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Sak 35, 2022, Reisestøtte 2022 

Grunnlaget for reisetilskudd 2022 er som vanlig basert på kampplanen, antall reiser, avstand, 

bompenger og påkrevd transportmiddel. For 2022 er det vedtatt en budsjettramme på kr 200 000 til 

reisestøtte i utgangspunktet til gjennomføring av T20 Championship. 

Under følger oppsett som viser antall kamper for reisende lag både for T20 Championship og Super 

League, med unntak av playoff – kampene: 

 

 

Under følger oppsett som viser antall kamper for reisende lag i T20 Championship alene: 



 

 

Kommentarer til tabellene: 

- 50% dekning av reisekostnadene for 1 (en) bil ved kjøregodtgjørelse på kr 3,50 per km, 

inkludert bompenger og ferjeutgifter for alle kamper for reisende lag i T20 Championship og 

Super League, vil det bety nærmere kr. 250 000 i tilskudd. I praksis blir det noe mindre da 

noen lag spiller to kamper samme helg de reiser. Grunnlaget for utregningen er antall 

kamper det må reises til de ulike banene, se sum kamper. 

- Tilsvarende for reisestøtte til klubber som bare reiser til T20 blir ca. kr 110 000. Dekkes 

kostnader for 1 (en) bil 100% blir reisestøtten ca. kr 220 000 og i praksis nærmere kr 200 000 

da flere kamper spilles aktuelle helger. Grunnlaget for utregningen er antall kamper det må 

reises til de ulike banene, se sum kamper. 

Ved å støtte klubbene i form av reisetilskudd til begge seriene, vil alle klubbene nyte godt av 

ordningen i en tid der reisekostnadene har økt betydelig grunnet dyrere drivstoff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Forslag til vedtak: 

Styret vedtok følgende reisetilskudd for T20 Championship og Super League for 2022. Reisestøtten blir 

utbetalt i sin helhet ved endt sesong: 

 

Reise Tilskudd per reise per lag 

Viken/Oslo/Drammen – Sandefjord   kr              500,00  

Viken/Oslo/Drammen – Trondheim  kr           2 300,00  

Viken/Oslo/Drammen -Sandnes  kr           2 700,00  

Hisøy – Sandefjord  kr              550,00  

Hisøy – Oslobaner/Drammen  kr           1 150,00  

Hisøy – Sandnes  kr           1 200,00  

Sandefjord – Sandnes  kr           2 350,00  

Sandefjord – Trondheim  kr           2 700,00  

Stord – Oslo  kr           2 050,00  

Stord – Sandnes  kr              700,00  

 

Sak 37, 2022, NCF dommer/scorer ressurser 

Klubbene har ikke fulgt opp pålegget om å stille med kvalifiserte dommere og scorere i henhold til 

§10.2 i Spillereglementet. 

De har heller ikke i nødvendig grad blitt påminnet kravet som ligger i § 10.2 og dermed har ikke § 

10.2.1 blitt praktisert. Resultatet er at flere klubber ikke har meldt inn dommere/scorer mens andre 

har mangelfull innmelding.  

I tillegg har dommere/scorere som er registrert og har fullført obligatorisk Oppfriskningskurs, i liten 

grad gjort seg tilgjengelig for oppdrag.  

Konsekvensen av dette er at Dommerkomiteen (DK) har hatt for få dommere og scorere tilgjengelig 

til årets sesong.  

DK har ansvaret for å utpeke dommere og scorere på individuelt nivå. I særtilfeller NCF. Klubbenes 

ansvar ifølge § 10.2.2 sett i sammenheng med denne situasjonen, gjør spillereglementet meget 

utfordrende å følge.     

Under pågående utfordringer med dommer/scorer ressursene har DK, NCF administrasjon og styrets 

president hatt tett kontakt om de utfordringene som dagens situasjon har medført. 

