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DAGSORDEN FORBUNDSTINGET 

 

På bakgrunn av NCFs lov §17, foreslår forbundsstyret følgende dagsorden 

 

Sak 1: Godkjenne de fremmøtte representantene 

Sak 2: Velge dirigent(er) 

Sak 3: Velge protokollfører(e) 

Sak 4:  Velge to representanter til å underskrive protokollen 

Sak 5: Godkjenne innkallingen 

Sak 6: Godkjenne saklisten 

Sak 7: Godkjenne forretningsorden 

Sak 8: Behandle beretning for særforbundet, herunder beretning fra tingvalgte organer. 

Sak 9: Behandle særforbundets regnskap i revidert stand, styrets økonomiske beretning, revisors  

 beretning og kontrollutvalgets beretning.  

Sak 10: Behandle forslag og saker 

Sak 10.1 Endrede kriterier for deltakelse i nasjonale seriespill 

Sak 10.2 Regional serieavvikling 

Sak 10.3 Dommerkomite, spillereglement, kampplan, Drammen CK 

Sak 10.4 Markedsarbeid, Drammen CK 

Sak 10.5 Sesongavslutning, Drammen CK 

Sak 11: Fastsette kontingent  

Sak 12: Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett 

Sak 13: Engasjere revisor til å revidere særforbundets regnskap 

Sak 14: Valg  

 14.1 Forbundsstyret 

 14.2 Kontrollutvalg 

 14.3 Valgkomité 

 14.4 Representanter til NIF og ICC ting og årsmøter 

 

 Tingets avslutning 
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PROGRAM FOR NCFs FORBUNDSTING 14. MARS 2021  

 

PROGRAM SØNDAG 14. MARS 

Forbundstinget 2021  

 

Tidspunkt Program Sted 

10:00 – 10:30 Oppmøte og innsjekk til Forbundstinget Meet Salen (US) + 
Regionale lokasjoner 

10:30 – 10:55 Delegater logger seg på tingets digitale møtesystem, 
«GoPlenum» 

Personlig PC, 
nettbrett og/eller 
mobil 

11:00 – 12:00 Tingforhandlinger åpner 

• Åpning av Forbundstinget 

• Årsrapport  

• Behandling av regnskap 

Meet Salen (US) + 
Regionale lokasjoner 

12:00 – 12:30 Pause  

12:30 – 14:45 Tingforhandlingene fortsetter  

• Behandling av innkomne forslag 

• Fastsette kontingent 

• Behandling av forslag til langtidsbudsjett 

• Engasjere revisor 

Meet Salen (US) + 
Regionale lokasjoner 

14:45– 15:00 Pause  

15:00 – 16:15 

 

Orientering fra Valgkomiteen 

Valg på representanter til NCFs tingvalgte 

• Styre 

• Kontrollutvalg 

• Representanter til NIF og ICC ting og årsmøter 

Meet Salen (US) + 
Regionale lokasjoner 

16:15 – 16:30 Tingets avslutning Meet Salen (US) + 
Regionale lokasjoner 
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Godkjenne de fremmøtte representantene 

Forslagsstiller: Styret i Norges Cricketforbund 
 

Tingsak 1 

 
Forslag til vedtak: 
Forbundstinget godkjenner xx fremmøtte representanter, hvorav xx med stemmerett. 

 
Sakspapirer 

• NCFs lover (vedlegg 1) 
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Velge dirigent(er) 
Forslagsstiller: Styret i Norges Cricketforbund 
 

Tingsak 2 

Forslag til vedtak: 
Forbundstinget velger Trond Søvik som dirigent. 

 

Sakspapirer: 

• Ingen 
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Velge protokollfører(e) 
Forslagsstiller: Styret i Norges Cricketforbund 
 

Tingsak 3 

Forslag til vedtak: 
Forbundstinget velger Erik Aas Andersen og Jesper Møller som referent. 

 

Sakspapirer: 

• Ingen 
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Velge to representanter til å underskrive protokollen 
Forslagsstiller: Styret i Norges Cricketforbund 
 

Tingsak 4 

Forslag til vedtak: 
Forbundstinget velger Ramya Immadi, Vestli CK og Malik Muhammad Naeem, City CK til å 
undertegne protokollen. 

 

Sakspapirer: 

• Ingen 
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Godkjenne innkalling 

Forslagsstiller: Styret i Norges Cricketforbund 
 

Tingsak 5 

 
Forslag til vedtak: 
Forbundstinget godkjenner innkallingen til Forbundstinget, sendt ut 14. januar 2021. 

 

Sakspapirer: 

• Ingen 
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Godkjenne sakliste 
Forslagsstiller: Styret i Norges Cricketforbund 
 

Tingsak 6 

Forslag til vedtak: 
Forbundstinget vedtar den foreslåtte sakslisten. 

 

Sakspapirer: 

• Forslag til saksliste. 
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Forslag til saksliste 

 

Sak 1: Godkjenne de fremmøtte representantene 

Sak 2: Velge dirigent(er) 

Sak 3: Velge protokollfører(e) 

Sak 4:  Velge to representanter til å underskrive protokollen 

Sak 5: Godkjenne innkallingen 

Sak 6: Godkjenne sakslisten 

Sak 7: Godkjenne forretningsorden 

Sak 8: Behandle beretning for særforbundet, herunder beretning fra tingvalgte organer. 

Sak 9: Behandle særforbundets regnskap i revidert stand, styrets økonomiske beretning, revisors  

 beretning og kontrollutvalgets beretning.  

Sak 10: Behandle forslag og saker 

Sak 10.1 Endrede kriterier for deltakelse i nasjonale seriespill 

Sak 10.2 Regional serieavvikling 

Sak 10.3 Dommerkomite, spillereglement, kampplan, Drammen CK 

Sak 10.4 Markedsarbeid, Drammen CK 

Sak 10.5 Sesongavslutning, Drammen CK 

Sak 11: Fastsette kontingent  

Sak 12: Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett 

Sak 13: Engasjere revisor til å revidere særforbundets regnskap 

Sak 14: Valg  

 14.1 Forbundsstyret 

 14.2 Kontrollkomité 

 14.3 Valgkomité 

 14.4 Representanter til NIF og ICC 
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Godkjenne forretningsorden 
Forslagsstiller: Styret i Norges Cricketforbund 
 

Tingsak 7 

Forslag til vedtak: 
Forbundstinget vedtar den foreslåtte forretningsorden. 

 

Sakspapirer: 

• Forsalg til forretningsorden 
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Forslag til forretningsorden 

 

DIRIGENT OG PROTOKOLL 

 

• Forbundstinget ledes av valgt dirigent  

• Protokollen føres av valgt(e) sekretær(er), og skal undertegnes av to valgte representanter. 

• Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte stemmer for og mot, hvem som 

har hatt ordet i sakene og hvem som er forslagsstiller. 

• Protokollen skal publiseres på forbundets hjemmeside så snart den er underskrevet av de valgte 

representanter, og senest fem uker etter forbundstinget.  

 

TALERETT OG TALETID 

• Hver delegat må bruke egen smarttelefon, nettbrett eller PC for personlig innlogging til digitalt 

møtesystem som benyttes til å tegne seg på talerlisten, levere endringsforslag og stemmegivning. 

• Ingen representant gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak.   

• Med unntak av hovedinnlegg fra forslagsstillere som har forslag til sakslisten, settes taletiden til 

tre (3) minutter første gang, to (2) minutter andre og ett (1) minutt tredje gang. 

• Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett minutts taletid. (Kan brukes ved 

evt. uenighet eller innspill til dirigenten(e)s måte å lede møtet eller stemmegivningen på).  

• Dirigenten(e) kan foreslå endring av taletiden og sette strek for inntegnede talere. 

 

BEHANDLING AV FORSLAG: 

• Alle (endrings)forslag som fremmes underveis må leveres til dirigenten(e) på fastsatt (digitalt) 

skjema hvor organisasjonens og representantens navn framgår.  

• Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. 

• Forslag på sakslisten kan ikke trekkes med mindre tinget enstemmig vedtar at det kan trekkes.  

• Nye forslag i en sak kan ikke fremsettes etter at dirigent har satt strek for nye forslag.  

 

STEMMEGIVNING: 

• Med unntak av lovendringer og de bestemmelser som etter loven krever et kvalifisert flertall, 

avgjøres alle vedtak og valg ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer.  
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Behandle beretning for særforbundet, herunder beretning fra 
tingvalgte organer.  
Forslagsstiller: Styret i Norges Cricketforbund 
  

Tingsak 8 

Forslag til vedtak: 
Forbundstinget godkjente årsberetningen for 2019 og 2020 

 

Sakspapirer: 

• Norges Cricketsforbunds årsberetning 2019 og 2020 (Vedlegg 2) 
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Behandle særforbundets regnskap i revidert stand, styrets 
økonomiske beretning, revisors beretning og kontrollkomiteens 
beretning. 
Forslagsstiller: Styret i Norges Cricketforbund 
 
 

Tingsak 9 

Forslag til vedtak: 
Forbundstinget godkjenner revidert årsregnskap for 2019 og 2020 

 

 
Sakspapirer: 

• Revidert årsregnskapet 2019 og 2020 med beretning fra revisor og kontrollkomitéen (Vedlegg 3)  
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Behandle innkomne forslag og saker 

 
2 tingsaker fremmes for forbundstinget fra styret i Norges Cricketforbund. 
3 forslag til tingsaker er mottatt innen fristen 14. februar 2021.  
 

Tingsak 10 
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Endrede kriterier for deltakelse i nasjonale seriespill 
Forslagsstiller: Styret i Norges Cricketforbund 
 

Tingsak 10.1 

Forslag til vedtak: 
Forbundstinget vedtar innføring av foreslåtte endringer for deltakelse i nasjonale 
seriespill. 

 

Sakspapirer: 

• Endrede kriterier for deltakelse i nasjonale seriespill 
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Endrede kriterier for deltakelse i nasjonale seriespill 

 

ICC og NIF pålegger cricketforbundet og dermed klubber å jobbe aktivt for å utvikle cricket for barn, 

unge og kvinner, de bruker bl.a. økonomi som virkemiddel. 

 

 

VIKTIGE HENSYN 

o våre utfordringer gitt forventningene 

o våre utfordringer gitt krav  

o våre utfordringer gitt prioritering av baner for de yngre 

o våre muligheter – hva må til? 

INNSPILL 

Bakgrunnen er hvor vi er i dag og hva som forventes av tiltak for utvikling av norsk cricket, men også for å 

beholde/øke tilskuddene og følge de til enhver kriterier som gjelder som medlem av NIF og ICC. 
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Cricketklubber i Norge har flere utfordringer: 

• Ca. 75% av aktive medlemmer er menn i voksen alder og mange klubber er i realiteten et herrelag.  

• Få crickettilbud til den kommende generasjon – barn og unge. Det er veldig få klubber som har et 

godt tilbud til barn, unge og kvinner, det tilbys heller ikke seriespill til barn. 

• Utfordringer knyttet til tilgjengelighet av baner og treningsfasiliteter. Situasjonen oppleves som 

utfordrende, om nesten umulig, med tanke på å øke belastningen på banene med tilbud til alle som 

ønsker å spille det være seg barn, ungdom, kvinner og voksne menn. 

• I tillegg er det i dag tilnærmet ingen rekruttering av etniske norske. Vi har i tillegg svært mange 

klubber som sliter med formelle oppgaver knyttet til klubbdrift og cricket har dårlig rykte som kan 

gjøre det vanskelig å bli tatt opp i et fleridrettslag som egen gruppe/cricketklubb. 

 

TILTAK FOR FORVENTET UTVIKLING 

Innføring av krav om at klubber med lag i de øverste divisjoner i løpet av 2023 har minimum ett 

ungdoms/barnelag i serie og et kvinnelag i serie. Det medfører f.eks. at lag i eliteserien ikke kan delta i 

seriespill uten minimum ett registrert ungdomslag og ett registrert kvinnelag.  

Liknede er gjort innført i enkelte land i Europa. F eks. i Frankrike der det kreves både ungdoms- og 

kvinnelag for deltakelse i seriespill. Denne type virkemiddel støttes også internasjonalt. 

For å kunne oppfylle de stilte krav vil det i stor grad kreve samarbeid på tvers av klubb og tenkes nytt i 

forhold til rekruttering. 

 

Det foreslås at innføringen gjøres gradvis i kommende tingperiode, med følgende trinnvise fremdrift: 

 

1. Sesong 2022: Krav til registrert ungdomslag for å kunne delta i NCF seriespill divisjon 1 og 2. Der 

krav ikke oppfylles må klubben betale dobbel seriespillavgift. Evt. inntekter øremerkes utvikling av 

barne- og ungdomsaktivitet.    

 

Klubben må dertil vise til lisensierte kvinnelige spillere for rekruttering til klubb- eller blandet 

jentelag.  

 

2. Sesong 2023: Krav til registrert ungdomslag for å kunne delta i NCF seriespill divisjon 1 og 2. Der 

krav ikke oppfylles må klubben betale det 3-dobbelt seriespillavgift. Evt. inntekter øremerkes 

utvikling av barne- og ungdomsaktivitet    

 

Klubben må dertil vise til lisensierte kvinnelige spillere for rekruttering til klubb- eller blandet 

jentelag.  

Videre målsetting: 

3. Sesong 2024: Krav til registret ungdomslag og kvinnelag for å kunne delta i NCF seriespill divisjon 1 

og 2. Der krav ikke oppfylles må klubben betale det 4-dobbelt seriespillavgift. Evt. inntekter 

øremerkes utvikling av barne- og ungdomsaktivitet.    
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Regional serieavvikling 
Forslagsstiller: Styret i Norges Cricketforbund 
 

Tingsak 10.2 

 
Forslag til vedtak: 
Forbundstinget vedtar innføring av prosess mot regional serieavvikling i tråd med fremlagte forslag.   

Sakspapirer: 

• Regional serieavvikling 
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Regional serieavvikling 

Mål: Øke rekruttering – flere med. 

Vi får tilbakemeldinger på at klubber sliter med engasjement, rekruttering og utvikling av klubb slik NCFs 

seriestruktur er bygget opp i dag. Forbundet har utviklet seg i rekordfart og har klubber representert landet 

rundt.  

Den tid er forbi hvor alle klubber/lag var samlet i Oslo og kun beveget seg fra bydel til bydel. 

Det spilles cricket organisert og uorganisert fra nord til sør, denne aktiviteten må vi få med oss i videre 

utvikling.  

Idretten oppfordrer til lokale aktiviteter slik at alle kan være med. Nåværende struktur er ekskluderende på 

alle måter, da det kreves urimelig mye tid og penger til deltakelse i NCF seriespill. 

Dette virker demotiverende, har ingen fremtid og er nødt til å endres om cricket skal videreutvikles i Norge.  

 Faktorer som utfordrer og ekskluderer: 

• Lang reisevei og bruk av mye fritid i helgene er lite familievennlig. 

• Merkostnader i forbindelse med reise og opphold. 

• Problemer med å samle lag i seriespill. 

• Mindre tid og fokus på å jobbe langsiktig og målbevisst for å utvikle egen klubb, samarbeide med 

naboklubb(er) og arbeide for lokal anleggstilgang.  

 

Lokal aktivitet er med på å synliggjøre idretten og åpne muligheter for anleggsutvikling og bedrer 

forutsetninger for klubbene. Vi må vise oss frem, ta del, invitere inn og promotere lokal cricketaktivitet, 

først da får vi oppmerksomhet som kan gi mulighet for cricketfasiliteter.    

Uten lokal cricketaktivitet – ingen forutsetninger for cricketfasiliteter. 

I dag er det svært stor belasting belastning på få baner og vanskelig å gjennomføre aktiviteter for alle, 

inkludert barn, unge, kvinner som menn. 

 

Mange fylker har aktivitet, ikke alle har baner. Under følger status banetilgang i fylkene: 

• Agder – ingen baner eller treningsfasiliteter 

• Rogaland – bane bekreftet i 2021, ingen treningsnett  

• Trøndelag – bane, ingen treningsnett 

• Troms og Finnmark – ingen baner eller treningsfasiliteter 

• Nordland – ingen baner eller treningsfasiliteter 

• Oslo – baner og treningsfasiliteter 

• Viken - baner og treningsfasiliteter 

• Vestfold og Telemark – bane, ingen treningsnett 

• Vestland – FlexiPitch 

• Innlandet – ingen baner eller treningsfasiliteter 

• Møre og Romsdal – ingen baner eller treningsfasiliteter 

 



 

Forbundstinget 2021, Norges Cricketforbund 

20 

Skal vi klare å beholde dagens engasjement og aktivitet må vi utvikle og avvikle aktivitet regionalt. Denne 

jobben må starte umiddelbart, slik at vi ikke mister interesse og engasjement for verdens nest største idrett. 

Cricket skal blomstre i Norge og alle skal kjenne til vår idrett, vi må handle nå. 

 

Grunnet banekapasitet og regioner helt fri for anleggstilbud må NCF innføre en gradvis regionalisering av 

seriespill. VI har forhørt oss med klubber som til nå har lagt tilbake mange mil og timer for å kunne delta i 

seriespill. De er åpne for å spille regionalt, selv om det i startfasen må gjøres på mobile pitcher.   

 

Forslaget er at vi innfører en trinnvis prosess mot regionalt seriespill, der vi starter med å arrangere NCFs 

Super League regional og en regional ungdomsserie.  

Vi løser opp divisjonsoppsettet, åpner for seriepåmelding på tvers av divisjoner der de påmeldte lag deles i 

regionale grupper i et Round Robin turneringsformat. De beste lagene i serien møtes for sluttspill lokalisert 

på en av Norges cricketbaner.  

Serieavviklingen blir administrert av NCF på lik linje med alle seriespill.  

En idrett er ikke liv laga, om det ikke utøves i egen region, med kort vei hjem. 
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Dommerkomite, spillereglement, kampplan 
Forslagsstiller: Drammen CK 
 

Tingsak 10.3 

 
Forslag til vedtak: 
Styret skaI organisere og utvikle dommerkomiteen, komite for spillereglement og utarbeide kampplan. 

 
Forbundsstyrets kommentar: 
Styret tar innspillet til etterretning, men mener at arbeidet er pågående og ivaretatt og støtter derfor 
ikke forslaget. 

Sakspapirer: 

• Dommerkomite, spillereglement, kampplan, Drammen CK 

• Vurdering og kommentar fra styret i Norges Cricketforbund 
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Vurdering og kommentarer fra styret i Norges Cricketforbund  

Styret viser til sak 5/2019 – TRYKK HER 

«Styret vedtok å utvide dommerkomiteens rolle i avvikling av seriespill og NM for samtlige 

divisjoner under sesong 2019. Menn, kvinner og ungdomsserien inkludert. Styret gir 

generalsekretæren fullmakt til å utforme utdypende mandat og bestemmelser for 

dommerkomiteen. Styret plasserer Dommerkomiteen organisatorisk under forbundsstyret, slik at 

dommerkomiteen utpekes av og rapporterer til generalsekretæren.» 

 

Styret viser deretter til sak 82/2020– TRYKK HER 

«Styret tok informasjonen knyttet dommerkomiteens rolle til orientering» 

 

Styret viser også til dommerkomiteens mandat – TRYKK HER. Merk at alle mandater oppdateres årlig. 

Det foreligger alt en struktur i dommerkomiteens arbeide og samarbeid med administrasjonen. 

Der fleste føringer ligger i tidligere vedtak, arbeidsavtalen mellom hvert enkelt medlem av komiteen samt 

mandatet. I å tillegge til årlige planleggings og evalueringsmøter, har komiteen og administrasjonen 

ukentlige kontakt for å gjennomføre de oppgaver som ligger i planen, mandatet og andre 

utviklingsprosesser.  

 

  

http://www.cricketforbundet.no/resources/Protokoll-styremote-1_2019.pdf
http://www.cricketforbundet.no/resources/bilder/Protokoll-Styremote-17_2020.pdf
http://www.cricketforbundet.no/resources/bilder/2020-Mandat-Dommerkomiteen-revidert.pdf
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Markedsarbeid 
Forslagsstiller: Drammen CK 
 

Tingsak 10.4 

 
Forslag til vedtak: 
Vårt overordnede mål er å bli flere cricketspillere, vårt markedsarbeid er derfor helt avgjørende for å nå 
det målet. Markedsarbeidet handler om å utvikle kommersielle produkter. NCF så produkter er de 
aktivitetskonsepter som man kan delta på eller se på som tilskuer. Produktene i NCF danner grunnlaget 
for målrettet marked- og kommunikasjonsarbeid. Godt markedsførte produkter skaper engasjement og 
bevissthet rundt var fantastiske idrett. 

 
Forbundsstyrets kommentar: 
Styret tar innspillet til etterretning, men mener at arbeidet er pågående og ivaretatt og støtter derfor 
ikke forslaget. 

Sakspapirer: 

• Markedsarbeid, Drammen CK  

• Vurdering og kommentert fra styret i Norges Cricketforbund 
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Vurdering og kommentarer fra styret i Norges Cricketforbund  

Cricket må synligjøre seg via lokal aktivitet, invitere inn å lage gode miljø for aktivitet for alle. Dette 

reflekteres i NCFs strategidokument 2019/2021 samt 2021/2023 under strategiområde 3 - Ny fremtid. 

Vi har fortsatt utfordringer med omdømme grunnet oppførsel/holdninger, derfor videreføres fokus på 

klubbutvikling og verdiarbeidet i kommende tingperiode. Et godt omdømme er en forutsetning for 

markedsverdien. Et godt produkt krever et godt utviklingsarbeid der vi utviklere oss sammen i tråd med 

vedtatte strategi. 
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Sesongavslutning 
Forslagsstiller: Drammen CK 
 

Tingsak 10.5 

 
Forslag til vedtak: 
Styret skaI stå ansvarlig sammen med administrasjonen om å arrangere sesongavslutning etter endt 
sesong. 

 
Forbundsstyrets kommentar: 
Styret tar innspillet til etterretning, og vurderer innkomne sak mer som en styresak enn en tingsak og 
støtter derfor ikke forslaget. 

Sakspapirer: 

• Sesongavslutning, Drammen CK  
Vurdering og kommentert fra styret i Norges Cricketforbund 
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Vurdering og kommentarer fra styret i Norges Cricketforbund 

Styret har de siste årene erfart sesongavslutninger som ikke er cricket verdig. Lav deltakelse, dårlig 

oppslutning, dårlig oppførsel og hærverk kostbart og arbeidskrevende. Dette gir lite fokus på gode batsmen, 

fieldere og wicket keepere.  Samt dårlig oppmerksomhet til hederspersoner og andre utnevnelser. 2020 var 

ingen unntak. Styret har derfor besluttet at kommende seremoni avvikles på cricketarenaen ved 

sesongslutt.  
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Fastsette kontingent, serieavgift og lisens 
Forslagsstiller: Styret i Norges Cricketforbund 
 

Tingsak 11 

Forslag til vedtak: 
a) Forbundstinget fastsetter følgende klubbkontingenter for tingperiode 2021-2023: 

Kr. 1 500,- per klubb. 
 

b) Forbundstinget fastsetter følgende avgifter for deltagelse i seriespill og NM for 2021 -2023: 
 
 

Serien 2021 2022 2023 

T20 serien per divisjon 2000 2000 2000 

Super League per divisjon 2000 2000 2000 

T20 ECL/NM qualifier  - 1000 1000 

 
Forbundstinget gir forbundsstyret fullmakt for å tilpasse kontingenten i tingperioden, dersom 
seriestrukturen endres betydelig. Endringer skal dog ikke påvirke totalkostnaden for 
deltakelse. 
 

c) Forbundstinget gir forbundsstyret fullmakt til å fastsette spillerlisens for tingperioden, i tråd 
skadestatistikk og tilhørende skadeutbetaling, samt viderefører samme inntjenings- og 
kostnadsstruktur.    

Sakspapirer: 

• Ingen 
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Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett 
 
Forslagsstiller: Styret i Norges Cricketforbund 
 

Tingsak 12 

 
a) Forslag til vedtak: 

Forbundstinget vedtar det foreslåtte langtidsbudsjettet for 2021-2023. 
 

b) Forslag til vedtak: 
Forbundstinget fastsetter den fremlagte langtidsplanen/strategien som Norges Cricketforbunds 
strategi for 2021-2023. 

Sakspapirer: 

• Forslag til langtidsbudsjett for 2021-2023 

• Forslag til langtidsplan/strategi for Norges Cricketforbund 2021-2023  
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Forslag til langtidsbudsjett 

 

Langtidsbudsjett 2021 2022 2023 

Medlemsinntekter  kr     956 200,00   kr    1 000 000,00   kr    1 100 000,00  

Andre inntekter  kr  7 351 028,00   kr    7 400 000,00   kr    7 700 000,00  

Sum inntekter  kr  8 307 228,00   kr    8 400 000,00   kr    8 800 000,00  

       

Organisasjon  kr  3 708 284,00   kr    3 800 000,00   kr    3 900 000,00  

Utvikling  kr     520 000,00   kr       500 000,00   kr       510 000,00  

Utdanning  kr     376 000,00   kr       350 000,00   kr       350 000,00  

Barn og ungdom  kr  1 201 260,00   kr    1 250 000,00   kr    1 500 000,00  

Konkurranse, seriespill  kr     980 040,00   kr       990 000,00   kr       990 000,00  

Landslag  kr     871 460,00   kr       890 000,00   kr       900 000,00  

Anlegg og utstyr  kr     545 147,00   kr       570 000,00   kr       600 000,00  

Norges Cricketakademi  kr     100 000,00   kr         50 000,00   kr         50 000,00  

Sum kostnader  kr  8 302 191,00   kr    8 400 000,00   kr    8 800 000,00  

       

Resultat  kr         5 037,00   kr                      0   kr                     0    
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Norges C 

Strategi 
2019 – 2021  

Norges Cricketforbunds 

Strategi 
2021 – 2023 



 

Forbundstinget 2021, Norges Cricketforbund 

34 

STRATEGI NORGES CRICKETFORBUND  
 

 
  

Strategiområde 1: 

Anlegg 
- Cricketbaner og treningsnett  

- Nasjonalanlegg 

- Innendørsanlegg 

Strategiområde 2: 

Organisasjonsutvikling 
- Kvalitet i alle ledd 

- Aktivitet og rekruttering 

- Klubbutvikling 

Visjon 

- Blir du med å spille? 

 

Virksomhetsidé: 

 

Norges Cricketforbund skal 

tilrettelegge for at cricket 

kan spilles av alle og på alle 

nivåer. NCF skal jobbe for å 

skape optimale rammer for 

sine klubber og deres 

medlemmer, slik at de kan 

tilby god aktivitet lokalt. 

