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STYRET 
 
Styret frem til Tinget 14. mars 2021 

President:  Shahbaz Tariq 
Visepresident:  Neeta Sankholkar 
Styremedlem:  Moosa Ali Rashid 
Styremedlem: Nora Sperre Vangsnes 
Styremedlem:  Asad Maaz 
Varemedlem: Sulalit Bandyopadhyay 
Varemedlem: Razia Ali 
 

Styret fra 16. mars 2021 

President:  Shahbaz Tariq 
Visepresident:  Neeta Sankholkar 
Styremedlem:  Moosa Ali Rashid 
Styremedlem: Farial Safdar 
Styremedlem:  Yousuf Gilani 
Varemedlem: Bijeyata Kumari 
Varemedlem: Harpal Singh Sidhu 
 
Norges Cricketforbund (NCF) har den siste tingperiode vært driftet som et demokratisk valgt forbund, 
i likhet med de ander 55 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 12 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. 
 
14. mars avviklet NCF sitt forbunds ting digitalt. Nytt styre ble konstituert i styremøte 7-2021, 16. 
mars.  
 

• Link til Styreinstruks for NCF, HER 

• Link til Delegasjonsreglementet for NCF, HER 

ADMINISTRASJONEN  
 

Generalsekretær:   Gry Bruaas 

Hovedtrener:   Dominic Telo 

Idrettskonsulent:  Tariq Mir 

Utviklingskonsulent:  Erik Aas Andersen 

Groundsman/baneansvarlig: Ehsan Ahmad, sesongbasert april-oktober 

Prosjektmedarbeider:  Gopi Krishna Repaka, 6 måneder i 80% stilling    
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http://www.cricketforbundet.no/resources/bilder/nyheter/2021-Instruks-serforbundsstyret-NCF.pdf
http://www.cricketforbundet.no/resources/bilder/nyheter/2021_2023-Delegeringsreglement-Norges-Cricketforbund.pdf
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Engasjert prosjektstilling med offentlig tilskudd. Stillingen er todelt mellom cricket i skolen tiltak og 
arbeide rettet mot ungdom som bl.a. oppfølging av U-seriene i samarbeid med landslagssjef. 
 

KOMITEER OG UTVALG 

 
Kontrollkomiteen   

Leder:  Rashid 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 

 

Valgkomiteen   

Leder:   Nora Sperre Vangsnes, Vestli CK   
Medlem:  Zeeshan Shehzad Siddiqui, Nation CK 
Medlem: Rohan Vaishampyan, Sandnes CK 
Varamedlem: Nasar Bhatti, MASK  
 
Dommerkomiteen  

Leder:  Ashis Patro, Fjord CK 
Medlem: Usman Haider, Bjørvika CK 
Medlem:  Bilal Ahmad Sheikh, Strømsø CK 
Medlem: Sudhanshu Shekhar Pandey, Hisøy IL Cricket 
Medlem: Ammar Zainee, Fjord CK 
 
Sanksjonsutvalget  

Leder:  Asad Haider, Bærum CK 
Medlem:  Husnain Ali, Sentrum CK 
Medlem: Umera Tariq, Sinsen CK 
Medlem: Syed Shumail Hassan, Vestli CK 
Varamedlem: Nouman Shehzad Butt, Fossum CK 
 
Ankeutvalget   

Leder:  Talib Hussain, Vålerenga CK 
Medlem: Faheem Ali Kappan, NTNUI 
Medlem: Kumari Pooja, Vestli CK 
Medlem: Pratik Agnihotri, Sentrum CK 
Varamedlem:  Khizer Ahmed, Sinsen CK 
 
Utvalg for barn, ungdom og  bredde   

Leder:  Gopi Krishna Repaka, Sandefjord CK 
Medlem: Alijan Younas Malik, Vestli CK 
Medlem: Bijeyata Kumari, Vestli CK 
Medlem: Prithvi Bhart, Nord CK 
Medlem: Venkata Satheesh Somisetty, Nittedal CK 
 
Utvalget for kvinnecricket  

Leder:  Ramya Immadi, Vestli CK 
Medlem: Farima Safi, Vestli CK 

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
M

U
CM

Z-
N

CC
ED

-B
ID

TB
-B

35
N

X-
U

BY
2Z

-E
8P

8F



 

NORGES CRICKETFORBUND – Org.nr. 989 705 377 Årsberetning 2021 

Medlem: Sultana Razia, Sinsen CK 
Medlem:  Hina Hussain, Falken CK 
Medlem Amna Dastgir, Falken CK 
Varamedlem: Muhammad Arshad, Sinsen CK 
 
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 
 
NCFs uttakskomite  

Leder:   Dominic Telo, landslagstrener  
Medlem: Zeeshan Shehzad Siddiqui, Nation CK 
Medlem: David Kuhlwilm, Oslo Aliens CK 
Medlem: Pooja Kumari, Vestli CK 

ORGANISASJONEN 
 

2021 har også 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 NIF har hatt inn mot 

myndighetene i arbeidet mot mulig tilpasset aktivitet. Dette har bidratt til at cricket har fått 

gjennomført aktivitet på alle nivåer store deler av sesongen.  

 

Konsekvenser av pandemien er litt uklare, da vi erfarer at dårlig klubbdrift og manglende fokus 

påvirker negativt i forhold til aktivitet og utvikling, tilsvarende det pandemien har påvirket Idretten 

generelt. 

   

Rapporter fra NIF og ICC etterlyser fremdeles vår organisasjons fokus på breddeidretten, samt 
utvikling av ledere og trenerstaben, men vi blir også kreditert for at vi er på rett vei. 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 på miljø, verdiarbeid og motivasjon. 
 

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 oppdateres kontinuerlig slik at den samsvarer med NIFs regelverk.  
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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 klubbene for å øke rekruttering i klubbene og 

redusere frafall blant de unge. 

 

Innsatsområdene er: 

• Trener- og lederutvikling  

• Aktivitetsutvikling 

• Klubbutvikling 

 

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 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. 

Post 2 og 3 tildeling fra NIF viser NCF sin score i praksis overført i tilskudd knyttet til prioriterte 

innsatsområder. 

• 2020 Post 2: kr. 2 123 409 Post 3: kr. 1 113 187 

• 2021 Post 2: kr. 2 199 623 Post 3: kr. 1 226 166 

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

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 er «Compliance with ICC Associate Membership 

Criteria». og forholder seg til utarbeidede og godkjente handlingsplaner for antikorrupsjon, 

antidoping og Ethics Policies.  
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Implementering av dette verdiarbeidet er pågående inn mot klubber, spillere og frivillige. I tillegg 

følges arbeidet opp og utvikles i tråd med situasjon og endringer. Dette er som Antidoping 

programmet - ferskvare, og krever kontinuerlig oppfølging og oppdatering.  

 

Som en følge av NCF sitt medlemskap og økonomiske tilskudd, stilles høye krav til rapportering av 

utvikling og økonomi.  