Med bakgrunn i pågående utfordringer med dommer- og scorer ressurser til sesongens kamper er 

det nødvendig vurdere tiltak for oppfølging, engasjement og bevisstgjøring av de krav som stilles ved 

deltakelse i seriespill. Følgende bør vurderes og evt. vedtas: 

A. Håndhevelse av Spillereglementets §§10.2 og 10.2.1 

a. Strafferamme i henhold til §10.2.1 

B. Dommerstruktur 

C. Dommerpanel 

D. Honorarer dommer & scorer 

E. Reisestøtte for dommere ved regionale kamper 



 
 A.1 - Håndhevelse av Spillereglementets §§10.2 og 10.2.1 

§ 10.2 Oppnevning av kvalifiserte dommere  

Innen 1. april må hver klubb som deltar i kampaktivitet arrangert av NCF, melde inn navn på 

minst tre kvalifiserte dommere og en scorer fra sin klubb som er tilgjengelige for å 

dømme/score minst tre kamper i løpet av sesongen. 

§ 10.2.1 Lag som ikke melder inn kvalifiserte dommere/scorer til administrasjonen i NCF innen 

fristen, ilegges en bot på kr 1000 per manglende kvalifiserte dommer eller scorer. Klubber kan 

søke om dispensasjon fra denne regelen grunnet regionale/geografiske utfordringer. 

NCF dommerkomite (DK) og administrasjon, er ansvarlig for håndhevelse av de spesifikke paragrafer. 

Av ulike årsaker har arbeidet ikke vært prioritert til nå. Oppdatert oversikt og lister er nå innhentet 

fra DK. Det har gitt administrasjonen nødvendig grunnlag for videre prosess mot klubb og det 

ansvaret som følger det å delta i seriespill. 

Klubber som til nå ikke har rapportert inn dommere/scorer og klubber som ikke har rapportert inn 

tilstrekkelig antall dommere/scorer, har fått frist til fredag 3. juni til å etterleve kravene i §10.2. Etter 

fristen trer spillereglementets § 10.2.1 i kraft og klubben bøtelegges med kort betalingsfrist. 

Det blir satt opp er ekstra scorerkurs og oppfriskningskurs for etter registrerte dommere/scorere. 

Det er vedlagt et eget dokument som viser status for hver enkelt klubb som har lag med i seriespill i 

forhold til antall innmeldte dommere og scorere, før og etter påminnelsen med frist 3.juni.  

 

A.2 - Strafferammen til § 10.2 

Under møte mellom NCF styret og DK ble det diskutert om strafferammen for § 10.2 skulle utvides. 

Her må vi påse at aktuelle endringer er mulig å følge opp og håndheve.  

Ulike strafferammer ble diskutert: 

1. Boten øker til kr. 5000 

2. Bot kombinert med poengtap (kr. 5000 og 2 poengtap) 

3. Bot kr. 5000 og utestengelse fra serien om boten ikke betales innen fristen 

4. Klubb som ikke har registret påkrevd antall dommere/scorer innen 1.april, mister retten til å 

delta i seriespill inneværende år, med de følger spillereglementets gir i §§ 5.3.1, 5.3.2 og 5.4.  

B- Dommerstruktur 

I forbindelse med knapphet av dommer- og scorerressurser er det diskutert å endre strukturen for 

dømming og scoring for U13-serien, tilsvarende dømming og scoring for U9 og U11. En slik endring vil 

medføre at samtlige kamper hvor det spilles med softball/tennisball, vil ansvaret for de offisielle 

dommere- og scoreroppgavene ligge hos trener og/eller foreldre og frivillige. Mulige utfall etter 

vurdering: 

 

1. Beholde NCF - oppnevnte dommer og scorer i U13-serien 

2. Innføre ansvar for dommer og scoreroppgavene i U13-serien til trener og/eller 

foreldre/frivillige 

 

 

 



 
C - Dommerpanel  

§ 10.1.4 Dommerpaneler 

Dommerpanelene vil bestå av elite, senior og junior. Kun kvalifiserte dommere som har 

gjennomgått årlig oppfriskningskurs og inngått kontrakt med NCF, vil bli tatt inn. Ved å 

underskrive kontrakten, gir dommerne aksept for vedlagte etiske regler og eventuelle 

konsekvenser ved brudd på reglene, ihht. DK’s mandat. 

