
 

Protokoll 3, 2022 
Norges Cricketforbund 

Dato: Tirsdag 29. mars 2022, kl. 16:00 - 18:00 

Sted: Idrettens Hus/Teams 

Til stedet 

Shahbaz Tariq    President  

Neeta Sankholkar   Visepresident via teams 

Moosa Ali Rashid   Styremedlem   

Yousuf Gilani          Styremedlem 

Bijeyata Kumari   Varamedlem via teams 

Harpal Singh Sidhu  Varamedlem via teams 

Gry Bruaas   Generalsekretær  

Erik Aas Andersen  Administrasjonen, sekretær 

 

Ikke til stede 

Farial Safdar   Styremedlem       

 

Sak 22, 2022 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak: 

Styret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste. 
 

Sak 23, 2022 Godkjenning av protokoll  

Vedtak: 

Protokoll fra forrige styremøte 2/2022 er tidligere sendt ut og godkjent per e-post. 

Sak 24, 2022 Årsregnskap 2021 

Utkast til Årsregnskap 2021 ble gjennomgått i sin helhet sammen med Idrettens regnskapskontor 

(IRK) v/Tori Halvorsen under styresak 2/2022. Ferdigstilt og revidert Årsregnskap for 2021 ble sendt 

ut i forkant av styremøtet for en siste gjennomgang før godkjennelse og signering. 

Vedtak: 

Styret vedtok årsregnskapet for 2021 som sammen med Årsberetning 2021 sendes over fra revisor for 

digital signering i etterkant av møtet. Styret ba generalsekretæren offentliggjøre dokumentene på 

nettsiden så snart alle har signert. 

 

 

 

 

 



 
Sak 18, 2022, Komite & utvalg – utsatt 

Kandidater er vurdert og spilt inn på følgende grunnlag: 

• Kompetanse & tilgjengelighet 

• Engasjement og ansvarsbevissthet 

• Administrasjons- og kommunikasjonsferdigheter  

• Samarbeidsevne & erfaring 

• Punktlighet 

Komite & utvalg er administrasjonens forlengede armer, der det er avgjørende at samarbeide internt 

og eksternt i komiteen og administrasjon fungerer best mulig. Her er det viktig at hvert enkelt 

medlem er sitt ansvar bevist, følger mandat, retningslinjer og kriterier med gode holdninger og 

samarbeidsevner. 

Vedtak 

Styret vedtok følgende sammensetning av ankeutvalget, dommerkomiteen, sanksjonsutvalg, utvalg 

for barn, ungdom, bredde og kvinner for 2022/2023:  

 

Ankeutvalget  

Leder, 3 medlemmer og 1 varamedlem. 

Navn Rolle Klubb 

Faheem Ali Kappan Leder NTNUI 

Talib Hussain Medlem Vålerenga CK 

Raksha Jangir Medlem Vestli CK 

Asad Ullah Medlem Moholt CK 

Stanley B. Seneviratne Varamedlem United CK 

 

Dommerkomite  

Leder, 4 medlemmer og 1 varamedlem. 

Navn Rolle Klubb 

Ashis Patro Leder Fjord CK 

Sudhanshu Shekhar Pandey Medlem Hisøy IL Cricket 

Usman Haider Medlem Bjørvika CK 

Bilal Ahmad Sheikh Medlem Strømsø CK 

Abhishek Dhaniwal Medlem Bislet Ducks CK 

Soby Thomas Varamedlem Lassa CK 

 

Sanksjonsutvalget  

Leder, 3 medlemmer og 1 varamedlem 

Navn Rolle Klubb 

Asad Haider Khan Leder Bærum CK 

Syed Shumail Hassan Medlem Vestli CK 

Nouman Shehzad Butt Medlem Fossum CK 

Irfan Awan Medlem Nation CK 

Til ny innstilling Varamedlem  

 

 



 
 