NCF skal representere 

cricket nasjonalt og 

internasjonalt og fremme 

cricketidretten i Norge.   

Verdier 

Inkludere    Respektere Engasjere 

SWOT: 

Styrker:  

• Engasjement og identitet 

• Arena for integrering 

• Medlemsvekst 

Svakheter:  

• Anleggssituasjon 

• Kunnskap om organisasjonsdrift 

• Kvinne, barne- og ungdomsandel 

Muligheter:  

• Rekruttere mangfoldet 

• Anleggsutvikling 

• Kort vei til cricketaktivitet 

Trusler:  

• Politiske intriger 

• Omdømmetap 

- Kultur/ukultur 

Strategiområde 3:  

Ny fremtid 
- Godt styresett 

- Inkluderende og raust fellesskap      

- Fair play  

 

Strategiområde 4:  

Topp prestasjoner 
- Landslag herrer 

- Landslag kvinner 

- Utøverutvikling 
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DETTE BETYR VÅRE VERDIER 

 

         
  

 

INKLUDERE  

Hva det betyr for aktiviteten:  

Vi inkluderer alle, uavhengig av alder, bakgrunn, kjønn, tro, legning, språk, forutsetninger og 

ferdigheter. Alle skal føle seg inkludert i norsk cricket.  

 

Hva det betyr for organisasjonen:  

Vi er opptatt av hvert enkelt menneske, og legger til rette for at flest mulig kan delta i organisert 

cricketaktivitet.   

 

RESPEKTERE 

Hva det betyr for aktiviteten:  

Vi har respekt for hverandre, våre lover og regler, både på- og utenfor banen. "Spirit of cricket" 

preger all vår aktivitet. 

 

Hva det betyr for organisasjonen:  

Vi overholder og er lojale mot vedtak, lover og regler. Vi respekterer hverandres meninger, og 

utvikles av god debatt.  

 

ENGASJERE  

Hva det betyr for aktiviteten:  

Vi engasjerer og begeistrer folk med aktivitetene våre. Vi viser at vi er lidenskapelige og stolte av 

idretten vår.   

 

Hva det betyr for organisasjonen:  

Norsk cricket preges av engasjerte mennesker, både som frivillige, tillitsvalgte og ansatte.  

 

Inkludere

EngasjereRespektere
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STRATEGIOMRÅDE 1: ANLEGG 

 
Hovedmål: Alle som ønsker å spille cricket har en godkjent bane å spille på. 

Hovedutfordring: Mangelen på anlegg er en avgjørende begrensning for dagens aktivitetsnivå og videre vekst og utvikling 

for cricket i Norge. 

 

CRICKETBANER OG TRENINGSNETT 

 

 

Strategiske tiltak:  

o Sette utvikling av cricketanlegg på den idrettspolitiske og lokalpolitiske dagsorden 

o Jobbe mot kommuner, idrettsråd og idrettskrets for å synliggjøre cricketaktivitet 

o Øke forståelsen av prosesser i forbindelse med etablering av anlegg i klubbene 

o Fokus på vedlikehold og sikre baner og treningsfasiliteter  

o Øke samarbeid med andre særforbund for felles anlegg (eksempelvis baseball)  

o Fokus på alternative løsninger på veien frem som eksempelvis flexipitch og tilrettelegging i nærmiljø. 

 

NASJONALANLEGG 

 

 

Strategiske tiltak:  
o Norges Cricketforbund skal arbeide aktivt med nye Mortensrud idrettspark, mot politisk og administrativ ledelse i Oslo 

kommune 

 

INNENDØRSANLEGG 

 

 

Strategiske tiltak:  
o Fremskaffe alternative løsninger i regi av Cricketforbundet for trening og innendørskamper  

o Samarbeide med klubber opp mot kommuner og idrettsråd, for tilgang til økt innendørs hallkapasitet 

o Arbeide for Cricket som innendørssport  

  

Mål
- Norsk Cricket har godkjente anlegg for seriespill i 1 ny region i 2022  

- Norsk Cricket har godkjente anlegg for seriespill i 2 nye regioner i 2023

- Alle klubber har treningsfasiliteter i sitt nærområde i 2023

Mål - Nytt nasjonalanlegg av internasjonal T20 standard realiseres i 2024/25

Mål
- Nytt innendørsanlegg realiseres i Oslo-Viken området innen 2023

- Øke tilgang til innendørs hallkapasitet i alle regioner
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STRATEGIOMRÅDE 2: ORGANISASJONSUTVIKLING 

 
 

Hovedmål: Bygge en sterkere organisasjon 

Hovedutfordring: Lite kjennskap til idrettens organisering, ukjent idrett, dårlig omdømme og kulturelle utfordringer 

 

KVALITET I ALLE LEDD 

 

 

Strategiske tiltak:  

o Øke kompetanse blant kvinner og menn som er trenere, ledere og frivillige 

o Arrangere årlige obligatoriske klubbutviklingskurs 

o Bruke «Bedre klubb» konseptet til Idrettsforbundet for bevisstgjøring av klubbdrift 

o Kurs og kompetansetiltak for å engasjere unge ledere, begge kjønn 

o Verdiarbeid implementeres i klubbene 

o Cricket skal ha mangfoldig representasjon i styrene 

o Øke forståelsen for hva «idrett for alle» innebærer for den enkelte klubb  

 

AKTIVITET OG REKRUTTERING 

 

 

Strategiske tiltak:  
o Utvikle kompetente trenere/aktivitetsledere og treningstilbud for barn, unge og kvinner 

o Øke kjennskapen til Cricket generelt i Norge 

o Øke paracricket-kompetansen i forbundet  

o Økt tilbud til barn, unge og kvinner i grunnskolen og klubb 

o Økt fokus på tilpasset cricketaktivitet 

o Konkurranse- og aktivitetsformer som er tilpasset utøvernes alder og ferdighetsnivå 

 

KLUBBUTVIKLING 

 

 

Strategiske tiltak:  
o Øke forståelsen for de kriterier NIF og ICC stiller til forbund og klubb   

o Økte krav fra forbundet til drift og aktivitetstilbud  

o Økte kav til gjennomføring av årlig kurs i forhold til økonomi og drift 

o Bruke klubbguiden og klubbhåndboka til Idrettsforbundet  

o Øke kunnskapen i klubb om fordelene med fleridrettslag for en liten idrett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål
- Øke kompetansen i cricketklubbene

- Flere kvinner og unge ledere engasjert og innvolvert 

- Utvikle trenere, ledere, frivillige

Mål
- Flere, barn, unge, kvinner og parautøvere med i cricketidretten

- Rekruttere flere trenere, ledere, frivillige

- Mer egenorganisert og modifisert cricket i Norge

Mål
- Flere klubber med breddeaktivitet i hver region

- Alle klubber driftes i henhold til NIF sitt regelverk

- Cricket som særgruppe i flere fleridrettslag
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STRATEGIOMRÅDE 3: NY FREMTID 

 

Hovedmål: Sikre en åpen og demokratisk kultur 
Hovedutfordring: Liten åpenhet, lukkede miljøer og politiske intriger 

 

GODT STYRESETT I FORBUND OG KLUBBER 

 

 

 

Strategiske tiltak:  

o Synliggjøre NIF’s ressurser som klubbguiden, klubbhåndboka og kurstilbud 

o Økt fokus på implementering av verdiarbeide i henhold til norsk idrett  

o Motivere til utvikling av større klubber for bedre ressurstilgang og bredere aktivitetstilbud  

o Sunn kommunikasjon på agendaen 

 

INKLUDERENDE OG RAUST FELLESSKAP  

 

 

 

Strategiske tiltak:  
o Øke fokus på mangfold i cricketaktivitet til alle uansett alder, kjønn og nivå 

o Motivere til lederutvikling for unge og eldre, frivillige og aktive 

o Øke åpenhet på klubbnivå, på tvers av kultur, språk og tilhørighet  

o Øke interessen for cricket i fleridrettslag  

 

FAIR PLAY 

 

 

 

Strategiske tiltak:  

o Opprettholde og videreutvikle handlingsplan for å tilfredsstille krav som Rent forbund/antidoping 

o Samtlige aktive utøvere må gjennomføre Ren Utøver (E-læring)  

o Opprettholde arbeidet og implementering av antidoping og anti korrupsjon policy 

o Holdningsskapende arbeid mot kampfiksing og ulovlig spill 

Mål
- NCF og klubber driftes etter NIF's lover og regler

- Utvikle kultur preget av tryggehet, vennskap og mestring for alle

- Konstruktiv kommunikasjon

Mål
- Norsk cricket skal være Norges beste idrett for integrering

- Velkommen til alle - blir du med å spille

Mål - NCF forbli sertifisert som Rent Særforbund  
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STRATEGIOMRÅDE 4: TOPPRESTASJONER 

 

Hovedmål: Utvikle toppidrettsutøvere å bygge en toppidrettskultur ved hjelp av et godt planverk og økt fokus på junior aktivitet. 
Hovedutfordringer: Svak toppidrettskultur og manglende kvinnelige utøvere 

 

LANDSLAG HERRER 

 

Strategiske tiltak:  
o Bygge opp toppidrettskulturen på landslagene og kulturen i treningshverdagen 

o Følge ICCs retningslinjer for High performances/toppidrett 

o Regelmessig trening/konkurranse på høyere nivå, inkludert deltakelse i internasjonale mesterskap for også heve nivået 

nasjonalt  

o Heve treningsnivå og forbedre treningshverdagen for landslagsspillere, med målbare styrke- og kondisjonsprogram. 

Inkludert ernæring og livsstil 

o Sikre at alle spillere kjenner utviklingsprogrammet og muligheten for morgendagens utøvere til å sette riktige mål og 

synliggjøring egen utvikling og kompetanse mot landslagsdeltakelse 

 

LANDSLAG KVINNER 

 

 

Strategiske tiltak:  

o Videreutvikle og forsterke eksisterende cricketaktivitet.  

o Eget aktivitetsprogram med regelmessig cricketaktivitet gjennom hele sesongen 

o Koordinere utviklingen av landslag kvinner med den regionale spillerutviklings i Norge 

o Rekruttere flere jenter/kvinner til nasjonalt seriespill for å øke størrelsen på landslagstroppen 

o Heve treningsnivå og forbedre treningshverdagen for våre landslagsspillere, med målbare styrke- og kondisjonsprogram. 

Inkludert ernæring og livsstil 

 

SPILLERUTVIKLING – UNGDOM 

 

 

Strategiske tiltak:  
o Etablere et «Cricket utviklingsprogram» for ungdom i ulike aldersgrupper på skoler og i klubber 

o Opprette en NCF ungdomsstruktur for å identifisere fremtidige landslagsspillere og presenterer utviklingsprogrammet med 

de muligheter og forventninger som følger 

o Utdanne og presentere cricket i skolen for gymlærere og aktivitetsansvarlige som motivasjon til å introdusere spillet for 

sine elever/studenter ved skolen 

o Øke klubbtrenerens forståelse for «Cricket utviklingsprogram» for ungdom gjennom trenerutviklingen, og sikre at de unge 

spillere har likt utgangspunkt for utviklingsmulighetene  

  

Mål
- Kvalifisere til neste runde i T20 WC European Qualifier

- Rangert blant de 5 beste europeiske assosierende nasjonene, og blant de      
20 beste internasjonalt i T20-formatet

Mål - Utvikle landslag kvinner, for deltakelse i internasjonale turneringer

Mål
- Øke antall unge crickettspillere i Norge på tvers av kultur og etnisitet

- Øke antall unge jenters deltakelse i seriespill for ungdom
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Engasjere revisor til å revidere særforbundets regnskap 
Forslagsstiller: Styret i Norges Cricketforbund 
 

Tingsak 13 

Forslag til vedtak: 
Forbundstinget gir forbundsstyret fullmakt til å engasjere statsautorisert revisor/registrert revisor til å 
revidere særforbundets regnskap, samt fastsette dennes honorar. 
 

Sakspapirer: 

• Ingen 
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Valg 
 
Følgende tillitsrepresentanter skal velges av forbundstinget: 
 

14.1 Forbundsstyret, innstilt av valgkomiteen 
14.2 Kontrollkomité, innstilt av valgkomiteen 
14.3 Valgkomité, innstilt av styret i Norges Cricketforbund 
14.4 Representanter til NIF og ICC ting og årsmøter 
 

Tingsak 14 
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Innstilling til forbundsstyret i Norges Cricketforbund 

Forslagsstiller: Valgkomiteen i Norges Cricketforbund 
 

Tingsak 14.1 

Forslag til vedtak: 
Forslag som presentert i innstilling på side 43 
 

Sakspapirer: 

• Innstillingen fra valgkomiteen i Norges Cricketforbund 
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Innstilling fra valgkomiteen i Norges Cricketforbund  

Forbundsstyret for tingperioden 2021 - 2023: 

 

Rolle Navn Klubb 

President Shahbaz Tariq Friends CK 

Visepresident Neeta Sankholkar Stord CK 

Medlem Moosa Ali Rashid Klemetsrud CK 

Medlem Bijeyata Kumari Vestli CK 

Medlem Yousuf Gilani Drammen CK 

Varamedlem Pratik Agnihotri Sentrum CK 

Varamedlem Harpal Singh Sidhu Sandefjord CK 
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Innstilling til kontrollkomiteen i Norges Cricketforbund 

Forslagsstiller: Valgkomiteen i Norges Cricketforbund 
 

Tingsak 14.2 

Forslag til vedtak: 
Forslag som presentert i innstilling på side 45 

Sakspapirer: 

• Innstillingen fra valgkomiteen i Norges Cricketforbund 
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Innstilling fra valgkomiteen i Norges Cricketforbund  

Kontrollutvalget for tingperioden 2021 - 2023: 

 

Rolle Navn Klubb 

Leder Rashad Mukhtar Drammen CK 

Medlem Ramya Immadi Vestli CK 

Medlem Kiran Kumar Penta Sandefjord CK 

Varamedlem Prithvi Bhart Nord CK 

Varamedlem Irene S. Silnes Vestli CK 
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Innstilling til valgkomiteen i Norges Cricketforbund 

Forslagsstiller: Styret i Norges Cricketforbund 
 
 

Tingsak 14.3 

Forslag til vedtak: 
Forslag som presentert i innstilling på side 47 

 
Sakspapirer: 

• Innstillingen fra styret i Norges Cricketforbund 
 
Merk, innstillingen ved utsendelse av Tingheftet mangler et navngitt varamedlem. Forslag til 
varamedlem i valgkomiteen legges frem i forkant eller under Forbundstinget.  
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Innstilling fra styret i Norges Cricketforbund  

Valgkomiteen for tingperioden 2021 - 2023: 

 

Rolle Navn Klubb 

Leder Nora Sperre Vangsnes Vestli CK 

Medlem Zeeshan Siddiqi Nation CK 

Medlem Rohan Vaishampyan Sandnes CK 

Varamedlem Blir lagt frem senere  
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Representanter til NIF og ICC ting og årsmøter 

Forslagsstiller: Styret i Norges Cricketforbund 
 

Tingsak 14.4 

Forslag til vedtak: 
Forbundsstyret gis fullmakt til å oppnevne representantene. 

Sakspapirer: 

• Ingen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

          

VEDLEGG 1 

 

Norges Cricketforbunds lov 

 

 

  



 

1 

 

LOV FOR NORGES CRICKETFORBUND 
 

Stiftet 20.10.1994 

Sist vedtatt på tinget 24. mars 2019 

Sist oppdatert av styret i Cricketforbundet 17. juni 2020  

 

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  

 

§ 1  Formål 

(1) Særforbundets formål er å fremme cricket i Norge, og representere idretten internasjonalt. 

(2)  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge 

på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 

§ 2  Organisasjon 

(1)  Særforbundet er en sammenslutning av alle idrettslag som cricket og som er medlemmer av Norges 

idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Særforbundet kan organisere 

idrettslagene i særkretser/regioner. 

(2)  Særforbundet er medlem av NIF og International Cricket Council (ICC) og skal overholde deres 

respektive regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for særforbundet uavhengig av hva som måtte stå i 

særforbundets egen lov. 

(3)  Opptak av nye idretter samt endring av særforbundets navn, må godkjennes av Idrettsstyret.  

 

§ 3  Oppgaver og myndighet  

(1)  Særforbundet skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det imøtekommer 

de krav og utfordringer særidrettens medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller.  

(2)  Særforbundet er et selvstendig rettssubjekt og ansvarlig for egen virksomhet. Særforbundet er den 

høyeste faglige myndighet på sin idretts område. Med faglig myndighet menes myndighet i saker 

som omfatter vedkommende særidrett med følgende unntak:  

a) spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idrettsgrener, 
b) spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere idrettsgrener, 
c) økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav i). Dette er ikke til hinder for at 

særforbundene selv iverksetter kontrollrutiner, 
d) internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav j). 

(3)  Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent og underlagt kontroll 

av særforbundet.  

 

§ 4 Medlemskap, kontingent og avgifter 

(1)  Idrettslag som organiserer cricket og er medlem av NIF, kan søke om å bli medlem i særforbundet.   

(2)  Søknad om medlemskap sendes særforbundet via idrettskretsen. Utmelding skjer på samme måte.  
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(3) Særforbundet kan fastsette kontingent og avgifter. 

(4)  Skyldig kontingent eller avgifter fastsatt av særforbundstinget medfører tap av møterett, 

stemmerett og forslagsrett til og på særforbundstinget.  

(5)  Forbundsstyret kan frata idrettslag medlemskapet i særforbundet dersom laget skylder kontingent 

eller avgift, ikke overholder NIFs eller særforbundets regelverk eller vedtak, eller på annen måte 

vesentlig misligholder sine medlemsforpliktelser.  

 

II. TILLITSVALGTE  
 

§ 5 Kjønnsfordeling  

(1)  Særforbundet skal arbeide for en lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og 

representasjon til særforbundstinget. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved 

representasjon til Idrettstinget, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være 

forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved 

valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. 

Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller 

ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.  

(2)  Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen 

én måned etter tinget sende ut innkalling til ekstraordinært ting der nytt valg foretas. Eksisterende 

medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er 

valgt/oppnevnt. 

(3)  Ved representasjon må den delegasjon som møter oppfylle bestemmelsen, hvis ikke skal antallet 

representanter i den fremmøtte delegasjonen reduseres slik at den oppfyller bestemmelsen. Tinget 

kan likevel godkjenne den fremmøtte delegasjonen dersom det foreligger uforutsette forhold 

utenfor organisasjonsleddets kontroll. 

(4) Idrettsstyret kan pålegge særforbundet å oppfylle bestemmelsen, herunder å innkalle til nytt ting 

eller foreta ny oppnevning. 

(5) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et 

valg/oppnevning.  

 

§ 6  Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker  

(1)  Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som: 

a) utfører lønnet arbeid for et organisasjonsledd tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller  

b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra et organisasjonsledd i løpet av et kalenderår.  

(2) En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i 

organisasjonsleddet eller overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i et 

organisasjonsledd, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før 

ansettelsesforholdet er opphørt.  

(3)  En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som representant til ting eller 

ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant 

som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.   
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(4)  Bestemmelsen er ikke til hinder for at organisasjonsleddet gir de ansatte rett til å utpeke 

ansattrepresentant(er) til organisasjonsleddets styre.  

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses ikke som valgt eller 

oppnevnt.  

(6)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et 

valg/oppnevning.  

 

§ 7  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til et organisasjonsledd 

(1)  En person som har en økonomisk særinteresse i driften av et organisasjonsledd som overstiger 1 G i 

løpet av kalenderåret er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité innen særforbundet eller NIF. Det 

samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person 

som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for 

styremedlem oppnevnt av et organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik økonomisk særinteresse, 

styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før 

ansettelsesforholdet mv. er opphørt.  

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som 

representant til ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller 

oppnevnes representant som har en tilsvarende tilknytning til det organisasjonsleddet 

representasjonen skjer. 

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller 

oppnevnt. 

(4)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et 

valg/oppnevning.  

§ 8  Inhabilitet  

(1)  En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i særforbundet er inhabil til å tilrettelegge 

grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

 a)  når vedkommende selv er part i saken, 

 b)  når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller  

nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken, 

c)  når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer  
med en part, 

d)  når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i  
et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.  

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke 

tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken 

kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende 

har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en 

part.  

(3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i 

særforbundet.  



 

4 

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte 

representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke 

vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.  

(5)  Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse retter 

seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  

(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem 

deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan 

ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre 

organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende 

medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre 

vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles 

til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.  

(7)  I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det 

og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal 

vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse.  

 

§ 9  Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 

(1) Styrer, komiteer og utvalg i særforbundet er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. 

Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme 

avgjørende.  

(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av medlemmene gir 

sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle 

medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere 

med hverandre.  

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for særforbundets 

medlemmer/tilsluttede organisasjonsledd, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte 

sak. 

 

§ 10  Refusjon av utgifter. Godtgjørelse  

(1)  Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i 
forbindelse med utførelsen av vervet.  

(2)  Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Styrets medlemmer skal ikke godtgjøres 
for ordinært styrearbeid. 

(3)  Godtgjørelse til styret og generalsekretær/daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og 
regnskap.  

 

III. ØKONOMI 
 

§ 11  Regnskaps- og revisjonsplikt mv.  

(1)  Særforbundet er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som fastsettes 

senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Idrettsstyret kan sette en tidligere frist. 
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Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom særforbundet har 

generalsekretær/daglig leder, skal også vedkommende undertegne. 

(2)  Særforbundet skal engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om 

det ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning.  

(3)  Bankkonti skal være knyttet til særforbundet, og skal disponeres av minimum to personer i 

fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i fellesskap. 

(4)  Særforbundet skal ha underslagsforsikring. 

 

§ 12 Budsjett  

(1)  På særforbundstinget skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i 

resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt. 

(2)  Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av 

positiv egenkapital. 

(3)  Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. 

 

§ 13  Utlån og garanti 

Særforbundet kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med 

betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til 

årsoppgjøret. Særforbundet kan dog delta i NIFs konsernkontoordning etter søknad fra særforbundet og 

beslutning fra Idrettsstyret. 

 

IV. TING, STYRE, UTVALG MV.  
 

§ 14  Særforbundstinget 

(1)  Særforbundets høyeste myndighet er særforbundstinget som avholdes annethvert år.   

(2)  Særforbundstinget innkalles av styret med minst to måneders varsel til de organisasjonsledd som 

har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på 

særforbundets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene 

vil bli gjort tilgjengelig senest to uker før tinget. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt 

til styret senest fire uker før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med 

forslag til særforbundstinget må være gjort tilgjengelig senest to uker før tinget. 

(3)  Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av innkalling og 

godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.  

(4)  Særforbundstinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. 

(5)  På særforbundstinget kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er 

oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 

av de stemmeberettigete representantene vedtar det ved godkjenning av saklisten. 

 

§ 15  Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett 

(1)  Forslagsrett til særforbundstinget: 
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a)  Styret. 

b)  Et representasjonsberettiget organisasjonsledd. 

c)  Møteberettiget komité/utvalg, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

 

(2) Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på særforbundstinget:  

a) Styret. 
b) Representanter fra idrettslag etter følgende skala:  

a. Med stemmerett: 
En representant fra hvert idrettslag  
 

b. Uten stemmerett 
Ledere i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem        dersom 
leder er forhindret fra å møte. 
Kontrollkomiteens medlemmer 
Valgkomiteens medlemmer 
Revisor  

 

 Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt av styret.  

Særforbundsstyret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av 

særforbundet. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 

 

(3) Møterett, talerett og forslagsrett på særforbundstinget i saker som ligger innenfor 

utvalgets/komiteens arbeidsområde: 

a) Kontrollutvalgets medlemmer. 
b) Valgkomiteens medlemmer. 
c) Ledere i øvrige tingvalgte utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder 

er forhindret fra å møte. 

 

(4) Møterett og talerett på særforbundstinget:  

a)  Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

b)  Særforbundets generalsekretær. 

c)  Representant fra NIF.  

(5) For å ha stemmerett, være valgbar til tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som 

representant til Idrettstinget, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av et 

idrettslag som er medlem i særforbundet i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske 

forpliktelser til idrettslaget.  

(6)  En person kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i et særforbund: medlem av styret, 

valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner. Person med slikt verv 

kan ikke møte på særforbundstinget som representant for et annet organisasjonsledd. 

 

§ 16  Ledelse av særforbundstinget 

Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være valgt/oppnevnt 

representant.  
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§ 17  Særforbundstingets oppgaver 

Særforbundsstinget skal:  

1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 
2. Velge dirigent(er). 
3. Velge protokollfører(e). 
4. Velge to representanter til å underskrive protokollen. 
5. Godkjenne innkallingen. 
6. Godkjenne saklisten. 
7. Godkjenne forretningsorden. 
8. Behandle beretning for særforbundet, herunder beretninger fra tingvalgte organer. 
9. Behandle særforbundets regnskap i revidert stand, styrets økonomiske beretning, revisors 

beretning og kontrollutvalgets beretning. 
10. Behandle forslag og saker. 
11. Fastsette kontingent. 
12. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett. 
13. Engasjere revisor til å revidere særforbundets regnskap. 
14. Foreta følgende valg: 

a) Særforbundsstyret med leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 
 

b) Kontrollutvalg med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. 
 

c) Representanter til Idrettstinget og møter i de organisasjoner særforbundet er tilsluttet 
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
 

d) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og ett varamedlem. 

 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene 

samlet. Der det velges flere nestledere/varamedlemmer skal det velges 1. nestleder/varamedlem, 2. 

nestleder/varamedlem osv.  

Styret skal ha minst ett styremedlem som på valgtidspunktet var under 26 år. 

 

§ 18 Stemmegivning på særforbundstinget 

(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med 

alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan 

stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke 

stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater 

enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.  

(3)  Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, 

foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg 

stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 (4)  Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn 

halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig 

mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn 

halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne 

avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres 

valget ved loddtrekning. 
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§ 19  Ekstraordinært særforbundsting 

(1)  Ekstraordinært særforbundsting innkalles av styret med minst 2 ukers frist etter: 

a) Vedtak av særforbundsstyret eller særforbundstinget. 
b) Vedtak av Idrettsstyret eller Idrettstinget. 
c) Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste særforbundsting representerte ¼ av de 

stemmeberettigede representanter.   

(2)  Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig 

på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen. 

(3)  Et ekstraordinært særforbundsting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som 

møter.  