§ 10.1.5 Panelene justeres minst en gang hvert år av Dommerkomiteen på grunnlag av 

tilgjengelighet, kvalifikasjoner, erfaring, tilbakemelding fra klubber og DK sin egen vurdering 

evt. via Boundry Assessment. En dommer kan når som helst flyttes opp eller ned av DK pga. 

manglende oppfyllelse av gitte vilkår. Forbundsstyret oppdateres og informeres om 

justeringer. 

 

§ 10.1.2 Det er kun kvalifiserte dommere som har fullført oppfriskningskurs/workshop som 

kan dømme kamper. Kun dommere som har gjennomført og bestått dommer kurs, anses som 

kvalifiserte dommere. 

Det pågår en diskusjon vedrørende eksisterende dommerpanel og dets funksjon. Det er sprikende 

oppfatninger om de ulike paneler virker etter sin hensikt – og motiverer dommere- og scorerstaben 

til videreutvikling og økt kompetanse. Debatten har pågått mellom styret, DK og administrasjonen og 

har i tillegg vært diskutert i dommerforumet.  

En mulig løsning kan være og reduserer til 2-nivås panel – Level 1 og Lever 2 

 
Level 1 
Består av nye dommere med fullført og bestått Stage 1 kurs Dommere uten erfaring samt erfarne 
dommere som ikke er tilgjengelige mesteparten av sesongen.  
  
Level 2 
Består av dommere som har Stage 2, har minimum to års erfaring, er tilgjengelig mesteparten av 
sesongen, Boundry Assessment med tilfredsstillende resultat og deltar på samtlige obligatoriske 
dommertreff/dialogforum for dommere. 
 
Ulike innspill mottatt og diskutert: 

1. Fjerne dommerpanelet i sin helhet med en flat honorering 

2. Redusere dommerpanelet til 2 nivå, Level 1 og Level 2 med tilpasset honorering 

3. Beholde eksisterende dommerpanel og honorarer som i dag 

Ved eventuelt endringer kan følgende paragrafer i spillereglementet påvirkes: § 10.1.4, § 10.1.5, § 

10.1.6, § 10.1.7 og § 10.1.8.  

D – Honorarer dommer & scorer 

I tråd med vurdering av dommerpanel og tilhørende honorarer må eksisterende honorering tilpasses 

eventuelle endringer i forhold til dagnes system.  

§ 10.1.6 Honorarsatsene vil variere mellom de ulike dommerpanelene og skal alltid være 

høyere enn honorar for dommerne utenfor panelene. 



 
 

Eksisterende honorarer dommere & scorer: 

Dommerhonorar 2022   Scorerhonorar2022 

Overs Elite  Senior  Junior  Non panel Level 1 Level 2 

50 Kr. 1200 Kr. 1000 Kr. 900 Kr. 700 Kr. 700 Kr. 800 

40 Kr. 1000 Kr. 800 Kr. 700 Kr. 600 Kr. 600 Kr. 700 

30 Kr. 800 Kr. 600 Kr. 500 Kr. 400 Kr. 400 Kr. 500 

20 Kr. 600 Kr. 400 Kr. 300 Kr. 300 Kr. 300 Kr. 400 

U19, U17, kvinner Kr. 600 Kr. 400 Kr. 300 Kr. 300 Kr. 300 Kr. 400 

U15 Kr. 500 Kr. 300 Kr. 300 Kr. 300 Kr. 300 Kr. 400 

U13 Kr. 400 Kr. 200 Kr. 200 kr. 200 Kr. 200 Kr. 300 

 

Ved eventuelt endringer kan følgende paragrafer i spillereglementet påvirkes: §§ 10.1.4, 10.1.5, 

10.1.6, 10.1.7 og 10.1.8.  

E - Reisestøtte for dommere ved regionale kamper 

Grunnlag for innføring: 

- Utfordringer med å få dommerne til reise til andre regioner. 

- Tillegg pga. ekstra reise tid – betales av klubber 

- Kjøre eller reisegodtgjørelse – betales av NCF 

Vedlagt saken et innspill fra dommerkomiteens medlemmer knyttet til ulike punker i saken. 

