
 

 
 

Protokoll 

Styremøte 7 2019 
Norges Cricketforbund 

Dato: Tirsdag 23. april 2019 

Sted: Skriftlig behandling i henhold til NIFs lov § 2-9 2. ledd  

 

Tilstede:  

Shahbaz Tariq   President  

Neeta Sankholkar  Nestleder 

Moosa Ali Rashid  Styremedlem 

Nora Sperre Vangsnes  Styremedlem 

Asad Maaz   Styremedlem 
Razia Ali   Varamedlem 

Sulalit Bandyopadhyay  Varamedlem 

Gry Bruaas   Generalsekretær 

 

 

 

Sak 26, 2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: 

Styret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste. 

 

Sak 27, 2019 Representanter til ting og møter i NIF og ICC 
 

Under avvikling av det ordinære tinget 2019 i Tingsak nr. 13, ble det vedtatt at forbundsstyret gis 

fullmakt til å oppnevne representantene som skal representere Norges Cricketforbund i møter med 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og International Cricket Council 

(ICC). 

Vedtak: 

«Styret oppnevner Shahbaz Tariq som representant for Norges Cricketforbund til Idrettstinget 2019 

og ICCs generalforsamling 2019» 

 

 

 

 

 



 

 

Sak 28, 2019 Endinger i spillereglementet 

 

Grunnet stort engasjement rundt §7.2.2 i spillereglementet for 2019, er det behov for å ny vurdering 

av gjeldende reglement. §7.2.4 har sammenheng med §7.2.2 og må tas med i betraktingen i samme 

prosess.  

Etter tilbakemeldinger fra klubber, interne drøftelser og samtaler med International cricket council 

(ICC), vil en gradvis innstramning være fornuftig og et kompromiss i riktig retning. Det strammes inn 

på kravene uten at motivasjonen blir borte. Administrasjonen støtter derfor det innkommende 

forslaget. 

Tidligere formulering i Spillereglementet:  

§7.2.2 Lagene må være tilstede på banen i godkjente spilledrakter senest til toss. Det må 

være minst åtte – 8 – spillere fra hvert lag tilstede på banen før toss slik at toss kan 

gjennomføres. Lagoppstillingen kan ikke endres etter toss. Dersom et eller begge lag ikke har 

åtte spillere tilstede 15 minutter før kampstart er kampen å anse som forsinket. Før 

kampstart må det være 11 spillere tilstede, ellers vil regler for reduksjon av overs og evt. 

walkover gjelde. En spiller/spillere som pga av skade eller andre gyldige årsaker må forlate 

banen, vil ikke utløse konsekvenser. Det må til enhver tid være minimum 8 spillere på banen. 

Blir det etter kampstart færre enn 8 spillere, kan ikke kampen fortsette. Walkover regelen vil 

også gjelde i dette tilfellet. 

§7.2.4 En kamp kan ikke begynne senere enn 60 minutter etter fastsatt starttidspunkt, med 

mindre det er værforhold og sikkerhetsrelaterte årsaker som skaper utfordringer for 

kampstart. Det betyr at tidspunktet for walkover ved f.eks. manglende oppmøte er 1 time og 

1. minutt etter fastsatt starttid, ihht. kampplan.    

 

Vedtak: 

Styret endrer §7.2.2 og §7.2.4 i spillereglementet for 2019 til: 

§7.2.2 Lagene må være tilstede på banen i godkjente spilledrakter senest til toss. Det må 

være minst ni – 9 – spillere fra hvert lag tilstede på banen før toss slik at toss kan 

gjennomføres. Lagoppstillingen kan ikke endres etter toss. Dersom et eller begge lag ikke har 

ni spillere tilstede 15 minutter før kampstart er kampen å anse som forsinket. Før kampstart 

må det være 9 spillere tilstede, ellers vil regler for reduksjon av overs og evt. walkover gjelde. 

En spiller/spillere som på grunn av skade eller andre gyldige årsaker må forlate banen, vil ikke 

utløse konsekvenser. Det må til enhver tid være minimum 8 spillere på banen. Blir det etter 

kampstart færre enn 8 spillere, kan ikke kampen fortsette. Walkover regelen vil også gjelde i 

dette tilfellet. 

§7.2.4 En kamp kan ikke begynne senere enn 30 minutter etter fastsatt starttidspunkt, med 

mindre det er værforhold og sikkerhetsrelaterte årsaker som skaper utfordringer for 

kampstart. Det betyr at tidspunktet for walkover ved f.eks. manglende oppmøte inntreffer på 

det 31. minutt etter fastsatt starttid, ihht. kampplanen. 

 