 

ICC budsjettprosess  

• Innlevering budsjett utkast 
• Gjennomgang av budsjett med ICC og prioriteringer 
• Innlevering endelig budsjett 

 
ICC rapportering økonomi: 

• 20. april: kvartal Q1 

• 20. juli: kvartal Q2 

• 20. oktober: kvartal Q3 

• 20. januar: kvartal Q4 (påfølgende år) 

• 30. juni: Annual Financial Statements 

  

Som en del av gjeldende kriterier som ICC Associate Membership, har NCF i samarbeidet med 

kvinneutvalget utarbeidet en utviklingsplan for kvinnecricket - a domestic women’s pathway 
structure. Womens pathway ligger nå til vurdering hos ICC utviklingsavdeling. 

 

ICC bidrar positivt i det daglige arbeidet med cricket i forhold til deling av kompetanse både uformelt 

og formelt gjennom møter, seminarer og kurs.  

 

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. 

 

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 i regi av NIF - digitale og fysiske. En oversikt som gir styret og 

administrasjonen i NCF et godt grunnlagt for å representere som forventet. 

 

 

Styret som ble konstituert 16. mars har gjennomgått: 

• Styrekurs for særforbund med NIF 

• Oppstartsmøte med ICC 

• Gjennomgang med NIF i forhold til Post 2 og Post 3 midler   
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Regionale cricketforum 
Det er gjennomført et digitalt møte med forumet med fokus på; 

• Status barn, ungdom og kvinner 

• Banefasiliteter innendørs og utendørs  

• Interne rolleavklaringer i forumet der to representanter fra Cricketforum Trøndelag ble 

oppnevnt bl.a. med tilgang til bank og som hovedkontakt med NCF, Faheem Ali Kappan 

(NTNUI CK) og Aravinth Raj Palpandian (Dalen Hageby CK). 

 

Forumet har i løpet av 2021 mottatt tilskudd til arrangement, vedlikehold og utvikling kr. 71 228 fra 

det offentlige. Forumet har deltatt på banefordelingsmøter i Trondheim kommune og gitt innspill på 

anleggsbehov overfor kommune og fylke kommunisert via forbundet.  

 

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 58 klubber fordelt i Norge. I Oslo alene er det registret 33 

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 fortsette å fokusere på å 

utvikle eksisterende klubber, motivere cricketmiljøer til å inkluderes i fleridrettslag som 

cricketgruppe og å slå sammen klubber der det er mulig å prioritere klubber som har som mål å tilby 

aktivitet for alle i tråd med Idrettens - Alle med! 

Styret har vedtatt krav til nyetablering av klubber: Sak 94-2020, Opprettelse av nye klubber. Saken 

konkretiserer hvilke kriterier som ligger til grunn for opprettelse av klubb.   

Medlemmer ut av NIF/NCF  

• Borg CK, Viken 

• Veitvet CK, Oslo 

• Lørenskog CK, Viken 

• Haugerud Tigers CK, Oslo 

 

Medlemmer tatt opp i NIF/NCF 

• Viking CK, Vestland 

Klubbsammenslåing 

• Oppsal CK sammenslått med MASK 

• Marienlyst CK sammenslått med Strømsø CK 
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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. I 2021 er 2 klubber i NCF innkalt til medlemsundersøkelse. 

 

Digitalisering 
NCF er i en pågående digitaliseringsprosess og fokuserer sterkt på at klubbene henger med i dette 

arbeidet. Det betyr at alle klubbene må bruke KlubbAdmin (KA) som medlemssystem og bruke det 

faktureringssystemet KA legger opp til for fakturering av sine medlemmer. Bruk av KA som 

medlemssystem vil også føre til bedre integrasjon i forhold til samordnet rapportering og øvrige 

digitale løsninger i SportAdmin (SA) som er tett knyttet til KA som klubbene bruker. Eksempelvis 

lisenser og overganger til spillere. I nær fremtid vil bare medlemmer som kan dokumenteres som 

betalte medlemmer, telle i samordnet rapportering. Når klubbene bruker KA som beskrevet over, vil 

NIF automatisk trekke ut medlemstallet direkte og korrekt. Betalte medlemmer fra 19 år og yngre er 

grunnlaget for tildeling av LAM (lokale aktivitetsmidler) til klubbene via idrettskretsene.  

 

Det utarbeides løsninger via NIF Digital og CricClubs for bedre håndtering av oppgaver knyttet til 

seriespill. Dette gjelder bl.a. overganger og betalingsrutiner for dommere og scorere. 

 

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

994 betalende lisenser av disse 102 ungdomslisenser registrert for 2021. I løpet av sesongen ble 

klubber som hadde spillere uten registrert betalt lisens informert om forholdet slik at dette ble rettet 

opp.  

 

Registrert skadestatistikk de to årene cricket har hatt spillerlisens viser liten utbetaling fra 

forsikringsselskapet, relativt få skader og lav utbetaling per skade. Dette tyder på ingen eller liten 

endring for kommende års premie for forbundet.  NCF har fortsatt 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. 

 

NCF Spillerlisens 2021 for ungdom i aldersgruppen 13 til 18 år :  

Grunnforsikringslisens UNG født 01.01.2003 – 31.12.2008:  kr. 200 per år 

Utvidet forsikringslisens UNG født 01.01.2003 – 31.12.2008:  kr. 500 per år 

 

NCF Spillerlisens 2021 aldersgruppen fra fylte 18 år : 

Spillerlisens med grunnforsikring:     kr. 400 per år 

Spillerlisens med utvidet forsikring:     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 
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evt. innspill før og etter endt sesong. Dette gjelder på klubbnivå, komite/utvalgsnivå og utøver nivå 

på landslagene. 

Vi opplever begrenset 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. 

 

Likestilling 
Idrettstinget har vedtatt, og presisert gjennom lovnormen for særforbund, klare retningslinjer som 
skal sikre god kjønnsfordeling i styret, utvalg og komiteer. NCF jobber målrettet og kontinuerlig for å 
øke andelen av kvinner i sentrale verv, ved å motivere til kurs, seminar og mentorprogram via 
Idretten.  
 
I 2021 er kvinnene representert aktivt i alle komiteer/utvalg med unntak av Dommerkomiteen. Vi 
satser på at økt rekruttering av kvinner vil gjøre at samtlige utvalg for 2022 er representert med 
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 2021 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.  
 
Godt i gang med utviklingsplaner fortsatte koronaen og hverdagen ble uforutsigbar og lang.  
 
Ett viktig parameter som endret og utfordret vår hverdag, prioriteringer og arbeidskapasitet. Spesielt 
ble det arbeidskrevende med forberedelse og gjennomføring av digital cricket ting, men nyttig 
erfaring å ta med seg videre.   
 
Det har vært tidvis stor belasting på en alt hardt arbeidende administrasjon, enten på kontoret eller 
hjemmekontoret. 
 
Arbeidsmiljø har i tillegg vært preget av rykter formidlet i SOME, via e-poster og telefonsamtaler til 
styret og administrasjonen. Dette har til tider vært tidkrevende og belastende.   
 
Det er pågående arbeid med forbedring av NCF sine kontorfasiliteter der NIF både er informert og 
involvert. I dag er ikke nåværende kontor i henhold til gjeldende krav i arbeidsmiljøloven. 
 

