
 

 
 

Protokoll 

Styremøte 1, 2020 
Norges Cricketforbund 

Dato: torsdag 16. januar 2020 

Sted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion 

 

Tilstede:  

Shahbaz Tariq   Styreleder  

Neeta Sankholkar  Nestleder 

Asad Maaz   Styremedlem 

Razia Ali   Varamedlem 

Gry Bruaas   Generalsekretær 

Ikke tilstede:  

Nora Sperre Vangsnes  Styremedlem 

Moosa Ali Rashid  Styremedlem 

Sulalit Bandyopadhyay  Varamedlem 

 

Sak 1, 2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: 

Styret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste. 

 

Sak 2, 2020 Godkjenning av protokoll  

Vedtak: 

Styret vedtok å godkjenne protokoll fra styremøte 13, 2019. 

 

Sak 3, 2020 Status økonomi  

Regnskapsfører arbeider med ferdigstillelse av regnskapsåret 2019 og vil deretter sette opp 

årsregnskap for 2019. For at regnskapsfører skulle få mest mulig tid til å utarbeide en 

resultatrapport, ble foreløpig rapport fremlagt og gjennomgått under styremøtet. Årsregnskapet vil 

sammen med Årsberetning gjennomgås av NCFs kontrollkomite, før det legges frem for styret i 

styremøte 16. mars 2020. 

 

Vedtak: 

Styret tok orienteringen knyttet til Norges Cricketforbund økonomi og regnskap for 2019 til 

etterretning. 

 



 

 

Sak 4, 2020 Budsjett 2020 

Utkast til avdelingsbasert budsjett med prosjektkoder var vedlagt sakspapirene. Forslaget ble 

gjennomgått i styremøtet.  

Vedtak: 
Styret vedtok å innstille det foreslåtte budsjettet for 2020, med de endringer som kom frem i møtet. 

 

Sak 5, 2020 Fastsettelse av lisens 2020 

I tråd med vedtak gjort under styremøte 13/2019, sak 63, er det inngått en avtale om ny 

forsikringsordning med Idrettens Forsikringssenter. Lisensforsikringen gir en dekning tilpasset 

Idretten og har i tillegg tatt høyde for cricketspesifikke skader og omfang. Gjennom lisensforsikringen 

får alle registeret og lisensbetalende cricketspillere tilgang til Idrettens Skadetelefonen, som er en del 

av Idrettens Helsesenter. Skadetelefonen gir et godt behandlingstilbud i et kvalitetssikret 

behandlernettverk.  

Forsikringen omfatter all Idrettsaktivitet i regi av Cricketforbundet som er tilknyttet Idrettens 

Lisensforsikring. Forsikringen gjelder uten aldersbegrensning. 

For å delta i seriespill er det et krav at spillere har løst lisens. En spiller uten lisens er ikke 

spilleberettiget. Ref. NCFs spillereglement, paragraf 3.3.3 og paragraf 3.3.3.1. 

Den nye forsikringen blir inkludert i spillerlisensen for hvert enkelt medlem.  

Vedtak 

Styret vedtok spillerlisens menn/kvinner, for deltakelse i serier og NM: 

Grunnforsikringslisens   kr. 400 per år 

Utvidet forsikringslisens  kr. 900 per år (Økt forsikringsdekning og kortere ventetid) 

Årlig spillerlisens innbetales via gjeldende Idrettenssystem i MinIdrett, på klubb- eller individuelt nivå 

for lisensperioden. Styret bad generalsekretæren formidle ordningen, informasjon og veiledning til 

samtlige klubber via e-post og på nettsiden og samtidig legge til rette for den nye ordningen i 

Idrettssystemet.  

Styret vil se på muligheten for å avsette midler for 2020 til rabattordningen i lisensen for en gitt 

aldersklasse - ungdom. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sak 6, 2020 Orienteringssaker  

1. Ansettelse hovedtrener 
 
Dominic Telo signerte avtale med NCF som ny hovedtrener på tampen av 2019. Han 
ankommer Norge sammen med kone og barn medio februar.  
 

