
 

 
 
 

Protokoll styremøte 7, 2020 
Norges Cricketforbund 

 
Dato: torsdag 7. mai 2020, kl. 15:00 – 17:00 

Sted: Idrettens Digitalt via Teams 
 

 
Tilstede via Teams: 
Shahbaz Tariq     President 
Neeta Sankholkar    Visepresident 
Nora Sperre Vangsnes   Styremedlem 
Asad Maaz     Styremedlem 
Moosa Ali Rashid    Styremedlem 
Tariq Mir    Idrettskonsulent 
Jesper Møller    Utviklingskonsulent/referent 
 
Ikke tilstede: 
Razia Ali     Varamedlem   
Sulalit Bandyopadhyay    Varamedlem 
 

 

Sak 36, 2020 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
Vedtak: 
Styret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste, med de endringer som fremkom i møtet. 
 

Sak 37, 2020 Implementering av sesongen 2020 – Plan B  
 
Grunnet Covid-19 situasjonen har det vært behov for å se på alternative løsninger for mulig 
sesongavvikling. Det råder fortsatt usikkerhet om hvordan en sakte åpning av hverdagen vil ta form, 
men administrasjonen ønsker at alle nødvendige tilpassinger skal være vurdert og besluttet, slik at vi 
er klare så snart de offentlige retningslinjer åpner opp for organisert cricketaktivitet. 
 
Der et mange hensyn å ta ved tilpassing av alternative løsninger. Både rent praktisk mot gjeldende 
regelverk internt og eksternt, logostikk samt vurderinger som tar hensyn til NCF strategi og 
målsetting. Dertil tilhørende forventninger, ønsker og muligheter. 
 
Administrasjonen har i samråd med dommerkomiteen vurdert mulige alternativ som ble lagt frem for 
styret i tilsendt styredokumentet. Forutsetningen inkludere uten forbehold, felles koronavettregler 
tilpasset cricket, som samtidig samsvarer med gjeldene regler og retningslinjer fra NIF og regjeringen.  
 
 
 
 
 



 
 
Det ble en grundig debatt før vedtak, som omfattet ulike alternativ og scenarier. Viktige elementer 
som la grunnlag og påvirket beslutningen: 
 

• Mulighet for aktivitet i en ny hverdag 

• Solidaritet til felleskapet grunnet Koronasituasjonen 

• Dugnadsånden – der alle må gi og ta for en minnelig løsning 

• Opprettholde og øke cricketaktiviteten i en unntakstilstand 

 
Vedtak: 
Styret vedtok følgende ekstraordinære reglement for avviking av alternativ sesong og ba 
generalsekretær tilgjengeliggjøre dette for medlemsorganisasjonen 
 

• Gjennomføre alternativ sesong 2020 som planlagt, med gitte retningslinjer 

• Alminnelige opp- og nedrykksregler vil gjelde, med unntak av de lagene som trekker seg fra 

seriespill grunnet Korona 

• De tre øverst plasserte spillende lagene i divisjonen rykker opp. De tre lavest plasserte 

spillende lagene i divisjonen rykker ned. Uavhengig av hvor mange lag som spiller i divisjonen.  

• Gi klubber som frykter Koronaviruset fritak fra deltakelse i sesongen 2020. Klubber med 

godkjent fritak, vil ikke miste sin plass i T20 divisjonen/Premier/Championship i 2021 

sesongen. 

• Oppsatte kamper for lag som har trukket seg på grunn av Korona, men skulle ha spilt, blir 

regnet som «Avlyst kamp». I «Avlyst kamp», deles det ikke ut poeng til noen av lagene. 

• Lag som ønsker å trekke seg på grunn av Korona, må sende en skriftlig søknad til NCFs 

administrasjon. Søknad skal godkjennes av NCF og signeres av begge parter. 

• B- og C-lags spillere kan spille et ubegrenset antall med kamper for A- lag i 2020. 

 
 

Sak 38, 2020 Ekstraordinære tilpassinger i spillereglementet - Plan B 
 
§ 4.2 Overgangsvindu 
 
Det er to overgangsvinduer i løpet av en sesong. Perioden er som følger: 

• Overgangsvindu 1: Åpner kl. 00.01 den 1. mars 2020 og stenger kl. 23.59 den 30. april 2020 

• Overgangsvindu 2: Åpner kl. 00.01 den 20. juni 2020 og stenger kl. 23.59 den 5. juli 2020 

På grunn av alternativ avvikling av sesongen, er det behov for tilpassing av overgangsvinduet. 
 
Vedtak 1 
Styret vedtok følgende tilpassinger av overgangsvindu for alternativ sesongavvikling, og ba 
generalsekretæren gjøre dette kjent for organisasjonens medlemmer: 
 

• Overgangsvindu 1: Åpner kl. 00.01 den 1. mars 2020 og stenger kl. 23.59 den 10. juni 2020 

• Overgangsvindu 2: Åpner kl. 00.01 den 20. juli 2020 og stenger kl. 23.59 den 5. august 2020 

 

 

 



 

 
§ 4.7 Lagbytte internt 
 

«§ 4.7 Lagbytter innad i klubb U23-spillere som er registrert i klubbens B-lag (2. lag) kan også 
spille for klubbens A-lag (1. lag) et ubegrenset antall ganger i løpet av en sesong. U23-spillere 
registrert i klubbens A-lag (1. lag) kan ikke spille for klubbens B-lag (2. lag).» 

 
Selv i utfordrende tider skal det motiveres til aktivitet for alle aldersgrupper, samtidig skal det legges 
til rette for at lag og administrasjon har rammer som både er reelle og forutsigbare. Med alternativ 
sesongavvikling har vi mottatt ulike innspill som foreslår og åpne opp for begrenset eller ubegrenset 
fri flyt av spillere fra B- og C-lagene. 
 
