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Protokoll 8, 2021                                                                                                                                                                                  
Norges Cricketforbund  

Dato: tirsdag 21. april 2021, kl. 16:00 – 19:00 

Sted: Digitalt via Teams 

Til stede: 

Shahbaz Tariq    President       

Neeta Sankholkar   Visepresident 

Farial Safdar   Styremedlem 

Yousuf Gilani   Styremedlem 

Bijeyata Kumari   Varamedlem  

Harpal Singh Sidhu  Varamedlem 

Gry Bruaas   Generalsekretær 

Erik Aas Andresen  Administrasjonen, sekretær 

Tariq Mir   Administrasjonen sak 54, 56, 60 

Ashis Patro   Dommerkomiteen sak  54   

Sondre Sande Gullord  NIFs styrets representant, sak 51, 52                                                                                                            

 

Ikke til stede: 

Moosa Ali Rashid   Styremedlem 

 

Sak 48, 2021 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
Vedtak: 
Styret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste. 

 
Sak 49, 2021 Godkjenning av protokoll  
 
Vedtak: 
Protokoll fra forrige styremøte 7/2021 er tidligere sendt ut og godkjent per e-post. 

 
Sak 50, 2021 Gjennomgang NIFs post 2/3 kriterier 
Elin Horn fra NIF Bredde tok oss gjennom de viktigste kriterier for NIFs Post 3. Et styringsbarometer 
for de mål norsk idrett har og et rapporteringsverktøy for utvikling og satsingsområder i hvert enkelt 
forbund for tildeling av midler over Post 3. 
 
Vedtak: 
Styret tok informasjonen til orientering. 
       - 

Sak 51, 2021 Instruks for styret i Norges Cricketforbund  
En styreinstruks er en beskrivelse som gir nærmere saksbehandlingsregler for styret. En godt 
utformet styreinstruks vil ofte føre til bedre struktur på styrearbeidet og dermed effektivisere 
styrearbeidet. Dette er gode retningslinjer for både styremedlemmer og generalsekretær, og gir god 
veiledning når det gjelder rollefordeling, plikter og ansvar. Styreinstruksen er bygget på NIFs eget 
malverk for særforbund og var vedlagt styredokumentet.  
 
Vedtak: 
Styret vedtok den fremlagte instruks for styret i Norges Cricketforbund. 
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Sak 52, 2021 Delegasjonsreglement for Norges Cricketforbund  
Formålet med delegasjonsreglementet er å gi en oversikt over hvilke lovpålagte oppgaver NCFs 
generalsekretær kan utføre på vegne av særforbundsstyret. Særforbundsstyret delegerer kun 
myndighet og ikke ansvaret for de lovpålagte oppgavene, og har gjennom delegasjonsvedtakene ikke 
frasagt seg retten til selv å utøve den delegerte myndigheten. Delegasjonsreglementet er bygget på 
NIFs eget malverk for særforbund. Delegasjonsreglementet fra forrige Tingperiode var vedlagt 
styredokumentet. 
 
Vedtak: 
Styret vedtok å ferdigbehandle delegasjonsreglement for Norges Cricketforbund for tingperioden 
2021-2023 i ekstraordinært styremøte 3. mai 2021. 

 
Sak 53, 2021 Innstilling Ankeutvalget 2021  
 
Kiran Kumar Penta ble i sak 18/2021 innstilt som medlem av ankeutvalget. Kiran Kumar Penta ble 
likeledes innstilt som medlem Kontrollutvalg 2021-2023 under Forbundstinget 2021 og kan av den 
grunn ikke beholde sitt verv i Ankeutvalget ref. NIFs § 2-5. Generelle regler om stemmerett, 
valgbarhet og forslagsrett mv: 
 

(3) En person kan ikke samtidig innen et organisasjonsledd inneha mer enn ett av følgende 
verv: medlem av styre, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, sanksjonsutvalg, 
domsutvalg og appellutvalg. Person med slikt verv kan ikke møte på organisasjonsleddets 
årsmøte/ting som representant for et annet organisasjonsledd. 

