker opp og fire lag rykker ned.  
De to tre lagene som ender på 1., og 2. og 3. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker opp til 
divisjon 3. De tre fire lagene som ender på 7., 8., 9. og 10. plass på tabellen etter avsluttet seriespill 
rykker ned til divisjon 5.  

§ 6.6.4 § 6.7.4 Divisjon 5 består av maksimalt ti lag. I 2022, to lag rykker opp og fire lag rykker ned. 
De to tre lagene som ender på 1., og 2. og 3. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker opp til 
divisjon 4. De 4 lagene som ender på 7., 8., 9. og 10. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker 
ned til divisjon Qualifying. Lag på 7. plass rykker ned til pulje A, lag på 8. plass til pulje B, lag på 9. 
plass til pulje A og lag på 10. plass til pulje B.  
 
§ 6.6.5 § 6.7.5 Qualifying divisjon består av 20 lag delt i 2 puljer. Det spilles enkel serierunde. I 2022, 
vil kun det øverste laget fra hver pulje rykke opp til 5. divisjon. Første 2 lag fra hver pulje rykker opp til 
divisjon 5. 
Årsak endring: i tråd med styrevedtak i Sak 46 av 16.03.2021/avklaring i §6.7.4 manglet.  
Merk at endring i antall lag i 1. og 2. div. og antall lag som rykker opp og ned, gjelder kun Super 
League 2022. For T20 Championship blir det som i 2021 

§ 7.1 Kamplengde, tid og pauser En kamp består av to innings. Hver inning består av et gitt antall 
overs. Hver over skal gjennomføres på maksimalt 4 minutter og 10 sek, i 20 overs format/kamper 4 
minutter og 15 sek. 

§ 7.2 Overs, kamplengde, tidsfrister og pauser for hver divisjon fremgår av følgende 
tabell:                                                                                   

Divisjon  Overs   
Min. 
overs 

Tid pr. inning Drikke pr. inn Pause   Tidsramme   Overs   Tid september 

1 & 2   40 16 2t 40 50min 1x5min   20 min 6 5t 40min 35 5t 15min 

         

3 – 5 + Q 30 12 2t 05 10min 1x5min   15 min   4t 25 35min 25 3t 45 55min 

         

T20 20 5 1t 25 30min 1x5min 10 min 3t 20min 20 3t 20min 

         

Årsak endring: Tidene i begge formatene er endret omtrentlig i tråd med ICC 12.8 - drikkepause i T20 
som ihht. ICC ikke er tillatt er lagt til for å unngå flere opphold med forskjellige unnskyldninger for 
egentlig å drikke vann 

§ 7.2.1 Drikke pauser 
En drikkepause per inning er tillatt, normalt etter halve inning er ferdig. Ved særlige behov kan 
dommerne tillate ekstra drikkepause for alle eller for en bestemt spiller med helseutfordringer. 
 
Årsak endring: Tilpasset ICC 11.5.1 

§ 7.2.2 En enkelt spiller(e) kan få drikke vann når som helst ved boundary eller på banen ved fall av en 
wicket, forutsatt at ingen tid blir bortkastet. I ingen andre tilfeller skal drikke eller utstyr tas inn på 
banen uten tillatelse av dommerne. Enhver spiller som kommer inn på banen med drikke eller utstyr, 
skal være ikledd klubbens Cricket antrekk. Ved brudd, kan dommerne straffe med 5 penalty runs.  



 
 
Årsak endring: Tilpasset ICC 11.5.2  

KAPITTEL 8. POENGTILDELING OG TABELLPLASSERING    

§ 8.1 Poengtildeling og Tie-break i samtlige divisjoner   

I seriespill og turneringer deles det ut: 
a) 2 4 poeng for seier  
b) 1 2 poeng for uavgjort.  
c) 1 2 poeng ved avlysning (abandon) og ikke ferdig spilt kamp uten resultat. 
d) 0 Null poeng til hvert lag hvis en kamp ikke kan fullføres på grunn av konflikt eller 

voldsutøvelse hvor begge lag er ansvarlige.  
e) Hvis et av lagene er ansvarlig, gis det walkover mot det ansvarlige laget 
 
Årsak endring: ICC 16.10/ligger også som default i CricClubs 

§ 9.2.4 Reduksjon av en T20 kamp og maks antall overs per bowler 
For en redusert inning av en opprinnelig T20 kamp med en lengde på mellom 5 og 9 overs, kan ingen 
bowler bowle mer enn to overs. 
 