Etikette 
Erfaringer viser at det var på høy tid å ta en gjennomgang av den generelle etikette som dominerer i 

cricket miljøet. Inkludert ufine skriftlig henvendelser til NCF, samt publisering av usanne og 

kritikkverdige kommentarer på sosial medier. Det kan også vises til meget dårlig etikette i WhatsApp- 

kanalen til dommere/scorere, med sjikane og tilhørende. Dette og mye annet hører ikke hjemme i 

idretten, uansett om det råder uenighet eller andre utforinger.     

I tråd med NCFs strategidokument og NIFs veileder for trakassering og vold har styret engasjert seg. I 

første omgang er det oppnevnt en arbeidsgruppe bestående som skal ha i oppgave å gjennomføre et 

forarbeide, innhente informasjon, se på utfordringer og muligheter for deretter å involvere klubbene.  

Hovedspørsmålet er: Hvordan skal norsk cricket sammen finne løsninger på problemstillingene?  
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Arbeidsgruppen består av, Shahbaz Tariq, Neeta Sankholkar, Moosa Ali Rashid og Yousuf Gilani. 

 

ANTIDOPING 
Etter en lang og grundig prosess ble NCF sertifisert som Rent Særforbund i 2020. 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 og skal 

fornyes i april 2022.  

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 en landslagssamling i 2021 hvor også Norges representant for ECL deltok. 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/UTVALG  
Det ble også i 2021 gjennomført en jobb for å rekruttere tillitsvalgte til komite- og utvalgsarbeide. 

Styret vedtok etter innstilling fra administrasjonen hvem som skulle bekle de ulike vervene.  

Det ble invitert til oppstartmøter med samtlige utvalg og komiteer, dette 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 gjennomføring av regional serieavvikling, ble det i 2021 et ekstra stort press på 

dommerkomiteen i forbindelse med kampplaner og flytting av kamper.   

ANKEUTVALGET  

Totalt 2 saker ble ferdigbehandlet i løpet av 2021. Utvalgets ansvarsområde styres via vedtatt 

mandat for utvalget. 

DOMMERKOMITEEN 

Dommerkomiteens har også i 2021 hatt en aktiv rolle i avvikling av sesongen 2021. Komiteens 

ansvarsområde styres via vedtatt mandat for komiteen samt rollefordeling internt. DK har aktivt vært 

med på utvikling av scorer og dommerstaben samt avvikling av kurs. Leder av DK er tett involvert i 

utviklingsarbeidet med CricClubs sammen med administrasjonen.  

Generalsekretær og leder av DK har hatt tett dialog gjennom hele sesongen.  

Totalt 8 saker ble utredet og videresendt Sanksjonsutvalget i 2021.  
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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 8 saker ble 

ferdigbehandlet i løpet av 2021. 

UTVALG FOR BARN, UNGDOM OG BREDDE   

Utvalget engasjerte seg i arbeidet med innføring av U9 og U11 til seriespill. Innspill knyttet til 

formater, reglement og gjennomføring ble delt med administrasjonen og som resulterte i eget 

spillreglement med spillkonsept for barn.  

 

Det har vært tett dialog mellom administrasjonen og utvalgets leder i hele perioden i forhold til ulike 

saker det var naturlig at utvalget engasjerte seg i. Utvalgets leder har hatt utfordringer med å 

engasjere øvrige utvalgsmedlemmer både til å være aktive i forhold til å utføre planene de hadde 

laget og har i stor grad vært alene om å være en ressurs for NCF. Utvalgets leder har også blitt 

utfordret til å ha nær kontakt med kvinneutvalget i flere saker administrasjonen ønsket synspunkter 

på og innspill til. 

UTTAKSKOMITEEN  

NCFs Delegasjonsreglement ble oppdatert for tingperioden 2021-2023. Det er forbundsstyret som 

skal nedsette uttakskomite for tingperioden, vedta uttakskomiteens mandat og er det endelig 

beslutningsorgan ved uttak til landslag for kvinner og menn.  

Komiteen har jobbet tett med landslagstrener og administrasjonen.   

• Link til Uttakskomiteens mandat HER 

• Link til Delegasjonsreglementet HER 

UTVALG KVINNECRICKET  

Utvalget har gjennomført flere møter og vært uunnværlig i utvikling av norsk kvinnecricket, men 

utvalgets leder har registrert en viss «slitasje» og har registrert utfordringer i forhold til engasjement 

fra utvalgets medlemmer. Komiteen har vært aktivt med i utforming av ICC «womens pathway» for 

Norge, med opprinnelig frist for innsendt plan til ICC 31.12.2021.  

Utvalget gir innspill og er medarrangører for økt aktivitet og rekruttering i og utenfor Oslo og er en 

betydelig ressurs. Tiltaket «Womens Day» informasjon HER. 

Utvalget er store pådrivere for rekruttering av kvinner til cricket og har fokus på å øke engasjementet 

for cricket blant kvinner generelt.  Videre er utvalget ressurser for utdanning for kvinnelige ledere via 

NIF, NCF, det nordiske samarbeidet og ICC.  

Det jobbes mot en målsetting om en gang ha 8 spillende lag i NCF kvinneserie for derav å få flere 

motspillere og kunne delta i ICCs internasjonale turneringsstrategi. 

VALGKOMITEEN  

Valgkomiteen som ble valgt på Tinget i 2019, leverte sin innstilling til styremedlemmer og president 

samt kontrollkomite til Tinget 2021.  

 

Valgkomiteen valgt på Tinget 2021: NCF innkalte til obligatorisk deltakelse når NIF avviklet kurset 
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«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 2023.  

ØKONOMI  
 

Idrettens Regnskapskontor (IRK) har også gjennom 2021 vært regnskapsfører for Norges 

Cricketforbund. IRK samarbeider godt med NCFs administrasjon, organisasjon og tilhørende partnere. 

Med ny kontaktperson er ytterligere rutiner optimalisert internt og mot den krevende kvartalsvis 

reporteringen til ICC. Vismas digitale plattform for registreringen av honorarer til bl.a. dommer, 

scorer og aktivitetsledere er godt innarbeidet. Tidvis tidkrevende opplæringsbehov, som både 

forenkler rutinene og utvikler organisasjonens drift, men også kompetansen og forståelsen blant våre 

medlemmer.  

Generelle økonomisk påvirkning:  
Post 2, inkludert antall aktive, og har ikke påvirket tilskuddet for 2022 betydelig.  

Post 3, her skårer NCF generelt bedre på de krav som vi måles på som utvikling, kompetanse og 

kvalitet. Som f.eks. barn- og ungdoms utvikling, trener- og leder utvikling og verdiarbeid. 

ICC scorecard fokuserer på at NCF leverer på organisasjons- og klubbutvikling, satsing på cricket for 

kvinner og breddeidrett, og utvikling av trenere, dommere og scorere. Denne innsatsen sammen 

med tilskudd offentlige tilskudd til NCF, bidrar til bedre ranking i ICC. Dette fører til enda høyere 

tilskudd fra ICC.   

Koronasituasjonens påvirkning: 
• Reduserte medlemsinntekter 

o Spillerlisens 

o Salg cricketballer 

o Serieavgift 

• Reduserte utgifter grunnet 

o Regionalt seriespill/kansellert Super League 

o redusert generell aktivitet 

• Mottatt ekstraordinære tilskudd til særforbund øremerket post 3 aktivitet 

Norges Cricketforbund hadde et overskudd i 2020 på kr. 1 686 617. 2021 viser et resultat på 

kr. 1 511 232. 