 
Vedtak: 
Styret vedtok følgende sammensetning av ankeutvalget for 2021: 
 

ankeutvalget 
  

Navn Rolle Klubb 

Talib Hussain  Leder Vålerenga CK  

Faheem Ali Kappan Medlem NTNUI Cricket 

Pratik Agnihotri Medlem Sentrum CK 

Pooja Kumari Medlem Vestli CK 

Khizer Ahmed Varamedlem Sinsen CK 

 

Sak 54, 2021 Fordeling av dommer- og scoreroppdrag 
Styret bemerket en skjevfordeling av dommeroppdrag for sesongen og ba generalsekretæren om å 
utarbeide et forslag til oppfølging i sak 29/2021. Vi har hentet rapporter og utarbeidet en tallmessig 
statistikk fra sesongen 2020. Disse sammen med veiledning og forklaring fra dommerkomiteen ga 
grunnlag for en grundig debatt rundt temaet, med innspill fra styret, dommerkomiteen og 
administrasjonen. 
 
Vedtak: 
For utvikling av dommerstaben og rettferdig fordeling av dommeroppdrag vedtok styret følgende: 

a) Det innføres en begrensning på maks 25 dommeroppdrag per dommer per sesong. 
b) Representanter fra styret og administrasjon kan ikke utføre dommeroppdrag. Dispensasjon 

kan gis i særskilte tilfeller. 
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Sak 55, 2021 Reisestøtte seriespill 2021 
Grunnlaget for reisetilskudd er oppsatt kampplan og avsatte midler i budsjettet. Tilskuddet er fordelt 
i tråd med reisedistanse og antall reiser for den enkelte klubb. Fordeling av reisetilskudd baserer seg 
på oppsatt kampplan, antall reiser, avstand og påkrevd transportmiddel.  
 
Vedtak: 
Styret vedtok å utsette saken til vi har en eventuell plan B på plass. 
 

Sak 56, 2021 Sesong 2021 plan B 
Situasjonen i dag og planen for gjenåpning av landet legger føringer for innføring av en sesong Plan B. 
Koronasituasjonen påvirker også sesong 2021, sesongstart 1. mai må avlyses. 
  
Link til Regjeringens gjenåpningsplan – TRYKK HER 
 
Med usikre forutsetninger, pågående pandemi, sakte gjenåpning og reiserestriksjoner på tvers av 
fylkene, er det behov for å se på alternative muligheter for aktivitet. Et format som opprettholder en 
lovlig form for aktivitet i lokalmiljøet, hvor vi samtidig kan holde på konkurranseinstinktet selv 
innenfor koronarestriksjonene, fordelt på de banen vi har tilgjengelig. 

  
Vedtak: 
Styret vedtok å bruke ytterligere tid på vurdering av mulige løsninger for plan B og vil ferdigbehandle 
saken i ekstraordinært styremøte 3. mai 2021. 
 
Sak 57, 2021 Status økonomi 1. kvartal  
Resultatrapport på prosjektkodenivå frem til og med 31. mars 2021 vil bli gjennomgått under 
styremøte. Vesentlige avvik mot budsjett og forventninger for 2021 vil gjennomgås i styremøtet. 
 
Vedtak:  
Styret vedtok og usette saken til ekstraordinært styremøte 3. mai 2021. 

 
Sak 58, 2021 Tingsaker til oppfølging  
 
Oversendelsessaker 
Under forbundstinget mars 2021 vedtok Tinget å oversende Sak 10.1 og 10.2 til styret. Som en 
oppfølging, er det styrets ansvar å legge en plan for prosessen videre og evt. utpeke en 
arbeidsgruppe som kan vurdere videre fremdrift. 
 

• Endrede kriterier for deltakelse i nasjonale seriespill 

Sak 10.1: For 16 stemmer | Mot 22 stemmer | Blank 1 stemme 

• Regional serieavvikling, oversendelsessak 

Sak 10.2: For 12 stemmer | Mot 27 stemmer | Blank 1 stemme 

 
 
 
 
 
 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-starter-pa-forste-trinn-i-gjenapningsplanen/id2844380/
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Vedtatte saker 
Under forbundstinget mars 2021 vedtok Tinget saker som krever oppfølging. Som en oppfølging, er 
det styrets ansvar å legge en plan for prosessen videre og evt. utpeke en arbeidsgruppe som kan 
vurdere videre fremdrift. 
 