(4)  Et ekstraordinært særforbundsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i 

kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære særforbundstinget.  

(5)  Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære tinget hhv. under godkjenning 

av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære tinget er lovlig innkalt og om det 

er saker som ikke kan behandles. 

 

§ 20  Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang 

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter, eller betydelig omfang i forhold til 

særforbundets størrelse eller virksomhet må vedtas på tinget. Slike disposisjoner må fattes med 2/3 flertall, 

dersom 1/3 av de stemmeberettigete krever det.  

 

§ 21  Særforbundets styre 

(1) Særforbundet ledes og forpliktes av styret som er særforbundets høyeste myndighet mellom 

tingene.  

 

(2) Styret skal  

a) Iverksette særforbundstingets og NIFs vedtak og bestemmelser. 
b) Forestå særforbundets daglige administrasjon, representere dette utad og utøve dens 

faglige myndighet. 
c) Påse at særforbundets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de 

vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, og sørge for at 
særforbundet har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og 
har en forsvarlig økonomistyring. 

d) Arbeide med saker som er nevnt i § 3. 
e) Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra tinget eller som styret finner påkrevet, 

samt utarbeide mandat/instruks for disse. 
f) Oppnevne representanter til Idrettstinget dersom særforbundstinget ikke har valgt 

representanter. 
g) Styret skal oppnevne Sanksjonsutvalg og Ankeutvalg hvert år i god tid før sesongstart.   

 

(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to styremedlemmer forlanger det. 

 

§ 22  Kontrollutvalg 

(1)   Kontrollutvalget har følgende oppgaver:  
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a) Påse at særforbundets virksomhet drives i samsvar med særforbundets og   
           overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.  

b) Ha et særlig fokus på at særforbundet har forsvarlig forvaltning og    
      økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak,           

      bevilgninger og økonomiske rammer.  

c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på tinget, og avgi en 
           uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til tinget,  

ha minst et årlig møte med revisor, og ved behov engasjere revisor for å utføre de 

revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.  

[e)        Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks. 

 

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget 
anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.  

 

§ 23     Valgkomité  

Valgkomiteen velges på særforbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem 

innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på tinget. Medlem av valgkomité som selv 

blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler 

valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.  

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER 

 

§ 24  Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og 

dopingsaker 

(1) For alminnelige disiplinærforføyninger og sanksjoner gjelder NIFs  
(2) For straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs regelverk. 

 

§ 25  Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet 

Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13.  

 

§ 26  Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter 

Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14.  

 

§ 27  Lovendring 

(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre 

endringene kjent i organisasjonen så snart de er vedtatt av styret.   

(2)  Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært særforbundsting etter å ha 

vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

Endringene trer i kraft straks, med mindre tinget vedtar noe annet. Dersom tinget vedtar 

lovendringer, sendes protokollen til Idrettsstyret. Ved eventuell motstrid mellom særforbundets 

regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettsstyret kan, som overordnet 

organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.  
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(3)  Endringer i §§ 27 og 28 kan ikke vedtas av særforbundet selv med mindre endringene følger av NIFs 

regelverk eller lovnorm. 

 

§ 28  Oppløsning – sammenslutning – utmelding  

(1)  Særforbund som ønsker å melde seg ut av NIF, sender melding om dette direkte til Idrettsstyret og 

anses utmeldt 3 måneder etter at Idrettsstyret har mottatt meldingen. 

(2)  Forslag om oppløsning av særforbund må først behandles på ordinært ting. Blir oppløsning vedtatt 

med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært ting som avholdes tidligst tre måneder 

senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.  

(3) Ved utmelding eller tap av medlemskap skal eiendeler opparbeidet som en direkte følge av 

særforbundets medlemskap i NIF, tilfalle et formål godkjent av Idrettsstyret. Ved oppløsning, eller 

annet opphør, tilfaller særforbundets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av 

Idrettsstyret.  

(4)  Vedtak om sammenslutning med andre særforbund, og nødvendige lovendringer i tilknytning til 

dette, fattes med 2/3 flertall på tinget.  
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STYRET 
Styret 1. januar– 24. mars 2019: 
Leder:   Sondre Sande Gullord 
Medlem:  Janne Cecilie Hafskjold 
Medlem:  Roar Bogerud 
Medlem: Nora Sperre Vangsnes 
 
Styret 24. mars 2019 -:  
President:  Shahbaz Tariq 
Visepresident:  Neeta Sankholkar 
Styremedlem:  Moosa Ali Rashid 
Styremedlem: Nora Sperre Vangsnes 
Styremedlem:  Asad Maaz 
Varemedlem: Sulalit Bandyopadhyay 
Varemedlem: Razia Ali 
 
Norges Cricketforbund har i løpet av 2019 gått fra å være underlagt Norges idrettsforbund og 
olympiske og paralympiske komités (NIFs) administrasjon, til å bli et demokratisk valgt forbund, 
driftet på egne ben. 24. mars 2019 trådte det nye styret kraft, etter en vellykket avvikling av 
særforbundstinget. 
 
Styret har i perioden gjennomført 8 fysiske styremøter, samt 5 til skriftlig behandling via elektronisk 
post. Protokoller fra samtlige styremøter er gjort tilgjengelig på Norges Cricketforbund sine nettsider.  
Styret har fullført Styrekurs for Særforbund via NIF og fått innføring i Norges Cricketforbunds 
hverdagen og hva det vil si å være en del av organisasjonsparaplyen NIF og Associate Member of ICC. 
 

ADMINISTRASJONEN  
Generalsekretær:    Gry Bruaas 
Sportsleder:     Shaz Khan, perioden 1. april – 15. august 2019 
Idrettskonsulent:    Tariq Mir 
Idretts- og markedskonsulent:   Irene S. Silnes, til 6. juli 2019 
Utviklingskonsulent:    Jesper Møller, fra 3. september 
NCA-ansvarlig:     Ehsan Ahmad 
Groundsman/baneansvarlig:   Ehsan Ahmad 
 
2019 bar preg av flere endringer i administrasjonen, der Idretts- og markedskonsulent avsluttet sitt 
engasjement med Cricketforbundet og nyankomne Director of cricket, fikk et kort opphold grunnet 
familiære forhold. Det som var igjen av vårt etablerte team, klarte med samarbeidsevne og 
pågangsmot å samle et nytt ressurssterkt team etter lange og grundige ansettelsesprosesser. Vi kan 
etter årets søknadsrunder bekrefte at Norges Cricketforbund er en attraktiv arbeidsplass, med totalt 
240 innkomne søknader fordelt på to utlysninger. Utviklingskonsulent Jesper Møller ble en del av 
Team NCF i september på 60% stilling, med avtale om 100% fra 2020.  Groundsman/baneansvarlig 
arbeidet 100% gjennom året, fordelt som NCA ansvarlig, baneansvarlig og administrasjonen.  Der 
administrasjonsarbeidet i hovedsak har bestått av viktige rapporteringer og registeringer mot ICC og 
NIF. 
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KOMITEER OG UTVALG 

Kontrollkomiteen til 24.03.19  Kontrollkomiteen fra 24.03.19 
Leder:   Terje Wist, NIF   Leder:  Zahir Nawaz, Oslo CK 
Medlem: Trygve Duun, NIF  Medlem: Rashid Mukhtar, Drammen CK 
Medlem: Unni Blesvik, NIF  Medlem: Tone Renee Larsen, Sinsen CK 
      Varamedlem: Mahnoor Kamran Sadiq, Sinsen CK 
      Varamedlem: Zamir Mehmood, Sentrum CK 

 

Valgkomiteen til 24.03.19   Valgkomiteen fra 24.03.19 
Leder:   Afaaq Khan   Leder:   Amjad Munir, MASK   
Medlem: Elisabeth Gundersen  Medlem:  Sajid Mukhtar, Drammen CK 
Medlem: Mohammad Fiaz  Medlem: Anamika Chattarjee, Moholt CK 
Varamedlem: Lauren Celeste Burger  Varamedlem: Elisabeth Gundersen, Friends CK
  

Dommerkomiteen  
Leder:  Afaaq Khan, Sandnes CK 
Medlem: Kamran Sadiq, Sinsen CK 
Medlem:  Ahmed Ali, Christiania CK 
Medlem: Ashis Patro, Fjord CK 
Medlem: Fazil Mir, Christiania CK 
 

Sanksjonsutvalget  
Leder:  Asad Haider, Klemetsrud CK 
Medlem:  Ali Tafseer, Sentrum CK 
Medlem: Samid Ahmed, Sinsen CK 
Medlem: Zeeshan Sidiqui, Nation CK 
 

Ankeutvalget   
Leder:  Talib Hussain, Vålerenga CK 
Medlem: Adil Hameed, Klemetsrud CK 
Medlem: Faheem Ali, NTNUI 
Medlem: Pandula Bandhusena, InterLions 
 

Anleggsutvalget 
Leder:  Damon Crawford, fratrette 
Medlem: Amjad Munir, fratrette 
Medlem: Stanley Seneviratne 
Kontakt: Gry Bruaas  
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Utvalg for barn, ungdom og bredde  
Leder:  Naeem Malik, City CK 
Medlem: Teimoor Saqlain, Holmlia CK 
Medlem: Nadeem Qureshi, Sinsen CK 
Medlem: Zaheer Ashiq, Klemetsrud CK 
Medlem: Faheem Ali, NTNUI 
 

Cricketforum Trøndelag  
Medlem: Nadeem Ahmad, Tempe CK 
Medlem: Salma Bashrat, Tempe CK 
Medlem: Ankit Aggarwal, Moholt CK 
Medlem: Zubaida, Moholt CK 
Medlem: Tharsan Kunasingham, Dalen Hageby CK 
Medlem: Arth Venkatraman, Dalen Hageby CK 
Medlem: Sulalit Bandyopadhyay, Trondheim CK 
Medlem: Roohi Tahir, Trondheim CK 
Medlem: Faheem Ali, NTNUI 
Medlem: Kinga Wasilikiewicz, NTNUI 
Medlem Kavitha Radhakrishnan, Spektra 
Medlem: Rijumon Sasidharan, Spektra 

 
Hvert utvalg har hatt egen utnevnt kontaktperson mot NCFs administrasjon. 

LIKESTILLING OG ARBEIDSMILJØ  
Idrettstinget har vedtatt, og presisert gjennom lovnormen for særforbund, klare retningslinjer som 
skal sikre god kjønnsfordeling i styret, utvalg og komiteer. NCF jobber kontinuerlig og bevisst for å 
øke andelen av kvinner i sentrale verv.  
 
Enkelte komiteer og utvalg oppfylte ikke kravet om god kjønnsfordeling i 2019. Cricketforum 
Trøndelag, har en kvinne fra hver klubb representert. Cricketforbundets styre har 50% 
kjønnsfordeling. Administrasjonen sammen med Kontroll- og Valgkomiteen har i løpet av 2019, 
representert med et minimum på 40% kvinnelige representanter. De øvrige komiteer har fortsatt et 
stykke å gå for god kjønnsfordeling. Administrasjonen har dette som et prioriteringsområde og 
mener kvinnelige representanter vil øke betydelige i løpet av kort tid.  
 
Med motivasjon, ansvar og kursing, skal vi motivere og engasjere kvinnene inn i Norsk cricket. 
 
Administrasjonen har i løpet av 2019 etablert gode rutiner i tråd med de forventninger som følger av 
vårt medlemskap i både Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og 
International cricket council (ICC), samt våre egne medlemmer. Vi er fortsatt i læringsfasen, men nå 
med betydelige bedre overblikk over de krav, retningslinjer og forventninger som stilles ved å være 
en del av en større organisasjon. Den lærdom og erfaring vi høstet fra 2018, har gitt bedre overblikk 
og rom for egen planlegging og utvikling – nå i forkant av krav og forventinger. 
 
Tross etablerte rutiner, har administrasjonen gjennom hele året hatt et enormt arbeidspress med 
utallige arbeidsoppgaver. Utfordringene økte da vi halvveis ut i året mistet to av våre ansatte. Det la 
et ytterligere press på de gjenværende, som skulle holde sesongen i gang og organisasjonsutviklingen    
gående med de oppgaver som følger. Med godt teamarbeide og felles ønske for utvikling av norsk  
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cricket, leverte vi sesongen, rapporter, budsjetter og programmer som forventet. Vi har deltatt på 
kurs og veiledningen gjennom hele året og satt cricket på kartet også i egen organisasjon.  Samtidig 
har vi brukt betydelig med tid og ressurser på nyansettelser.  
 
Administrative rutiner og personaloppfølging holdes vedlike og forbedres, både internt og på 
Idrettens Hus. Den store moderniseringsprosessen i NIF vil etter hvert også avlaste mye av de 
manuelle arbeidsoppgaver som krever mye av dagen. Her har administrasjonen høyt fokus mot økt 
digitalisering sammen med NIFs ulike systemer. Med oppgardert PC-park og kursing, tar vi alle del i 
den digitale utvikling i organisasjonen.   
 

SEKSUELL TRAKKASERING 
Norsk idrett skal praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering innenfor 

idretten - uansett årsak. NCF har derfor et stort ansvar for videreføring av disse forhold i egen 

organisasjon. Ringvirkninger ved å ta dette ansvaret, vil gi trygger og en mer forutsigbar tilværelse for 

våre medlemmer, samt gi høyere score og tilskudd i rapporteringsøyemed. 

NCF har tidligere kunnet redegjøre for implementering av barneidrett, ungdomsidrett, paraidrett og 

økonomi som barriere, men har før 2019 ikke kunnet vise til formell protokollbehandling og 

implementering av forebyggende tiltak mot seksuell trakassering. 

Under styremøte 13, 2019 vedtok styret at forbundet i håndtering av varslinger og saker som gjelder 

seksuell trakassering, og andre typer trakassering og diskriminering, skal følge idrettens veileder for 

håndtering av seksuell trakassering og overgrep. 

I tillegg ble styrets leder og generalsekretær utpekt som saksansvarlige ved eventuelle saker som 

omhandler seksuell trakassering. 

ANTIDOPING 
I april 2017 vedtok idrettsstyret innføring av kriterier for antidopingarbeid i særforbundene. Innføring 

og overgangen har gått over noen år, men fra 2019 vil de særforbund som ikke oppfyller kriterier for 

antidopingarbeid bli trukket 10% av årlig rammetilskudd. Samtidig skal forbundet legge frem NCFs 

Handlingsplan for Antidoping til ICC innen juni 2020, en av mange kriterier som ICC Associate 

Member. 

 NCF tok tidlig i 2019 kontakt med Antidoping Norge (ADNO) for veiledning. Styret fattet under 

styremøte 11 2019, at NCF skal iverksette prosessen mot sertifisering som Rent særforbund, 

fortsette arbeidet mot sertifisering. 

En prosess som både i 2019 og 2020 består av arbeidsmøter med ADNO og plan for implementering i 

særforbund, klubb og medlemsmassen. Arbeidet med å forankre NCFs handlingsplan vil bli både 

teoretisk og praktisk, der både ADNO og frivillige vil være synlige på crickets egen arena - på 

cricketbanen, under turneringer, på årsmøter og annet som kan være aktuelt. Arbeider vi i takt med 

forventningene, er NCF sertifisert som Rent særforbund i løpet av mai/juni 2020. 
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GDPR 
I samsvar med nye kravene i personversforordningen (GDPR) har NCF i 2019 samarbeidet tett med 

juridisk avdeling på NIF, for å ivareta våre medlemmers personvern. Nye rutiner på innhenting av 

personopplysninger, samt utarbeidelse av lovpålagte dokumenter har vært fokusområder i 2019.  

For å møte informasjonsplikten i GDPR har NCFs personvernserklæring har blitt utbedret og publisert 

på forbundets nettside. Databehandlingsavtaler med aktuelle tredjeparter har også vært 

fokusområder i 2019. I 2020 vil NCF fortsette å samarbeide tett med NIFs juridiske avdeling for å 

ferdigstille fullverdige GDPR tiltak og rutiner.    

 

KLUBBUTVIKLING 
I 2019 var klubbutvikling et viktig fokusområde for NCF. Administrasjonen tilegnet seg verdifull 

kunnskap om klubbutvikling gjennom at nyansatt utviklingskonsulent ble tatt opp i NIFs 

klubbveileder-løp 2019/2020.  

Flere klubber i Oslo regionen tok imot nevnte utviklingskonsulent på klubbesøk, som er det 

innledende møtet i NIFs klubbutviklings- modell. Her ble klubbenes styrker, utfordringer og 

framtidsplaner luftet. I oktober 2019 besøkte generalsekretær og utviklingskonsulent Vestland fylke, 

hvor idrettskrets, idrettsråd og lokale politikere ble invitert inn til møter med representanter fra 

lokale cricketklubber. Under dette besøket ble Stord Cricketklubb den første klubben i NCF som 

gjennomførte et såkalt startmøte. 

På NCFs lagledermøte 9. desember 2019 gjennomførte 50 representanter fra forbundets 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. 

 

AKTIVITETSNIVÅ VOKSEN 
NCF arrangere ulike konkurranseformer for cricket hvert år. I 2019 ble det arrangert seriespill i seks 
divisjoner samt Norgesmesterskapet for klubblag på herresiden. Jentene ble i år aktivisert via lokale 
klubbturneringer både i Trondheim og Oslo. I tillegg fikk vi besøk av en svensk jente lag som var med 
på en jenteturnering i slutten av september organisert av NCF. 
 

Norgesmesterskap (T20):  
For andre gang ble NM-veka arrangert, hvor NCF valgte å ta del i arrangementet. To seminfinaler, en 

bronsefinale og NM-finalen ble avviklet i perioden 29. - 30. juni 2019 i Stavanger, som en del av NM-

veka. Bærum CK, Holmlia CK, Bjørvika CK og Sinsen CK reiste til Stavanger for å kjempe om 

Kongepokalen. Sinsen spilte mot Bjørvika i finalen. Bjørvika CK gikk seirende ut som Norgesmestre og 

mottok Kongepokalen. 
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Seriespill herrer:  
Totalt 69 lag fordelt på 6 divisjoner deltok i seriespill sesongen 2019. En økning på totalt 1 lag 

sammenliknet med 2018. Sesongen gikk fra begynnelsen av mai til midten av september.  

En lang sesong som ideelt sett burde vært avsluttet litt tidligere med tanke på kulda og variabelt vær. 

Grunnen til forsinkelsen var helt nødvendig utbedringer av enkelte baner. Ellers har sesongen vært 

meget krevende med hensyn til banekapasiteten og avvikling av kampplanen. Takket være unormalt 

fine værforhold gjennom hele sesongen, ble serien gjennomført innenfor planlagte rammer, med 

siste serierunde andre helgen i september.  

 

SERIEMESTRE I 2019: 

 

Divisjon Antall lag i divisjonen Vinnere 

       Eliteserien 10  Sinsen CK 

1. divisjon 10 Nord CK 

2. divisjon 10 Lindeberg A CK  

3. divisjon 10 Oslo B CK 

4. divisjon 10 Hersleb CK 

5. divisjon, avd. A 10 Hisøy CK 

5. divisjon, avd. B 9 Vestli B CK 

 

 

Jentecricket  
Administrasjonen har gjennom 2019 jobbet målrettet mot jentemiljøet for å få til mest mulig 

aktivitet, samt hente tilbake enda flere av de tidligere aktive jentene. Dette har vært en lang og 

krevende oppgave, der det rettes en stor takk til de som har bidratt til å samle jenteaktiviteten både i 

Norge, samt klubbene som aktivt har motivert jentene tilbake til trening og spill.   

 

Målet var å avvikle et seriespill for jenter, eller i det minste miniturneringer for å aktivisere 

eksisterende spillere. Seriespill for jenter i 2019 ble erstattes av enkelturneringer og støtte til klubber 

som inkluderte jentene i sine turneringer. NCF arrangerte en jenteturnering i slutten av september. 

Det var to lag fra Norge og et lag fra Sverige. Finalen ble spilt mellom Falken Girls og det svenske 

jentelaget SACS. Falken Girls vant finalen. 

 

Det engasjementet og gleden jentene viser på banen, gjør at arbeidet mot seriespill og turneringer i 

2020 vil fortsette. I utvikling av norsk jentecricket vil samarbeidet med Sverige, Finland og Østerrike, 

som også satser på jentecricket, videreføres. Det er mye å lære på tvers av grensene for å utvikle 

jentene både i og utenfor banen. Felles samlinger - inkludert trener og dommerutdanning, er 

fruktbare muligheter for videre vekst. 

 

NCF ser det som viktig å samkjøre aktiviteter som igangsettes i de ulike regioner, både kursing, 

trening, samlinger og turneringer. Felleskapet og deling av erfaringer vil sette jentene i 

utviklingsmodus og forhåpentligvis rekruttere flere inn. 

 

Utfordringene i år har vært at jentene er knyttet til ulike klubber, som hver for seg ikke har nok 

spillere til å stille eget klubblag. I 2020 som i 2019 vil seriespill og turneringer være basert på lag med  
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spillere fra ulike klubber – blandede lag, slik at alle aktive spillere har et tilbud som også inkluderer 

spenningen med et konkurranseoppsett. Klubber som har fulltallig jentelag, kan selvfølgelig delta 

som klubblag. 

 

NCF har avsatt 2 treningsøkter for jentene på Norges Cricketakademi (NCA). En ung og målrettet 

trener, Pratik Agnihotri har hatt ansvaret for treningsøktene. Et meget vellykket tilbud som har 

motivert og rekruttert tilbake flere jenter. Dette vil være et tilbud som fortsetter inn i 2020 og ved 

behov økes dersom interessen tilsier det. 

 

Den pågående aktiviteten følges opp av ny landslagstrener som startet sitt engasjement i midten av 

februar. Han har bred og lang erfaring. 

 

The European Cricket League 
Høsten 2019 signerte NCF seg inn som en del av ECL-familien. Vinnerens av årets NM, representerer 

Norge under kommende turnering i Spania 2020. ECL ønsker og synliggjøring og øke interessen for 

cricket i Europa. Målet på lang sikt er å etablere cricket som Europas ledende bat & ball lagspill. 

 

ECL vil motivere, begeistre og inspirere – cricketers på alle nivå. Oppmuntre til å invitere inn, 

rekruttere og dele, slik at cricket kan vokse seg inn i fremtiden, også i Europa. Spennende at Norge er 

en del av denne prosessen. 

 

BARNE- og UNGDOMSAKTIVITETER  
I vinterferien 2019 arrangerte NCF innendørsturnering på Bjørnholt skole for U13 og U15 lag. 

Turneringen ble gjennomført på 2 dager, der 3 lag fra henholdsvis U13, City, MASK/Sentrum og Vestli 

deltok. U15 var det Haugenstua, MASK/Sentrum og Vestli som deltok. U17 Bjørnholt og City, U19 

Holmlia, City, Bjørnholt og Vestli. Dette er en årlig turnering med flere aldersgrupper representert.  

 

I 2019 ble det gjennomført seriespill for U13, U15, U17 og U19. Betydelige utfordringer med 

banekapasitet grunnet utbedringer av to pitcher, på Stubberudmyra og Ekeberg 2. 

Ekeberg 2 er opprinnelig forbeholdt aktivitet for ungdomsseriene og jenter.  

 

Ungdomsserier hadde noen utfordringer med dommere og lag som ikke møtte opp. Både klubbene 

og NCF fikk således utfordringer med å gjennomføre serien på en profesjonell måte. Tross 

utfordringer med både avvikling av ungdomsserien, oppmøte av lag og dommere, ble det kåret en 

vinner i hver aldersgruppe etter avsluttet seriespill: 

 

Ungdomsseriens vinnere 2019 

 
Ungdomslag Antall lag i divisjonen Vinnere 

U19 9  Vålerenga CK 

U17 5 MASK CK 

U15 3 MASK CK 

U13 4 Vestli CK 
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Det ble også arrangert U13 turnering i Trondheim, med 2 blandede lag satt sammen av 14 påmeldte 

spillere. 

 

Ellers registrerer vi at det gjøres mye godt arbeid på barne- og ungdomsnivå i en flere klubber. Det er 

viktig og stimulerer ildsjelene til å fortsette det gode arbeidet. 

 

I 2019 avsatte NCF kr 350 000 for tilskudd til klubber der klubbene ble oppfordret til bl.a. å søke 

støtte til spesifikke prosjekter rettet mot rekruttsamling (barn 8-12 år) og cricket sommerskole 

(barn/ungdom). NCF mottok mange spennende planer for utvikling av cricket på ulike nivåer. 

 

Cricketskoler/Cricket sommerskoler, Cricket i skolen, Cricket for jenter, spesifikke rekrutteringstiltak, 

gode aktiviteter rettet mot barn 8 - 12 år, samt kvinner og paracricket var aktiviteter NCF støttet i 

2019. Et vellykket tiltak som vi håper å videreføre i 2020. 

  

Det er fortsatt mye uorganisert Cricketaktivitet blant ungdom rundt om i Norges land som gir seg til 

kjenne. Det spilles på parkeringsplasser og ubenyttede fotballbaner i flere deler av Norge. Aktive som 

etter hvert bør rekrutteres inn i eksisterende idretts- og cricketmiljøer. Særlig i Vestfold er det 

uorganiserte cricketmiljøet engasjerte og aktive. Målet for fremtiden er å fange opp all uorganisert 

cricketaktivitet og invitere disse inn i eksisterende organiserte miljøer. 

 

ORGANISASJON 
Norges Cricketforbund har i 2019 vedlikeholdt og videreutviklet administrative rutiner. Ved hjelp av 

Idrettens ulike systemer er administrasjonen og organisasjonen på vei mot en 100% digital hverdag, 

der administrative oppgaver sammen med oppgaver som følge en sesongavvikling etter hvert vil 

håndteres digitalt. Inkludert, påmelding seriespill, overganger, registreringer, lisensbetalinger osv. 

KlubbAdmin, TurneringsAdmin, SportsAdmin og MinIdrett vil etter hvert bli en del av alles hverdag og 

lette arbeidsflyten fra medlem via klubb til administrasjonen og NIF.  

 

Administrasjon fikk en noe ustabil periode med ekstra stort arbeidspress, da vi mistet to av våre 

ansatte på kort tid. Løsningsorienterte, med samarbeidsevne og pågangsmot, håndterte de 

gjenværende stor belasting og mange utfordringer med få ressurser. Nye resurser ble ansatt 

september 2019 ved utviklingskonsulent Jesper Møller. Pågående ansettelsesprosess for ny 

landslagstrener ut 2019, gjør at ny trener er på plass medio februar 2020.    