Overskuddet skyldes i høy grad redusert aktivitet for bredde og landslagsaktivitet, grunnet pågående 

pandemi som har ført til avlyste turneringer samt bruk av alternative digitale plattformer til møter, 

kurs og klubbutvikling.   

Ubenyttede budsjetterte Post 3 midler, samt øremerkede midler avsatt til utdanning, utvikling av 

kvinnecricket og aktivitetslederkurs blir flyttet over til 2022. Dette inkluderer også ekstratildeling fra 

KUD i 2021.  

Norges Cricketforbund har gjennom tidligere år opparbeidet seg en solid egenkapital. Egenkapitalen 

var ved utgangen av 2021 på kr 5 133 935. 
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NCF har siden 2017 satt inn betydelige krefter for å redusere åpne poster i egen organisasjon. 

Sammen med IRK satt ble det i 2021 satt inn ekstra ressurser for å tallet ned på et akseptabelt nivå, 

slik at vi for fremtiden kan følge normale rutiner for innkreving av utestående. 

• 2020 Fordringer kr. 461 279 

• 2021 Fordringer kr. 300 195 

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. Dommerkurs på høyere nivå måtte avlyses. 

Dommer- og scorerkurs: 

• Gjennomført online Stage 1 Dommerkurs, 46 deltakere (noen ikke bestått og fullført ikke 
obligatorisk oppfølging på norsk/engelsk) 

• Gjennomført 5 obligatoriske oppfriskningskurs ble holdt digitalt  
• Gjennomført 3 online Stage 1 scoringskurs (8 kvinner har deltatt) 
• Gjennomført 1 online Stage 2 scoringskurs  
• Gjennomført trenerkurs Stage 2 
• Avlyst dommerkurs Stage 3  

 

Trenerkurs: 

• Gjennomført Level 1 trenerkurs for kvinner via ICC, 12 deltakere. 
• Gjennomført Level 2 trenerkurs via ICC, 12 deltakere   

 

Lederkurs for ungdom mellom 15 – 19 år. 
I en normal situasjon uten restriksjoner til å møtes, ville NCF 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 tidligere 

støttet deltakelse med forutsetning om at kurset fullføres. Vi får håpe situasjonen normaliseres i 

2022 slik at Lederkurs for ungdom igjen vil bli arrangert. 

 

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 som fullførte programmet i løpet 

av 2021. Dette vil øke både ressursene og kunnskap inn til forbund og klubb. NCF setter stor pris på 

Ramyas engasjement og hun ble i 2021 ny valgt leder i Vestli CK. 

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 
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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. Bijeyata fullførte utdanningen etter planen mens Gopi skal ta siste 

samling sammen med neste kull for å fullføre utdanningen våren 2022. Utfordringen fremover blir å 

følge opp kandidatene slik at de får praktisert det de har lært i ulike klubber. 

 

Seminar og kurs internt i NIF og i regi av bl.a. NIF 
Administrasjonen deltar 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.  

 

Aktuelle seminarer og kurs der det kan være nyttig at trenere og andre ressurser knyttet til klubbene 

bør vite om, informeres det om til klubbene og ressurspersoner. NCF dekker i enkelte tilfeller 

kostnaden for deltakelse til slike seminarer og kurs. NCF dekker også ordinære kursavgifter for 

enkeltpersoner vi ønsker skal ta utdanning forutsatt at de gjennomfører utdanningen.  

 

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 og fortsatte i 2020.  

Administrasjonens utviklingskonsulent fulgte opp to utplukkede NCF kandidater gjennom NIFs 

klubbveilederutdanning i 2021. Disse vil være spesielle ressurspersoner for klubbene innen 

klubbutvikling fra 2022. 

NCF gjennomførte en rekke digitale møter med flere klubber gjennom 2021. Fokus har vært krav til 

formell klubbdrift og fokus på hva NCF sin strategiplan legger opp til av føringer. Spesielt har nye 

klubber blitt kontaktet. I tillegg har det vært mye møtevirksomhet og oppfølging med cricketmiljøer 

som ønsker å starte ny klubb. Tilgang til treningsfasiliteter generelt hele året og cricket spesifikke 

spilleflater har vært naturlige temaer tatt opp med klubbene.    

De digitale møtene gir en god plattform for videre klubbutvikling når korona-restriksjonene blir 

lempet. I 2022 vil klubbutvikling ytterligere satses på for NCF, da med særlig fokus på utvikling av 

klubbenes oppfyllelse av krav til formaliteter inkludert kommunikasjon med NCF, interne rutiner og 

aktivitetstilbud for barn, unge og kvinner. 

Norges Cricketforbund tildelte 11 klubber pluss Cricketforum Trøndelag totalt 540 000 kr i 

aktivitetsmidler. Klubbene som fikk tilskudd, kaller vi «pilotklubber» og vi ønsker at disse klubbene 

skal fortsette å utvikle seg videre og vi ser at disse klubbene har potensiale til utvikling. Pilotklubbene 

vil også være gode eksempler for andre cricket klubber. Tildelte klubber dekker alle regioner og har 

ulike særpreg som danner grunnlaget for tildelingen. Forutsetning for utbetaling er konkretisert i 

egne tilskuddsbrev der det settes konkrete krav til leveranser fra klubb for å utløse tilskuddet. Det er 

satt i gang en prosess med alle klubbene som vil vare godt inn i 2022.   

 

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: 

• Klubbutvikling gjennom gjennomføring av «Bedre Klubb», Trenerattesten og enkelte E-

læringskurs knyttet til barneidrett og trenerrollen. 
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• Formaliteter knyttet til medlemssystem, krav til styreoppgaver, bruk av Klubb Admin  

• Støtte aktivitet barn, ungdom og bredde 

• Leder- og trenerutvikling 

• Deltakelse i U-serien 

 

Klubb Tilsagn tilskudd 

Asker CK  kr     50 000,00  

Haugerud IF - City  kr     50 000,00  

Klemetsrud CK  kr     50 000,00  

Mortensrud-Aker Sports klubb  kr     50 000,00  

Sandefjord CK  kr     30 000,00  

Stord CK  kr     50 000,00  

Strømsø CK  kr     30 000,00  

United CK  kr     50 000,00  

Vestli CK  kr     50 000,00  

Viking CK  kr     50 000,00  

Cricketforum Trøndelag  kr     50 000,00  

Sandnes CK  kr     30 000,00  

 

9 klubber var kvalifisert til utbetaling à kr 3 000 for 2021 for fullført deltakelse i U-serien.  For 2020 

var tallet 6 klubber.   

 

Det vil bli iverksatt nye utbetalinger for 2022 til klubber. Norges Cricketforbund vil fortsette å 

prioritere satsningsområdene klubbutvikling, bredde, barn og unge og kvinner. Dette vil være tydelig 

i tilskuddsordningen. 

Cricketaktivitet 
NCF er utfordret på det sterkeste fra NIF og ICC til å sette betydelige mer ressurser 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, med eget fokus på cricketaktivitet mot skoler der NCF stilte med egen aktivitetsleder 
til skolene som ville tilby aktivitet for barn og ungdom i skoletiden. I tillegg har NCF gjennom året tatt 
del i Tøyen Sportsklubb kommunale tilbud i samtlige ferieavviklinger og fast cricketaktivitet i 
ukedagene. 
 