• Opprette markedsutvalg 

Sak 10.4: For 21 stemmer | Mot 18 stemmer | Blank 1 stemme 

• Sesongavslutning 

Sak 10.5:  For 24 stemmer | Mot 14 stemmer | Blank 1 stemme 

Vedtak:  
Styret vedtok og usette saken til et senere styremøte frem i tid. 

 
Sak 59, 2021 Orienteringssaker  
 

1. En sesong med korona 

Pågående koronasituasjon påvirker alle. NCF er i kontinuerlige oppdateringsmøter med NIF og 

følger de retningslinje som til enhver gjelder. I tillegg løfter vi egen idrett inn i dialogen med 

KUD, slik at vi på lik linje med fotballen blir vurdert, i det cricket ikke er å regne som en 

kontaktidrett.  

 

2. Prosjektmedarbeider Cricket i skolen 

Det arbeides med å følge opp skoler som cricketforbundet tidligere har vært i kontakt med og 

nye skoler, for å bidra til utvikling og gjennomføring av cricket i skolen aktiviteter. Arbeidet er 

godt i gang, men preges av korona restriksjoner. I dette arbeidet involveres også enkelte 

klubber. Interessen for samarbeid om cricket i mange skoler er positiv og økende.   

 

3. Ordlydendring Spillereglement § 13.2 Gyldig forfall  

Benevnelsen «kone» erstattes med «ektefelle». 

Gjeldende setning: Med kjernefamilie menes en aktiv spillers foreldre, kone, barn og søsken.  

Oppdatert setning: Med kjernefamilie menes en aktiv spillers foreldre, ektefelle, barn og 

søsken 

 
4. Komite & utvalg oppstartsmøter 

NCF har i perioden invitert inn til oppstartmøter for de ulike komiteer/utvalg. for å bli kjent  

og legge planer. Dette er planen for møtet: 

 

• Velkommen & introduksjon 

• Oppsummering & info fra Erik og Gry 

• Oppsummering fra leder 

• Plan for sesongen 
 

Alle personer med verv i Norges Cricketforbund vil bli bedt om to obligatoriske ting: 

• Fullføre Ren utøver  

• Signere Taushetserklæringen  

Vi vil gjennom hele året holde kontakt med korte oppdateringer for alle utvalg/komiteer. 
 

https://renutover.no/
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5. Rapportering av lokal cricketaktivitet 

ICC har fått utviklet et elektronisk rapporteringsverktøy som skal brukes av 
medlemsnasjonene for innrapportering av «involvement» aktivitet løpende gjennom 
sesongen. NCF skal involvere klubbene og ressurspersoner og gi tilgang til 
rapporteringsverktøyet for aktuelle personer som skal kunne få legge inn lokal aktivitet. NCF 
vil også gi nødvendig opplæring i å bruke verktøyet. 
 

6. Cricket i påskeferien på Caltexløkka 

 

Tøyen Sportsklubb stilte med skaphenger full av utstyr til ulike leker og idretter for utlån 

bemannet fra klokken 12.00 til 21.00 hver dag i påsken, dvs. hele 10 dager. Norges 

Cricketforbund leide inn våre faste veiledere som til daglig har cricketaktivitet for 

Aktivitetsskolen, Nadeem og Sultana fra Sinsen CK, et samarbeid med Tøyen Sportsklubb. 

Cricket var til stede fra klokken 12.00 til 15.00 alle dagene i påsken, der over 200 fornøyde 

barn og ungdom deltok i løpet av påskedagene med god fordeling av jenter og gutter.  

 

7. Seriespill for ungdom og kvinner 

Det har vært jobbet mye mot aktuelle klubber for å motivere til å melde opp lag og spillere til  
u-seriespill og kvinneseriespill. 11 klubber har påmeldt lag til U-seriespill og 7 klubber har 
meldt opp lag for kvinner til nå. Det jobbes med å lage attraktive tilbud og både 
kvinneutvalget og utvalget for barn, ungdom og bredde har dette på sin agenda. Håper er å 
engasjere flere klubber, men korona situasjonen bidrar til ekstra treghet i arbeidet. 
 

8. Cricket i sommerferien 

Flere idrettskretser oppfordrer klubber til å arrangere sommerskole i sine idretter. NCF 
motiverer klubber med barne- og ungdomsaktivitet til å arrangere cricketskoler gjennom 
sommeren med eller uten støtte fra idrettskretsen. NCF har satt av økonomiske midler til å 
støtte klubbene med lønnskostnader til aktivitetsledere.  
 