 

Følgende avsluttet sitt arbeidsforhold med NCF i løpet av 2019, der vi takker hver enkelt for den tid 

de har satt av til utvikling av norsk cricket: 

 

• Irene Silnes, Idretts- og markedskonsulent 

• Shaz Khan, Director of Cricket 

 

Som organisasjon er det påkrev betydelige løft fra både NIF og ICC – to av våre viktigste bidragsytere 

både økonomisk og utviklingsmessig. I tett samarbeide med disse, har vi utviklet og tilpasset oss de 

endringer som er forventet. Det har gitt forbundet ny tillitt, positiv oppmerksomhet og nye 

muligheter. Godt i gang mot Rent Særforbund, pågående arbeid mot NCFs Antikorrupsjon og etiske  
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retningslinjer og GDPR veileder, samt innføring av håndtering av trakassering og diskriminering i tråd 

med idrettens veileder, gjør at Forbundet har kommet styrket ut av 2019. 

Sammen med NIF digital, er målet å gjøre veien mot digitalisering så lempelig som mulig. Kursing, 

videreformidling til våre medlemmer, påminnelser og veiledning tilgjengelig på nettsiden. Parallelt 

som vi har invitert representanter fra NIF Digital på ulike møteplasser der klubbene er representert. 

I løpet av 2021 vi medlemsregistreringen være 100% digital, det er viktig at alle er i forkant av dette. 

 

NCF har i løpet av året avviklet 2 laglederkurs med obligatorisk deltakelse. Siste laglederkurs ble også 

overført via Teams, slik at samtlige klubber i Norge kunne delta. Agenda for møtene omfattet alt fra 

sesongavviklingens viktige punkter, til med fokus på organisasjons- og klubbutvikling. Representanter 

fra NIF Digital, Antidoping, NIF bredde samt Idrettskretsen informerte, forklarte og veiledet.  

 

Pågående prosess mot utkast til NCFs strategidokument via lagledermøter og egne regionsvis 

arbeidsmøter rundt om i Norge, la godt grunnlag for ferdig utkast som ble lagt frem på 

Særforbundstinget 2019. Under Særforbundstinget ble NCFs strategidokument 2019/2021 vedtatt 

som et felles handlingsdokument for utvikling av Norsk Cricket. Med hovedfokus på anlegg, 

klubbutvikling, barn, kvinner, god folkeskikk og økt aktivitet, skal vi i felleskap åpne opp og invitere 

inn. Synliggjøre cricket og sette idretten ytterligere på kartet i Norge.   

 

Nordisk og Europeisk samarbeide 
ICC European Conference har lagt grunnlagt for samarbeide på tvers av de Europeiske landende og 

de Nordiske land. Nettverk og erfaringer bygges for felles utnyttelse. 

Den Nordiske plattformen begynner nå å ta form, der jevnlige møter arrangeres for felles utvikling, 

med spesielt fokus på kvinnene. Arbeidet med å samle oss rundt gode innkjøpsordninger, samt sette 

opp årlige turnerigsformater for unge, kvinner og voksne er en pågående prosess. Trener og 

dommerutdanning er også på agendaen.  

 

Cricket i skolen 
Cricket introdusert til lærerstudenter 

Høsten 2019 ble lærerstudenter fra NLA Høgskole introdusert for elementær cricket. Ivrige 

lærerstudenter ble fortalt hvordan de kan bruke cricket som et alternativ til de "vanlige" 

ballidrettene i gymfaget. Studentene ble i to omganger opplært i grunnleggende batting og bowling.  

 

Skoleprosjekt 

I samarbeide med Utvalg for barn, ungdom og bredde og representanter fra aktive cricketspillere, har 

NCF kontaktet et knippe skoler for å komme inn med et crickettilbud. 6 skoler har til nå vist sin 

interesse for prosjektet, som følges opp fortløpende. 
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Ukentlig cricketaktivitet i Tøyen flerbrukshall fra høsten 2019 

I regi av Tøyen sportsklubb og Norges Cricketforbund vil barn og unge få mulighet til å more seg med 

cricketaktivitet i den nye flerbrukshallen på Tøyen. Fra og med høsten 2019, var det mulig for å spille 

cricket innendørs to kvelder i uken: 

 

Onsdag klokken 16-17 for barn i alderen 10 til 12 år 

Torsdag klokken 19-20 for barn og unge under 15 år 

 

Treningene vil bli ledet av våre dyktige trenere Qureshi Nadeem Ahmad og Sultana Razia der antall 

deltakere har vært økende utover året.  Tilbudet videreføres i 2020.  

 

Digitalisering 
Oktober 2019 mottok alle idrettsforbund følgende mail fra NIF Digital: 

 

«Alle idrettslag må ha et godkjent medlemssystem innen 31.12.19. Idrettslag som ved 

Samordnet Rapportering 2019 svarte at de benyttet excel, papir eller andre leverandører som 

medlemssystem, vil motta en varsling om frist for gyldig medlemssystem mandag 14.10.19.» 

 

I samarbeid med NIF Digital gjennomførte NCF og klubbene under forbundet en stor 

moderniseringsjobb i 2019. Klubber som tidligere førte medlemmene sine manuelt, fikk mulighet til å 

sende inn en medlemsliste for import i idrettens systemer. Mange klubber benyttet seg av dette 

tilbudet, og selv om digitaliseringen av norsk idrett vil fortsette å by på utfordringer i årene som 

kommer, er norske cricketklubber bedre rustet til å møte disse utfordringene etter et digitalt løft i 

2019. 

 

Eksterne aktiviteter 
 

For å synliggjøre og øke interessen for cricket i samsvar med NCFs strategi, har vi valgt å ta del på 

møteplasser der aktivitet står i sentrum. Ved hjelp av våre unge aktive spillere fra klubb og landslag 

har vi i år deltatt på: 

• Generation Games 2019 

• OsloBiliv – Grønland 2019 

 

Kurs og kompetanse 
 

Dommerkurs Stage 1:  

Deltakere Trondheim: 5 

Kursholder: Ray Holyer 

 

Dommerkurs Stage 2:  

Deltakere Trondheim: 12 

Kursholder: Ray Holyer 
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Dommerkurs Stage 1:  

Deltakere Kristiansand/Stavanger: 12 

Kursholder: Ray Holyer 

 

Dommerkurs Stage 2:  

Deltakere Oslo: 13 

Kursholder: Ray Holyer 

 

Observer Workshop 

Deltakere Oslo: 14 

Kursholder: Ray Holyer 

 

Obligatoriske oppfriskningskurs med workshop for dommere.  

Kursholder: Dommerkomiteen og administrasjonen 

Deltakere # 1: 33 

Deltakere # 2: 26 

Deltakere # 3: 11 

Deltakere # 4: 7 

 

Lederkurs for ungdom mellom 15 – 19 år. 

NCF har gjennom året oppfordret klubber som har aktive og engasjerte ungdom til å vurdere 

Lederkurs for ungdom mellom 15 – 19 år i regi av Idrettskretsene rundt om i Norge. Mot en kort 

søknad fra aktuelle kandidater, har NCF støttet deltakelse med forutsetning om at kurset fullføres.  

 

Mentorprogrammet for unge ledere 2019/2020  

Totalt 20 unge ledere fra hele norsk idrett var valgt ut i "Mentorprogrammet for unge ledere 

2019/2020". Mentorprogrammet skal legge til rette for at kandidatene skal få en arena for personlig 

utvikling, faglig påfyll og nettverksbygging på tvers av bakgrunn, roller og kjønn - med fellesnevneren 

Norsk Idrett. NCF representerte med to kandidater, Pratik Agnihotri og Razia Ali Zade. NCF ser frem 

til å følge kandidatene og deres utvikling. Dette vil øke både resursene og kunnskap inn til forbundet, 

vi setter stor pris på Pratik og Razia engasjement. 

 

Samling for utviklingsidretter, Olympiatoppen 

Utviklingsidretter er de særforbundene som ikke har en samarbeidsavtale med OLT, altså ikke en 

prioritert idrett. Disse samlingene som vi har 4-6 ganger i året, er i første omgang til inspirasjon for 

unge, motiverte utøvere, (og trenere), hvor vi kan dele litt av OLT’s kunnskap, holdninger og verdier. 

Alle samlingene består av en teoretisk del og deretter en praktisk trenings-del, der alle er med.  

 

NCF har motivert lokale klubber i Oslo til deltakelse under samlinger for utviklingsidretter. Påmelding 

går via forbundet, der cricket i 2019 har vært representert fra klubber og administrasjon. 

 

Veilederutdanningen 

I september 2019 ble den nyansatte utviklingskonsulenten i Forbundet innrullert i NIFs 

klubbveilederutdanning. Utdanningen består av samlinger, praksis, rapportering, og diskusjoner på 

tvers av idretter og organisasjonsledd. Utdanningen løper til våren 2020, og forhåpentligvis kan flere 

fra cricket-Norge delta på disse kursene i framtiden; nå med utdanningskonsulent som fagansvarlig.  
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Seminar og kursing internt i NIF 

Administrasjonen deltar i tillegg på NIFS seminarer og informasjonsmøter av viktig karakter for 

utviklingen av personalet og organisasjonen. Seminarer som setter søkelys på alt fra 

administrasjonen til klubb- og organisasjonsutvikling - på alle nivåer. 

 

ICC Accelerated Growth Member og ICC Accelerated Voting Associate Member 

Med status som voting member har styret og administrasjon ved, president og generalsekretær, 

deltatt under årlige konferanser som 2019 Annual Conference og 2019 ICC European Conference. 

Viktig kunnskap og erfaring å ta med seg hjem, om ICCs som organisasjon, deres hovedfokus, 

forventninger og krav. Man knytter gode og viktige kontakter i Norden og Europa, samt ansvarlige 

ved hovedkontoret. Under disse konferansene har samarbeide på tvers av grensene mellom de 

nordiske landene tatt form. En viktig deltakelse for å sette norsk cricket ytterligere på kartet. 

 

Vår hovedkontakt i ICC, Esther De Lange besøkte Norge og det nyinnsatte styret høsten 2019. Esther 

ønsket å bli kjent med vårt nåværende styre, samt oppdatere og veilede om viktige pågående og 

kommende endringer fra ICC sentralt. Endringer som vil gi NCF betydelige og merkbare 

forutsetninger også for Norge. Det stilles betydelige krav til hvert enkelt medlem gjennom ICC 

Associate Membership Criteria, der Norge er på god vei til å oppfylle samtlige krav. Resultatet av 

Norges rapportering er at vi i løpet av 2020 må ha på plass:  

 

• Adopt Anti-Corruption and Ethics Policies, innen juni 2020 

• Implement a satisfactory domestic women’s pathway structure, innen 2020  

 

Nye klubber meldt inn i NCF i 2019 

• Lassa CK 

• Bjørndal IF – Cricket 

 

Medlemsundersøkelse fra Idrettskretser 

Norges Idrettsforbund (NIF) skal i henhold til NIFs lov (§ 4-4 bokstav 1) påse at alle 

medlemsorganisasjoner overholder NIFs lover og bestemmelser. Vilkårlige klubber kan derfor motta 

– uten forvarsel, brev om kontroll for å undersøke om klubben utøver sin virksomhet i samsvar med 

gjeldende regelverk. Om det viser seg at driften i klubben ikke samsvarer med gjeldende regler kan 

klubben sanksjoneres i henhold til loven. Gjennom 2019 har et gitt antall klubber i Norge blitt innkalt 

til medlemsundersøkelse. Holmlia CK ble av den grunn osv…. 

 

ANLEGG og UTSTYR  
 

Norges cricketakademi - NCA 
NCA har vært flittig brukt gjennom 2019 sesongen. Det fortsatt utfordringer med hensyn til 

brukernes «oppførsel» i lokalene og dernest skader som ikke rapporteres inn. Også i 2019 har NCF 

mottatt flere varsler fra utleier. Anlegget er ikke ideelt, men vi må forholde oss til de de regler som 

følger lokalene og leiekontrakten.  
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Anleggsseminar 
NCF arrangerte høsten 2019 anleggsseminar på Idrettens Hus i Oslo, der ClubTurf delte sone 

erfaringer og kunnskap med deltakerne. Her var representanter fra pågående og kommende 

prosjekter invitert, samt beslutningstakere i idrettsråd og annet. God deltakelse fra hele landet. 

 

 

I tilknytning til anleggsseminaret, utførte generalsekretæren sammen med 2 representanter fra 

ClubTurf befaring på alle Oslos baner, i Drammen og på Rud i Bærum. Samtlige befaringer var 

representert av en person fra kommunen. I tillegg en tur til Hamar og Sandefjord for vurdering og 

veiledning med tanke på mulige cricketfasiliteter. ClubTurf har i etterkant delt sine erfaringer, 

kommet med forslag og tilhørende pristilbud på etableringer og oppgradering av våre 

cricketfasiliteter. 

 

Anlegg utendørs 
Anleggssituasjonen utendørs er fortsatt utfordrende. NCF opplever manglende støtte fra 

Bymiljøetaten (BYM), hvor cricket ikke synes å være et prioritert område. Som eksempel kan nevnes 

at samtlige nødvendige reparasjoner av anlegg og nett som ble meldt inn både i møter og skriftlig i 

2019, fortsatt ikke er tatt hånd om - oppgraderinger og reparasjoner som går utover både sikkerhet 

og tilgjengelighet. På Ekeberg betyr det at treningsfasilitetene fortsatt er 50% ute av drift, der 

tilgjengelig nett står skeivt, er hullete og uten nødvendig polstring. Slik kan vi fortsette å ramse opp 

mangler på baner og treningsnett i hele Oslo.  

 

NCF har i 2019 invitert byråden inn i utfordringene – både skriftlig og i møte. Fortløpende 

oppdatering til Byråden dokumentert i ord og bilder er også delt, i håp om at de ansvarlige skal ta 

ansvar og se hvilke utfordringer våre medlemmer får, om det ikke nå tase ansvar. Det er fortsatt 

innkjøpsstopp i Oslo kommune, men i budsjett for 2020 er det økt satsing på vedlikehold, der 

rehabilitering av cricketpitcher er et prioritetsområde. Prosessen er pågående, der NCF følger opp 

kontinuerlig. Pristilbud og veiledning er tilgjengelig på oppfordring. 

 

OSLO 

Nytt treningsnett på Stubberudmyra. Etter etterlysning og påtrykk fra NCF, prosjekterte og 

ferdigstilte Bymiljøetaten (BYM) dobbelt treningsnett i løpet av kort tid. Åpnes sesong 2020. 

 

EKEBERG 1-3 

Situasjonen på banene og de meget nødvendige utbedreringer som kreves, er rapportert inn til BYM 

og Byråd. Både for banene og treningsnettene. 

 

ROMMEN & STUBBERUDMYRA 

Situasjonen på banene og de meget nødvendige utbedreringer som kreves, er rapportert inn til BYM 

og Byråd. Både for banene og treningsnettene. 

 

Etter befaring på Ekeberg, Rommen og Stubberudmyra, har ClubTurf sendt over veiledning og 

kostnadsoverslag for oppgradering av samtlige baner. Disse skal formidles med Byråden og BYM på 

nyåret.  
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Byrådet har bedt Bymiljøetaten om en utredning som skal ta for seg hvilke muligheter man har for å 

etablere såkalte mindre cricketanlegg i eksisterende idrettsparkene i Oslo. Et prosjekt som startet 

februar 2019, der cricket har gitt både veiledning og innputt i prosessen. Et endelig utkast 

oversendes oss for godkjennelse før det sendes inn til byråden. Ansvarlige for prosjektet tar cricket 

på alvor og deltok også på NCFs anleggsseminar tidligere i høst. Det meldes at det finnes et flertall 

muligheter for etablering av nevnte anlegg i Oslo.  

 

ASKER 

Nytt treningsnett i Asker takket være en utrolig engasjert i kommune og krets, som virkelig ønsker å 

hjelpe cricket til utvikling i regionen. Planlagte møter på gang for kompetanseheving via krets og råd, 

slik at anlegget vil gi maksimale ringvirkninger for klubbene i Asker. 

 

BÆRUM 

Byggestart på Rud i Bærum starter opp i 2020. NCF blir fortløpende oppdatert om prosjektet og gir 

nødvendig veiledning og informasjon ved behov. Vi har deltatt i prosjekterings- og planleggingsmøter 

med kommune og MultiConsult, samt veiledet i anbudsrunden. Disse var også representert på 

Anleggsseminaret. Fortsatt usikkert hvordan utbyggingen vil prege cricket pitchene for 2020. 

 

DRAMMEN  
ClubTurf og administrasjonen har gitt innspill, veiledning og kostnadsoverslag for omgradering av 
cricketpichen i Drammen. Utbedringen er meldt inn i budsjettet for 2020 i samarbeide med 
fagansvarlig idrett/Haller i Drammen kommune. 
 
FJELLHALLEN  
Cricketnettene i Fjellhallen ble montert i romjula, identisk med nettene på Mortensrud. Lokale 
klubber i Drammen har nå fått tilgang til trening innendørs og NCF har fått mulighet til leie av halltid 
for avvikling av planlagte vinterturneringer. 
 
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.  
 
STAVANGER 
I Stavanger skjer det mye om dagen gitt nytt styresett. Fra å ha satt av 11 millioner til totalrenovering 
av Lassa Idrettspark, har nå sittende styre nullstilt hele prosjektet. I samtaler med Idrettsråd, 
idrettsansvarlige og tidligere kontakter i politikken, er beslutningen fortsatt ikke endelig. Vi er  
definitivt på ballen for crickets fremtid i Stavanger. ClubTurfs Pitch og pad ligger rullet sammen på 
Sola. NCF er i pågående dialog med kommunen og politikere. 
 
TRONDHEIM 
Både treninger og serieavvikling er gjennomført på Lade i 2019. Noe påkrevd vedlikehold, der 
kommunen er ansvarlig. Behov for bl.a. treningsnett lagt inn til hørings innspill fra NCF. 
 
LISTA 
Med Lyngdal IL – Cricket inn i fleridrettslaget og NCF har mulighet for trening- og banefasiliteter 
åpnet seg på Lista Flypark. Med godt klubbarbeid i idrettslaget, god veiledning til cricketklubben, har 
de på kort tid utvidet tilbud og aktivitet. Parallelt har pågående kontakt mellom klubb, NCF og 
kommune nå resultert i skisser for muligheter på Lista. ClubTurf har vært inne for løsninger, 
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oppmåling, plassering, muligheter, nå har kommunen sendt ballen tilbake til idrettslaget og klubben. 
Denne muligheten vil følges opp med dialog og besøk, kunne blitt en T20I anlegg på beste nivå, om vi 
tør tenke tanken. 
 
STORD OG BERGEN 
I gode samtaler med kommune, idrett og andre nøkkelpersoner er det ikke gitt at det blir bane på 
Stord og i Bergen med det første. Det sagt, så er det ønske og interesse for å finne løsninger. Vi følger 
opp og holder kontakt med det nettverk som ønsker å se cricket vokse i regionen. En gradvis prosess 
mot noe endelig, selv om veien i første omgang må gå via Flexi pitcher på egnet areal. 
 

LANDSLAG  
I 2019 deltok vi i internasjonale turnering for herrer og damer 

 

ICC 2020 Men’s World T20 Europe Final, Guernsey 13. - 21. juni 2019. 
Følgende lag konkurrerte om den ene plassen videre inn i ICC 2020 Men’s World T20 Global 

Qualifier: Danmark, Tyskland, Guernsey, Italia, Jersey og Norge. 
 

Norge tapte alle sine kamper. Det var det motsatte av det laget gjorde i 2018, hvor vi vant samtlige 

kamper. Trolig var motstanderne denne gangen på noe høyere nivå enn det norske landslaget. 

 

Women’s Cricket Tour Nantes, Nantes 31. juli – 4. August 2019 

Quadrangular Cricket turnering med totalt 6 kamper ble spilt mot Frankrike, Jersey og Østerrike. 

Turneringen i Nantes var en offisiell T20 turnering godkjent av ICC. Det betyr at jentene som deltok i 

Nantes, var ICC-godkjente landslagspillere for Norge og blir for første gang inkludert i egen ranking 

system.  Turneringen ble en god erfaring å ta med seg hjem i videre utvikling av norsk kvinne cricket. 

U19 Intra Squad kamper 
Aktuelle U19 spillere fra hele landet ble invitert til å spille Intra Squad kamper som ble arrangert i 

slutten av september. Det ble opprettet fire lag som spilte til sammen seks kamper over to helger. 

Hensikten med å arrangere disse kampen, var å finne mulige kandidater, primært til U19 landslaget, 

men også herrelandslaget.  

Generelt 

NCF har arrangert 2 landslagssamlinger i forbindelse med trening, turneringer og ankommet 

landslagstrener. Manglende stabilitet i trenerkabalen har gått utover deler av landslagsaktiviteten. Vi 

takker de som har delt sine ressurser med NCF i den forbindelse. 

Fremover vil kravene til den enkelte landslagsspiller heves, både administrativt, fysisk og 

ernæringsmessig. For å spille på internasjonalt nivå må vi heve kvalitet og innsatsvilje, om Norge skal 

hevde seg videre.  

SESONGAVSLUTNINGEN  
Sesongavslutningen 2019 ble arrangert søndag 6. september på Dream selskapslokaler Holmlia. 

Oppmøtet var stort med over 300 gjester. Et vellykket arrangement som dessverre fikk et skudd for 

baugen etter endt arrangement, hvor det ble oppdaget at et av lokalenes toaletter hadde blitt  
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ramponert. Årets klubb gikk til Vestli CK og Mohammad Junaid tok med seg Khalids Æresprisen for 

2019. 

 

KOMITEER  

Sanksjonsutvalget  
Sanksjonsutvalget i NCF behandler brudd på forbundets spillereglement. Totalt 14 saker ble 

ferdigbehandlet i løpet av 2019. 

Ankeutvalget  
Totalt 4 saker ble ferdigbehandlet i løpet av 2019. 

Kontrollkomiteen  

NIFs kontrollkomite har frem til mars 2019 vært NCFs kontrollkomite. Nyvalgt kontrollkomite ble 
vedtatt under særforbundstinget 2019. Et oppstartsmøte er invitert der gjennomgang av komiteens 
arbeid stod på agendaen.   

 

Dommerkomitéen  

Dommerkomiteens har hatt en utvidet rolle i avvikling av seriespill og NM for samtlige divisjoner 
under sesong 2019, der dommerkomiteen organisatorisk er satt under forbundsstyret, slik at 
dommerkomiteen utpekes av og rapporterer til generalsekretæren. Dommerkomiteens utvidet rolle 
styres av vedtatt mandat for komiteen.  
 

Totalt 31 saker ble utredet, hvorav 14 saker ble videresendt til sanksjonsutvalget i løpet av 2019. 

 

Anleggskomiteen 

Anleggskomiteen har hatt sine utfordringer med utskiftninger og frafall av medlemmer. Det betyr 
ikke at anleggsutviklingen har stoppet opp. Det har vært behov for ytterligere læring om de generelle 
krav som skal stilles til baner for seriespill. Anleggsstandarden er oppdatert og lastet opp på Gode 
Idrettsanlegg. I tillegg har det vært viktig å sette seg inn i eksisterende prosesser for å sette cricket på 
kartet politisk, og mot kommuner, krets og råd. Denne lærdommen skal deles med kommende 
komite for 2020. 
 

Utvalg for barn, ungdom og bredde 

Komiteen har jobbet godt og målrettet og deltatt aktivt i arrangementer for barn- og ungdom. 

Enkeltmedlemmer har også hatt ansvar for gjennomføring av faste aktivitetstilbud på Tøyen. De har i 

prosjektet Cricket i skolen, invitert inn kvinner for å styrke muligheter og ressurser. 

Valgkomiteen 

Nyvalgt komite ble vedtatt under særforbundstinget 2019. Leder av valgkomiteen deltok sammen 

med generalsekretæren på NIF veileder for Valgkomiteen. Et viktig grunnlag for godt arbeid i 

komiteen.    
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ØKONOMI  
 

Idrettens Regnskapskontor (IRK) har også gjennom 2019 vært regnskapsfører for Norges 

Cricketforbund, og samarbeidet har gjennom året har vært godt. IRK har gått over til nye og 

oppdaterte systemer, som har gitt noe ekstraarbeid og utfordringer for 2019. Gode rutiner knyttet til 

økonomihåndteringen har likevel gjort at vi har kommet styrket ut, med bedre og flere digitale 

løsninger. Kundefordringene vil således reduseres de kommende år grunnet innføring av Idrettens 

ulike digitale systemer knyttet opp mot IRK. 

Norges Cricketforbund hadde et overskudd i 2018 på kr. 41 540. 2019 viser et resultat på kr. 399 833. 

Overskuddet skyldes i høy grad reduserte lønnskostnader og ekstra tilskudd fra ICC øremerket 

aktiviteter som til nå ikke er avviklet. Norges Cricketforbund har gjennom tidligere år opparbeidet seg 

en solid egenkapital. Egenkapitalen var ved utgangen av 2019 på kr 1 936 086. 
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STYRET 
 
President:  Shahbaz Tariq 
Visepresident:  Neeta Sankholkar 
Styremedlem:  Moosa Ali Rashid 
Styremedlem: Nora Sperre Vangsnes 
Styremedlem:  Asad Maaz 
Varemedlem: Sulalit Bandyopadhyay 
Varemedlem: Razia Ali 
 
Norges Cricketforbund (NCF) har den siste tingperiode vært driftet som et demokratisk valgt forbund, 
i likhet med de ander 54 underliggende særforbund i Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité (NIF). Arbeidet har vært i tråd med de retningslinjer, kriterier og forventinger 
gitt vårt medlemskap i både NIF og The International Cricket Council (ICC). 
 
Styret har i perioden gjennomført 9 fysiske/digitale styremøter, samt 8 til skriftlig behandling via 
elektronisk post. Protokoller fra samtlige styremøter er gjort tilgjengelig på Norges Cricketforbund 
sine nettsider. NCF har vært representert på ulike møteplattformer i regi av NIF, som lederforum, 
digitale infomøter og SFF møter. Mye avviklet digitalt grunnet koronasituasjonen. 
 