NCF har bidratt med utstyr til barn og ungdom til klubber som har etterspurt dette.  
 
Nytt for 2021 har også vært å igangsette seriespill for U9 og U11 da det ikke har vært et tilbud for 
seriespill i cricket tidligere. Klubber og NCF fikk nyttig erfaring med dette som tas med i videre 
planlegging for 2022 sesongen. Det har vist seg være en utfordring med å sette opp kamper i 
midtuken grunnet tidspress for foreldre som må kjøre til kamp. Dette er en utfordring spesielt alle 
lagidretter har, men det kan på lang vei løses ved god planlegging og involvering av foreldre slik det 
løses i andre idretter.  
 
Spesielt United CK bør nevnes for sin satsning for barn og unge gjennom United Cricketakademi. På 
kort tid har de rekruttert totalt ca. 60 barn og unge til sine treninger, stilt med lag i u-seriene for de 
yngste og inngått samarbeid med andre klubber.  
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Stord CK utmerker seg spesielt med stor aktivitet i samarbeid med barne- og ungdomsskoler med 
fokus på introduksjon av cricket for norsk etniske. Det avholdes også turneringer der skolene deltar 
med egne klasselag.  

 

NCF aktivitet for voksne - herrer 
Ny seriestruktur for herrer skulle introduseres i 2021 med turneringer i følgende format: 
 

• T20 Championship, herrer 
• Super League 

 
Grunnet koronasituasjonen ble serieoppsettet for herrer avlyst i sin helhet. For å redusere 
reiseaktiviteten avviklet vi T20 Championship regionalt i regionene Vestland, Sør Øst og Oslo med 
gruppespill og sluttspill i form av kvartfinaler, semifinaler og finale i Oslo. Super League ble avlyst i sin 
helhet. 
 
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.  

 

Sesongen startet så snart myndighetene åpnet for spill. NCF gikk for regionalt seriespill i T20 format 

med sluttspill i form av kvartfinaler, semifinaler og finale i Oslo, hvis mulig. Det fikk vi til. Region Oslo 

bestod av flere grupper. Dette ble gjort for at klubbene skulle få mist mulig reisevirksomhet over 

kommunegrensene. NCF hadde tilpasset regelverk og koronavettreglene i henhold til gjeldende 

restriksjoner. Nok en sesong preget av pandemien. Sesongen sist kamp ble avviklet i september.  

 

T20 kvartfinaler, semifinaler og finale ble spilt i Oslo  

Kvartfinaler og finale: 

Semifinale 1: Sentrum CK – Bærum CK 

Semifinale 2: Lassa CK – Sandnes CK 

Finale:   Sentrum CK – Sandnes CK 

Vinner:  Sentrum CK 

 

T20 Championship herrer 2021: 

Region Antall lag  Vinnere 

Oslo  39 (4 grupper) City, Sentrum, Mask A og Mask B 
Sør Øst 
Vestlandet A                                         

9 
4 

Bærum 
Ingen kamper spilt 

Vestlandet B 4 Sandnes 
Trondheim 3 NTNUI 
Finale: Sentrum - Sandnes 2 Sentrum 
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The European Cricket League (ECL)  

ECL ble avlyst grunnet pandemien. Bjørvika CK vil representerer Norge i kommende ECL turnering 

februar 2022. 

 

NCF aktivitet for voksne - damer 

 
Seriespill for kvinner ble satt opp i tett samarbeid med Utvalg for kvinner. T20 kviner ble kun avviklet 
i Oslo i henhold til påmeldte. Det ble i utgangspunktet satt opp seriespill med 5 lag, Fjord CK, MASK, 
Nittedal CK, Falken CK og Vestli CK. Mens Stord CK stilte med to mixlag i hjemlig seriespill.  
 

NCF organiserte og bestilte drakter til 4 nye lag, dette på bakgrunn av kvinneløftets kriterier. Disse 

lagene var MASK, Nittedal CK, Fjord CK og Stord CK. Mask CK og Nittedal CK trakk seg og seriespillet i 

Oslo ble gjennomført med tre lag, «Kvinneserien i Oslo»:    

• Kvinneserien ble spilt med følgende lag; Falken Girls, Vestli Women’s og Fjord Women’s.  

• Best av 3, ble spilt mellom Vestli Women’s and Falken Girls 

T20 Championship kvinner 2021: 

Region Oslo Antall lag  Vinnere 

Best av 3 2 Vestli Women’s 
Kvinneserien 3 Falken Girls 

 

Aktivitet for barn og unge 

 
Seriespill ungdom  

Grunnet koronapandemien ble seriespillet i år avkortet, der regionene ble oppfordret til å arrangere 

lokale serie der NCF ville synliggjøre aktiviteten i CricClubs. NCF sto som vanlig ansvarlig for dommer 

og scorer honorarer, samt ball kostnader. I region Oslo ble det avviklet seriespill for påmeldte lag.  

 

Ungdom 2021 - region Oslo 

Navn U13 U15 U17 U19 

MASK JA     JA 

Vestli CK JA JA JA JA 

Fossum CK JA     
 

City CK JA JA JA JA 

Haugenstua CK 
  

  JA 

Klemetsrud CK JA JA   

Nittedal CK JA    

Serievinner Vestli CK Vestli CK City CK Vestli CK 
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U9 og U11-serien Region Oslo 

Det ble avholdt kamper i Oslo mellom påmeldte lag. 7 stk. U9 lag og 5 stk. U11 lag var påmeldt, der 

enkelte lag trakk seg underveis i sesongen.  

 

U11 MIX serie Region Vest (2 lag) 

En kamp ble spilt mellom Mixed Team 1 Stord CK og Team 2 Stord Ck. 

 

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 

• En «vei videre» for barn som ønsker å spille cricket på klubbnivå 

I 2021 har NCF i en viss grad fulgt opp arbeidet som var rettet mot internasjonale skoler i 2020, men 

korona situasjonen har bidratt til lite engasjement og delvis stillstand i dette arbeidet. Ellers har 

øvrige skoler blitt kontaktet av NCF og fulgt opp etter egne avtaler med skolene 

Sommerskole på Vahl og Tøyen Arena 

NCF har i sommerferien vært med på aktivitetsskolen på Vahl i 3 uker og på Tøyen Arena i 3 uker. 

Dette ble en ubetinget suksess takket være engasjerte og dyktige trenerressurser fra Vestli, MASK og 

Falken. Gopi bidro med mye av organiseringen. I etterkant av sommerskolen har NCF fått 

tilbakemeldinger på at deltagerne ved sommerskolen er nysgjerrige på mer cricketaktivitet og 

etterspurt klubber de kan kontakte. 

Vinter- og høst cricketskole på Tøyen Arena   

Som i sommerferien har NCF bidratt med cricketskole både i vinterferien og høstferien. 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 veldig takknemlig som vi ha cricket på laget. 

Adil, Gopi, Bijeyata, Pooja, Hina, Amna, Farima, Fayaz, Saif, Sultana og Nadeem har alle vært med til å 

bidra til flotte crickettilbud til de unge i nærmiljøet på Tøyen.  