Utvalg for barn, ungdom, bredde og kvinner  

Navn Rolle Klubb Ansvarlig 

Gopi Krishna Repaka Leder Vestli CK  Barn/unge/kvinner 

Vinay Ravi Medlem Nord CK Barn/unge 

Husnain Ali Medlem Sentrum CK Barn/unge 

Muhammad Arshad Medlem Sinsen CK Barn/unge 

Tahir Shaban Medlem Moholt CK Barn/unge 

Nadeem Ahmad Qureshi Medlem Sinsen CK Barn/unge 

Waqas Asif Medlem Drammen CK Barn/unge 

Razia Sultana Medlem  Sinsen CK Kvinner 

Raksha Jangir Medlem Vestli CK Kvinner 

Nadeem Arvinda Mahmood Medlem Inter Lions CK Kvinner 

 

Engasjement og ansvarsområder vil bli endelig fastsatt sammen med utvalget under oppstartsmøte. 

  

Sak 25, 2022, Mandat 2022 DK, SU, AU 

I tråd med erfaringer, innspill og behov for oppdateringer, har vi gjennomgått mandatet til det 

enkelte utvalg/komite. Vi har hensyntatt innspill fra komite/utvalg, aktive, NIF bredde og egne 

erfaringer. Hva har fungert, hva kan bli bedre? Mandatet for utvalg for barn, ungdom, bredde og 

kvinner ønsker vi å tilpasse sesongens aktivitet og mål sammen med Utvalget. Mandatet er knyttet til 

målrettet aktivitet for å nå NCFs strategimål og skal tilpasses sesongen og ressursene.  

 

Følgende mandater er vedlagt styredokumentene: 

• Ankeutvalget 

• Dommerkomiteen 

• Sanksjonsutvalget 

Vedtak 

Styret vedtok mandatet for dommerkomite og Ankeutvalget. Styret vedtok deretter, skriftlig og i 

henhold til NIFs lov § 2-9 2. ledd, sanksjonsutvalgets mandat etter gjennomgang og godkjennelse fra 

NIF juridisk. Styret ba generalsekretær tilgjengeliggjøre dokumentene for medlemsorganisasjonen.  

 

Sak 26, 2022, Etikette 

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe i forbundsstyrets møte under sak 86, den 8. september 2021 

bestående av Shahbaz Tariq, Neeta Sankholkar, Moosa Ali Rashid og Yousuf Gilani med oppdrag å 

gjennomføre forarbeidet knyttet til gjeldende ukultur og manglende etikette i Norsk Cricketmiljø. 

NCF skal alltid være åpen for uenighet og konstruktive løsninger, men kjempe mot alle type sjikane, 

trusler og usannheter, er vi ferdige med. 

I tråd med NIFs retningslinjer, Idrettens visjon og NCFs strategi, ønsker NCF 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. 

I tråd med NCFs strategidokument og NIFs veileder for trakassering og vold, er det nå på tide å ta 

ansvar i egne rekker. Veileder for Vold og Trusler 2020 har vist at retningslinjer for etikette og god 

oppførsel er viktig å vedlikeholde i hverdagen. 

Forbundsstyret støttet Arbeidsgruppens anbefaling om å implementere strengere sanksjoner for få 

bukt med stigende ukultur i vårt miljø. Utvidelse/oppdatering av § 17.3 Uakseptabel oppførsel ble 

grundig diskutert. Administrasjon er allerede i dialog med NIF juridisk om denne saken. 

 

Vedtak: 

Styret tok informasjonen til orientering og ba generalsekretæren følge opp innspill og vurderinger 

som kom frem under møtet i sin dialog med NIF juridisk.  

 

Sak 27, 2022, T10 turnering i 2022 til vurdering 

T10 er et format Europa og verden snuser på, samtidig som The International Cricket Council (ICC) 

følger avventende med på utviklingen. De arrangerer ikke selv T10 turneringer, men støtter opp 

under enkeltturneringer som f.eks. ECL/ECC som også Cricket Norge er en del av. 