Slike vurderinger skal ha en målsetting i henhold til Idrettens og NCFs strategi, samtidig inkludere alle 
og ta høyde for mulighet, konsekvenser og gjennomførbarhet.  
 
Diskusjon og vurdering forutsatte at klubber med B- og C-lag, har tilstrekkelig med spillere på 
samtlige lag som er påmeldt serien. 
 
Vedtak 2: 
Styret vedtok at Spillereglementets «§ 4.7 Lagbytter innad i klubb for sesong 2020, består med sin 
vedtatte ordlyd. Videre tilpasninger kommer fram i endelig vedtak, Sak 37/2020. 
 
 
Spillereglement 2020 kapittel 6, § 6.1 - § 6.5 
 
Norgesmesterskap Premier (NM), Championship og 100 Balls er avlyst grunnet koronasituasjonen. Av 
den grunn vil kapittel 6 i årets spillereglement ikke tre i kraft, med mulig unntak av deler av ordlyden:  
 

§ 6.1.6 Turneringsoppsett Championship skal bestå av maksimalt 15 lag som spiller enkel 
runde i 30 over format. De 5 øverste lag rykker opp til Premier (NM). De 5 nederste lag går ut 
av Championship og vil bli erstattet av de 5 høyeste rangerte lag fra samtlige divisjoner i 
serien. Utgående lag kvalifiserer ikke til Championship selv om rankingen tilsier det. 

 
Endelig beslutning må vurderes opp mot vedtaket fattet i Sak 37, 2020 Implementering av sesongen 
2020 – Plan B. 
 
Vedtak 3: 
Styret vedtok at samtlige paragrafer i kapittel 6 i spillreglementet for 2020, vedrørende Premier NM, 
Championship og 100 Balls, ikke vil være gjeldende for sesongen 2020. 

 
 

Sak 39, 2020 Unntak fra spillereglementet – Plan B, særtilfelle 
  
Ved innføring av ny seriestruktur valgte en klubb, kun å delta i Championship for 2020. 
Avlysing av årets Premier (NM), Championship og 100 Balls gjør derfor at klubben står uten 
kampaktivitet i denne spesielle situasjonen. 
 
Ulike scenarier er vurdert for å gi klubben muligheter til konkurranseaktivitet i 2020, både internt i 
klubben og mulige løsninger eksternt.  
 
 



 
 
I disse ekstraordinære tider, skal det fokuseres på, å gi mulighet for spill og aktivitet, så lang det lar 
seg gjøre. Hvor noe aktivitet er bedre enn ingen aktivitet. Vi må se rundhåndet på årets sesong og 
vise solidaritet med alle involverte. 
 
Forslag til vedtak: 

Styret vedtok at spesifikke klubb skal kontaktes før mulige løsninger vurderes og videre avgjørelse tas. 
 

 

Sak 40, 2020 Ekstraordinære retningslinjer sesongen 2020 
 
I tillegg til gjeldende fellesidrettslige koronavettregler vedlagt saksdokumentene, oppfordres alle 
særforbund til løpende å oppdatere egne koronavettregler i henhold til NIFs reviderte 
fellesidrettslige koronavettregler. I det vi åpner opp for økt aktivitet og etter hvert organisert spill er,  
oppdaterte retningslinjer et minstekrav for sikkert smittevern og ansvarlighet. 
 
Oppdaterte koronavettregler for cricket fra 7. mai var vedlagt styredokumentene. Her følger 
cricketforbundet opp med regler tilpasset både de fellesidrettslige reglene basert på myndighetens 
føringer og vår idrett.  
 
Vedtaket står som ekstraordinære regler i tillegg til allerede vedtatt spillereglement for 2020. 
De befester viktigheten av at regelverket etterleves og håndheves. 
 
Vedtak: 
Styret vedtok følgende tillegg til spillereglementet for 2020 og ba generalsekretæren påse at disse til 
enhver tid er i trå med gjeldende retningslinjer for smittevern fra regjering og idretten. Dertil viktig at 
klubbene holdes løpende oppdatert om regler og retningslinjer via forbund og egen klubb:  
 

• Dommerne får utvidet myndighet 

• Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på 
luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand, har 
ikke lov til å delta. Dommeren kan ved tydelige symptomer nekte spiller(e) deltakelse 

• Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at 
aktiviteten utøves i samsvar med krav og anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og 
særidrettslige koronavettregler  

• Alle lag er forpliktet til å ha med seg antibac/desinfeksjon til hver kamp 

• Deltakerne skal ikke dele utstyr som bat, gloves, pads, hjelm og alle annen beskyttelse siden 
dette innebærer risiko for smittespredning 

• 1 meters avstand må holdes mellom personer som ikke er i samme husstand, både i og 
utenfor banen 

• Slip fielders må være minst 1 meter unna hverandre og wicket keeper 

• Forbudt for wicket keeper å stå helt inntil wickets. Må stå minst 1 meter bak wickets. 
Forbudet gjelder ikke når det lages run eller ved forsøk på stumping når striker er ute av sin 
crease 

• Ingen håndhilsning eller samlet feiring  

• Løping på hver sin side av pitchen – første og siste advarsel gis, som vil være gjeldende for 
hele laget. Deretter 5 penalty runs for hver gjentagelse 

• Strengt forbudt å bruke spytt eller svette for å shine opp ballen (advarsel gis som vil være 
gjeldende for hele laget, i tillegg gis det 10 penalty runs til motstander laget). Ved hver 
gjentagelse gis det 15 penalty runs, spiller kan i tillegg bli utvist for hele inning – ballen må 
desinfiseres. 


