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Sak 52, 2020 Endringer i spillreglementet for 2020 

På bakgrunn av den siste ukes hendelse der uakseptabel oppførsel, trusler og vold har dominerte på 

banen, har Norges Cricketforbund (NCF) sett behovet for ytterlige presiseringer og oppdatering av 

spillereglementets §18. Hendelse som i kamp 11029 ønsker vi ikke å oppleve igjen. Det er ikke idrett 

og cricket verdig og er i strid med alle de verdier, normer og regler som skal gi idrettsglede for alle. 

I samråd med president Shahbaz Tariq så NCF et behov for å presisere og endre ordlyden i den delen 

av §18 som omhandler uakseptabel oppførsel, vold og trusler, for å unngå slike hendelser i 

fremtiden. 

§18.2.2 – Presisering 

§18.2.2 En lagkaptein er ansvarlig for sitt lags oppførsel før, under og etter kamp, både innenfor og 
utenfor boundary. Utenfor boundry begrenser seg til 50 meter fra boundry. Kapteinen plikter å bidra 
til fair play og en smidig gjennomføring av kamper (innings og overs) innenfor gitte tidsrammer. 
Dersom lagkaptein ikke bidrar til det ovennevnte, kan det ilegges kr 1 000,- i bot og utestenges fra 
den første oppsatte kampen etter at sanksjon er kommunisert. 

§ 18.3– Presisering 

§ 18.3 Uakseptabel oppførsel Uakseptable oppførsel deles i tre kategorier. Spillere, dommere, scorer 
og lag tilknyttet NCF som deltar i cricketaktiviteter i regi av NCF, kan straffes med økonomiske bøter 
og utestengelse fra å spille kamper i inntil 12 måneder, eller flere sesonger pga. uakseptabel  



 

 
 
oppførsel og brudd på ICC Code of Ethics/Conduct. Ved skyldig dom skal sanksjonsutvalget ilegge 
vedkommende en bot ihht. NIFs lov § 11-2, og på minimum kr 1 000, Ved gjentagelse fra samme 
person og/eller lag, bør sanksjonsutvalget skjerpe straffenivået. Dommer/dommerne må straffe et 
hvert slikt tilfelle med minimum 5 penalty runs. Eksempler på uakseptabel oppførsel er å reagere på 
dommerens avgjørelse: 

• Sledging, direkte eller indirekte provoserende eller nedverdigende kommentarer 

• komme i diskusjon med motstanderens spillere eller dommere 

• bruk av vulgært språk, voldsbruk osv. 

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

I tilfeller hvor det er nødvendig å gi strengere straff enn 12 måneder eller høyere bot enn kr. 50.000, 
må sanksjonsutvalget videresende saken til forbundsstyret som vurdere/beslutter om saken skal 
sendes til NIF domsutvalg. 

§18.3.1 – Utvidelse og presisering 

§18.3.1 Mindre forseelse, uakseptabel oppførsel inklusiv sledging. 

Spiller(e) kan bli utvist av en eller begge dommere for en begrenset periode av kampen. Utmålingen 

av utvisningen avhenger av hendelsens natur. Dommer/dommerne må straffe et hvert nevnt tilfelle 

med minimum 5penalty runs.  Det må til enhver tid være minimum 8 spillere på banen for at kampen 

kan fortsette. Sanksjonsutvalget skal ilegge enkeltperson og/eller lag en bot på minimum kr. 1.000, -  

Ved sledging, kan spiller bli utvist fra pågående kamp, samt utestenges fra neste oppsatte kamp. I 

tillegg kan spilleren bli ilagt en bot på kr. 2.000, - 

§18.3.2 - Spesifisering 

§18.3.2 Alvorlig forseelse, uakseptabel oppførsel 
Spiller(e) kan bli utvist av en eller begge dommere for en lengere periode eller hele kampen. 
Utmålingen av utvisningen avhenger av hendelsens natur. Dommer/dommerne må straffe et hvert 
slik tilfelle med minimum 5 penalty runs.  Det må til enhver tid være minimum 8 spillere på banen for 
at kampen kan fortsette. Sanksjonsutvalget skal ilegge enkeltperson og/eller lag en bot på minimum 
kr. 2.500, - og utestenge enkeltperson og/eller lag fra minimum to - 2 - kamper. Blir ikke saken anket 
innen fristen, vil utestengelsen være gjeldende etter ankefristens utgang. Ved medhold etter en 
eventuell anke, vil utestengelsen opphøre umiddelbart. Skjer utestengelsen i siste kamp i sesongen, 
gjelder utestengelsen i begynnelsen av neste års sesong. 