Som en konsekvens av dette, vil det være hensiktsmessig å se på mulighetene for å arrangere egen 

T10 turnering i Norge, slik at vi følger trenden og samtidig kan bli bedre kjent med formatet. Skulle 

det vise seg vellykket, kan en årlig T10-turnering etter hvert også legge grunnlaget for 

representasjonen for Norge under fremtidige ECL-turneringer. 

Her må det tas hensyn til ulike ting: 

• Banekapasitet 

• Turneringsformat nasjonalt/regionalt 

 

Vedtak: 

Styret vedtok å arrangere en NCF T10-Festival med følgende rammer for arrangementet i 2022 

sesongen: 

• 10 lag deltar i T-10 turnering. To beste lag i hver divisjon fra T20 Championship. 

• Lagene deles i to grupper, bestående av 5 lag i hver gruppe. 

• Alle 5 lag spiller mot hverandre (singel runde) i gruppen. 

• 2 beste lag fra hver gruppe spiller semifinaler, vinnere av semifinalene spiller finale. 

• T-10 turnering avvikles i løpet av en helg og kalles «T-10 Cricket Festival» 

• Premieutdeling for T-10 turnering skal foregå på cricketbanen etter finalen. 

• Vinneren av T-10 Cricket Festival representere Norge under ECL 2023. 

• Tidligere styrevedtak sak 6/2022, punkt b, «Vinneren av T20-seien 2022, 1. divisjon 
representerer Norge under ECL 2023» annulleres. 
 

 

 

http://www.cricketforbundet.no/forbundet/antidoping_-anti-korrupsjon_-og-veileder-for-vold-og-trusler-/veileder-for-vold-og-trusler
http://www.cricketforbundet.no/resources/bilder/nyheter/Protokoll-1_-2022.pdf


 
Sak 28, 2022, Serieavvikling 2023  

Med den banekapasiteten og den banetilgangen NCF har i dag, vil en ikke ha kapasitet til å få 

gjennomført Super-League med dobbel serie i 2023. I tillegg vil realisering av styrevedtak i sak 104, 

trolig øke antall U-lag i seriespill allerede fra sesongen 2023, og gi ytterligere press på banene.  

  

I tillegg er tilgjengeligheten på banene vi deler med andre idretter og andre kulturelle aktiviteter en 

utfordring, som gir NCF manglende forutsigbarhet for banekapasiteten.  Denne situasjonen må vi 

leve med å ta høyde for. Kommunal sesongåpning av baner samt terminlister og kulturarrangement 

vil være en vedvarende faktor som påvirke NCFs banekapasitet.  

Vedtak: 

Styret vedtok å se på mulighetene til videre utvikling av seriespill innenfor de rammene NCF må 

forholde seg til vedrørende banekapasitet, og vil jobbe videre ut ifra følgende endringer i Super-

League 2023 

• Elite, 1. og 2. divisjon slås sammen i 2 divisjoner av 15 lag i hver divisjon. 

• Det skal spilles enkel runde med 40 over. 

 

Sak 29, 2022 styrehonorarer 

Styret ble orientert etter ønske formidlet i styremøte 2-2022, om utbredelsen vedrørende bruk av 

honorarer i idretten på forbundsnivå. Det ble i sakens ordlyd presentert eksempler på ulike 

særforbund og bruken av styrehonorarer, samt prosessen for evt. innføring av styrehonorarer. 

Innføring av styrehonorarer 

Styrehonorar vedtas på Crickettinget. Normalt avgjøres størrelsen på honorarer av en egen komite 

som f.eks. honorarkomite. Det kreves at det oppnevnes en slik komite ved innføring av 

styrehonorarer.  

Styret må da spille inn sin sak under Forbundstinget og innføring av styrehonorar som inkluderer 

spesifikke honorarer knyttet til de ulike roller. 

Det er også påkrevd at evt. forslag til styrehonorar er inkludert i langtidsbudsjettet som legges frem 

på Forbundstinget. Under behandling av ting saken, er hele styret inhabile og må forlate salen. 