Hverdagscricket i Tøyen Arena  

I forbindelse med avtale inngått mellom NCF og Tøyen Sportsklubb har det gjennom hele året vært et 

fast crickettilbud i Tøyen Arena. Aktiviteten er rettet både mot elever fra AKS samt etter skole 

aktiviteter, dvs. to aktiviteter hver uke. En aktivitet som er fulgt opp av NCF administrasjonen. 

Sultana Razia og Nadeem Qureshi har vært ansvarlige ukentlig aktivitet som er veldig populært blant 

deltakende barn. 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) 

Cricket på klubbnivå 

Flere klubber med tilbud til de yngste har tilpasset mange gode aktivitetstilbud for unge gutter og 

jenter, tilpasset koronarestriksjonene. Enkelte klubber har også blitt flinkere til å sette søkelys på 
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barn og rekruttering i egen klubb og enkelte klubber har startet å samarbeide med andre klubber. 

Nevnes kan f.eks. United CK med sitt nystartede cricketakademi for barn og unge.  

 

Stord CK skiller seg ut med mye cricketaktivitet i samarbeid med grunnskoler i sitt nedslagsfelt. 

Opplæring og turneringer åpner døren for mange etniske norske til cricket. NCF støtter denne 

virksomheten med bl.a. utstyr. Stord CK har gjennom sin virksomhet fått bred erfaring med mix lag 

gutter og jenter.   

 

NCF startet innføring i 2021 overfor klubbene ICC sitt Data Capture system som er et registrerings-

system for aktiviteter for barn, ungdom og breddeaktivitet bl.a. i regi av klubb. Registreringen bidrar 

bl.a. til at NCF får en bedre oversikt i forhold til klubbenes aktivitet på disse områdene. 

 

Sesongavslutning 
NCF årlige sesongavslutning ble i år ikke avviklet som normalt grunnet koronapandemien. En enkel 

seremoni ble avholdt på Ekebergsletta i forbindelse med avvikling av finalehelgen for herrer T20 

Championship. Barn, unge og kvinner skulle få sin seremoni senere på høsten, som igjen måtte 

utsettes grunnet pandemien. Forbundsstyret har nedsatt en egen arbeidsgruppe for en vurdering av 

ulike formater for fremtidige sesongmarkeringer. Arbeidsgruppen består av: 

 

• Yousuf Gilani, Drammen CK 

• Farial Safdar. Falken CK 

• Moosa Ali Rashid, Klemetsrud CK 

 

NATIONS TEAMS REPORT 
 

2021 was once again a challenging year due to the constant changes in regulations with 

regards to the ongoing Covid 19 pandemic. In saying this we were still able to create an 

environment where our national teams maintained a training structure and where possible 

activity during the course of the year. 

Below is a list of the activities the National Teams part took in along with the ongoing 

planning for 2022.  

NATIONAL MENS 

 

TRAINING 

• Structured training sessions were held both indoors and outdoors which focused on 

individual player growth, Role identification, Technical Modifications, Skills and Tactical 

awareness 

• National Pool players underwent an initial fitness test to determine their base fitness levels 

as individuals and as a squad 
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ACTIVITY 

• Triangular Series Away (Germany) – T20I Triangular series in Krefeld, Germany, against the 

Hosts Germany and France 

• European Cricket Championship (Spain) – The first addition of the ECC T10 Tournament held 

in Spain 

 

ACTIVITY NOT POSSIBLE DUE TO COVID19 

• ICC T20WCQ 

• Home T20I Series 

 

PLANNED ACTIVITY FOR 2022 

• Triangular T20I series (Spain) – Triangular T20I Series with the hosts Spain and Guernsey. 

28th April – 2 May 2022 

• 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 along with Fitness Testing 

• T20 Series (Home) – T20 Series in Norway June 2022 

• ICC T20WCQ – July 24th – 31st July 2022 

• ECC – European Cricket Championships September 2022 (Group draw March 2022) 

• Training – Structured training in accordance with the upcoming activity during the year 

 

NATIONAL WOMENS 

 

Training 

• Structured training sessions were held both indoors and outdoors which focused on 

individual player growth, Role identification, Technical Modifications, Skills and Tactical 

awareness 

• National Pool players underwent an initial fitness test to determine their base fitness levels 

as individuals and as a squad 

 

Activity 

• T20 Series (Sweden) – T20 series away against the Hosts Sweden which consisted of 2 T20s 

and 1 T20I.  

 

Activity not possible due to Covid 19 

• Home Series – Home series consisting of T20I matches 

 

Planned activity 2021  

• Home series vs Sweden – 3 T20Is against Sweden. 27th-29th May 2022 

• Away Series vs Austria – T20I series vs Austria. July/August 2022 
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• Fitness Programme – All National Pool members will go through a fitness programme with a 

qualified S&C coach along with fitness testing 

• Training – Structured training in accordance with the upcoming activity during the year 

• NCF women’s Series 

 

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 

• National Pool players underwent an initial fitness test to determine their base fitness levels 

as individuals and as a squad 

 

ACTIVITY 

• No Activity possible due to Covid 19 Regulations 

 

ACTIVITY NOT POSSIBLE DUE TO COVID19 

• ICC U19WCQ 2021 

• Home Series vs Sweden 

• NCF Series 

 

PLANNED ACTIVITY 2022 

• NCF Series – Top domestic performers to take part in a 4-team series  

• Home Series vs Sweden – 50 over Series vs Sweden. June/July 2022 (School Holidays) 

• Training Camp – 5 Day Training camp consisting of training and warm up Matches vs 

Invitational Men’s teams. July/August 2022 

• ICC U19 WCQ 2022 – 3rd -12th August 2022 

• 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 

 

ANLEGG og UTSTYR  
 

Anlegg til trening og kamp 
Et kontinuerlig arbeide mot flere og bedre fasiliteter for cricket. Fra mindre områder knyttet til 

aktiviteten for de minste, via kastebur og større flater med pitch til trening og serieavvikling. NCF har 

spilt inn muligheter og løsninger til lavterskel- og nærmiljø anlegg både i Viken, Vestland og 

Trøndelag. Vi har også deltatt og presentert cricket på ulike anleggsseminar. I tillegg til de generelle 

innspill til anleggsbehov nasjonalt og regionalt, har vi satt fotavtrykk for cricket i følgende prosjekter: 

 

• Multifunksjonelt Idrettsanlegg, Vestland 

• Slettebakken Idrettsanlegg, Vestland 

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
M

U
CM

Z-
N

CC
ED

-B
ID

TB
-B

35
N

X-
U

BY
2Z

-E
8P

8F



 

NORGES CRICKETFORBUND – Org.nr. 989 705 377 Årsberetning 2021 

• Tiller nærmiljøanlegg, Trøndelag 

• Granåsen Idrettshall, Trøndelag 

• Lade Idrettsarena, kunstgress 

 

En viktig oppgave for Norges Cricketforbund er å synliggjøre alle fasiliteter som kan være med på å 

fremme cricket, øke aktivitetstilbudene slik at vi har et tilbud til eksisterende og nye medlemmer. Det 

er fortsatt store utfordringer i Norge, der mange klubber er helt uten treningsfasiliteter tilpasset 

egen idrett. 