2. Anlegg 

 

SANDEFJORD 

Sandefjord kommune har godkjent utbygging av cricketbane med treningsanlegg i 

Bugårdparken, som allerede er fylt med over 20 ulike idrettsgrener. Godkjente planer 

inkluderer både bane og 2 bays treningsnett. Arbeidet vil foregå over to perioder, der 

cricketbanen prioriteres. NCF, klubben og Sandefjord kommune vil jobbe tett sammen i 

prosjektarbeidet mot bane og treningsnett i Bugården. Oppstartsmøte avviklet.  

 

Sandefjord CK må nå, med veiledning og hjelp fra NCF sette fokus på klubbutvikling og 

rekruttering i bredden, slik at fasilitetene som nå er realitet kan gi den nytten den er tiltenkt, 

for at cricket kan synliggjøres og utvikles i regionen. 

 

STAVANGER 

Mye usikkerhet, men NCF er på ballen og har tatt initiativ til et møte med nye og gamle 

kontakter i regionen.  

 

SARPSBORG 

Langsiktig jobbes det også mot NM-veka 2021. NCFs deltakelse gjør at vi, sammen med 

kommunen må se på mulige løsninger for bane. Lokalaktivitet og ønske om god 

klubbutvikling kan gi grunnlag for at denne pitchen evt. reguleres som permanent bane i 

regionen.  

 

3. Klubbutvikling 

 

Utviklingskonsulenten er godt i gang med klubbutvikling. Til nå har fire klubber gjennomført 

et såkalt oppstartsmøte, som er det innledende møtet i NIFs klubbutviklings- modell. 

Følgende klubber har gjennomført klubbesøk: 

 

- MASK 

- Vestli 

- Oslo Aliens 

- Bislett Ducks 

- Stord CK 

- Bergen Vest, (inkl. Møhlenpris IL, Bergen Vest IL) 

- Borg 

 



 

 

 

På NCFs lagledermøte 9 desember 2019 gjennomførte 50 representanter fra våre klubber 4 

timer med klubbutvikling. Foredrag ble holdt av Antidoping Norge, NIF bredde, NIF digital 

og Oslo Idrettskrets. 

Med lite fokus på klubbutvikling de foregående år, er det spennende å se det store 

potensialet og engasjementet i våre klubber. Vi håper fremover å se enda flere klubber 

viser interesse for klubbutvikling, og benytter seg av de ressursene som finnes i eget 

forbund og krets. 

4. Innendørs aktivitet 2020 

NCF har i 2020 valgt å gi innendørsaktiviteten i våre regioner et løft. Regionale 

innendørsturneringer er planlagt i Vestland, Sørlandet, Trøndelag og Oslo. NCF støtter disse 

turneringene i form av hall-leie, dommerhonorar og teppe. Det er klubbene selv som må stå 

for planleggingen, og hver klubb har blitt oppfordret til å utnevne en turneringsansvarlig fra 

egne rekker.  

 

Sørland har alt gjennomført sin turnering – LES MER og Vestland er godt i gang med 

planleggingen av sin innendørsturneringen. NCF håper at også Trøndelag og Oslo tar 

oppfordringen og planlegger en innendørsturnering for klubber i egen region.  

Kvinnecricket får også et løft gjennom den første Nordic Indoor Tournament. Denne 

turneringen går av staben 15 februar i den store idrettshallen på Sognsvann. Kvinnelige 

cricketspillere fra Sverige, Danmark, Finland og Østeriket er invitert, og NCF håper norske 

cricketklubber kjenner sin besøkelsestid og sender kvinner til Sognsvann 15 februar. Mer 

informasjon finnes på cricketforbundet sine hjemmesider: TRYKK HER 

 

 

 

https://www.fvn.no/sport/lokalsporten/i/pLv4PE/vant-cricketturnering-i-gimlehallen?fbclid=IwAR2KKZ310lNNoVAzttG-G50HT7rJMvKvzO115t8vNngYkq_3XdSTavZP6LY
http://www.cricketforbundet.no/nyheter/nordic-indoor-tournament-2020-internasjonal-inneturnering-for-jenter-