ADMINISTRASJONEN  
 

Generalsekretær:    Gry Bruaas 
Hovedtrener:     Dominic Telo, ansatt 14. 02.2020 
Idrettskonsulent:    Tariq Mir 
Utviklingskonsulent:    Jesper Møller, ansatt 03.09.2019 
Utviklingskonsulent:    Erik Aas Andersen, ansatt 14.12.2020 
NCA-ansvarlig:     Ehsan Ahmad, avsluttet 30.10.2020 
Groundsman/baneansvarlig:   Ehsan Ahmad, sesongbasert april-oktober 2020 
 
I februar var administrasjonen tilbake i full bemanning med ny landslagstrener på plass. Et team med 
økt erfaring og i stand til å videreutvikle organisasjonen uten ressursmangel og tidkrevende 
ansettelsesprosesser. I årets første kvartal var administrasjonen styrket med en 80% stilling i 
samarbeide med NAV. En ressursperson som i hovedsak utførte viktige rapporterings- og 
registreringsoppgaver mot NIF og ICC. 
 
Utviklingskonsulent Jesper Møller sluttet i sin stilling 14.12.2020 og ble erstattet av Erik Aas 
Andersen. Erik ble ansatt 12.12.2020 på 100% stilling og har lang erfaring med utviklingsarbeidet i 
Skiforbundet. Ansettelsesprosessen gikk effektivt og raskt med mange gode kandidater til vurdering. 
 
Groundsman/baneansvarlig arbeidet 100% gjennom året frem til 30.10.2020, fordelt som NCA 
ansvarlig, baneansvarlig og administrasjonen.   
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KOMITEER OG UTVALG 
 

Kontrollkomiteen   
Leder:  Zahir Nawaz, Oslo CK 
Medlem: Rashid Mukhtar, Drammen CK 
Medlem: Tone Renee Larsen, Sinsen CK 
Varamedlem: Mahnoor Kamran Sadiq, Sinsen CK 
Varamedlem: Zamir Mehmood, Sentrum CK 

 

Valgkomiteen   
Leder:   Amjad Munir, MASK   
Medlem:  Sajid Mukhtar, Drammen CK 
Medlem: Anamika Chattarjee, Moholt CK 
Varamedlem: Elisabeth Gundersen, Friends CK  
 
Anamika Chattarjee måtte av personlige grunner trekke seg fra vervet og Elisabeth Gundersen rykket 
opp som medlem. 
 

Dommerkomiteen  
Leder:  Afaaq Khan, Sinsen CK 
Medlem: Kamran Sadiq, Sinsen CK 
Medlem:  Ahmed Ali, Christiania CK 
Medlem: Ashis Patro, Fjord CK 
Medlem: Fazil Mir, Christiania CK 
 

Sanksjonsutvalget  
Leder:  Asad Haider, Klemetsrud CK 
Medlem:  Husnain Ali, Sentrum CK 
Medlem: Umar Akram, Vestli CK 
Medlem: Zeeshan Sidiqui, Nation CK 
 

Ankeutvalget   
Leder:  Talib Hussain, Vålerenga CK 
Medlem: Faheem Ali, NTNUI 
Medlem: Kumari Pooja, Vestli CK 
Medlem: Kiran Kumar Penta, Sandefjord CK 
Varamedlem:  Khizer Ahmed, Sinsen CK, innstilt 2.11.2020 
 

Utvalg for barn, ungdom og bredde  
Leder:  Naeem Malik, City CK 
Medlem: Zaheer Ashiq, Strømsø CK 
Medlem: Bijeyata Kumari, Vestli CK 
Medlem: Sudhanshu Shekhar Pandey, Hisøy IL Cricket 
Medlem: Ibrahim Mehmood, Sentrum CK 
Medlem:  Ehsanullah Ahmadzai, Mortensrud CK 
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Utvalget for kvinnecricket 
Leder:  Ramya Immadi, Vestli CK 
Medlem: Farial Safdar, Falken CK 
Medlem: Bijeyata Kumari, Vestli CK 
Medlem: Gopi krishna Repaka, Sandefjord CK 
Medlem: Ali Tafseer, Sentrum CK 
Ressurs:  Hina Hussain, Falken CK (kvinneløftet) 
Ressurs  Amna Dastgir, Falken CK (kvinneløftet) 
 

Cricketforum Trøndelag  
Medlem: Aravinth Raj Palpandian, Dalen Hageby CK 
Medlem: Irfan Awan, Moholt CK 

Medlem: Kalsoom Awan, Moholt CK 
Medlem: Faheem Ali, NTNUI 
Medlem: Rijumon Sasidharan, Spektra 
Medlem: Shankeerthana R., Spektra 
Medlem: Ismail Karimi, Tempe CK 
Medlem: Salma Basharat, Tempe CK 
Medlem: Sulalit Bandyopadhyay, Trondheim CK 
Medlem: Hina Mir, Trondheim CK 
 

Anleggsutvalget 
Medlem: Adil Mahmood, Vestli CK 
Medlem: Mobashar Shareef, Vestli CK 
Medlem: Sachin singh, Sandefjord CK 
 

NCFs uttakskomite 
Dominic Telo, Landslagstrener NCF 
Zeeshan Ali, Sentrum CK 
David Kuhlwilm, Oslo Aliens CK 
Pooja Kumari. Ph.D, Praktikant Vestli CK 
 

Hvert utvalg har hatt egen utnevnt kontaktperson mot NCFs administrasjon. 
 

ORGANISASJONEN 
 

2020 har vært et unntaksår også for Norges Cricketforbund. Som resten av verden har vi tilpasset oss 

situasjonen og opprettholdt utvikling og aktivitet i tråd med koronarestriksjonene. Gjennom 

deltakelse på NIFs kontinuerlige koronaoppdateringer, har vi tilpasset og tilrettelagt pågående 

utvikling og aktivitet. NCF har fremmet cricket i prosesser inn mot Helsedepartementet, 

Folkehelseinstituttet (FHI) i arbeidet mot mulig tilpasset aktivitet, som i juni resulterte i at forbundet 

kunne avvikle deler av planlagt seriespill med enkelte unntak og ekstraordinære regler i 

spillereglementet.  
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Hendelsen 11. juli på Ekebergsletta satte vårt verdigrunnlag på å prøve. Organisasjonen fikk en 

ubehagelig påminnelse om at holdningsskapende arbeidet er noe vi må ha kontinuerlig fokus på i 

hverdagen. Det som skulle bli en spennende kamp utartet til en hendelse, langt fra det som er 

idretten og cricket verdig, inkludert vold, trakassering og rasistiske holdninger. 

 

Styret og administrasjonen hadde god dialog med Norges Idrettsforbund (NIF), som øyeblikkelig ble 

informert om hendelsen.  Her fikk forbundet nødvendig råd, veiledning og støtte, for å sikre 

rettferdig og riktig håndtering av saken. Våre utnevnte utvalg og komiteer har jobber kontinuerlig og 

effektivt i henhold til sine mandater i en utfordrende og vanskelig sak, med ett fokus – DETTE SKAL 

IKKE SKJE IGJEN. 

 

Hendelse satt preg på hele organisasjonen og krevde ekstra ressurser fra styret, komiteer og 

administrasjonen. I tillegg til koronasituasjonen som la ekstra arbeidspress på administrasjonen i 

form av møteaktivitet, oppdaterte veiledere, oppfølging av klubber, aktive og frivillige. Et viktig 

ansvar vi har tatt på alvor. 

 

Lovverket 
For å sikre at alle særforbund har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, vedtar 

NIF en lovnorm for særforbund. Lovnormen inneholder et minimum av det alle særforbund må ha i 

sin egen lov. NCF lov ble oppdatert samsvar med NIFs regelverk i sak 43, 2020. 

 

Styrets engasjement 
Det er viktig at styret og administrasjon tar del i NIFs og SFFs møter, både for å synliggjøre egen 

idrett, for læring og for nettverksbygging. NIF har utarbeidet en «Møteplass for organisasjonen», som 

vil inkludere alle møter regi av NIF - digitale og fysiske. En oversikt som gir styret og administrasjonen 

i NCF et godt grunnlagt for å representere som forventet. 

 

Medlem av NIF 
Som medlem av Norges Idrettsforbund er NCF underlagt det lovverk og de retningslinjer Idretten i 

felleskap har vedtatt. Lovnormer, visjon og verdiarbeide er viktige styringsbarometer for arbeidet i 

forbundet. For å sikre at alle forbund prioriteter i henhold til felles mål motiveres vi gjennom 

økonomisk kompensasjon og premisser for tildeling i henhold til mål, krav og forventninger som: 

 

• Aktivitetsomfang 

• Aktivitetsutvikling 

• Kompetanseutvikling 

• Kvalitet og verdigrunnlag 

 

Forbundet er i pågående utvikling, men har fortsatt litt å gå på for full score. Sammen med klubbene 

må vi fortsette å styrke aktiviteten og kompetansen i idrettslagene for å øke rekruttering i 

idrettslagene og redusere frafall blant de unge. 

 

Innsatsområdene er: 

• Trener- og lederutvikling  

• Aktivitetsutvikling 

• Klubbutvikling 
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De primære målgruppene er: 

• Barn (6-12 år) innenfor den frivillige og medlemsbaserte idretten. 

• Ungdom (13-19 år) innenfor den frivillige og medlemsbaserte idretten. 

• Prioriterte grupper som ikke finner seg godt nok til rette i idrettslagene skal bli bedre 

inkludert, inklusiv mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

 

NCFs pågående arbeide for å opprettholde og utvikle oss i tråd med kriteriene gjenspeiler seg i 

klubbutviklingen og utkastet i strategidokumentet 2021-2023. 

 

Cricketforbundet og dermed klubbene, må å jobbe aktivt for å utvikle cricket lokalt for barn, unge og 

kvinner, samt øke kompetanse og ledererfaring på alle nivå. 

Medlem av ICC 
Som Associated Member (AM) følger kriterier som er mange, krevende og viktige. Fra økonomiske 

rapportering med beretninger, via krav om egen strategi, lovnorm og handlingsplan for antidoping, 

antikorrupsjon og verdiarbeide. I tillegg, organisasjonskart og tilgjengelige planer for utvikling av 

breddeidretten med barn og kvinner i fokus.  Norge har i løpet av 2020 utarbeidet påkrevde 

handlingsplaner for antikorrupsjon, antidoping og Ethics Policies og er nå godkjent som «Compliance 

with ICC Associate Membership Criteria».  

• Anti-Doping 

o Godkjent via sertifisering som Rent Særforbund 

• Anti-Corruption og Ethics Policies 

o Godkjent ved vedtak eller implementert lover, sanksjoner i nasjonal lovgivning og 

NIFs lovnorm 

 

En viktig oppgave fremover blir implementering inn mot klubber, spillere og frivillige. I tillegg følge 

opp og utvikle disse i tråd med situasjon og endringer. Dette er som Antidoping programmet - 

ferskvare, og krever kontinuerlig oppfølging og oppdatering.  

 

Det gjenstår å utarbeide en utviklingsplan for kvinnecricket - a domestic women’s pathway structure. 

Frist for godkjennelse er 31.12 2021. 

 

Nordisk og Europeisk samarbeide 
Grunnet koronasituasjonen har det ikke vært mulig å treffes hverken Nordisk eller i regi av ICC. 

Likevel har vi hatt et utviklende Nordisk samarbeide, der Tyskland også er inkludert. Vi har avholdt 

jevnlige møter og jobbet i felleskap for utvikling av cricket i vår del av verden. Fokus på aktivitet for 

kvinner og ungdom, men også utvikle samarbeidet slik at våre ulike landslag kan få kontinuerlige 

utfordringer på tvers av grensene. Det Nordiske samarbeide har sendt inn en søknad til Erasmus for 

generell utvikling av cricket i regionen og vi har forhandlet frem felles innkjøpsavtaler hos enkelte 

leverandører. Et verdifullt samarbeide som nå får oppmerksomhet på europeisk nivå i ICC. 

 

Regionale cricketforum 
Da NCFs strategi 2019/2021 ble vedtatt under Tinget i 2019, ble opprettelse av flere regionale 

cricketforumer inkludert som et underpunkt i Strategiområde 2 – Organisasjonsutvikling. 

 

Slike forum skal være bindeleddet mot kommune, idrettskrets og idrettsråd lokalt. De skal også 

fungere som et samarbeidsorgan for utvikling av cricket i regionen, der samtlige klubber knyttet til 
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området skal representeres som en helhet. De skal således være Norges Cricketforbundets 

forlengede arm i sitt nærmiljø. Det er i 2020 utarbeidet en veileder for etablering av regionale 

cricketforum, for å sikre at det er grunnlag og ressurser nok til et veldrevet forum som kan utvikle 

cricket regionalt 

 

Klubbene 
Opprettelse av ny klubb går via Idrettskretsen, idrettsråd og sendes så til særforbundet for vurdering 

og evt. godkjennelse. Både idrettskretsen og særforbundet har kriterier for registrering av nye 

klubber som: 

• Lokale medlemmer 

• Ressurser blant styre/medlemmer til å drifte en klubb 

• Forståelse av klubbdrift med arbeidsoppgaver og forventninger  

• Klubbaktivitet med mangfold i alle aldre – kvinner og menn 

• Aktivitetsmål 
 
Norges Cricketforbund består i dag av 61 klubber fordelt i Norge. I Oslo alene er det registret 32 

klubber. Alle klubber skal ha et sted å trene med tilgang til bane og andre treningsfasiliteter.  

Gitt dagens situasjon finnes ikke fasiliteter nok til klubbene. Derfor må vi fokusere på å utvikle 

eksisterende klubber, slå sammen klubber der det er mulig å prioritere klubber som har som mål 

å tilby aktivitet for alle i trå med Idrettens - Alle med! 

Medlemmer ut av NIF/NCF  

• Stavanger CK, Rogaland 

• Furuset CK, Oslo 

• Mosjøen CK, Nordland 

• Tromsø CK, Troms og Finnmark 

 

Medlemmer tatt opp i NIF/NCF 

• Nittedal CK, Viken 

• Møhlenpris IL, cricket, Hordaland 

 

Medlemsundersøkelse fra Idrettskretser 

Norges Idrettsforbund (NIF) skal i henhold til NIFs lov (§ 4-4 bokstav 1) påse at alle 

medlemsorganisasjoner overholder NIFs lover og bestemmelser. Vilkårlige klubber kan derfor motta 

– uten forvarsel, brev om kontroll for å undersøke om klubben utøver sin virksomhet i samsvar med 

gjeldende regelverk. Om det viser seg at driften i klubben ikke samsvarer med gjeldende regler kan 

klubben sanksjoneres i henhold til loven. Gjennom 2020 er 3 klubber i NCF innkalt til 

medlemsundersøkelse, hvorav en klubb til nå har mistet sitt medlemskap. 

 

Digitalisering 
NCF er i en pågående digitaliseringsprosess, og har for første gang registrert lisenser og påmeldinger 

til seriespill gjennom idrettens medlemssystemer (MinIdrett, SportsAdmin og TurneringsAdmin). 

Målet har vært full integrasjon og samspill mellom idrettens systemer, og CricClubs, det 

cricketspesifikke systemet nytt av 2020. Et tidkrevende arbeide, som har tatt lenger tid enn 

forespeilet, og som førte til noe dobbeltarbeid for våre klubber. Målet er en bedre hverdagen for 

klubber og administrasjon når alle de digitale systemer er på plass. 
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Sammen med NIF digital, er målet å gjøre veien mot digitalisering så lempelig som mulig. Kursing, 

videreformidling til våre medlemmer, påminnelser og veiledning tilgjengelig på nettsiden.  

 

Som konsekvens av koronasituasjonen er alle tvunget inn i en hverdag basert på digital drift. Kontakt 

med klubber komiteer, utvalg og medlemmer har i hovedsak vært via digitale plattformer. Vi er 

positivt overrasket hvordan hele organisasjonen har tilpasset deg en ny digital hverdag. 

 

Overganger 

90 prosent av overgangene i årets sesong ble gjennomført via idrettens systemer (SportsAdmin, 

MinIdrett). Overganger er direkte knyttet til en spillers lisens, som krever at klubber har 

lisensordningen iverksatt.  

 

Lisenser 

Innføring av lisens har styrket organisasjonen og sikret den aktive spiller en god forsikringsordning. 

1175 betalende lisenser av disse 102 ungdomslisenser registret for 2020. Stikkprøver har ikke påvist 

tilfeller av aktive spillere uten betalt lisens. Registrert skadestatistikk per 1. april vil være veiledende 

for kommende års premie for forbundet.  NCF innførte en rabattert lisensordning for ungdom i 

alderssegmentet 13 til 18 år, for å følge Idrettens visjon «Idrettsglede for alle», med fokus på 

økonomi som barriere. 

 

Spillerlisens for ungdom i aldersgruppen 13 til 18 år:  

• Grunnforsikringslisens UNG født 01.01.2002 – 31.12.2007: kr. 200 per år 

• Utvidet forsikringslisens UNG født 01.01.2002 – 31.12.2007: kr. 500 per år 

 

NCF Spillerlisens 2020 aldersgruppen fra fylte 18 år: 

• Grunnforsikringslisens:      kr. 400 per år 

• Utvidet forsikringslisens:     kr. 900 per år 

 

Evaluering og høringsrunder 
Årlige evalueringer og høringer er delt med klubbene via e-post, Cricketforbundets nettside og 

Facebook side. Ulike plattformer for klubbene til å ta del i norsk crickets utvikling via evaluering og 

evt. innspill etter endt sesong, samt innspill og dialog i prosess mot strategidokument for kommende 

tingperiode 2021-2023. 

 

• Innspill og høringer – TRYKK HER  

• Innspill strategi - TRYKK HER 

   

Vi opplever dårlig oppslutning og engasjement rundt disse prosesser, og undres over at ikke flere vil 

benytte seg av muligheten til å ta del i utvikling av norsk cricket. 

 

Prosess mot strategidokumentet for 2021-2023 som skal legges frem under Forbundstinget i mars 

2021 er intet unntak. Våre klubber ble invitert til å komme med innspill til strategidokumentet for 

perioden 2021-2023, skriftlig eller via workshops. Faktagrunnlag og tall for hvor vi er i dag ble delt, 

sammen med de krav og forventninger som ligger hos både NIF og ICC om vi skal utvikle norsk cricket 

http://www.cricketforbundet.no/nyheter/innspill-og-horinger
http://www.cricketforbundet.no/nyheter/innspill-strategi-2021-2023
http://www.cricketforbundet.no/nyheter/innspill-strategi-2021-2023
http://www.cricketforbundet.no/nyheter/innspill-strategi-2021-2023
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i tråd deres målsettinger og beholde tilskuddsnivået der vi er i dag. 5 à 60 klubber delte sine 

synspunkter og innspill. 

 

LIKESTILLING ARBEIDSMILJØ OG VERDIARBEIDE 
 

Likestilling 
Idrettstinget har vedtatt, og presisert gjennom lovnormen for særforbund, klare retningslinjer som 
skal sikre god kjønnsfordeling i styret, utvalg og komiteer. NCF jobber fortsatt kontinuerlig og bevisst 
for å øke andelen av kvinner i sentrale verv, ved å motivere til kurs, seminar og mentorprogram via 
Idretten. Kvinnene er meget engasjert og melder seg på de tilbud som finnes, noe som raskt vil heve 
kompetansen blant kvinnene, øke nettverket i Idretten og tilkjennegi cricket som en del av norsk 
idrett. 
 
I 2020 er kvinnene representert aktivt i alle komiteer/utvalg med unntak av komiteen for dommer, 
sanksjon og anlegg. Vi satser på at økt rekrutering av kvinner vil gjøre at samtlige utvalg for 2021 er 
representert av kvinner. 
 
Med motivasjon, ansvar og kursing, skal vi fortsette å motivere og engasjere kvinnene inn i Norsk 
cricket. 
 

Arbeidsmiljø 
Med gode forutsetninger og økt erfaring gikk administrasjonen inn i 2020 med tid til å sette fokus på 
utvikling i tråd med de forventninger som følger av vårt medlemskap i både Norges idrettsforbund og 
olympiske og paralympiske komité (NIF) og International cricket council (ICC), samt NCFs strategi.  
 
Rapporter fra NIF og ICC etterlyser vår organisasjons fokus på breddeidretten, samt utvikling av 
ledere og trenerstaben. NCF er utfordret på flere områder for å øke aktiviteter for barn, unge og 
kvinner, gi trygge cricketaktiviteter via gode trenere/aktivitetsledere og klubber med fokus miljø, 
verdiarbeid og motivasjon. Godt i gang med utviklingsplaner kom koronaen og hverdagen ble 
uforutsigbar og lang. I tillegg oppstod den uheldige hendelse 11. juli 2020, som satt organisasjonen 
på prøve. To parameter som endret og utfordret vår hverdag, prioriteringer og arbeidskapasitet. 
 
Det ble tidvis stor belasting på en alt hardt arbeidende administrasjon, enten på kontoret eller 
hjemmekontoret. 
 

SEKSUELL TRAKKASERING 
Norsk idrett skal praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering innenfor 

idretten - uansett årsak. NCF har derfor et stort ansvar for videreføring av disse forhold i egen 

organisasjon. Ringvirkninger ved å ta dette ansvaret, vil gi trygger og en mer forutsigbar tilværelse for 

våre medlemmer, samt gi høyere score og tilskudd i rapporteringsøyemed. 

Innføring av håndtering av trakassering og diskriminering i tråd med idrettens veileder, gjør at 

forbundet skal komme styrket ut. Dog ser vi at det krever tydeligere arbeid mot våre medlemmer for 

at klubben skal sette søkelyset på temaet og lære opp aktive, foresatte og frivillinga medlemmer. 

NCF vil via klubbutviklingen og fremtidige tilskuddsordninger øke kravene mot klubbene i arbeidet 

for å sette verdiarbeidet på kartet. 
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VEILEDER FOR VOLD OG TRUSLER 
2020 har vist at retningslinjer for etikette og god oppførsel er viktig å holde vedlike i hverdagen.  

Store og små episoder denne sesongen - digitalt og i direkte dialog, er ikke idretten verdig. Det 

samsvarer ikke med ordlyden i NCFs strategidokument.  

Det skal alltid være åpning for uenighet og konstruktive løsninger, men lar vi sjikane, trusler og 

usannheter gå upåaktet hen, vil det kunne få negative konsekvenser internt og eksternt å hemme 

god utvikling og rekruttering av cricket i Norge. 

 

I tråd med NIFs retningslinjer, Idrettens visjon og NCFs strategi ønsker forbundet å støtte alle tiltak 

som kan trygge alle idrettsaktiviteter. Håndtering av saker som omhandler vold, trusler og andre 

typer truende holdninger, skal heretter følge idrettens veileder for håndtering av vold og trusler i 

idretten. En veileder i seg selv er ikke god nok, videre prosess vil være å tilkjennegi veilederen slik at 

klubber implementerer den i egen hverdag.  

 

ANTIDOPING 
Etter en lang og grundig prosess er NCF endelig sertifisert som Rent Særforbund. Dette innebærer at 

forbundet har en omfattende handlingsplan for forebyggende dopingarbeid, samt en 

beredskapsplanverk på plass. De forskjellige tiltakene nevnt i handlingsplanen følges opp av 

forbundets antidopingansvarlig. Rent Særforbund sertifiseringen varer i to år av gangen.  

Antidopingarbeide er ferskvare og krever kontinuerlig fokus. Uten en god plan for implementering av 

Rent Særforbund, er sertifiseringen av liten verdi. Et viktig mål for forbundet og klubber, er å gjøre 

dette tilkjenne i egen klubb mot aktive, frivillige og foresatte. Antidoping Norge (ADNO) har forelest 

på alle klubbledermøter og landslagssamlinger i 2020. Viktige innlegg i en pågående prosess for å 

engasjere alle våre medlemmer til å ta Antidoping på alvor.  

Les mer om Rent Særforbund på ADNO sine hjemmesider - TRYKK HER.  

GDPR 
I samsvar med krav i personversforordningen (GDPR) er NCF i dialog NIF juridiske for videreutvikling 

av rutiner. Behandling av personopplysninger er i samsvar med gjeldende krav, og utarbeidelse av 

lovpålagte dokumenter er pågående for å ferdigstille fullverdige GDPR tiltak og rutiner.    

KOMITEER  
Det ble invitert til oppstartmøter med samtlige utvalg og komiteer, for å introdusere de ulike 

retningslinjer NCF må følge mot eget strategidokument, NIF og ICC, gjennomgå mandatet, samt 

veilede til kilder for informasjon knyttet til den enkeltes ansvarsområder. Et godt utgangspunkt for å 

bli kjent med rammer og muligheter for vervet. Samtlige utvalg/komite har sin egen kontaktperson 

inn mot NCF. 

Grunnet hendelsen 11. juli 2020 ble det i år et ekstra stort press på dommerkomiteen, sanksjon- og 

ankeutvalget.   

ANKEUTVALGET 

Totalt 4 saker ble ferdigbehandlet i løpet av 2020. Utvalget ble utvidet med ett varamelem i styresak 

77/2020, grunnet habilitets utfordringer i utvalget. 

 

 

https://www.antidoping.no/forebygging/rent-saerforbund
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ANLEGGSUTVALGET 

Anleggsutvalget fikk et godt utgangspunkt med oppstartmøte og engasjerte medlemmer. 
Administrasjonen fikk så hendene fulle med koronasituasjonen og voldshandlingen 11. juli og hadde 
ikke kapasitet til følge opp komiteen som ikke satt inne med erfaring/kompetanse til å være noe 
selvgående.   
 
DOMMERKOMITEEN 

Dommerkomiteens har også i 2020 hatt en utvidet rolle i avvikling av seriespill og NM. Komiteens 

ansvarsområde styres via vedtatt mandat for komiteen.  

 

Med Norges idrettsforbunds pågående IT-utvikling åpner det seg nye og bedre plattformer for 

administrering og organisering av aktivitet. I pågående arbeid med å implementere interne og 

eksterne systemer, kan vi etter hvert redusere ressursbruken fra bl.a. dommerkomiteen. 

 

Totalt 31 saker ble utredet, i løpet av 2020. 13 av dommerkomiteens saker var relatert til saker der 

dommer/scorer ikke møtte opp.  

KONTROLLKOMITEEN 

Oppstartsmøte med gjennomgang av komiteens arbeid ble gjennomført før komiteen startet sitt 
arbeide. Komiteene leverte sin beretning i tråd med retningslinjene. 
 
SANKSJONSUTVALGET 

Sanksjonsutvalget i NCF behandler brudd på forbundets spillereglement. Totalt 16 saker ble 

ferdigbehandlet i løpet av 2020. 

UTVALG FOR BARN, UNGDOM OG BREDDE  

Deler av utvalget har engasjert seg sammen med utvalget for kvinnecricket i forbindelse med 

gjennomføringen av Vahl sommerskole, samt vært med i utvalget for kvinnecricket sine møter. 