Årsak endring: Tilpasset ICC 13.9.2.2 

§ 9.4.1 Forsinkelser i 2. inning  
Hvis laget som har fielding i 2. inning ikke kaster sine overs etter tidskjemaet som er satt for 
divisjonen, skal kan tiden utvides med inntil 30 minutter. Skulle det fortsatt ikke være mulig å fullføre 
andre inning innen utvidet tid, vil fielding laget tape kampen på forfeit/walkover. Merk at tiden ikke 
kan utvides pga. vær og baneforhold eller forsinket start. 

§ 9.4.2 Dommerne er ansvarlig for at scorer registrer inn korrekt resultat ved opplasting av resultat. I 
tillegg pålegges dommerne å rapportere det inn til DK. den påbegynte over fullføres. Ved forsinkelse 
skal dommer sammen med scorer finne gjennomsnitt av fem beste overs fra laget som batter i 2. 
inning og multiplisere det med antall tapte overs. Summen legges til totalen for å oppnå resultatet.   
 
Årsak endring: Tilpasset ICC 13.7.1.4 og delt opp § 9.4.1 

§ 9.4.3 § 9.4.2 Fielding laget straffes for forsinkelse, med kr. 500,- for første fem minutter og deretter 
Kr. 1000,- for hvert 5. minutt. De økonomiske konsekvensene vil fortsatt gjelde selv om kampen ikke 
blir ferdigspilt innenfor 30 minutter og kampens resultat avgjøres med forfeit/walkover. 
 
Resultatet av kampen beregnes etter D/L metoden. Om nødvendig manuelt ved hjelp av D/L 
kalkulator i scoringssystemet, eller på NCF sin hjemmeside.  Tilpasset ICC 13.7.1.5 

§ 9.5 Sløsing av tid 
Ved sløsing av tid både for batting og fielding side, første og siste advarsel gis, som vil gjelde for hele 
laget gis, og deretter 5 penalty runs for hver gjentakelse gang det sløses med tid.  
 
Årsak endring: presisering 

§ 9.5.4 Merking av Gaurd 
Merking av batting gaurd på pitch med fot eller bat, er strengt forbudt. Kun kritt eller lignende kan 



 
brukes. Batting laget er pålagt å sørge for kritt. Første og siste advarsel gis som vil gjelde hele laget. 
Deretter må dommerne iverksette straffetiltak. 5 penalty runs for hver gjentakelse.  
 
Årsak endring: For å unngå skader på pitch 

§ 9.6 Avlysning 
Dommerne kun i fellesskap kan avlyse en kamp på kampstedet på grunn av rådende vær og 
spilleforhold ved banen. Spilleforhold skal ikke anses som verken urimelige eller farlige bare fordi 
forholdene ikke er ideelle. Det faktum at gresset og ballen er våt, garanterer ikke at grunnforholdene 
anses som urimelige eller farlige.  
 
Årsak endring: mer tilpasset ICC 2.7.1 og pga. tilbakemeldinger om at noen dommere er for strenge i 
tolkning av §9.6 

§ 9.6.3 Honorar ved avlysning og utsettelse av kamper. 
Administrasjonen kan utsette kamper og dommerne kan avlyse kamper.  
Dommerne og scorer har krav på fastsatt honorar selv om kampen avlyses. Kamper som 
administrasjon utsetter på kampdagen, betaler forbundet honorar til dommerne og scorer.                     

§ 9.6.4 Ved avlysning skal all individuell spillerstatistikk lastes opp i scoringssystemet uavhengig av 
hvor mange overs som har blitt spilt. 
 
Årsak endring: Avklaring 

§ 9.8 Kamp og reserve ball  
Begge lag skal ved toss før kamp levere en kampball og minst en reserve ball til dommerne.   
 
Årsak endring: for å unngå forsinkelser 

§ 9.8.1 Ved skade eller dårlig tilstand på ballen, er det kun dommerne som har myndighet til å bytte 
ball. Hvilken reserve ball som er best egnet for bruk under videre spill, bestemmes også av 
dommerne. Sist nevnte gjelder også ved tap av ball.  