§18.3.3 – Utvidelse, endring og presisering 

§18.3.3 Voldelig eller truende adferd  
Vold defineres her som «enhver handling rettet mot en annen person, som skader, smerter, 
skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller å slutte å gjøre det den 
vil». Spiller(e) kan bli utvist av en eller begge dommere for hele kampen. Utmålingen av utvisningen 
avhenger av hendelsens natur. 
Det må til enhver tid være minimum 8 spillere på banen for at kampen kan fortsette. 
Dommer/dommerne må straffe et hvert slik tilfelle med minimum 5 penalty runs. Sanksjonsutvalget 
skal ilegge spilleren eller lag en bot på minimum kr. 5.000, - og utestenge spiller og/eller lag fra  



 

 
 
minimum fem kamper. Utestengelsen i dette tilfelle, vil tre i kraft umiddelbart etter hendelsen eller 
dommer/dommernes rapport.  Skjer utestengelsen i siste kamp i sesongen, gjelder utestengelsen i 
begynnelsen av neste års sesong. Ved seriekamp skal spillerens klubb også trekkes fire poeng i 
seriespillet. Utestengelsen vil være gjeldene fra det tidspunktet avgjørelsen blir gjort kjent for 
lagleder/kontaktperson, uavhengig av om saken blir anket eller ikke. Ved medhold etter en eventuell 
anke, vil utestengelsen opphøre umiddelbart.  
Skjer utestengelsen i siste kamp i sesongen, gjelder utestengelsen i begynnelsen av neste års sesong. 
Hvis omfanget av hendelsen er av en så alvorlig karakter, kan administrasjonen utsette 
klubbens/klubbenes oppsatte kamper til saken er ferdigbehandlet hos sanksjons- og ankeutvalget.   

§18.3.4 - Tillegg 

§18.3.4 Brudd på spillereglementet vil kunne gi grunnlag for protester og/eller klager. Protester 
og/eller klager på forhold som gjelder spillereglementet sendes inn til Dommerkomiteen, innen syv 
dager etter hendelsesforløpet. Dommerkomiteen skal forberede saken for behandling hos 
Sanksjonsutvalget, som fatter avgjørelser i alle klagesaker vedrørende brudd på spillereglementets 
bestemmelser. Sanksjonsutvalget sender vedtaket til involverte parter, dommerkomiteen, 
administrasjonen og styret. Administrasjonen fastsetter betalingsfrister. Frister for behandling av 
ulike saker finnes på hjemmesiden til NCF under forbundet – utvalg og komiteer – sanksjonsutvalget - 
mandater. Avgjørelser i Sanksjonsutvalget kan klages inn for ankeutvalget. Fristen for å anke er 2 
virkedager, etter at avgjørelsen er brakt den aktuelle part til kunnskap. Anker innsendt etter fristen 
skal avvises. Det må som hovedregel betales en ankeavgift til NCF på kr 500,- for behandling av en 
sak i ankeutvalget. Øvrige premisser og retningslinjer vedrørende ankebehandling reguleres av 
ankeutvalgets mandat publisert på NCFs websider. 

Vedtak: 

Styret vedtok å endre §18. i spillereglementet for 2020, med de endringene som fremkom i møtet, og 

ba generalsekretæren gjøre dette kjent for medlemsorganisasjonen samt oppdatere nettsiden.  

 

§ 18.2 Lagkaptein 

 

§18.2.1 Under enhver omstendighet har lagkapteinene plikt til å skape en sportslig og fair play 

stemning ved cricketkamper. 

§18.2.2 En lagkaptein er ansvarlig for sitt lags oppførsel før, under og etter kamp, både innenfor og 
utenfor boundary. Utenfor boundry begrenser seg til 50 meter fra boundry. Kapteinen plikter å bidra 
til fair play og en smidig gjennomføring av kamper (innings og overs) innenfor gitte tidsrammer. 
Dersom lagkaptein ikke bidrar til det ovennevnte, kan det ilegges kr 1 000,- i bot og utestenges fra 
den første oppsatte kampen etter at sanksjon er kommunisert. 

§18.2.3 Ved gjentatte brudd på §18.2.2 kan lagkapteinen utestenges for en lengre periode, og ilegges 
en større bot. I tillegg kan kapteinens klubb straffes. 

§ 18.3 Uakseptabel oppførsel Uakseptable oppførsel deles i tre kategorier. Spillere, dommere, scorer 
og lag tilknyttet NCF som deltar i cricketaktiviteter i regi av NCF, kan straffes med økonomiske bøter 
og utestengelse fra å spille kamper i inntil 12 måneder, pga. uakseptabel oppførsel og brudd på ICC 
Code of Ethics/Conduct. Ved skyldig dom skal sanksjonsutvalget ilegge vedkommende en bot ihht. 
NIFs lov § 11-2, og på minimum kr 1 000, Ved gjentagelse fra samme person og/eller lag, bør 
sanksjonsutvalget skjerpe straffenivået. Dommer/dommerne må straffe et hvert slikt tilfelle med 



 

minimum 5 penalty runs. Eksempler på uakseptabel oppførsel er å reagere på dommerens 
avgjørelse: 

• Sledging, direkte eller indirekte provoserende eller nedverdigende kommentarer 

• komme i diskusjon med motstanderens spillere eller dommere 

• bruk av vulgært språk, voldsbruk osv. 