Resten er deretter opp til Forbundstinget å avgjøre om styrehonorar skal innføres eller ikke og 

eventuelt på hvilket nivå.  

Vedtak: 

Styret tok informasjonen til orientering. 

 

Sak 30, 2022, Orientering 

1. Styringsbarometer for styret og administrasjonen, gjennomført 

2. Seriedeltakelse, status 

3. Påmelding kurs, status 

4. Klubbledermøte 2/2022, 

Møtet er på grunn av Ramadan flyttet til 24. april 2022, kl. 14:00-15:30 via Teams. 

http://www.cricketforbundet.no/resources/forsidebilder/Protokoll-Styremote-20_2021-1.pdf


 
5. Sesongavslutning barn, unge og kvinner 

Seremoni lørdag 7. mai på Stubberudmyra.  

6. Anlegg 

Bærum, Rud 

Pågående samtaler med prosjektansvarlig, kommunen og Idrettsrådet i samarbeide med 

Soft- baseball (SBBB). I mangel av tilbakemelding på e-poster tilbake fra november 2021, er vi 

endelig i dialog med Prosjektet. Det gjenstår betydelige detaljer for å få bane og treningsnett 

klare til sesongstart på Rud 10. mai. Betryggende at vi er i dialog, men vi vokter prosess og 

ferdigstillelse både fra kontoret og på befaringer. NCF samarbeider godt med SSBB både for 

ferdigstillelse av banen og sambruk gjennom sesongen for trening, spill og turneringer. 

 

Drammen 

Nye kontinuerlige purringer, via e-post og telefon på alle nivå. Nå er tidligere e-post på nytt 

sendt til kommunens generelle e-post da det mangler svar fra de ansvarlige. Vi nærmer oss 

med stormskritt sesongen, skal banen være spillbar til sesongåpning er det bare tid av veien. 

 

Sviland, Sandnes 

Kommunen har bestilt mobilt treningsnett fra Durrant Sport via NCF. Et gledelig tiltak for den 

lokale klubben.  

 

Lade, Trondheim 

Trøndelag er et foregangs fylket for cricket og andre mindre idretter i Norge. Nye spennende 

muligheter er til vurdering etter flere år med behovsinnspill på bl.a. kastebur. Sammen med 

Soft- baseball (SBBB) er det nå store muligheter for at det skal bygges kastebur med 1-2 løp 

under tribunen på Lade. Vi har deltatt i møter og følger nå opp i felleskap med detaljer inn i 

prosjektet.  

 

Granåsen, Trondheim 

I forbindelse med utbygging av Granåsen skal det bygges en fullskala innendørs fotballhall, 

med 68X105 meter banefalte og kunstgress Her er bl.a. Cricket invitert til å spille inn evt. 

aktuelle behov for bruk. I møte med Prosjektet denne uken, skal vi sammen med SBBB spille 

inn mulig utnyttelse av arealet både for trening/nett og turneringer for de unge. 

 

7. Kommende møter  

8. Landslagspool og landslagsuttak 

9. Regionbesøk Bergen 

 

Sak 31, Diverse  

NCF har mottatt innspill for mulighet til å etablere avtaler for streaming av NCFs ulike seriespill. Vår 

organisasjon har mange utviklingspotensialer der NCFs strategi viser veien. Det ene utelater ikke det 

andre, men prosessene må vurderes nøye opp mot hverandre i forhold til mål, ressurser og økonomi. 

Parallelt må forbundet sette seg godt inn i de krav som stilles ved innføring av offisiell streaming, 

både med hensyn til krav, GDPR og godkjennelser. NCF i samråd med NIF og andre mindre 

særforbund alt i gang for å sette oss inn i de muligheter og krav som stilles. 



 
Mens NCF gjør seg kjent med muligheter, løsninger og kriterier, kan klubbene streame sine egne 

kamper med samtykke fra motstanderlaget så lenge det ikke drives kommersielt salg av opptakene.  