§ 9.9 Runner  
Bruk av runner er ikke tillatt i noen av formatene. 
 
Årsak endring: dekkes av ICC som sier det samme 

§ 10.1.4 Dommerpaneler  

Dommerpanelene vil bestå av elite, senior og junior. Kun kvalifiserte dommere som har gjennomgått 

årlig oppfriskningskurs og inngått kontrakt med NCF, vil bli tatt inn. Ved å underskrive kontrakten, gir 

dommerne aksept for vedlagte etiske regler og eventuelle konsekvenser ved brudd på reglene, ihht. 

DK’s mandat. 

§ 10.1.5 Panelene justeres minst en gang hvert år av Dommerkomiteen på grunnlag av 

tilgjengelighet, kvalifikasjoner, erfaring, tilbakemelding fra klubber og DK sin egen vurdering evt. via 

Boundry Assessment. En dommer kan når som helst flyttes opp eller ned av DK pga. manglende 

oppfyllelse av gitte vilkår. Forbundsstyret oppdateres og informeres om justeringer. 

§ 10.1.6 Honorarsatsene vil variere mellom de ulike dommerpanelene og skal alltid være høyere enn 

honorar for dommerne utenfor panelene.  



 
§ 10.1.7 Scorerpaneler 

Scorerpanelene vil bestå av junior og seniorpanel. Scorere som har gjennomgått grunnkurs for scoring 

vil bli plassert i junior panel og scorere som har gjennomført og bestått kurs for viderekommende, vil 

bli plassert i senior panel. DK kan når som helst pga. tilgjengelighet eller mislighold flytte en scorer 

ned fra senior til juniorpanel.  

§ 10.1.8 Honorarsatsene vil varier mellom de ulike scorerpanelene. 

Årsak endring: Ny/manglet 

§ 10.2.5 Ved behov er det tillatt å gi dommer- og/eller scoreroppdrag til enkeltpersoner uten at deres 
klubb/lag er ansvarlig for utføringen og evt. konsekvenser. Slike oppdrag fordeles normalt av 
Dommerkomiteen. 
 
Årsak endring: repetisjon  

§ 10.3.2 Dommerfravær   

a) Hvis begge oppsatte dommere ikke møter opp, skal kampen omberammes avlyst.   
b) Dersom en av dommerne eller scorer oppført i NCF sin kampplan, ikke møter opp til kampens 

starttid oppført i kampplan på NCF sin webside, kan det velges en annen dommer etter begge 
kapteinenes samtykke. Scoring kan i et slik tilfelle utføres av lagene selv.  

Dersom opprinnelig dommer møter opp etter at den nyvalgte dommeren har overtatt ansvaret 
for dømmingen, vil det være opp til den nyvalgte dommeren om vedkommende vil fortsette 
dømmingen, eller la den opprinnelige oppsatte dommeren ta over.  
 
Årsak endring: tekst flyttet fra §10.3.3 og delt opp i a og b. Punkt c fjernes (styret) 

skal det sanksjoneres med en bot på kr 3000. Samme sanksjon skal ilegges dersom dommeren eller 
scoreren som møter opp til kamp ikke er kvalifisert. Det forutsetter at enten meddommer eller en av 
involverte klubber sender inn en skriftlig klage/rapport. Mottaker av sanksjonen bestemmes i 
henhold til §10.2.6 og § 10.2.7 (flyttet til §10.3.3.) 

§ 10.3.3 Sanksjoner ved fravær 
Hvis en dommer eller scorer ikke møter opp til kampstart, skal det sanksjoneres med en bot på kr 
3000. Samme sanksjon skal ilegges dersom dommeren eller scoreren som møter opp til kamp ikke er 
kvalifisert. Det forutsetter at enten meddommer eller en av involverte klubber sender inn en skriftlig 
klage/rapport. Mottaker av sanksjonen bestemmes i henhold til §10.2.6 og § 10.2.7 . 
 