 

Klubber som synliggjør sin aktivitet og sitt engasjement er en viktig døråpner for å få oppmerksomhet 

fra kommune og idrettsråd. Det er her dialogen starter for mulige plasser for trening og spill. I 2021 

var der Sandes som lyktes i dette arbeide. En lang og noe stillestående prosess, tok seg opp etter at 

Sandnes CK deltok i møter med Idrettskrets, Idrettsråd og kommune med fokus på klubbutvikling og 

aktivitet i bredden. Et godt samarbeide mellom alle parter la til rette for at kommunen satset og 

investerte penger i ny cricket pitch på Sviland. 

 

Oslo 

Et stort gjennombrudd for norsk cricket når byrådspartiene i Oslo besluttet å sette av 2 millioner til 

istandsetting av cricketbanene i Oslo for 2021. Norges Cricketforbund har over mange år jobbet for 

respekt og forståelse for vår idrett og våre aktive. Synliggjøre viktighetene av å ha baner og 

treningsfasiliteter i god stand. Årets pågående oppgradering av Oslos baner og treningsnett ble er 

resultat av målrettet arbeide fra president Shahbaz Tariq og god støtte og veiledning fra politikere 

Nicolai Øyen Langfeldt (Høyre), Hassan Nawaz (Høyre) og Siavash Mobasheri (Rødt). 

 

I samarbeide med Oslo Bymiljøetat (BYM), Titan Sport og Durrant Cricket har vi fått maksimalt ut av 

midlene vi ble tildelt for oppgradering. I 2021 ble følgende arbeide ferdigstilt 

• Ekeberg 1 
Fjerning/oppbygging av underlag. Montering av ny GeoPractise og shockpad  
 

• Ekeberg treningsnett 
Ny pad & pitch i begge løp samt oppstramming og oppretting av buret 
 

• Ekeberg 3 
Montering av ny ny GeoPractise and shockpad shockpad 
 

• Stubberudmyra 
Fjerning/oppbygging av underlag. Montering av ny GeoPractise og shockpad  

Rommen-mini 

I 2021 ga BYM NCF en prøveperiode på Rommen-Mini, lokalisert til høyre for cricketbanen. Her fikk vi 

anledning til å klippe og merke banen slik at de minste fikk sin egen arena å boltre seg på. Fra august 

og ut sesongen var våre unge håpefulle U9 og U11 – jenter og gutter i full aktivitet. Tilgangen til 

Rommen-mini var så vellykket at den videreføres i 2022. Under banefordelingsmøte for 2022, ble det 

avklart at NCF får tilgang til nedre del av Stubberudmyra, som vil døpes Stubberud-Mini. NCF vil 

sammen med BYM se hva som er mulig å tilrettelegge i det noe fuktig område. 
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NCF har gode ressurser lokalt som støtter utvikling av cricket lokalt. Trøndelag er det eneste fylket 

der cricket på lik linje med andre innendørsidretter er med i fordelingen av halltid vinterstid.   

 

Rogaland 

En god innsats ga grunnlaget for ny dialog med idrettskrets, idrettsråd og kommune. Sandnes CKs 

gode utvikling i klubben og kommunens tro på cricketen og eksisterende aktivitet var årsaken til at vi 

i år kunne avvikle NCF seriekamper på Sviland cricketbane i Sandnes. Vi takker alle involverte parter, 

med en spesial takk til Petter Søiland, Jørn Vølstad og Wenche Salte. NCF sammen med klubben har 

tett dialog med Idrettsrådgiver Park, idrett og Vei i Sandnes for disponering av banen. Vi takker for at 

vi mot vederlag kan få tilgang til banen for utenbys lag, innenfor visse rammer.  

 

Viking CK hard jobbet aktivt inn mot kommuner for synliggjøring og innspill for behov for en plass og 

trene og spille. Klubben har fått tilgang til informasjon, presentasjoner og veiledning fra NCF. NCF 

skal følge opp engasjementet mot eksisterende konstater i kommunen og idrettsrådet og mot 

politikerne.  

 

Trøndelag 

I Trøndelag har NCF og Trøndelag Cricket forum spilt inn behov i høringsdokumenter og til aktuelle 

prosjekter. Et viktig ledd for å sette cricket tydeligere på kartet både for sambruk og særbruk. I tillegg 

har NCF og Cricketforum Trøndelag nær og god kontakt med idrettsråd, kommune og idrettskrets. 

 

Innendørsanlegg  

NCF har i løpet av 2021 vært på befaring på ulike lokasjoner for innendørsaktivitet. Det har til nå vært 

vanskelig å finne egnede lokaler eller utleiere som ønsker cricket og idrett inn i sine lokaler. Det er 

opprettet søk på spesifikke haller, parallelt som vi har knyttet kontakt med eiendomsaktør som 

jobber med industribygg etc. Det vil bli ekstremt viktig å finne en lokasjon som er tilpasset cricket og 

dens behov, innenfor levelige kostnadsrammer. Crickets behov for innendørsanlegg er også meldt 

inn i de ulike anleggsprioriteringene, nasjonalt og regionalt. 

Vestfold og Telemark 

Sandefjord cricketbane ligger flott til i Bugårdsparken, ble ferdigstilt høsten 2020 og hadde sin 

offisielle åpning sesongen 2021. Banen har blitt et stort løft for lokal cricketaktiviteten, der det 

jobbes aktivt for å se flere barn, unge og kvinner på banen. På Sandefjord cricketbane ble det avviklet 

24 seriekamper i tillegg treningskamper. I kampplanen for 2022 skal 54 kamper avvikles lokalt i 

Sandefjord. 

 

Vestland 

Bergen 

Møteaktivitet og progresjon for bedre organisering av aktiviteten i området har vært påvirket av 

pandemien. Igjen ser vi det som viktig å synliggjøre cricketaktivitet og engasjement lokalt i Bergen, 

slik at kommune og idrettsråd ser verdien av å investere i cricket. Møhlenpris IL Cricket fikk i 2021 en 

FlexiPitch fra NCF. Håpet var at dette ville gi grunnlag for økt aktivitet på en mobil flate. I samarbeid 

med idrettsrådet fikk vi tilgang til et område hvor denne kunne benyttes for trening og spill. 

Resultatet og erfaringene stod ikke til forventingene i første runde. NCF har tronen på at økt 

samarbeide, engasjement og deltakelse lokalt, vil ha et godt utgangspunkt for å lyktes i årene 

fremover. Sammen med NCF to klubber og den uorganiserte cricketaktiviteten i og rundt Bergen, vil 

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
M

U
CM

Z-
N

CC
ED

-B
ID

TB
-B

35
N

X-
U

BY
2Z

-E
8P

8F



 

NORGES CRICKETFORBUND – Org.nr. 989 705 377 Årsberetning 2021 

legge god grunn for utvikling om vi bare kan få engasjementet til å samarbeide. Nye møter er 

planlagt med idrettskrets, idrettsråd og de aktive i 2022.  