9. Samordnet rapportering til NIF 

 

Alle klubber har fått tilsendt informasjon fra Norges Idrettsforbund og følges opp av 

idrettskretsene. Rapporteringsperioden er fra 1. april og ut måneden. Det ligger informasjon 

som øverste nyhet på cricketforbundets nettside også.  Det er viktig for norsk cricket å lykkes 

med en god og korrekt rapportering. Aktivitetstallene klubbene melder inn viser hvem vi er 

og hvor mange personer som er medlemmer i klubbene våre og driver aktivitet. Ved å 

unnlate å rapportere rapportere mangelfullt, rapportere galt mm., vil være skadelig for 

cricket i de ulike idrettskretsene og kommunene i form av dårligere oppfølging, dårligere 

faglig støtte og mindre økonomisk støtte. Cricket blir kort sagt mindre viktig å ta hensyn til! 

 

10. NM-veka 2021 

NM-veka for Norges Cricketforbund blir ikke som planlagt grunnet manglede fasiliteter å 
spille på. Dette ble bekreftet i forrige uke under et møte med NIF, kommunen og arrangøren. 
NCF startet arbeide for bane i Sarpsborg samme dag som de ble tildelt NM-veka. Utallige 
møter, telefoner, befaringer og veiledning er lagt bak oss i over 2,5 år. Kommunen og NCF 
jobber videre med Fredrikstad for en cricketbane på tvers av kommunene, da vi vet at det er 
nok cricketaktivitet i begge kommuner til å forsvare denne muligheten. 
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11. Kurs 

14 deltakere fikk plass på ECB Level 2 trenerkurs. Kurset er et samarbeid mellom ECB, det 
finske cricketforbundet og det norske cricketforbundet. Oppstart 6.april. Det jobbes med å 
tilby tilsvarende kurs da 10 personer ikke fikk plass i første runde. 
 
I tillegg pågående kursaktivitet i forkant av sesongen – TRYKK HER 
 

12. Anlegg 

BÆRUM 
Som informert i e-post før påske har NCF jevnlig og over lang tid etterlyst en oppdatering på 
prosjektet på Rud, der det til slutt lyktes å på lederen i Idrettsrådet i tale.  
Møte rett etter påske stadfestet ferdigstillelse 1. september og at begge idretter før den tid 
har fått mulighet til å benytte BI-parken til trening. Eksisterende pitch på område blir 
midlertidig forbedret i tillegg til at et kastebur vil være tilgjengelig.  
 
«BI-parken/Kjørbotangen park kan brukes som trening i perioden fra 1. mai - 15 august 2021. 
Anlegget brukes regelmessig av Sandvika videregående skole, i gymtimene, denne aktiviteten 
må ikke forstyrres. «    
 
DRAMMEN 
Drammen kommune inkludert Arve Hauklien Røren er purret opp for tilbakemelding på vår 
henvendelse denne uken. Drammen kommunes skal følges opp fremover.   
 
OSLO 
Prosjektet er pågående og i fremdrift etter oppdateringen før påske.  
 
BYM er i kontakt med entreprenør som denne uke er å 2. befaringsrunde for å sjekke 
forholdene for oppstart. Mye vinter ligger fortsatt med Ekeberg ser lovende ut for oppstart 
om kort tid. God, jevnlig og tett dialog mellom BYM, entreprenør og montør skal sikre best 
mulig flyt i oppgraderingsprosjektet.  
 
SANDNES 
NCF er i dialog med klubben, entreprenøren og kommunen. Arbeidet påbegynnes til uken, 
der banen forventes klar til medio mai.  
 
SANDEFJORD 
Banen er klar, der NCF er i dialog med klubben og kommunen for praktisk planlegging og 
tilgang til banene. Sammen med kommunen ble det før vinteren planlagt en åpning med NCF 
og ordfører til stede. Dette ligger fortsatt i planene, men kommunen vil se an 
koronasituasjonen før noe planlegges. 
 