Årsak endring: tekst flyttet fra §10.3.2.  

kan det velges en annen dommer etter begge kapteinenes samtykke. Scoring kan i et slik tilfelle 
utføres av lagene selv. Dersom opprinnelig dommer møter opp etter at den nyvalgte dommeren har 
overtatt ansvaret for dømmingen, vil det være opp til den nyvalgte dommeren om vedkommende vil 
fortsette dømmingen, eller la den opprinnelige oppsatte dommeren ta over (flyttet til §10.3.2). 

§ 10.3.4 Dersom en dommer eller scorer ikke kan fullføre en påbegynt kamp, for eksempel på grunn 
av sykdom, gjelder det samme regler for valg av ny dommer eller scorer, som nevnt i 
§ 10.3.3 § 10.3.2. 



 
 
Årsak endring: tekst flyttet fra §10.3.3 til §10.3.2 

§ 10.3.7 Dommeravgjørelser og klagerett 
Dommernes avgjørelser under kampen er endelige og kan ikke påklages. under kampen. Etter at 
kampen er ferdigspilt kan situasjoner som er klare regelbrudd fra dommerens side eller feil 
utregningsmetode som påvirker kampens resultat, påklages til Dommerkomiteen innen tre dager.  

§ 10.3.8 Resultatet av en kamp kan ikke endres 
Når dommerne har blitt enige med scorer om at totalene er riktige etter kampslutt, kan resultatet av 
kampen deretter ikke endres. dersom klagen ikke sendes innen fristen.  
 
Årsak endring: §10.3.7 er delt/tilpasset ICC 16.9 

§ 10.4.1 Dommerrapport og opplastning av kampskjema  
Hoveddommeren er ansvarlig for å laste opp kampskjema i scoringssystemet innen midnatt samme 
dag som kampen spilles. Mens begge dommerne er forpliktet til å fylle ut dommerrapporten i 
CricClubs, før opplasting av kampskjema. Manglende dommerrapport og/eller innsendt kampskjema 
medfører bot på kr. 1000,- 500 til hoveddommer. En kaptein som ikke underskriver kampskjemaet, 
men deltar i møtet, skal ilegges en bot på kr. 1000,- 500.  
 
Årsak endring: Dommerne får muligheten til å gi tilbakemelding på lagenes oppførsel. Økning på bot. 

§ 10.5.1 Nettbrett for scoring og oppdatering av scoreboard 

a) Til enhver kamp må begge lag ha med seg et fulladet nettbrett og en ekstra strømkilde, som 
ved behov kan brukes av scoreren.  

b) Dommerne skal før kampstart kontrollere at begge lag har med fulladet nettbrett til scoring. 
c) Hjemmelag som ikke har med fulladet nettbrett, skal ilegges en bot på kr. 1 000 og 

bortelaget ilegges en bot på kr. 500. 
d) Scorer har hovedansvaret for å oppdatere scoreboard etter hvert andre over, og hver over 

under de siste ti overs av inning i langformatet og fem siste overs i T20 kamper. 

Årsak endring: Manglet/ansvaret for oppdatering av scoreboard legges over på scorer siden det er 
mer naturlig og at scorer gjør en betalt tjeneste som betales av klubbene  

§ 10.5.4 Feil i scoring  
Hvis spillerne og dommerne har forlatt banen i troen på at kampen er avsluttet, og det oppdages av 
dommerne at det har vært en feil ved scoring som påvirker resultatet da, skal følgende prosedyre 
følges: 

a) Hvis batting laget sist ikke har fullført inning når spillerne forlot banen, og enten antall 
planlagte overs i innings ikke er fullført, eller slutten av inning ikke er nådd med mindre det 
ene laget erkjenner/aksepterer tap, skal dommerne re starte kampen, hvis forholdene tillater 
det 

b) Antall overs skal gjenopptas slik de var ved call of Time. Det skal ikke tas hensyn til den tapte 
tiden da kampen ble stoppet og til kampen re startes 

c) Hvis overs ved call of Time er fullført og re start ikke er mulig, eller hvis batting laget sist har 
fullført inning, skal dommerne umiddelbart informere begge kapteinene om å gjøre 
nødvendige korreksjoner i scoring og evt. resultat 



 
d) Dersom et av lagene mener det er gjort føringsfeil av statistikk på enkeltspillere eller laget, 

må lagkaptein må en av dommerne logge seg inn på den aktuelle kampen i scoringssystemet 
og bruke «ticket» funksjonen for å melde inn feil 

e) Hvis Samtidig må kaptein, lagleder eller kontaktperson skal melde inn feil, må det i tillegg til 
ticket, sende en e-post sendes en epost til administrasjonen med kapteinen fra motstander 
laget og-/eller en av dommerne på kopi for å innhente en bekreftelse  

f) Det er kun administrasjonen i NCF som kan ta kontakt med scoringssystemet for å be om 
slike enderinger 