 

Stord 

På Stord er det det høy cricketaktivitet tross total mangel på anlegg for trening og spill. I 2021 fikk 
Stord CK sin første mobile FlexiPitch til bruk for trening, turneringer og evt. seriespill. En FlexiPitch 
plassert på riktig underlag med tilstrekkelig plass kan være et godt alternativ for aktivitet. Dernest 
kan løsningen være med på å synliggjøre cricket både for befolkingen, kommune og Idrettsråd med 
lokal cricketaktivitet. 
 
Erfaringen med bruk av FlexiPitch i det området Stord fikk tildelt plass viste seg å ha meget delte 
meninger og erfaringer knyttet til serieavvikling. Her kan underlag og tilgjengelig arealet gi betydelig 
bedre opplevelser. 
 

Viken 

Rud, Bærum 

Soft- baseball (NSBF) og cricket (NCF) har i en tre-års periode samarbeidet med kommune, 

prosjektledelse og entreprenører under oppbygging friidrettsanlegget og rehabilitering av banen 

NSBF og NCF skal bruke i felleskap.  Begge idretter var i høst på befaring på Rud for å få en oversikt 

over hvor prosjektet er, og hva vi kan forvente. Beklagelig nok har ikke vårt ønske om oppfølging, 

møter og befaring vært prioritert. Prosjektet har en betydelig forsinkelse, manglende oppfølging med 

minimal kontakt mot idrettene som skal ha sin tilhørighet der. 

Rapport fra befaringen ble sendt samtlige aktører involvert, med kopi til leder i idrettsrådet. Dette 

inkluderte bildedokumentasjon på de innvendinger vi har per i dag, for begge idretter.  

Per i dag er cricket pitchen anlagt og treningsnett satt opp, men det er betydelige punkter før NSBF 

og NCF kan godkjenne anlegget som spillbart. Begge idretter er på saken i felleskap. 

   
 

 

Drammen 

Pågående dialog med Idrettsrådet for oppgradering av banen i henhold til flere års innmelding av 

elendige og etter hvert farlige forhold. NCF har bedt om et møte for videre dialog og planlegging.  

Rapportering av ytterligere hærverk på pichen ble rapportert senest i november 2021. 

NCF har tett dialog med Drammen idrettsråd og kommune, med har per i dag erfart at ingen tar 

ansvaret. Tegninger, løsninger, skisser og priser er delt med de ansvarlige. Det kan vises til utallige e-

poster, telefoner, befaringer og møter. Tross dette, er det ingen som tar cricketbanens tilstand på 

alvor. Situasjonen har vært løftet opp på flere ledernivå inkludert lederen for Viken Idrettskrets. NCF 

kan ikke gi seg i denne saken av respekt for de aktive og vår idrett – cricket. Med Norges 
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Idrettsforbunds innstiling til myndighetene, skal vi fortsette kampen for trygge sikre og verdige 

forhold for cricket i Drammen.  

Nye og flere anlegg er prioritet nummer én i Norges idrettsforbunds, der de 

påpeker at anlegg er den viktigste forutsetning for idrett og fysisk aktivitet. 

Anleggskonferanser – Viken | Trøndelag 

Cricket var representert på Anleggskonferanse Nærmiljøanlegg i Fredrikstad, Asker og Trondheim. 

Her presenterte vi mulige løsninger knyttet til cricketaktivitet. Se presentasjon - HER. 

 
Nyhetssaker knyttet til anlegg og banestatus  

Bane & anlegg 1 - LES MER  

Bane & anlegg 2 - LES MER 

Bane & anlegg 3 - LES MER 

Bane & anlegg 4 – LES MER 

 

Anleggsutstyr 
NCF har i løpet av 2021 bestilt opp nytt utstyr til alle Oslos oppgarderte baner, samt tilleggsutstyr 
som utebys banene kan ha behov for.  

 

Boundary rope 

Boundary rope winder 

Boundary flagg 

Score board 

 

Generelt 
NCF sitt hovedmål er som tidligere, å jobbe med utviklingstiltak for å øke aktiviteten for barn, unge 
og kvinner. I dette arbeidet kreves målbevisst og langsiktig arbeid med klubbene som faktisk er 
leverandørene av aktiviteten.  
Cricketforbundet må kunne vise til mye større andel barne- og ungdomsaktivitet enn i «2019-kaken» 
under:  
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http://www.cricketforbundet.no/resources/bilder/nyheter/2021-Presentasjon-nermiljoanlegg.pdf
http://www.cricketforbundet.no/nyheter/status-cricketbaner--nett
http://www.cricketforbundet.no/nyheter/banestatus
http://www.cricketforbundet.no/nyheter/status-cricketbanet--nett
http://www.cricketforbundet.no/nyheter/gront-lys-for-vedlikehold-av-oslos-baner
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Oslo, 30. mars 2022 
 
 
 
Shahbaz Tariq   Neeta Sankholkar   Moosa Ali Rashid  
President   Visepresident    Styremedlem  
  
 
 
Yousuf Gilani   Farial Safdar    Gry Bruaas 
Styremedlem   Styremedlem     Generalsekretær                
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Moosa Ali Rashid
Annen representant
Serienummer: 9578-5998-4-883308
IP: 51.175.xxx.xxx
2022-03-30 11:55:32 UTC

Gry Bruaas
Daglig leder
Serienummer: 9578-5997-4-6122
IP: 62.92.xxx.xxx
2022-03-30 12:16:16 UTC

Yousuf Gilani
Annen representant
Serienummer: 9578-5999-4-1265790
IP: 46.15.xxx.xxx
2022-03-30 13:42:35 UTC

Neeta Pradip Sankholkar
Annen representant
Serienummer: 9578-5990-4-1975335
IP: 79.150.xxx.xxx
2022-03-30 17:11:03 UTC

Farial Zia Safdar
Annen representant
Serienummer: 9578-5999-4-4414200
IP: 84.212.xxx.xxx
2022-03-30 20:21:38 UTC

Shahbaz Tariq
Styreleder
Serienummer: 9578-5997-4-217900
IP: 84.214.xxx.xxx
2022-03-30 22:19:00 UTC
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2021 NCF Årsoppgjør
            W7VIT-NQ4PH-TPSGD-AHPSS-CAW6Z-Z5KIS
            SHA-256
            a76ac1cf2d781ab828f3b663732f008f9574ec16778e35794383bb108c4e4ab0
            
                                    
                                                                            annen representant
                                            
                            
        
            
            2021 Årsberetning Norges Cricketforbund
            MUCMZ-NCCED-BIDTB-B35NX-UBY2Z-E8P8F
            SHA-256
            7ddf3903d3cb5334d6d34e9aeb7d1b8d28c55d969ab61f7ace29a355af479c2c
            
                                    
                                                                            annen representant
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            

2021 NCF Årsoppgjør
            W7VIT-NQ4PH-TPSGD-AHPSS-CAW6Z-Z5KIS
            SHA-256
            a76ac1cf2d781ab828f3b663732f008f9574ec16778e35794383bb108c4e4ab0
            
                                    
                                                                            annen representant
                                            
                            
        
            
            2021 Årsberetning Norges Cricketforbund
            MUCMZ-NCCED-BIDTB-B35NX-UBY2Z-E8P8F
            SHA-256
            7ddf3903d3cb5334d6d34e9aeb7d1b8d28c55d969ab61f7ace29a355af479c2c
            
                                    
                                                                            annen representant
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
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                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
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                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
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