Administrasjonen håper at utvalget for barn ungdom og bredde «kobler seg på» i forbindelse med 

cricket i skolen, ettersom engasjement fra utvalget vil være avgjørende for hvor vellykket cricket kan 

rulles ut i skolene. 

UTTAKSKOMITEEN 

I NCFs Delegasjonsreglement ble det i 2019 vedtatt at forbundsstyret er det endelig beslutningsorgan 

ved uttak til landslag – for kvinner og menn. Det er dermed forbundsstyrets ansvar å nedsette en 

uttakskomite som sammen med hovedtrener, gjør landslagsuttaket, med utgangspunkt i gjeldende 

mandat for uttakskomiteen. Komiteens startet opp sitt arbeide i april og har gjennomført møter og 

arbeid i henhold til mandatet. Komiteen har arbeidet godt sammen gjennom hele året. 

UTVALG KVINNECRICKET 

Utvalget har gjennomført flere møter og vært uunnværlig i utvikling av norsk kvinnecricket. 

Komiteens medlemmer er aktivt med i utforming av ICC womens pathway for Norge, med frist for 

godkjent 31.12.2021. De gir innspill og er medarrangører for økt aktivitet og rekruttering i og utenfor 

Oslo og er en betydelig ressurs. Store pådrivere for «Kvinneløft i cricket» utdanning for kvinnelige 

ledere via NIF og NCF. De jobber i motvind, men gir ikke opp målsetting om en gang ha 8 spillende lag 
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i NCF kvinneserie for derav å få flere motspillere og kunne delta i ICCs internasjonale 

turneringsstrategi. 

VALGKOMITEEN 

Av private årsaker måtte ett medlem trekke seg fra vervet. Varamedlem rykket derfor opp som 

medlem.  NCF innkalte til obligatorisk deltakelse når NIF avviklet kurset «Veileder for Valgkomiteen» 

for alle valgkomiteen medlemmer. Dette for å danne et godt utgangspunkt for en god prosess mot 

innstilling til styret og kontrollkomite på forbundstinget 2021. Komiteen har også deltatt i 

oppstartmøte der detaljert fremdriftsplan ble lagt.  

ØKONOMI  
 

Idrettens Regnskapskontor (IRK) har også gjennom 2020 vært regnskapsfører for Norges 

Cricketforbund, og samarbeidet har gjennom året vært godt. Vi har innarbeidet forbedrede rutiner 

internt og optimalisert den krevende reporteringen til ICC – nå hvert kvartal. I år innførte vi også 

digital registrering av honorarer for dommer, scorer og aktivitetsledere via Visma. En krevende 

opplæringsperiode mot brukeren, men verdt innsatsen. Dette forenkler ikke bare rutinene med 

utvikler organisasjonens kompetanse generelt.  

Koronasituasjonens påvirkning: 

• NCF dekket 50% av leiekostnaden på Norges Cricket Akademi (NCA) mot klubbene 

• NCF tilbakebetalte seriespillavgift for avlyste seriespill (Premier, Championship og 100 balls) 

• Redusert inntekt videresalg av cricketballer 

• Reduserte utgifter grunnet avlyste seriespill 

• Tilskudd krisepakke 2 kr. 44 785, tapte leieinntekter NCA 

• Tilskudd krisepakke 3 kr. 58 146, tapte leieinntekter NCA, tapte inntekter avlyst seriespill  

Annet 

• Innføring av obligatoriske spillerlisenser 

• Subsidiere spillerlisens ungdom med 50%  

Norges Cricketforbund hadde et overskudd i 2019 på kr. 399 833. 2020 viser et resultat på kr. 1 

686 617. 

Overskuddet skyldes i høy grad redusert aktivitet grunnet koronasituasjonen, på grunn av avlyste 

turneringer og alternativ digital avvikling av møter med videre. NCF er ikke påvirket av reduserte 

inntekter knyttet til avlyste arrangement. 

Budsjetterte Post 3 midler til utvikling av kvinnecricket, samt avsatte midler til utdanning blir flyttet 

over til 2021.  

Norges Cricketforbund har gjennom tidligere år opparbeidet seg en solid egenkapital. Egenkapitalen 

var ved utgangen av 2020 på kr 3 622 703. 

Styret vedtok å redusere leiekostnaden for årets leietakere med 50% og ba generalsekretæren 

formidle dette til leietakere på NCA, samtidig som klubbene faktureres for sesong 2020. 

Midler til «Kvinneløft i cricket» er innvilget fra NIF med kr. 10 000.  

Utvalget for kvinnecricket har fått i oppdrag å se hvordan pengene kan benyttes i tråd med 
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hensikten. Det er planlagt oppstartseminar for de prosjekter som har fått tildelt midler. Tilskuddet 

krever rapportering. 

UTVIKLING 
 

Kurs og kompetanse 
Generelt ble samtlige kurs påvirket av koronasituasjonen og de begrensninger det medførte. 

Der det var mulig å opprettholde kursets innhold og nivå avviklet vi disse digitalt. Utfordringene 

resulterte også i at kurs på litt høyere nivå etter hvert ble tilpasset situasjonen så de likevel kunne 

gjennomføres digitalt. Resten måtte avlyses i sin helhet, spesielt dommer- og trenerkurs på høyere 

nivå. 

- Gjennomført online Stage 1 dommerkurs, 15 deltakere 
- Gjennomført 4 obligatoriske oppfriskningskurs ble holdt digitalt  
- Gjennomført 4 online scoringskurs 
- Gjennomført 1 online scoringkurs oppfølgingskurs/viderekommende  
- Avlyst trenerkurs Stage 2 
- Avlyst dommerkurs Stage 3  

 

Lederkurs for ungdom mellom 15 – 19 år. 

NCF har gjennom året oppfordret klubber som har aktive og engasjerte ungdom til å vurdere 

Lederkurs for ungdom mellom 15 – 19 år i regi av Idrettskretsene rundt om i Norge. Mot en kort 

søknad fra aktuelle kandidater, har NCF støttet deltakelse med forutsetning om at kurset fullføres.  

 

Mentorprogrammet for unge ledere 2020/2021 

Totalt 20 unge ledere fra hele norsk idrett var valgt ut i "Mentorprogrammet» for unge ledere 

2020/2021. Mentorprogrammet skal legge til rette for at kandidatene skal få en arena for personlig 

utvikling, faglig påfyll og nettverksbygging på tvers av bakgrunn, roller og kjønn - med fellesnevneren 

Norsk Idrett. NCF er representert med Ramya Immadi fra Vestli CK. Dette vil øke både ressursene og 

kunnskap inn til forbundet, vi setter stor pris på Ramyas engasjement. 

 

Veilederutdanningen 

I desember 2020 ble to kandidater fra NCF tatt opp i NIFs klubbveilederutdanning. Bijeyata Kumari og 

Gopi krishna Repaka. Utdanningen består av samlinger, praksis, rapportering, og diskusjoner på tvers 

av idretter og organisasjonsledd og utdanner kandidatene til å bli veiledere for klubbutvikling i egen 

organisasjon. Utdanningen løper til våren 2021. Fagansvarlig for oppfølging av våre kandidater er 

utviklingsansvarlig Erik Aas Andersen. Det er med stolthet at NCF har fått to av plassene til denne 

populære og viktige utdannelsen. Et betydelig kompetanseløft for vår organisasjon. 

 

Seminar og kursing internt i NIF 

Administrasjonen deltar i tillegg på NIFs seminarer og informasjonsmøter av viktig karakter for 

utviklingen av personalet og organisasjonen. Seminarer som setter søkelys på alt fra 

administrasjonen til klubb- og organisasjonsutvikling - på alle nivåer. I koronaåret 2020 har 

frekvensen av denne type utdanning økt betydelig via digitale plattformer. 
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Klubbutvikling 
I en spesiell sesong hvor personlige møter har vært lite gjennomførbart, har NCF likevel klart å bygge 

videre på det gode arbeidet innenfor klubbutvikling som ble påbegynte i 2019. Administrasjonens 

utviklingskonsulent fullførte i mai 2020 NIFs klubbveilederutdanning. I 2021 vil de to deltakerne på 

NIFs veilederutdanning gjennomføre samme kurs, og dermed kunne bidra for videre 

kompetanseutvikling innenfor klubbutvikling i norsk cricket. 

NCF gjennomførte i 2020 en digital norgesturne, hvor klubber fra hele landet ble invitert inn til en 30 

minutters kaffesamtale over Microsoft Teams. Klubber fra hele Norge benyttet seg av tilbudet, og det 

var spesielt gledelig med responsen fra cricketklubbene i Trondheim og Asker. De digitale møtene ga 

en god plattform for videre klubbutvikling da korona-restriksjonene ble lempet. I 2021 vil 

klubbutvikling igjen være et viktig fokusområde for NCF, da med særlig fokus på utvikling av 

klubbenes interne rutiner og aktivitetstilbud for barn, unge og kvinner. 

NCF har i løpet av året avviklet 2 laglederkurs med obligatorisk deltakelse. Begge laglederkurs ble 

overført via Teams, slik at samtlige klubber i Norge kunne delta. Agenda for møtene omfattet alt fra 

sesongavviklingens viktige punkter, til fokus på organisasjons- og klubbutvikling. Representanter fra 

NIF Digital, Antidoping Norge, NIF bredde samt Idrettskretsen informerte, forklarte og veiledet. 

Prioriterte områder:  

• Medlemsregistrering og nye krav 

• Verdiarbeide 

• Koronasituasjonen inkludert smitteverntiltak og koronavettkurset 

• Økte krav til klubbdrift og fokus på økt aktivitet for barn, unge og kvinner 

 

Norges Cricketforbund tildelte 22 klubber 550 000 kr i aktivitetsmidler. Et annerledes år påvirket av 

korona, men vi har fortsatt hatt aktivitet i Cricketnorge. Med tildelingene ønsker Norges 

Cricketforbund å inspirere og bidra til at klubbene viderefører og utvikler sitt viktige arbeide for norsk 

cricket fremover. Tildelingene er knyttet til: 

• Støtte aktivitet barn og ungdom 

• Utvikling kvinnecricket 

• Anleggsutvikling 

• Para cricket 

• Deltakelse i U-serien 

 

Klubber som på bakgrunn av godt arbeide og klubber som har kommunisert ønske om å utvikle 

klubben innenfor satsningsområdene cricket for barn og unge samt cricket for kvinner, bredde og 

paraidrett ble tildelt økonomisk støtte og utstyr til aktivitet. I tillegg ble to nye klubber tildelt midler 

som starthjelp for å komme godt i gang med aktiviteter i klubben. 6 klubber var kvalifisert til 

utbetaling à kr 3000 for 2020 for deltakelse i U-serien.    

 

Det vil bli lyst ut nye midler for 2021 alle cricketklubber kan søke på i første del av 2021. Norges 

Cricketforbund vil fortsette å prioritere satsningsområdene klubbutvikling, bredde, barn og unge, 

kvinner og paraidrett. Dette vil være tydelig i tilskuddsordningen. 

 

For 2020 ble tilskuddene gitt i form av penger og/eller utstyr til trening og aktivitet. Enkelte regioner 

fikk en FlexiPitch for å gi mulighet til lokal aktivitet. Utstyret ble sendt direkte til klubb/region.  
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Klubber Formål 

Stord CK Utvikling aktivitet barn & unge, tillskudd 

Stord CK Utvikling kvinner, generell satsing og tilskudd 

Stord CK FlexiPitch 

Vestli CK Utvikling aktivitet barn & unge, tilskudd 

Vestli CK Utvikling kvinner, generell satsing og tilskudd 

Spektra CK Utvikling aktivitet barn & unge, tilskudd 

Spektra CK Utvikling kvinner, generell satsing og tilskudd 

NTNUI CK Utvikling paracricket 

Asker CK Utvikling aktivitet barn & unge, tilskudd og utstyr 

Sandefjord CK Utvikling aktivitet barn & unge, tilskudd og utstyr 

MASK Utvikling aktivitet barn & unge, tilskudd 

MASK Utvikling kvinner, generell satsing og tilskudd 

CITY CK Utvikling aktivitet barn & unge, tilskudd 

Hisøy CK Utvikling aktivitet barn & unge, tilskudd og utstyr 

Møhlenpris IL Cricket Oppstartsmidler, tilskudd og utstyr 

Møhlenpris IL Cricket FlexiPitch 

Nittedal CK Oppstartsmidler, tilskudd og utstyr 

Nation CK Cricketfremmende aktivitet, tilskudd 

Sandnes CK Utvikling aktivitet kvinner, barn, unge og tilskudd 

Lassa CK Utvikling aktivitet barn & unge, tilskudd 

Sarpsborg CK Utvikling aktivitet barn & unge, tilskudd og utstyr 

Klemetsrud CK Utvikling aktivitet barn & unge, tilskudd 

Fossum CK Utvikling aktivitet barn & unge, tilskudd 

Drammen CK Utvikling aktivitet barn & unge, tilskudd 

Kringsjå CK Utvikling aktivitet barn & unge, tilskudd 

Tempe CK Tilskudd klubb 2020 Utvikling kvinner, generell satsing og tilskudd 

Oppsal CK  Tilskudd klubb 2020 Utvikling kvinner, generell satsing og tilskudd 

Falken CK Tilskudd klubb 2020 Utvikling kvinner, generell satsing og tilskudd 

 

Cricketaktivitet 
 

Aktivitet for barn og unge 
NCF er utfordret på det sterkeste fra NIF og ICC til å sette betydelige mer resursers på aktivitet mot 
barn, unge og kvinner. I arbeidet mot klubber og klubbutviklingen stiller vi økte krav til aktivitet. Selv 
om dette arbeidet stagnerte med koronapandemien, er klubbene oppfordret til aktivitet der det er 
har vært mulig, meg eget fokus på cricketaktivitet mot skoler.  I tillegg har NCF gjennom året tatt del i 
Tøyen sportsklubb kommunale tilbud i samtlige ferieavviklinger og fast cricketaktivitet i ukedagene. 
 

Aktivitet for voksen 
Ny seriestruktur for herrer skulle introduseres i 2020 med turneringer i følgende format: 
 

• Kortformatet T20 og 100 Balls 

• Lanformatet, Premier og Chamionship  
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Ny seriestruktur er etter oppfordringen fra ICC som har utfordret NCF til å fokusere på format vi kan 
utvikle oss ut ifra dagens nivå og som i større grad samfaller med tråd med aktiviteten i ICC Europa.   
Grunnet koronasituasjonen ble kun T20- serien avviklet. 
 
Seriespill for kvinner ble satt opp i henhold til påmeldte lag. I tett samarbeidet med Utvalg for 
kvinner har vi tilpasset aktiviteten i tråd med deres ønsker og muligheter.  
 

Norgesmesterskapet (T20):  
Avlyst grunnet koronasituasjonen, der vi avviklet en avkortet plan B av originalt serieoppsett. 

 

Seriespill herrer:  
Grunnet koronapandemien ble seriespillet i år avkortet til plan B, med ekstraordinære spilleregler og 

mulighet for lag til å trekke seg fra deltakelse av frykt for pandemien. Klubber som ønsket å trekke 

seg fikk godkjent dette mot en kort søknad.  

Følgende lag trakk seg fra serien 2020: 

• Div. 2: NTNUI, Sandnes 

• Div. 3: Moholt 

• Div. 4: Stord 

• Div. Qualifying A: Furuset 

• Div. Qualifying B: Kolsås, Hersleb Borg, Lyngdal 

Sesongen startet så snart ballen var koronafri og NCF hadde tilpasset regelverk og koronavettreglene 

i henhold til gjeldende restriksjoner. En sesong preget av pandemien, men vi fikk en mulighet mange 

andre idretter ikke fikk fordi cricket ikke er spesifisert som en kontakt idrett.  Sesongen sist kamp ble 

avviklet i september.  

 

Seriemestere herrer 2020: 

 
Divisjon Antall lag i divisjonen Vinnere 

Serieavgift T20 Div 1 10 Sinsen CK 

Serieavgift T20 Div 2 10 Klemetsrud CK 

Serieavgift T20 Div 3 10 Fjord CK A-lag 

Serieavgift T20 Div 4 10 Minhaj CK 

Serieavgift T20 Div 5 10 Sandefjord CK B-lag 

Serieavgift T20 Kvalifisering A 9 Sentrum SB CK 

Serieavgift T20 Kvalifisering B 9 MASK B-lag 

 

Seriespill og seriemestere kvinner 2020 
2020 ble et historisk godt år for aktivitetstilbudet til kvinnelige cricketspillere i Norge. I januar 2020 

ble en internasjonal turnering gjennomført innendørs ved Norges Idrettshøyskole. Lag fra Finland og 

Sverige deltok i en 4-lags turnering hvor Falken og Vestli representerte Norge. Gjestespillere fikk også 

sitt første møte med cricket under denne turneringen. 

Kvinneturnering i Oslo 5 game-series – vinner Vestli CK 

Da utendørsesongen 2020 omsider ble bowlet i gang i juni, var aktivitetstilbudet til kvinnene i Oslo 

sterkt forbedret fra 2019 sesongen. Falken og Vestli spilte en spennende best av 7 serie, som ble 

avgjort i kamp 7. Vestli vant den siste matchen, og ble dermed også serievinnere. 
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Kvinneturnering Trondheim – vinner Falken CK 

Medio juli gjestet Osloklubbene Falken og Vestli Trondheim, hvor Spektra og Lade hadde samlet 

hvert sitt Cricketlag bestående av ivrige lokale kvinner. Etter et jevnt grunnspill beseiret Falken Vestli 

i finalen, og fikk dermed sin revansj for nederlaget i Osloserien. 

NCF lanserte i 2020 felles jenteløft for cricket for å ytterligere videreutvikle cricketaktiviteten for 

jenter og kvinner i Norge. Hovedmålet med dette initiativet er å få stablet på bena 5 nye cricketlag 

for kvinner og jenter. NCF støtter klubber med trener, utstyr og promotering, om klubbene selv er 

villige til å ta ansvar for aktiviteten. Positive signaler fra Stord, Sandefjord og Oslo gir håp for at 2021 

sesongen skal bli den beste kvinnelige cricketsesong noensinne. 

The European Cricket League 
Høsten 2019 signerte NCF seg inn som en del av ECL-familien. Vinnerens av NM 2019 skulle 

representerer Norge under turnering i Spania 2020. ECL ble som så mye annet utsatt og siden avlyst 

grunnet koronapandemien. Bjørvika CK vil representerer Norge i kommende ECL turnering mai 2021. 

 

Seriespill ungdom 
Grunnet koronapandemien ble seriespillet i år avkortet til plan B, med ekstraordinære spilleregler og 

mulighet for lag til å trekke seg fra deltakelse av frykt for pandemien. Klubber som ønsket å trekke 

seg fikk godkjent dette mot en kort søknad. Følgende lag trakk seg fra serien 2020: 

• U13, Spektra CK  

• U15, Spektra CK og Stabekk CK 

 

Seriemestere ungdom 2020 

 
Navn U13 U15 U17 U19 

MASK JA     JA 

Vestli CK JA JA JA JA 

Fossum CK JA     JA 

City CK JA JA JA JA 

Drammen CK JA JA     

Klemetsrud CK JA       

Seriens vinner City CK City CK City CK Vestli CK 

 

SESONGAVSLUTNINGEN  
NCF årlige sesongavslutning ble som alt annet påvirket av covid-19 pandemien.  

I første runde ble den opprinnelige avslutningen avlyst på grunn av laber påmelding, og besluttet 

derfor at utlevering av pokaler og premier vil skje i forbindelse med lagledermøtet i desember. 

Det ble utarbeidet alternative løsninger, men måtte til sist gi tapt for gjeldende restriksjoner. Årets 

vinnere ble hedret på nettsiden og måtte selv hente sine priser etter avtale med munnbind. 

 

 

UTMERKELSER  

• Årets klubb: Vestli CK 

• Khalids Ærespris: Naeem Malik 

 

http://www.cricketforbundet.no/nyheter/felles-jenteloft-i-norsk-cricket
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PRISER I U13-SERIEN 

1. plass, City CK 

2. plass, Vestli CK 

 

Best Wicket Keeper: Isa Ahmed Chaudhry – Drammen CK 

Best Fielder: Ayan Qazi – Klemetsrud CK 

Best Bowler: Abdul Wahab Asif – City CK 

Best Batsman: Fasihullah Mohammad Malik – City CK 

MVP: Abdul Shafeh Nasir – Vestil CK 

 

PRISER I U15-SERIEN 

1. plass, City CK 

2. plass, Vestli CK 

 

Best Wicket Keeper: Ans Ahmad – City CK 

Best Fielder: Ali Jabbar – City CK 

Best Bowler:  Zabiullah Malik Mohammad – City CK 

Best Batsman: Ans Ahmad – City CK 

MVP:  Ans Ahmad – City CK  

 

PRISER I U17-SERIEN 

1. plass, City CK 

2. plass, Vestli CK 

 

Best Wicket Keeper: Baryalai Patekhel – Vestli CK  

Best Fielder: Zabihullah Malik Mohammad – City CK 

Best Bowler: Mohammad Usman Mustafa – City CK 

Best Batsman: Mohammad Omar Hanif, city CK 

MVP: Daud Asghar – City CK 

 

PRISER I U19-SERIEN 

1. plass, Vestli CK 

2. plass, MASK 

 

Best Wicket Keeper: Hassan Ali – MASK 

Best Fielder: Daud Asghar – City CK 

Best Bowler: Saif Ul Islam – MASK 

Best Batsman: Saif Ul Islam – MASK 

MVP: Saif Ul Islam – MASK 

 

KVINNETURNERINGEN I OSLO 5 GAMES – SERIES 

1. plass, Vestli Womens  

2. plass, Falken Girls  

 

Best Wicket Keeper: Bijeyata Kumari – Vestli Womens 

Best Fielder: Faryal Safdar – Falken Girls  

Best Bowler: Ramya Immadai – Vestli Womens 

Best Batter: Kirana Bhatti – Falken Girls 
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MVP: Farial Safdar – Falken Girls 

 

KVINNETURNERING TRONDHEIM  

1. plass, Falken Girls 

2. plass, Vestli Womens     

 

Best wicket keeper: Anushka Saurabh Gorad – Spektra CK 

Best Fielder: Ramya Immadi – Vestli Womens     

Best Bowler: Farial Safdar – Falken Girls     

Best Batter: Ayesha Hasan – Vestli Womens     

MVP: Ramya Immadi – Vestli Womens     

 

PRISER 1. DIVISJON 

1. plass, Sinsen CK 

2. plass, Nord CK 

Best Wicket Keeper: Khizer Ahmed – Sinsen CK 

Best Fielder: Ansar Iqbal – Star CK  

Best Bowler: Zuhaib Naseem – Oslo CK 

Best Batsman: Walid Ghauri – Nord CK 

MVP: Walid Ghauri – Nord CK 

 

PRISER 2. DIVISJON 

1. plass, Klemetsrud CK 

2. plass, Friends CK  

Best Wicket Keeper: Niladri Bhusan Patti – Friends CK 

Best Fielder: Abdullah Shah – Lindeberg CK 

Best Bowler: Jagdeep Singh – Friends CK  

Best Batsman: Sheharyar Akbar – Friends CK  

MVP: Mohammad Saqib Qayyum – InterLions CK 

 

PRISER 3. DIVISJON 

1. plass, Fjord A CK 

2. plass, Marienlyst CK 

Best Wicket Keeper: Mushtaq Ashraf Bhatti – Strømsø CK 

Best Fielder: Zeeshan Younis – Haugenstua CK 

Best Bowler: Sunil Dutt – Fjord CK 

Best Batsman: Daniyal Iqbal – Haugenstua CK 

MVP: Mosain Ateeq MASK 

 

PRISER 4. DIVISJON 

1. plass, Minhaj CK 

2. plass, Fjord B CK 

Best Wicket Keeper: Mosa Khan – Minhaj CK 

Best Fielder: Nadeem Iftkhar – Stabekk CK B-lag 

Best Bowler: Zahis Jamroz – Hersleb CK 

Best Batsman: Manojkumar Kanagaratnam – United CK 

MVP: Manojkumar Kanagaratnam – United CK 
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PRISER 5. DIVISJON 

1. plass, Sandefjord B 

2. plass, Hisøy  

 

Best Wicket Keeper: Abhishek Dhaniwal – Sandefjord B 

Best Fielder: Ehsanullah Jabarkhel – Spektra CK 

Best Bowler: Rijumon Sasidharan – Spektra CK 

Best Batsman: Tanha Aminullah – Sandefjord B 

MVP: Tanha Aminullah – Sandefjord B 

 

PRISER QUALIFYING A 

1. plass, Sentrum SB CK 

2. plass, Nation B CK  

 

Best Wicket Keeper: Habib Ullah – Alna CK 

Best Fielder: Dashanka Ellawala – Mortensrud CK 

Best Bowler: Hamza Sultan – Nord CK B-lag  

Best Batsman: Abdullah Sheikh – Sentrum SB     

MVP: Abdullah Sheikh – Sentrum SB 

 

PRISER QUALIFYING B 

1. pass, MASK B 

2. plass, Aliens CK 

 

Best Wicket Keeper: 

Best Fielder: Afnan Ahmed – Bislett Ducks B 

Best Bowler: Muhammad Ahsan - Kalbakken CK 

Best Batsman: Mohsain Ateeq - MASK B 

MVP: Mohsain Ateeq - MASK B 

 

Vinterens innendørsturneringer 

 

NORDIC WOMENS 

15. – 16.  februar 2020, ble Nordic Womens Tournament gjennomført. Dette var den første i 

forhåpentligvis en lang rekke med innendørsturneringer for kvinne arrangert på tvers av de 

skandinaviske landene.  

 

Selve turneringen ble gjennomført lørdag 15. februar 2020 i den store idrettshallen på NIH. Totalt 8 

kamper ble spilt. Lagene bestod av spillere fra Norge, Sverige og Finland, fordelt på klubblag og 

blandet lag. Det helsvenske laget som stod igjen som turneringsvinnere etter å ha beseiret Falken i 

finalen. 

 

Søndag 16. februar 2020 ble det gjennomført en workshop på Ullevål Stadion, hvor kvinnecricket 

stod i fokus. En stor takk til Bijeyata Kumari, Ramya Immadi og Pooja Kumari, uten deres innsats 

hadde verken turnering eller workshop vært gjennomførbart. 
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Les mer om Nordic Womens - HER 

 

INNENDØRS KRISTIANSAND 

Lørdag 15. februar 2020 ble Agder innendørs cricketturnering arrangert av Hisøy IL Cricket og 

Kristiansand Cricket Club, med støtte fra Norges Cricketforbund. Etter en spennende dag med cricket 

var det Hisøy som stakk av med seieren, etter å ha slått nettopp Kristiansand i finalen.  