Årsak endring: forenkles/tilpasset ICC 16.8 – 16.8.2 

§ 10.8 Utbetaling honorar 
Betaling av dommer og scorer honorar skal skje uoppfordret via NCF betalingsløsning i CricClubs via 
Vipps eller kort, før kampstart. Som nødløsning ved teknisk feil i CricClubs e.l, kan direkte overføring i 
nettbank eller Vipps brukes. før kampstart. 

Årsak endring: vi regner med at CricClubs sammen med Buypass klarer å få betalingsløsningen på 
plass før sesongstart. Dommer og scorer honorar som betales av NCF, vil fortsatt skje via Visma 
dersom ordningen ikke er på plass.  

§ 10.13.1 Begge dommerne må bruke D/L kalkulator som finnes i scoringsapplikasjonen til å beregne 
riktig target. Skulle ikke denne fungere, kan appen til scoringssystemet brukes fra et hvilket som helst 
nettbrett eller smarttelefon. Siste alternativ er å bruke D/L kalkulator publisert på NCF sin 
hjemmeside. Skulle ikke noen av nevnte alternativer være mulig å benytte, sendes alle detaljer fra 
kampen til dommerkomiteen, som i samråd med administrasjonen og turneringssystem leverandør 
(CricClubs) beregner resultatet.  

§ 10.15.1 Regler som gjelder bowler med videre,  
En bowler eller batter som har vært ute av banen i mer enn 8 minutter vil også være gjeldende for 
SuperSub. Eksempel: Bowler eller batter, må vente med å gjøre bowling eller batting tilsvarende tid 
vedkommende har vært utenfor banen.  
 
Årsak endring: Se detaljene i § 12.1 - § 12.1.3. Tilpasset ICC 24.2 – 24.2.7.2 og 24.3 

§ 10.15.5 § 10.15.4 En spiller fra laget som har fielding først kan delta i en kamp og gjøre batting, 
keeping og fielding, men ikke gjøre bowling, hvis vedkommende dukker opp etter innings halve antall 
overs er allerede kastet ferdig.  

Årsak endring: Etter endring av § 12.1 - §12.1.4 

§ 10.15.5 Lag som bruker spillere i strid med § 10.14.4 straffes med kr. 1500 i bot og fire to poengs 
trekk i serietabellen uansett resultat. 

Årsak endring: Etter endring i §8.2 for å tilpasse ICC 16.10 

§ 16.1 Walkover  
Et lag kan ikke på egenhånd gi walkover. Et lag som på egenhånd gir walkover, vil trekkes - 53 - poeng 
i serietabellen for inneværende sesong og ilegges en bot på kr 3000,-  
 
Årsak endring: Etter endring i §8.2 for å tilpasse ICC 16.10 



 
§ 16.1.2 Lag som melder walkover for sent eller ikke dukker opp, må fortsatt stå til ansvar for betaling 
av sin del av dommer og scorerhonorar. 
 
 Årsak endring: Manglet 

§16.3 Et lag som møter opp uten nok spillere til kampstart, jfr. §9.3 eller ikke møter opp til kamp, skal 
ilegges en bot på kr 3 000. Laget vil automatisk tape kampen. Videre trekkes to et poeng fra 
gjeldende tabell.  Motstander vinner på walkover. 

Årsak endring: Etter endring i §8.2 for å tilpasse ICC 16.10 

§ 17.1.1 Bruk av uberettiget spiller 
Et lag som benytter en eller flere ikke-berettigede spillere i en kamp, skal per kamp det gjelder, 
bøtelegges med kr. 2 500,- per uberettiget spiller. Motstanderlaget tilkjennes seieren i kampen. Laget 
som er skyldige i å ha brukt en ikke berettiget spiller, tilkjennes tap av kampen, og trekkes ytterlige 4 
2 poeng i serie/turnerings-tabellen. 