Både Sandens og Sandefjord mottatt boundry flagg ot score board fra NCF, som gratulasjoner 
for lokale bane 
 

13. National Teams Update 

National Teams training has once again commenced as we have been granted permission to train 
under the COVID19 regulations which have been put in place. Currently we are training indoors 
until the weather permits us to train outdoors. Training for all National Squad members will be 
structured as follows: 

http://www.cricketforbundet.no/aktiviteter/?aktivitet=oppfriskningskurs-2021-3
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a. Player Profiles – All National Squad players will be required to submit a player profile 

form which will assist with structuring training to improve on certain areas which 

have been identified for each individual. 

b. Fitness – All National Squad players will go through an 8-week Strength and 

Conditioning programme prior to any event. Each player will need to then pass a 

minimum fitness requirement in order to be eligible for selection. 

c. Tactics – Trainings are structured to simulate each players individual Roles in the 

team along with the Team Goals so players have a clear understanding of what is 

required prior to any event or series 

d. Fielding – Players will go through extensive fielding preparation to ensure they are 

well equipped both physically and tactically. 

 

Planned Activity 2021 
Mens 

• Germany Quadragular T20I Series (Postponed due to COVID19) 

Date: May 13th -16th  

Venue: Germany 

Format: T20I 

 

• Home T20I Series (Sweden) 

Date: June 12th-13th 

Venue: Norway, Ekeberg 

Format: T20I 

 

• ICC T20 WCQ 2021 

Date: July 8th-13th 

Venue: Finland 

Format: T20I 

 

• ECC (European Cricket Championship) 

Date: September 13th- 17th 

Venue: Spain 

Format: T10 

Womens 

• Sweden Series 

Date: July 6th-10th 

Venue: Sweden 

Format: T20 

Youth U19 

• Germany Series 

Date: August 2021 

Venue: Germany 

Format: 50 Over  
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• Home Sweden Series (Awaiting Confirmation) 

Date: June 2021 

Venue: Norway 

Format: 50 over/T20 

NCF Series 
As introduced last year for the first time we will be hoping to expand the NCF Series. This series is 
an opportunity to bring together the top domestic performers in Norway along with the National 
Squad Members. These series will help in identifying potential National Team Players along with 
providing high quality cricket for our cricketers. The following NCF Series will look to take place: 

• Mens NCF Series 

• Womens NCF Series 

• Youth U19 NCF Series 

• Youth U15 NCF Series 

• Youth U13 NCF Series 

 
Sak 60, 2021 Diverse 
 
Kampplan 
Kvalitetssikret av kampplanen. 
En gjennomgang av prosess og kontrollrutiner i forbindelse med oppsett av kampplanen. 
Presidenten var meget kritisk til at sesongens kampplan ikke var tilstrekkelig kvalitetssikret før den 
ble delt med klubbene. Administrasjonen og dommerkomiteen ble oppfordret til i større grad å 
kvalitetssikre oppsett og informasjon ytterligere før distribusjon til klubbene, og ba 
generalsekretæren videreformidle dette til dommerkomiteen. 
 
Idrettstinget 2021 
Presidenten kan ikke stille på kommende Idrettsting og ba visepresidenten melde seg på i hans sted.  
Generalsekretæren vil sende nødvendig informasjon til påmelding til visepresidenten. 
 

Sakspapirer til Idrettstinget legges ut 28. april 2021. Styret vil sette av tid før Idrettstinget til å 

diskutere hva NCF skal mene og stemme i de viktigste sakene, slik at visepresidenten er forberedt. 
 
Varamedlem benevning 

Harpal Singh Sidhu stilte spørsmål vedrørende benevning av varamedlemmer som ble valgt på 
Forbundstinget 2021.  
 
Under valget viste det seg at Valgkomiteens innstilingen til styret manglet en kvinne som 
varamedlem. Bijeyata Kumari, som var innstilt som medlem av styret, ble forespurt om å ta rollen 
som kvinnelig varamedlem for å løse utfordringen. Bijeyata Kumari trådte ned fra medlem til 
varamedlem for å finne en rask løsning på innstilling og valgprosessen.   
 
Generalsekretæren ble bedt om å sjekke benevninger av varamedlemmer i gitte situasjon.  
 
Nettsiden 
Styremedlem Yousuf Gilani påpekte nettsidens innhold og manglede synlighet av styrets 
medlemmer. Styret ba generalsekretæren se på alternative løsninger for synlighet.  