Eksempler på uakseptabel oppførsel fra dommere er å skape konfliktsituasjoner med spillere og/eller 
lag, dårlig oppførsel på og/eller utenfor banen. 
I tilfeller hvor det er nødvendig å gi strengere straff enn 12 måneder eller høyere bot enn kr. 50.000, 
må sanksjonsutvalget videresende saken til forbundsstyret som vurdere/beslutter om saken skal 
sendes til NIF domsutvalg. 

§18.3.1 Mindre forseelse, uakseptabel oppførsel inklusiv sledging. 

Spiller(e) kan bli utvist av en eller begge dommere for en begrenset periode av kampen. Utmålingen 

av utvisningen avhenger av hendelsens natur. Dommer/dommerne må straffe et hvert nevnt tilfelle 

med minimum 5penalty runs.  Det må til enhver tid være minimum 8 spillere på banen for at kampen 

kan fortsette. Sanksjonsutvalget skal ilegge enkeltperson og/eller lag en bot på minimum kr. 1.000, -  

Ved sledging, kan spiller bli utvist fra pågående kamp, samt utestenges fra neste oppsatte kamp. I 

tillegg kan spilleren bli ilagt en bot på kr. 2.000, - 

§18.3.2 Alvorlig forseelse, uakseptabel oppførsel 
Spiller(e) kan bli utvist av en eller begge dommere for en lengere periode eller hele kampen. 
Utmålingen av utvisningen avhenger av hendelsens natur. Dommer/dommerne må straffe et hvert 
slik tilfelle med minimum 5 penalty runs.  Det må til enhver tid være minimum 8 spillere på banen for 
at kampen kan fortsette. Sanksjonsutvalget skal ilegge enkeltperson og/eller lag en bot på minimum 
kr. 2.500, - og utestenge enkeltperson og/eller lag fra minimum to - 2 - kamper. Blir ikke saken anket 
innen fristen, vil utestengelsen være gjeldende etter ankefristens utgang. Ved medhold etter en 
eventuell anke, vil utestengelsen opphøre umiddelbart. Skjer utestengelsen i siste kamp i sesongen, 
gjelder utestengelsen i begynnelsen av neste års sesong. 

§18.3.3 Voldelig eller truende adferd  
Vold defineres her som «enhver handling rettet mot en annen person, som skader, smerter, 
skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller å slutte å gjøre det den 
vil». Spiller(e) kan bli utvist av en eller begge dommere for hele kampen. Utmålingen av utvisningen 
avhenger av hendelsens natur. 
 
Det må til enhver tid være minimum 8 spillere på banen for at kampen kan fortsette. 
Dommer/dommerne må straffe et hvert slik tilfelle med minimum 5 penalty runs. Sanksjonsutvalget 
skal ilegge spilleren eller lag en bot på minimum kr. 5.000, - og utestenge spiller og/eller lag fra 
minimum fem kamper. Utestengelsen i dette tilfelle, vil tre i kraft umiddelbart etter hendelsen eller 
dommer/dommernes rapport. Ved seriekamp skal spillerens klubb også trekkes fire poeng i 
seriespillet. Ved medhold etter en eventuell anke, vil utestengelsen opphøre umiddelbart.  
Skjer utestengelsen i siste kamp i sesongen, gjelder utestengelsen i begynnelsen av neste års sesong.  
 
Hvis omfanget av hendelsen er av en så alvorlig karakter, kan administrasjonen utsette 
klubbens/klubbenes oppsatte kamper til saken er ferdigbehandlet hos sanksjons- og ankeutvalget.   

§18.3.4 Brudd på spillereglementet vil kunne gi grunnlag for protester og/eller klager. Protester 
og/eller klager på forhold som gjelder spillereglementet sendes inn til Dommerkomiteen, innen syv 
dager etter hendelsesforløpet. Dommerkomiteen skal forberede saken for behandling hos 



 

Sanksjonsutvalget, som fatter avgjørelser i alle klagesaker vedrørende brudd på spillereglementets 
bestemmelser. Sanksjonsutvalget sender vedtaket til involverte parter, dommerkomiteen, 
administrasjonen og styret. Administrasjonen fastsetter betalingsfrister. Frister for behandling av 
ulike saker finnes på hjemmesiden til NCF under forbundet – utvalg og komiteer – sanksjonsutvalget - 
mandater. Avgjørelser i Sanksjonsutvalget kan klages inn for ankeutvalget. Fristen for å anke er 2 
virkedager, etter at avgjørelsen er brakt den aktuelle part til kunnskap. Anker innsendt etter fristen 
skal avvises. Det må som hovedregel betales en ankeavgift til NCF på kr 500,- for behandling av en 
sak i ankeutvalget. Øvrige premisser og retningslinjer vedrørende ankebehandling reguleres av 
ankeutvalgets mandat publisert på NCFs websider. 

 

 

 

 