Årsak endring: Etter endring i §8.2 for å tilpasse ICC 16.10 

§ 17.1.2 Hvis §17.1.1 strider med andre lover i spillereglementet skal §17.1.1 prioriteres. Ved bruk av 
uberettiget, skal lagets og spillernes statistikk (runs, wickets mm.) til den uberettigete spilleren 
nullstilles for den aktuelle kampen. 

Årsak endring: Enklere gjennomført i CriClubs 

§ 17.2 Lagkaptein 
Under enhver omstendighet har lagkapteinene plikt til å skape en sportslig og fair play stemning ved 
cricketkamper. Kapteinene er til enhver tid ansvarlig for at kampen utføres i tråd med «The Spirit of 
Cricket» så vel som innenfor NCF og ICC sine spilleregler. 

Årsak endring: ICC 1.4 

Eksempler på uakseptabel oppførsel fra dommere er å skape konfliktsituasjoner, med spillere 
og/eller lag, dårlig oppførsel på og/eller utenfor banen og upassende språkbruk på og utenfor banen, 
samt sosiale medier. 

Årsak endring: manglet 

§ 17.3.6 Utvisning 

a) En utvist spiller kan ikke erstattes av en reservespiller eller super sub 
b) Hvis kapteinen nekter å fjerne en utvist spiller, kan dommerne gi seieren til det andre laget 
c) Hvis begge kapteinen nekter å fjerne en utvist spiller, kan dommerne avslutte kampen uten 

resultat med 0 poeng til begge lag 
d) Hvis brudd på § 17.3.3, § 17.3.4, § 17.3.5 er begått av en reservespiller, vil konsekvensene 

fortsatt rettes mot den opprinnelig nominerte spilleren 
e) Hvis brudd på paragrafene i punkt D begås av en wicket-keeper, kan vedkommende ikke erstattes 

av en reservespiller eller super sub, men kun en nominert spiller  

Årsak endring: ICC, 42.3 – 42.4.2 



 
§ 17.3.4 En Super Sub eller 12th man kan ikke erstatte en utvist spiller.  

 
Årsak endring: nevnt under super sub §10.15.4 og §17.6.3 

§ 17.5 Ball temperering 
Ball temperering er strengt forbudt. Etter første advarsel fra dommeren kan ballkasteren fratas 
retten til å kaste ball i den aktuelle kampen eller flere kamper avhengige av omfanget på 
balltempereringen. 

Årsak endring: detaljene dekkes av ICC § 41.3 

§ 17.9 Spilleforbud for lag eller spiller  
Sanksjonsutvalget og-/eller forbundsstyret kan på særlig grunnlag legge ned spilleforbud for så vel 
klubber som for enkeltspillere. Dette gjelder spesielt dersom spiller eller klubb skylder NCF penger, 
og eller ved disiplinærsaker som følge av bl.a. uverdig oppførsel/språkbruk under direkte 
kommunikasjon med styret, komite, administrasjonen eller innlegg/kommentar på sosiale medier. 
Spilleren eller klubben vil da ikke være spilleberettiget inntil vilkår fastsatt av forbundsstyret er 
innfridd eller til forbundsstyret bestemmer noe annet. 

Årsak endring: manglet 

§ 18.1.1 Alle som ønsker tilgang til en av cricketbane til kamp, må foreta banereservasjon via 
turneringssystemet (CricClubs) her. Første epost fra admin sendes ut kun for å bekrefte forespørselen. 
Banen anses ikke som reservert før epost nr. to med bekreftelse fra admin blir sendt ut. NCF 
forbeholder retten til å kansellere bekreftede bookinger på kort varsel ved behov for å sette opp nye 
eller utsatte kamper og vis anlegg stenges av NCF eller BYM uansett årsak.  
 
Årsak endring: presisering/manglet 

§ 18.2 Klubber og spillere kan kun benytte Norges Cricketakademi (NCA) innenfor tildelte 
treningstider, eller etter særskilt avtale med administrasjonen i NCF. Brudd på bestemmelsen kan 
medføre bot på inntil kr. 3 000 til spillere og/eller klubb. 

 

 

https://cricclubs.com/NCF/groundBooking.do?clubId=14968