Takk til Hisøy og Pandey som organiserte! 

 

Les mer om Agder innendørs - HER  

 

INNENDØRS STORD 

En historisk innendørsturnering ble gjennomført i Rackethallen på Stord den 28. februar 2020. Lag fra 

Vestland fylke møttes i havgapet for å konkurrere i cricket. Både U13, U19 og senior herrer fikk 

muligheten til å spille cricket, og det har vært spesielt gledelig med tilbakemeldingene fra 

småbarnsforeldre bosatt i Bergen. Turneringen på Stord har gitt grobunn for utvikling av 

breddecricket i regionen, og kan dermed anses som svært vellykket. 

Les mer om Stord innendørs – HER  

UNGDOMSTURNERINGEN, TØYEN 

I vinterferien gikk en ungdomsturnering for ungdommer av staben i Tøyen flerbrukshall. Over 2 dager 

ble turneringer i klassene U13, U16, U18 og U20 gjennomført.  

Tusen takk til Malik og Quereshi som holdt tak i turneringen og sørget for en eksemplarisk 

gjennomføring. 

 

Les mer om Tøyen ungdomsturnering - HER  

 

Cricket i skolen 

Administrasjonen har i perioden identifisert og kontaktet skoler som kan ha interesse av cricket i 

skolen. Internasjonale skoler, skoler som deltok på sommerskole i regi av kommunen og Tøyen 

Sportsklubb, samt tidligere identifiserte skoler er kontaktet med et forslag til implementering av 

cricket i skolen ved hjelp av: 

- Kursing av kroppsøvingslærere 

- Mulighet for lån/anskaffelse av plastikk cricket-kits 

- Oppfølgning av NCF affilierte trenerressurser eller lokale trenerressurser  

- En «vei videre» for barn som ønsker å spille cricket på klubbnivå 

- Skoleturneringer i cricket (spesielt myntet på internasjonale skoler) 

I 2020 har NCF også rettet blikket mot internasjonale skoler, og et pilotprosjekt med Asker 

International School ble iverksatt. Asker International har i samarbeid med NCF og Asker CK 

introdusert cricket til over 60 barn og unge på skolen. Asker CK har også inngått et samarbeid med 

Asker International. NCF er spente på å se hvordan lokale klubber og skoler kan samarbeide for 

rekruttering og aktivitetstilbud. 

NCF har samarbeidet med Tøyen cricketklubb med kommunale idrettstilbud til lokale skoler. 

 

SOMMERSKOLEN PÅ VAHL 

NCF har i sommerferien vært med på aktivitetsskolen på Vahl. 4 uker med aktivitetsskole ble en 

http://cricketforbundet.no/nyheter/nordic-womens-2020
https://www.hisoyil.no/2020/02/hisoy-il-cricket-vant-turnering-i-sesong-oppkjoring/
http://cricketforbundet.no/nyheter/bles-i-gong-historisk-cricketturnering-pa-stord
http://www.cricketforbundet.no/nyheter/ungdomsturnering-i-vinterferien-2020
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dundrende suksess takket være engasjerte og dyktige trenerressurser fra Vestli, MASK og Falken. En 

spesiell takk til Gopi og Adil for organiseringen. I etterkant av sommerskolen har NCF fått 

tilbakemeldinger på at deltagerne ved sommerskolen er nysgjerrige på mer cricketaktivitet. 

Administrasjonen skal i samarbeid med utvalget for barn og ungdom følge opp barneskolene som 

deltok på sommerskolen. 

HØST- OG JULECRICKET PÅ TØYEN FLERBRUKSHALL 

Som i sommerferien fulgt NCF opp med cricketskole både høstferien og juleferien. Med engasjerte og 

aktive trenere og aktivitetsledere er vi stolte a å kunne ta del i de kommunale tilbud Tøyen 

Sportsklubb arrangerer hverdag og ferier. Vi er dem evig takknemlig som vi ha cricket på laget. 

Adil, Gopi, Bijeyata, Farial, Hina, Amna, Sana, Farima, Subhan, Tauqeer, Alijan og Salf ul Islam, har alle 

vært med til å bidra til flotte crickettilbud til de unge i nærmiljøet på Tøyen.  

HVERDAGSCRICKET I TØYEN FLERBRUKSHALL  

VI har gjennom hele året avholdt et fast crickettilbud i Tøyen flerbrukshall. Aktiviteten er rettet både 

mot elever fra AKS samt etter skole aktiviteter. En aktivitet som er fulgt opp av NCF administrasjons 

med landslagspilleren involvert. Sultana Razia og Nadeem Qureshi har vært ansvarlige ukentlig 

aktivitet som er veldig populært blant deltakende barna. En stor takk til dem. 

• Onsdager med barn fra AKS fra kl. 14:00-16:00 (1. – 4. klasse) 
• Tirsdager med frivillige barn fra kl. 18:00 - 20:00 (barn opp til 15 år) 

Framover vil administrasjonen følge opp aktiviteten tett for å ivareta trenerressurssene, samt 

vurdere hvordan aktiviteten kan ha en synergieffekt for rekrutering av barn og unge til geografisk 

nærliggende cricketklubber. 

 

CRICKET PÅ KLUBBNIVÅ 

Flere klubber med tilbud til de yngste har tilpasset mange gode aktivitetstilbud for unge gutter og 

jenter, tilpasset koronarestriksjonene. Et stort ansvar, som vi er stolte over å se at enkelte klubber 

tar.  

 

NATIONAL TEAMS REPORT  
2020 was an extremely challenging and unique year in many ways for all our National Teams due to 

the ongoing COVID19 pandemic across the world which hindered a lot of the National Teams training 

and activity which was scheduled. In saying that we were still able to achieve some of our goals and 

ensure our National Teams had some activity even though limited. 

Below is a list of the activity which each of the National Teams took part in along with the planned 

activity which was not possible and the plan for 2021 (COVID19 Permitting) 

 

National, men 

 
TRAINING 

• Structured training sessions were held both indoors and outdoors which focused on 

individual player growth, Role identification, Technical Modifications, Skills and 

Tactical awareness 
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• All National Pool players underwent an initial fitness test to determine their base 

fitness levels as individuals and as a squad. 

ACTIVITY 

• The National Mens team took part in a bilateral series against Denmark AWAY which 

consisted of 2 50 Over matches and 4 T20 Matches. 

• The first NCF series took place which was an opportunity for the current National 

Pool along with the top domestic players to play against each other in a strength vs 

strength Series. 

ACTIVITY NOT POSSIBLE DUE TO COVID19 

• ICC T20WCQ 

• Training postponed due to COVID19 

 

PLANNED ACTIVITY FOR 2021 

• T20I Series (Away) – T20I series in Germany May 2021 

• NCF Series – 2 x NCF Series during the season which will consist of 4 teams for each 

series 

• Fitness Programme – All National Pool members will go through a fitness programme 

with a qualified S&C coach 

• T20 Series (Home) – T20 Series in Norway June 2021 

• Training Camp – 6 Day training camp prior to T20WCQ 

• ICC T20WCQ – July 8th to 13th 

• ECC – European Cricket Championships September 2021 

• Training – Structured training in accordance with the upcoming activity during the 

year 

National women’s 

 
TRAINING 

• Structured training sessions were held both indoors and outdoors which focused on 

individual player growth, Role identification, Technical Modifications, Skills and 

Tactical awareness 

ACTIVITY 

• Unfortunately, no activity was possible due to COVID19 

 

ACTIVITY NOT POSSIBLEDUE TO COVID19 

• Away Series – Tour to Sweden 

• Home Series – Home series consisting of T20 matches 

• Training postponed due to COVID19 
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PLANNED ACTIVITY 2021 

• Nordic Cup (Home) – T20 Series in Norway 

• Away Series – Away Series consisting of T20 Cricket 

• Fitness Programme – All National Pool members will go through a fitness programme 

with a qualified S&C coach 

• Training – Structured training in accordance with the upcoming activity during the 

year 

National U19s 
TRAINING 

• Structured training sessions were held both indoors and outdoors which focused on 

individual player growth, Role identification, Technical Modifications, Skills and Tactical 

awareness 

• All National Pool players underwent an initial fitness test to determine their base fitness 

levels as individuals and as a squad. 

ACTIVITY 

• Denmark Series – The National U19s took part in a bilateral series against Denmark which 

consisted of 3 50 over matches and 4 T20 Matches. 

 

ACTIVITY NOT POSSIBLE DUE TO COVID19 

• ICC U19WCQ 2020 

• Training postponed due to COVID19 

 

PLANNED ACTIVITY 2021 

• NCF Series – Top domestic performers to take part in a 4 team series  

• Germany Series – T20 series in Germany August 2021 

• Fitness Programme – All National Pool members will go through a fitness programme with a 

qualified S&C coach 

• Training – Structured training in accordance with the upcoming activity during the year 

Det ble innført obligatorisk innlevering av evalueringsskjema for alle landslagspillere som deltar i 

reiseaktivitet i regi av NCF – treningsleirer, Alt innhold er taushetsbelagt, og er et viktig grunnlag for 

fremtidig tilrettelegging av arrangement og reiser. 
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ANLEGG og UTSTYR  
 

Anleggsutvikling 
Gjennom året har vi jobbet konkret med pågående og nye muligheter. Spesielt i områder der det er 

totalt mangel på fasiliteter.  

 

Vi er i siste fase for ferdigstillelse av ny Anleggsveileder. Her samarbeider vi med en entreprenør for å 

lage en norsk beskrivelse med riktig terminologi av pitchens oppbygging i henhold til leverandørens 

krav. Oppdatert Anleggsveilederen skal alltid være tilgjengelige på Gode Idrettsanlegg. Det er også 

viktig at cricket formidler behov for alle typer fasiliteter fra mobile treningsnett via mindre areal til 

baren- og ungdomsaktivitet, FlexiPitch, innendørsmatter til større anlegg.  

 

Målrettet arbeidet med lokal cricketaktivitet er nøkkelen til nye fasiliteter – mobile eller faste 

løsninger – alene eller i sambruk med andre idretter. Målet er å ha fasiliteter lokalt, slik at cricket kan 

trenes og spilles i egen region.  Det er vanskelig å utvikle cricket lokalt hvi en skal reiser til Oslo hver 

gang det skal spilles kamp. Slik reisevirksomhet er tidkrevende, kostbart og reduserer mulighet til 

rekruttering.  

 

HORDALAND 

NCF rakk en tur til Hordaland og hadde to fulle dager med idrettsrådet for å tilkjennegi cricket og se 

på muligheter lokalt. Også her har vi spilt inn cricket på to av Hordalands spennende prosjekter. 

 

Både Stord CK og Møhlenpris IL Cricket har tilgang på FlexiPitch. Dette gir grunnlag for lokal aktivitet 

og økt synliggjøring av idretten lokalt.  

 

OSLO 

I Oslo har fokus vært på manglende vedlikehold og farlige forhold. NCFs 17-punkts vedlikeholdsbehov 

fra 2017, har vært med i alle møter med bymiljøetaten (BYM), i to møter med byråden i Oslo, samt i 

høringer og innspill til politikerne. Grunnet manglende interesse og respekt for crickets utfordringer, 

henvendte vi oss til NIF for bistand. Nye møter, presentasjoner, sammen med politisk arbeide, 

resulterte i at vi etter 3 år med pågående arbeidet ble hørt. Byrådet i Oslo vedtok i desember å sette 

av kr. 2 000 000 til oppgradering av Oslos baner. På Stubberudmyra åpnet vi et etterlengtet dobbelt 

treningsnett i tråd med koronarestriksjonene.  

 

ROGALAND 

Rogaland har økt aktivitet og ingen fasiliteter. Lassa CK har spleiset med kommunen på en FlexiPitch, 

mens ClubTurfs eksklusive pad & pitch fortsatt ligger ubenyttet på lager. Pågående arbeide mot 

politikerne har fortsatt ikke gitt resultater, men vi gir oss ikke. 

 

I tillegg har Sandes CK tatt tak i klubbutviklingen og deltatt på ulike utviklingsmøter sammen med 

idrettsråd og idrettskrets. Det har åpnet dialog for mulig cricketbane i Sandnes. NCF følger opp med 

kommunen for veiledning og råd. Fokus på aktivitet for barn og unge kan øke mulighet for bedre 

forhold for trening og spill lokalt. 
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TRØNDELAG 

I Trøndelag har NCF og Trøndelag Cricket forum spilt inn behov i høringsdokumenter og aktuelle 

prosjekter. Et viktig ledd for å sette cricket tydeligere på kartet både for sambruk og særbruk. 

 

VESTFOLD OG TELEMARK 

Sandefjord cricketbane er en realitet og stor ferdig høsten 2020. Cricketbanen ligger flott til i 

Bugårdsparken og vil ha en offisiell åpning så snart sesongen er åpnet og koronasituasjonen tillater 

det. Gratulerer til Sandefjord CK, nå er det bare å fokusere på tilbud for alle aldersgrupper av begge 

kjønn i videre utvikling av klubben lokalt.  

 

VIKEN 

Bærumsbanen ble i høst et anleggsområder der cricket mister sin cricketbane pga. nytt 

friidrettsanlegg.  Cricket skal for fremtiden bruke bane og treningsanlegg sammen med soft- og 

baseball.  

NCF har sammen med klubbene jobbet aktivt mot kommunen for fremdriftsplaner og alternative 

løsninger i påvente av banen. Dette har dessverre ikke gitt resultater, der kommunen skylder på 

utfordringer grunnet korona. 

 

I Drammen har NCF vært på kommunen sent i 2019 der vi delte plan og budsjett for oppgradering av 

cricketbanen. Vi fulgte opp flere ganger i 2020 og mente at koronasituasjonen ga en god muligheter 

til å prioriteter utbedring. Driftsansvarlige samt ansvarlige i kommunen og idrettsråd ble kontakter, 

med tilhørende drahjelp fra idrettskretsens leder. Dette helt uten resultater. Vi henvendte oss på 

nytt høsten 2020 i håp om å samkjøre oppgradering i Oslo og Drammen med gode innkjøpsavtale, 

men heller ikke dette gikk gjennom. Vi følger opp i januar 2021 – banen i Drammen trenger 

oppgradering, det har selv kommunen erkjent. 

  

Sarpsborg arrangerer NM-veka i 2021, NCF har vært på kommunene siden 2019 for å synliggjøre 

cricket og at vi er deltakere under NM-veka, i håp om at vi får en blivende cricketbane i Sarpsborg. 

 

NORGES CRICKET AKADEMI (NCA) 

Styret vedtok å avslutte leieforholdet med Guttene Eiendom AS og tilgangen til Tvetenveien 162. 

Kontrakten var av særdeles ugunstig karakter, der formålet om null drift ikke holdt mål. Regnskapet 

har gått betydelig i minus hvert år og har tappet forbundet for midler til utvikling av organisasjonen. 

Det er kommet frem at kontrakten gjelder leie av kontor og lager, lokalet har således ikke godkjent 

bruksrett som treningslokale. Lokalene er slitte og i dårlig stand. Sikkerheten holdes på et minimum, 

strømkostnaden urimelig høy, i tillegg er det gjort oppmerksom på at det er stor sannsynlighet at 

fremtidige kontroller kan underkjenne lokalets bruk. Leieforholdet opphørte 31.10.2020. Prosessen 

ut av NCA var utfordrende grunnet minimal dokumentasjon, historikk, forholdene og ny eier. 

 

Det vil den neste periode settes av tid og ressurser til å finne ny lokasjon mer tilpasset cricket og den 

behov. Et lokale som dekker flere behov både til trening og innendørs aktivitet. 
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Tross et annerledes og utfordrende år har cricketforbundet opprettholdt noe aktivitet og utvikling. 
Både som forbund og klubb har det vært mye å forholde seg til av informasjon og tilpassinger. Dette 
synes vi organisasjonen har håndtert bra.  
 
Pågående oppfordringer fra NIF og ICC, som utfordrer forbundet til å øke tilbud, aktivitet og utvikling 
til barn unge og kvinner. Samtidig som vi må sette økt fokus på verdi-arbeide for å trygge 
hverdagsaktiviteten for de yngste. Dette er ikke bare noe vi blir utfordret på som en frivillig 
motivasjon. Viser det seg at cricketforbundet og tilknyttede klubber ikke tar utfordringene til 
etterretning, vil det få ringvirkninger og fremtidige reduksjon i tilskudd.  
 
Vårt hovedmål for kommende periode må bli å fordele aktiviteten med en jevner fordeling på 
aktivitetsnivå enn det vi kan vise til i dag. Cricketforbundet må kunne vise til mye større andel barne- 
og ungdomsaktivitet enn i «2019-kaken» under:  
 

 
 
 
 
 
 
Oslo, 24. februar 2021 
 
 
 
Shahbaz Tariq   Neeta Sankholkar   Moosa Ali Rashidlkar  
President   Visepresident    Styremedlem  
  
 
 
Nora Sperre Vangsnes  Asad Maaz    Gry Bruaas 
Styremedlem   Styremedlem     Generalsekretær                                    
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+RYHGUHJHO�IRU�YXUGHULQJ�RJ�NODVVLILVHULQJ�DY�HLHQGHOHU�RJ�JMHOG
(LHQGHOHU�EHVWHPW�WLO�YDULJ�HLH�HOOHU�EUXN��HU�NODVVLILVHUW�VRP�DQOHJJVPLGOHU��$QGUH�HLHQGHOHU�HU�NODVVLILVHUW�VRP
RPO¡SVPLGOHU��)RUGULQJHU�VRP�VNDO�WLOEDNHEHWDOHV�LQQHQ�HW�nU�HU�NODVVLILVHUW�VRP�RPO¡SVPLGOHU��9HG�NODVVLILVHULQJ�DY�NRUWVLNWLJ
RJ�ODQJVLNWLJ�JMHOG�HU�WLOVYDUHQGH�NULWHULHU�ODJW�WLO�JUXQQ�

$QOHJJVPLGOHU�HU�YXUGHUW�WLO�DQNVDIIHOVHVNRVW�PHG�IUDGUDJ�IRU�SODQPHVVLJH�DYVNULYQLQJHU��'HUVRP�YLUNHOLJ�YHUGL�DY�DQOHJJVPLGOHU�
HU�ODYHUH�HQQ�EDODQVHI¡UW�YHUGL�RJ�YHUGLIDOOHW�IRUYHQWHV�LNNH�n�Y UH�IRUELJnHQGH��HU�GHW�IRUHWDWW�QHGVNULYQLQJ�WLO�YLUNHOLJ�YHUGL�
$QOHJJVPLGOHU�PHG�EHJUHQVHW�¡NRQRPLVN�OHYHWLG�DYVNULYHV�OLQH UW�RYHU�GHQ�¡NRQRPLVNH�OHYHWLGHQ�

2PO¡SVPLGOHU�HU�YXUGHUW�WLO�ODYHVWH�DY�DQVNDIIHOVHVNRVW�RJ�YLUNHOLJ�YHUGL�

$QQHQ�ODQJVLNWLJ�JMHOG�RJ�NRUWVLNWLJ�JMHOG�HU�YXUGHUW�WLO�SnO\GHQGH�EHO¡S�

)RUGULQJHU
.XQGHIRUGULQJHU�RJ�DQGUH�IRUGULQJHU�HU�RSSI¡UW�L�EDODQVHQ�WLO�SnO\GHQGH�HWWHU�IUDGUDJ�IRU�DYVHWQLQJ�WLO
IRUYHQWHW�WDS��$YVHWQLQJ�WLO�WDS�JM¡UHV�Sn�JUXQQODJ�DY�LQGLYLGXHOOH�YXUGHULQJHU�DY�GH�HQNHOWH�IRUGULQJHQH��

%DQNLQQVNXGG��NRQWDQWHU�R�O�
%DQNLQQVNXGG��NRQWDQWHU�R�O��LQNOXGHUHU�NRQWDQWHU��EDQNLQQVNXGG�RJ�DQGUH�EHWDOLQJVPLGOHU�PHG�IRUIDOOVGDWR�VRP
HU�NRUWHUH�HQQ�WUH�PnQHGHU�IUD�DQVNDIIHOVH�

3HQVMRQ
3HQVMRQVRUGQLQJHU�ILQDQVLHUW�YLD�VLNUHGH�RUGQLQJHU�HU�LNNH�EDODQVHI¡UW�
3HQVMRQVSUHPLHQ�DQVHV�L�GLVVH�WLOIHOOHU�VRP�SHQVMRQVNRVWQDG�RJ�NODVVLILVHUHV�VDPPHQ�PHG�O¡QQVNRVWQDGHU�

,QQWHNWVI¡ULQJVSULQVLSSHU
'ULIWVLQQWHNWHU�RJ�RIIHQWOLJH�WLOVNXGG�LQQWHNWVI¡UHV�QnU�GH�HU�RSSWMHQW�
6SRQVRULQQWHNWHU�LQQWHNWVI¡UHV�RYHU�DYWDOHSHULRGHQ�
%DUWHUDYWDOHU�LQQWHNWVI¡UHV�Sn�JUXQQODJ�DY�GH�PRWWDWWH�YHUGLHU�L�GHQ�SHULRGHQ�YHUGLHQ�PRWWDV��0RWVYDUHQGH�
NRVWQDGHU�EOLU�NRVWQDGVI¡UW�L�VDPPH�SHULRGH�

3HULRGLVHULQJVUHJOHU
8WJLIWHU�NRVWQDGVI¡UHV�L�VDPPH�SHULRGH�VRP�WLOK¡UHQGH�LQQWHNW�
)RU�SURVMHNWHU�VRP�KDU�¡UHPHUNHGH�PLGOHU�GHU�DNWLYLWHWHQ�LNNH�HU�IXOOI¡UW�YHG�SHULRGHQV�XWO¡S��IRUHWDV�GHW�LQQWHNWVDYVHWQLQJHU�

6NDWWHU
1RUJHV�&ULFNHWIRUEXQG�GULYHU�LNNH�VNDWWHSOLNWLJ�YLUNVRPKHW�RJ�HU�GHUIRU�LNNH�VNDWWHSOLNWLJ�

1RWH�� 7LOVNXGG
5HJQVNDSVSRVWHQ�EHVWnU�DY� ���� ����
1RUJHV�,GUHWWVIRUEXQG���3RVW�� ��������� ���������
1RUJHV�,GUHWWVIRUEXQG���3RVW���8WY�XQJGRP ������� �������
1RUJHV�,GUHWWVIRUEXQG���3RVW�� ��������� �������
1RUJHV�,GUHWWVIRUEXQG���8WVW\UVPLGOHU ������� �
,&&���'HYHORSPHQW�RJ�GLYHUVH�WLOVNXGG ��������� ���������
2VOR�.RPPXQH���GULIWVWLOVNXGG ������� �������
2VOR�.RPPXQH���SURVMHNWPLGOHU � ������
1,)���$QGHO�,7�*UXQQILQDQVLHUQJ ������ �
$QGUH�WLOVNXGG � ������
6XP ��������� ���������

1RWH�� $QGUH�LQQWHNWHU
5HJQVNDSVSRVWHQ�EHVWnU�DY� ���� ����
cUVNRQWLJHQWHU ������ ������
/LVHQVHU ������� �������
6HVRQJDYJLIW ������� �������
7XUQHULQJVLQQWHNWHU ������ ������
2YHUJDQJVJHE\UHU ������� ������

1RUJHV�&ULFNHWIRUEXQG

1RWHU�WLO�UHJQVNDSHW�����



1RUJHV�&ULFNHWIRUEXQG

1RWHU�WLO�UHJQVNDSHW�����

/HLHLQQWHNWHU ������� �������
'LY�NOXEEJHE\UHU��IRUVLQNHOVH���NODJH��PP� ������ ������
0HUYHUGLDYJLIWVNRPSHQVDVMRQ ������� �������
$QGUH�LQQWHNWHU ������� ������

6XP ��������� ���������

1RWH�� /¡QQV��RJ�SHUVRQDONRVWQDGHU
'HQQH�SRVWHQ�YHGU¡UHU�O¡QQ��DUEHLGVJLYHUDYJLIW�RJ�DQGUH�SHUVRQDONRVWQDGHU�VDPOHW�IRU�DGPLQLVWUDVMRQ�
WUHQHUH��VW¡WWHDSSDUDW�RJ�DQGUH� ���� ����
/¡QQ�RJ�KRQRUDUHU ��������� ���������
6W\UHKRQRUDUHU � �
$UEHLGVJLYHUDYJLIW ������� �������
3HQVMRQVNRVWQDGHU ������ ������
$QGUH�O¡QQVNRVWQDGHU ������ �������
6XP ��������� ���������

*MHQQRPVQLWWOLJ�DQVDWWH�JMHQQRP�nUHW ��� ���

/¡QQ�WLO�JHQHUDOVHNUHW U�XWJM¡U�NU����������$QGUH�JRGWJM¡UHOVHU�XWJM¡U�NU�������
'HW�HU�LNNH�XWEHWDOW�KRQRUDU�HOOHU�DQQHQ�JRGWJM¡UHOVH�WLO�VW\UHW�L�������
'HW�HU�LNNH�JLWW�OnQ�WLO�DQVDWWH�SU����������

/RYSnODJW�UHYLVMRQVKRQRUDU�HU�NRVWQDGVI¡UW�PHG�NU���������LQNO�PYD�RJ�GHW�HU�NRVWQDGVI¡UW�NU�������IRU�DQGUH�DWWHVWDVMRQHU��
)RUEXQGHW�HU�SOLNWLJ�WLO�n�KD�WMHQHVWHSHQVMRQVRUGQLQJ�HWWHU�ORY�RP�REOLJDWRULVN�WMHQHVWHSHQVMRQ��
)RUEXQGHWV�SHQVMRQVRUGQLQJHU�WLOIUHGVVWLOOHU�NUDYHQH�L�GHQQH�ORY��

1RWH�� $QGUH�GULIWVNRVWQDGHU
5HJQVNDSVSRVWHQ�EHVWnU�DY� ���� ����
.RQWRUNRVWQDGHU ��������� �������
,GUHWWVXWVW\U��PHGLVLQVN�XWVW\U�RJ�GUDNWHU ������� �������
,GUHWWVIDJOLJ�ELVWDQG��I\VLRWHUDSL�RJ�OHJH ������ ������
9HGOLNHKROG�UHSHUDVMRQ�FULFNHWEDQHU ������� �������
/HLH�LGUHWWVKDOO ������� �������
5HLVH��RJ�RSSKROGVNRVWQDGHU� ������� �������
$QGUH�NRVWQDGHU��LQNOXGHUW�DYVHWQLQJHU� ������� �������
6XP ��������� ���������

1RWH�� 9DULJH�GULIWVPLGOHU

.RQWRUP¡EOHU

$QVNDIIHOVHVNRVW������� ������

cUHWV�WLOJDQJ �

cUHWV�DYJDQJ �

$QVNDIIHOVHVNRVW������ ������
$NN��$YVNULYQLQJHU������ ������
%RNI¡UW�YHUGL�YHUGL������ ������
cUHWV�DYVNULYQLQJ �����
�NRQRPLVN�OHYHWLG ��nU
$YVNULYQLQJVSODQ /LQH U



1RUJHV�&ULFNHWIRUEXQG

1RWHU�WLO�UHJQVNDSHW�����

1RWH�� .XQGHIRUGULQJHU
'HELWRUPDVVHQ�HU�RSSI¡UW�WLO�SnO\GHQGH��PHG�IUDGUDJ�IRU�WDS�Sn�IRUGULQJHU�

1RWH�� $QGUH�NRUWVLNWLJH�IRUGULQJHU
%DODQVHSRVWHQ�EHVWnU�DY� ���� ����
)RUVNXGGVEHWDOWH�NRVWQDGHU ������ �������
6XP ������ �������

1RWH�� %DQNLQQVNXGG
$Y�OLNYLGH�PLGOHU�Sn�NU�����������XWJM¡U�EXQGQH�VNDWWHWUHNNVPLGOHU�NU��������

1RWH��� (JHQNDSLWDO (JHQNDSLWDO�PHG $QQHQ 6XP
VHOYSnODJWH�UHVWULNVMRQHU HJHQNDSLWDO HJHQNDSLWDO

(JHQNDSLWDO�SU������� � ��������� ���������

cUHWV�HQGULQJ�L�HJHQNDSLWDO�
cUHWV�UHVXOWDW�WLO�DQQHQ�HJHQNDSLWDO � ������� �������
(JHQNDSLWDO�SU�������� � ��������� ���������

1RWH��� $QQHQ�NRUWVLNWLJ�JMHOG
%DODQVHSRVWHQ�EHVWnU�DY� ���� ����
3nO¡SWH�IHULHSHQJHU ������� �������
$QGUH�SnO¡SWH�NRVWQDGHU ������� ������
6XP ������� �������



0HGOHP DY�8+<�,QWHUQDWLRQDO��HQ�VDPPHQVOXWQLQJ�DY�XDYKHQJLJH�UHYLVMRQV� RJ�NRQVXOHQWVHOVNDSHU
6WDWVDXWRULVHUWH
UHYLVRUHU

5HYLVRUJUXSSHQ�2VOR�$6
2VFDUV�JDWH���
3RVWERNV������0DMRUVWXHQ
1������2VOR

7OI�������������������

(�SRVW��RVOR#UJ�QR

)RUHWDNVUHJLVWHUHW
12�������������09$

ZZZ�UJ�QR

8$9+(1*,*�5(9,6256�%(5(71,1*�)25�����

7LO�PHGOHPPHQH�L�1RUJHV�&ULFNHWIRUEXQG

8WWDOHOVH�RP�UHYLVMRQHQ�DY�nUVUHJQVNDSHW

.RQNOXVMRQ

9L� KDU� UHYLGHUW� 1RUJHV� &ULFNHWIRUEXQGV� nUVUHJQVNDS� VRP� YLVHU� HW� RYHUVNXGG� Sn�
NU ��� ����� cUVUHJQVNDSHW� EHVWnU� DY� EDODQVH� SHU� ���� GHVHPEHU� ����� RJ�
UHVXOWDWUHJQVNDS� IRU� UHJQVNDSVnUHW� DYVOXWWHW� SHU� GHQQH� GDWRHQ� RJ� QRWHU� WLO�
nUVUHJQVNDSHW��KHUXQGHU�HW�VDPPHQGUDJ�DY�YLNWLJH�UHJQVNDSVSULQVLSSHU�

(WWHU� YnU� PHQLQJ� HU� GHW� PHGI¡OJHQGH� nUVUHJQVNDSHW� DYJLWW� L� VDPVYDU� PHG� ORY� RJ�
IRUVNULIWHU�RJ�JLU�HW�UHWWYLVHQGH�ELOGH�DY�IRUHQLQJHQV�ILQDQVLHOOH�VWLOOLQJ�SHU�����GHVHPEHU�
������RJ�DY�GHWV�UHVXOWDWHU�IRU�UHJQVNDSVnUHW�DYVOXWWHW�SHU�GHQQH�GDWRHQ�L�VDPVYDU�PHG�
UHJQVNDSVORYHQV�UHJOHU�RJ�JRG�UHJQVNDSVVNLNN�L�1RUJH�

*UXQQODJ�IRU�NRQNOXVMRQHQ

9L�KDU�JMHQQRPI¡UW�UHYLVMRQHQ�L�VDPVYDU�PHG�ORY� IRUVNULIW�RJ�JRG�UHYLVMRQVVNLNN�L�1RUJH��
KHUXQGHU�GH�LQWHUQDVMRQDOH�UHYLVMRQVVWDQGDUGHQH��,6$�HQH���9nUH�RSSJDYHU�RJ�SOLNWHU�L�
KHQKROG�WLO�GLVVH�VWDQGDUGHQH�HU�EHVNUHYHW�L�©5HYLVRUV�RSSJDYHU�RJ�SOLNWHU�YHG�UHYLVMRQ�
DY�nUVUHJQVNDSHWª��9L�HU�XDYKHQJLJH�DY�IRUHQLQJHQ�VOLN�GHW�NUHYHV�L�ORY�RJ�IRUVNULIW��RJ�
KDU�RYHUKROGW� YnUH�¡YULJH� HWLVNH� IRUSOLNWHOVHU� L� VDPVYDU�PHG�GLVVH�NUDYHQH��(WWHU� YnU�
RSSIDWQLQJ�HU�LQQKHQWHW�UHYLVMRQVEHYLV�WLOVWUHNNHOLJ�RJ�KHQVLNWVPHVVLJ�VRP�JUXQQODJ�IRU�
YnU�NRQNOXVMRQ�

�YULJ�LQIRUPDVMRQ

/HGHOVHQ�HU�DQVYDUOLJ�IRU�¡YULJ�LQIRUPDVMRQ���YULJ�LQIRUPDVMRQ�EHVWnU�DY�RSSO\VQLQJHU�L�
nUVEHUHWQLQJHQ��PHQ�LQNOXGHUHU�LNNH�nUVUHJQVNDSHW�RJ�UHYLVMRQVEHUHWQLQJHQ�

9nU� XWWDOHOVH� RP� UHYLVMRQHQ� DY� nUVUHJQVNDSHW� GHNNHU� LNNH� ¡YULJ� LQIRUPDVMRQ�� RJ� YL�
DWWHVWHUHU LNNH�GHQ�¡YULJH�LQIRUPDVMRQHQ�

,� IRUELQGHOVH� PHG� UHYLVMRQHQ� DY� nUVUHJQVNDSHW� HU� GHW� YnU� RSSJDYH� n� OHVH� ¡YULJ�
LQIRUPDVMRQ� PHG� GHW� IRUPnO� n� YXUGHUH� KYRUYLGW� GHW� IRUHOLJJHU� YHVHQWOLJ� LQNRQVLVWHQV�
PHOORP�¡YULJ� LQIRUPDVMRQ� RJ� nUVUHJQVNDSHW�� NXQQVNDS� YL� KDU� RSSDUEHLGHW� RVV� XQGHU�
UHYLVMRQHQ�� HOOHU� KYRUYLGW� GHQ� WLOV\QHODWHQGH� LQQHKROGHU� YHVHQWOLJ� IHLOLQIRUPDVMRQ��
'HUVRP� YL� KDGGH� NRQNOXGHUW� PHG� DW� GHQ� ¡YULJH� LQIRUPDVMRQHQ� LQQHKROGHU� YHVHQWOLJ�
IHLOLQIRUPDVMRQ� HU� YL� SnODJW� n� UDSSRUWHUH� GHW�� 9L� KDU� LQJHQWLQJ� n� UDSSRUWHUH� L� Vn�
KHQVHHQGH�

6W\UHWV�DQVYDU�IRU�nUVUHJQVNDSHW

6W\UHW� �OHGHOVHQ�� HU� DQVYDUOLJ� IRU� n� XWDUEHLGH� nUVUHJQVNDSHW� L� VDPVYDU� PHG� ORY� RJ�
IRUVNULIWHU��KHUXQGHU�IRU�DW�GHW�JLU�HW�UHWWYLVHQGH�ELOGH�L�VDPVYDU�PHG�UHJQVNDSVORYHQV�
UHJOHU�RJ�JRG�UHJQVNDSVVNLNN�L�1RUJH��/HGHOVHQ�HU�RJVn�DQVYDUOLJ�IRU�VOLN�LQWHUQ�NRQWUROO�
VRP�GHQ�ILQQHU�Q¡GYHQGLJ� IRU�n�NXQQH�XWDUEHLGH�HW�nUVUHJQVNDS�VRP�LNNH� LQQHKROGHU�
YHVHQWOLJ�IHLOLQIRUPDVMRQ��YHUNHQ�VRP�I¡OJH�DY�PLVOLJKHWHU�HOOHU�XWLOVLNWHGH�IHLO�

9HG�XWDUEHLGHOVHQ�DY�nUVUHJQVNDSHW Pn�OHGHOVHQ�WD�VWDQGSXQNW�WLO�IRUHQLQJHQV�HYQH�WLO�
IRUWVDWW� GULIW� RJ� RSSO\VH� RP� IRUKROG� DY� EHW\GQLQJ� IRU� IRUWVDWW� GULIW�� )RUXWVHWQLQJHQ� RP�
IRUWVDWW�GULIW�VNDO� OHJJHV�WLO�JUXQQ�IRU�nUVUHJQVNDSHW�Vn� OHQJH�GHW� LNNH�HU�VDQQV\QOLJ�DW�
YLUNVRPKHWHQ�YLO�EOL�DYYLNOHW�

/HJDOO\�VLJQHG�E\�
0DULW�9LJUHVWDG
����������



8$9+(1*,*�5(9,6256 %(5(71,1*�)25����� 6LGH��
1RUJHV�&ULFNHWIRUEXQG

0HGOHP�DY�8+<�,QWHUQDWLRQDO��HQ�VDPPHQVOXWQLQJ DY�XDYKHQJLJH�UHYLVMRQV� RJ�NRQVXOHQWVHOVNDSHU

ZZZ�UJ�QR

5HYLVRUV�RSSJDYHU�RJ�SOLNWHU�YHG�UHYLVMRQHQ�DY�nUVUHJQVNDSHW

9nUW� PnO� HU� n� RSSQn� EHWU\JJHQGH� VLNNHUKHW� IRU� DW� nUVUHJQVNDSHW� VRP� KHOKHW� LNNH�
LQQHKROGHU�YHVHQWOLJ�IHLOLQIRUPDVMRQ��YHUNHQ�VRP�I¡OJH�DY�PLVOLJKHWHU�HOOHU�XWLOVLNWHGH�IHLO��
RJ�n�DYJL�HQ�UHYLVMRQVEHUHWQLQJ�VRP�LQQHKROGHU�YnU�NRQNOXVMRQ��%HWU\JJHQGH�VLNNHUKHW�
HU�HQ�K¡\�JUDG�DY�VLNNHUKHW��PHQ�LQJHQ�JDUDQWL�IRU�DW�HQ�UHYLVMRQ�XWI¡UW�L�VDPVYDU�PHG�
ORY��IRUVNULIW�RJ�JRG�UHYLVMRQVVNLNN�L�1RUJH��KHUXQGHU�,6$�HQH��DOOWLG�YLO�DYGHNNH�YHVHQWOLJ�
IHLOLQIRUPDVMRQ�VRP�HNVLVWHUHU��)HLOLQIRUPDVMRQ�NDQ�RSSVWn�VRP�I¡OJH�DY�PLVOLJKHWHU�HOOHU�
XWLOVLNWHGH� IHLO�� )HLOLQIRUPDVMRQ� EOLU� YXUGHUW� VRP� YHVHQWOLJ� GHUVRP� GHQ� HQNHOWYLV� HOOHU�
VDPOHW�PHG�ULPHOLJKHW�NDQ�IRUYHQWHV�n�SnYLUNH�¡NRQRPLVNH�EHVOXWQLQJHU�VRP�EUXNHUQH�
IRUHWDU�EDVHUW�Sn�nUVUHJQVNDSHW�

)RU�YLGHUH�EHVNULYHOVH�DY�UHYLVRUV�RSSJDYHU�RJ�SOLNWHU�YLVHV�GHW�WLO�
KWWSV���ZZZ�UHYLVRUIRUHQLQJHQ�QR�UHYLVMRQVEHUHWQLQJHU�

8WWDOHOVH�RP�¡YULJH�ORYPHVVLJH�NUDY

.RQNOXVMRQ�RP�UHJLVWUHULQJ�RJ�GRNXPHQWDVMRQ

%DVHUW�Sn�YnU�UHYLVMRQ�DY�nUVUHJQVNDSHW�VRP�EHVNUHYHW�RYHQIRU��RJ�NRQWUROOKDQGOLQJHU�YL�
KDU�IXQQHW�Q¡GYHQGLJ�L�KHQKROG�WLO�LQWHUQDVMRQDO�VWDQGDUG�IRU�DWWHVWDVMRQVRSSGUDJ��,6$(��
����� ©$WWHVWDVMRQVRSSGUDJ� VRP� LNNH� HU� UHYLVMRQ� HOOHU� IRUHQNOHW� UHYLVRUNRQWUROO� DY�
KLVWRULVN�ILQDQVLHOO�LQIRUPDVMRQª��PHQHU�YL�DW�OHGHOVHQ�KDU�RSSI\OW�VLQ�SOLNW�WLO�n�V¡UJH�IRU�
RUGHQWOLJ� RJ� RYHUVLNWOLJ� UHJLVWUHULQJ� RJ� GRNXPHQWDVMRQ� DY� IRUHQLQJHQV�
UHJQVNDSVRSSO\VQLQJHU�L�VDPVYDU�PHG�ORY�RJ�JRG�ERNI¡ULQJVVNLNN�L�1RUJH�

2VOR������PDUV�����

5HYLVRUJUXSSHQ�2VOR�$6

0DULW�9LJUHVWDG
UHJLVWUHUW�UHYLVRU



<ŽŶƚƌŽůůŬŽŵŝƚĞĞŶƐ�ďĞƌĞƚŶŝŶŐ�ĨŽƌ�ϮϬϭϵ

dŝů�ŵĞĚůĞŵŵĞŶĞ�ŝ�EŽƌŐĞƐ��ƌŝĐŬĞƚĨŽƌďƵŶĚ

�ĂŬŐƌƵŶŶ͗
EŽƌŐĞƐ��ƌŝĐŬĞƚĨŽƌďƵŶĚ�;E�&Ϳ�ŚĂƌ�ŐũĞŶŶŽŵ�ĚĞůĞƌ�Ăǀ�ϮϬϭϵ ǀčƌƚ�ƵŶĚĞƌůĂŐƚ�EŽƌŐĞƐ�ŝĚƌĞƚƚƐĨŽƌďƵŶĚ�ŽŐ�
ŽůǇŵƉŝƐŬĞ�ŽŐ�ƉĂƌĂůǇŵƉŝƐŬĞ�ŬŽŵŝƚĞƐ�;E/&ƐͿ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƐũŽŶ͘�E�&�ŚĂƌ�ǀčƌƚ�ůĞĚĞƚ�Ăǀ�ŝŶƚĞƌŝŵƐƐƚǇƌĞ�
ŽƉƉŶĞǀŶƚ�Ăǀ�/ĚƌĞƚƚƐƐƚǇƌĞƚ ŝ�ĚĞŶŶĞ�ƉĞƌŝŽĚĞŶ͕�ƐŽŵ�ŚĂƌ�ƌĂƉƉŽƌƚĞƌƚ�ƚŝů�E/&Ɛ�ŐĞŶĞƌĂůƐĞŬƌĞƚčƌ�ŽŐ�
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Norges Cricketforbund

Resultatregnskap 2020

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2020 2019
1

INNTEKTER

Sponsor- og salgsinntekter 198 480 296 310
Tilskudd 2 5 877 293 5 517 883
Andre inntekter 3 1 335 861 1 379 912

Sum driftsinntekter 7 411 634 7 194 105

Lønns- og personalkostnader 4 3 047 012 2 710 288
Tilskudd 538 800 738 986
Avskrivninger 6 5 808 5 809
Andre driftskostnader 5 2 260 673 3 393 363

Sum driftskostnader 5 852 292 6 848 445

Driftsresultat 1 559 342 345 659

Finansposter
Finansinntekter 162 840 68 190
Finanskostnader 35 566 14 016

Sum finanskostnader 127 275 54 173

ÅRSRESULTAT 1 686 617 399 833

Disponering av årets resultat
Til (fra) egenkapital 9 1 686 617 399 833
Sum disponering 1 686 617 399 833



Norges Cricketforbund

Balanse per 31.desember

EIENDELER NOTE 2020 2019

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Inventar 6 10 650 16 458

Sum varige driftsmidler 10 650 16 458

Sum anleggsmidler 10 650 16 458

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 7 167 482 393 520

Andre kortsiktige fordringer 8 293 797 28 628

Sum fordringer 461 279 422 148

Bankinnskudd, kontanter o.l. 9 4 540 491 2 215 566

 

Sum omløpsmidler 5 001 770 2 637 714

SUM EIENDELER 5 012 420 2 654 172

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital 10 1 936 086 1 536 253

Årsresultat 10 1 686 617 399 833

Sum egenkapital 3 622 703 1 936 086

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 118 855 40 646

Skatt og offentlige avgifter 185 727 180 888

Annen kortsiktig gjeld 11 1 085 135 496 552

Sum kortsiktig gjeld 1 389 717 718 086

Sum gjeld 1 389 717 718 086

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 5 012 420 2 654 172

Oslo,  24.02.2021

Shahbaz Tariq Neeta Pradip Sankholkar Moosa Ali Rashid

Styreleder Nestleder Styremedlem

Nora Sperre Vangsnes Asad Maaz Gry Bruaas

Styremedlem Styremedlem Generalsekretær



Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven for små foretak og god regnskapsskikk i Norge.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig
og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler er vurdert til anksaffelseskost med fradrag for planmessige avskrivninger. Dersom virkelig verdi av anleggsmidler 
er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi.
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den økonomiske levetiden.

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som
er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Pensjon
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført.
Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Inntektsføringsprinsipper
Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent.
Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden.
Barteravtaler inntektsføres på grunnlag av de mottatte verdier i den perioden verdien mottas. Motsvarende 
kostnader blir kostnadsført i samme periode.

Periodiseringsregler
Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.
For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger.

Skatter
Norges Cricketforbund driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.

Note 2 Tilskudd
Regnskapsposten består av: 2020 2019
Norges Idrettsforbund - Post 2 1 916 108 1 855 367
Norges Idrettsforbund - Post 2/Utv.ungdom 378 258 376 910
Norges Idrettsforbund - Post 3 801 923 1 061 299
Norges Idrettsforbund - Utstyrsmidler 121 902
ICC - Development og diverse tilskudd 2 539 651 1 915 934
Oslo Kommune - driftstilskudd 157 671 153 548
Korona - krisepakke 58 146 0
NIF - Andel IT Grunnfinansierng 32 923
Andre tilskudd 25 536 0
Sum 5 877 293 5 517 883

Note 3 Andre inntekter
Regnskapsposten består av: 2020 2019
Årskontigenter 82 500 88 500
Lisenser 429 352 145 700
Sesongavgift 137 500
Turneringsinntekter 192 800 56 000
Overgangsgebyrer 75 301 115 900
Leieinntekter 166 470 318 200
Div klubbgebyrer (forsinkelse-, klage- mm) 35 500 34 850
Merverdiavgiftskompensasjon 335 239 343 490
Andre inntekter 18 699 139 772

Sum 1 335 861 1 379 912

Norges Cricketforbund

Noter til regnskapet 2020



Norges Cricketforbund

Noter til regnskapet 2020

Note 4 Lønns- og personalkostnader
Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for administrasjon,
trenere, støtteapparat og andre. 2020 2019
Lønn og honorarer - administrasjon 2 409 198 2 260 555
Lønn og honorarer - tillitsvalgte 212 673
Arbeidsgiveravgift 368 604 377 796
Pensjonskostnader 36 429 47 125
Andre lønnskostnader 20 107 24 811
Sum 3 047 012 2 710 288
*Fordeling lønn mellom administrasjon og tillitsvalgte er spesifisert fra 2020

Gjennomsnittlig ansatte gjennom året 3,4 3,4

Lønn til generalsekretær utgjør kr 616.389. Andre godtgjørelser utgjør kr 4 392.
Det er ikke utbetalt honorar eller annen godtgjørelse til styret i 2020. 
Det er ikke gitt lån til ansatte pr 31.12.20.

Lovpålagt revisjonshonorar er kostnadsført med kr 62.500  inkl mva og det er kostnadsført kr 6.875 for andre attestasjoner. 
Forbundet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 
Forbundets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. 

Note 5 Andre driftskostnader
Regnskapsposten består av: 2020 2019
Kontorkostnader 797 146 1 001 915
Idrettsutstyr, medisinsk utstyr og drakter 554 667 596 327
Idrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege 60 250 42 719
Vedlikehold/reperasjon cricketbaner 132 562 214 106
Leie idrettshall 500 453 559 279
Reise- og oppholdskostnader 185 252 488 925
Andre kostnader (inkludert avsetninger) 58 156 490 092
Sum 2 288 486 3 393 363

Note 6 Varige driftsmidler
Kontormøbler

Anskaffelseskost 01.01. 29 044

Årets tilgang 0

Årets avgang 0
Anskaffelseskost 31.12 29 044
Akk. Avskrivninger 31.12 18 394
Bokført verdi verdi 31.12 10 650
Årets avskrivning 5 808
Økonomisk levetid 5 år
Avskrivningsplan Lineær



Norges Cricketforbund

Noter til regnskapet 2020

Note 7 Kundefordringer
Debitormassen er oppført til pålydende, med fradrag for tap på fordringer.

Note 8 Andre kortsiktige fordringer
Balanseposten består av: 2020 2019  
Forskuddsbetalte kostnader 293 797 28 628
Sum 293 797 28 628

Note 9 Bankinnskudd
Av likvide midler på kr 4.540.491 utgjør bundne skattetrekksmidler kr 97.274.

Note 10 Egenkapital Egenkapital med Annen Sum

selvpålagte restriksjoner egenkapital egenkapital

Egenkapital pr 01.01. 0 1 936 086 1 936 086

Årets endring i egenkapital:
Årets resultat til annen egenkapital 0 1 686 617 1 686 617
Egenkapital pr. 31.12. 0 3 622 703 3 622 703

Note 11 Annen kortsiktig gjeld
Balanseposten består av: 2020 2019
Påløpte feriepenger 258 129 228 530
Andre påløpte kostnader 148 801 6 996
Ovverførsel ICC tilskudd 2019 - Aktivitetslederkurs 261 026 261 026
Overførsel Post 3-midler til 2021 417 180 0
Sum 1 085 135 496 552
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR 2020 

Til medlemmene i Norges Cricketforbund 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Norges Cricketforbunds årsregnskap som viser et overskudd på 
kr 1 686 617. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020 og resultat-
regnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, 
herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og 
forskrifter og gir et rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling per 31. desember 
2020, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i 
henhold til disse standardene er beskrevet i «Revisors oppgaver og plikter ved revisjon 
av årsregnskapet». Vi er uavhengige av foreningen slik det kreves i lov og forskrift, og 
har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår 
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for 
vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av opplysninger i 
årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi 
attesterer ikke den øvrige informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig 
informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens 
mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under 
revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. 
Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig 
feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende. 

Styrets ansvar for årsregnskapet 

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens 
regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll 
som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til 
fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om 
fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at 
virksomheten vil bli avviklet. 
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Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, 
og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet 
er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med 
lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig 
feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne 
foretar basert på årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 
https://www.revisorforeningen.no/revisjonsberetninger. 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi 
har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 
3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av 
historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for 
ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskaps-
opplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

Oslo, 24. februar 2021 
 
Revisorgruppen Oslo AS 

Marit Vigrestad 
statsautorisert revisor 



 

Til idrettstinget   

Kontrollkomiteens beretning for 2021 

Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid:  

Kontrollkomiteens oppgaver etter NIFs lov § 2-12 er å føre tilsyn med Norges Cricketforbunds 

økonomi. Kontrollkomiteen skal påse at NCFs midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, 

bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar 

med organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av forbundstinget  

Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er 

hensiktsmessig og forsvarlig. Kontrollkomiteen skal påse at regnskapsførselen er pålitelig og at 

årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for NCFs drift og finansielle stilling. 

Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere NCFs finansielle stilling, forvaltning 

og drift.  

Kontrollkomiteen har i 2020 gjennomført 2 møter. 

Kontrollkomiteens bemerkninger til regnskapet.  

Vi har gjennomgått styrets protokoller, samt andre dokumenter komiteen har funnet det nødvendig 

å gjennomgå. Kontrollkomiteen har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra NCFs administrasjon 

og NCFs engasjerte revisor. Vi har fått oss forelagt revisjonsberetningen for 2020. Styrets 

årsberetning for 2020 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2020 er gjennomgått. Årsregnskapet 

viser et overskudd på kr 1.686.617,-(årsresultat).  

Det materialet vi har fått oss forelagt gir ikke foranledning til bemerkninger utover det som fremgår 

av denne beretning. Kontrollkomiteen har ingen merknader til det forelagte regnskapet.  

Kontrollkomiteens vurdering av Norges Cricketforbunds finansielle stilling, forvaltning og drift.  

Kontrollkomiteens vurdering er at NCF har forvaltet mottatte midler i henhold til lover, vedtak og 

bevilgninger og at de økonomiske disposisjoner som er gjort er i samsvar med NIFs lov og fattede 

beslutninger.  

Kontrollkomiteens vurdering er at Norges Cricketforbunds finansielle stilling er tilfredsstillende per 

31.12.2020.  

Konklusjon  

Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og Norges Cricketforbunds årsregnskap for 2020 

godkjennes av Idrettsstyret. 

 

 

 

Leder     medlem    medlem 

Zahir Nawaz    Rashad Mukhtar    Tone Rene Larsen 
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