Forslag til vedtak: 

Styret vedtok følgende for å påse at dommer og scorere ressursene er tilstrekkelig å i henhold til 

spillereglementet: 

A. Hvis klubben ikke har registret påkrevd antall dommere/scorer innen 1. april, minster de 

muligheten til å delta i seriespill inneværende sesong. med de konsekvenser 

spillereglementets gir i §§ 5.3.1, § 5.3.2, § 5.4.  

 

B. Beholde NCF-oppnevnte dommere og scorere i U13-serien 

 

C. Redusere dommerpanelet til 2 nivåer - Level 1 og Level 2 med tilpasset honorering 

 

D. Innføre oppdaterte honorarer for dommer & scorer Level 1 og Level 2: 

Dommerhonorarer 2022 Scorerhonorar 2022 

Overs Level 2 Level 1 Level 2 Level 1 

50 Kr. 1500 Kr. 1200 Kr. 1000 Kr. 900 

40 Kr. 1300 Kr. 1000 Kr. 800 Kr. 700 

30 Kr. 1000 Kr. 800 Kr. 600 Kr. 500 

20 Kr. 700 Kr. 500 Kr. 500 Kr. 400 

U19, U17, kvinner Kr. 700 Kr. 500 Kr. 500 Kr. 400 

U15 Kr. 500 Kr. 400 Kr. 400 Kr. 300 

 



 
E. Reisetilskudd regionale dommer- og scoreroppdrag 

Kategori Lag tilskudd NCF tilskudd 

Oslo dommer i Sandefjord  300 i tillegg   Ihht. Gjeldende takster/kvittering via Visma 

Oslo dommer i Drammen 200 i tillegg Ihht. Gjeldende takster/kvittering via Visma 

Oslo dommer i Bærum 100 i tillegg Ihht. Gjeldende takster/kvittering via Visma 

Bærums dommer i Sandefjord 200 i tillegg Ihht. Gjeldende takster/kvittering via Visma 

Bærums dommer Drammen 100 i tillegg Ihht. Gjeldende takster/kvittering via Visma 

Bærums dommer Oslo  100 i tillegg Ihht. Gjeldende takster/kvittering via Visma 

Drammens dommer i Sandefjord 200 i tillegg Ihht. Gjeldende takster/kvittering via Visma 

Drammens dommer i Bærum 100 i tillegg Ihht. Gjeldende takster/kvittering via Visma 

Drammens dommer i Oslo 200 i tillegg Ihht. Gjeldende takster/kvittering via Visma 

 

Sak 38, 2022, T10 Festivalen  

Som oppfølging til sak 27/2022 T10 turnering i 2022 til vurdering, ønsker styret å gå videre i 

planlegging og detaljer for avviklingen. President Shahbaz spiller inn følgende: 

«Etter vedtak i tidligere styremøte om å arrangere T-10 cricket festivalen er det viktig å ta 

opp endelig diskusjon om avvikling av festivalen so en sak på styremøte den 8. juni.  

Jeg kommer til å foreslå avviklingen i helgen 27.-28. august som kan resultere og flytte en del 

T-20 kamper før den dato. Vi har god bane kapasitet for T-20 kamper. Administrasjon kan 

lage oversikt over kamper som kan flyttes.» 

T10 Festivalen ble i mars innlemmet som en del av seriestrukturen og må implementeres i 

eksisterende kampplan.  Med gjeldende vedtak skal T20 Championship og påfølgende Playoff være 

ferdigspilt, da resultatet legger grunnlaget for T10 Festivalens oppsett.  

Administrasjonen vil presentere et grunnlag for kampbytte. Listen vil bli delt med styret innen tirsdag 

7. juni sammen med evt. andre dokumenter knyttet til sakslisten. 

 

Åpnet vedtak: 

 

Sak 39, 2022, Sesong 2022 evaluering midtveis 

Under pågående sesong har styret delt ulike innspill til planlegging og tilstanden, etter en drøy 

måned ut i sesongen. Administrasjonen vil under kommende styremøtet orientere & redegjøre for de 

spørsmål som er innkommet i denne perioden. 

Styremedlem Moosa Ali Rashid spiller inn følgende: 

1. Kampplan 
Jeg føler at kampplan blir bare utfordring for Admin. Hvor ligger svakheten ? Det blir ikke 
planlagt at hvordan sesongen skal fullføres. Beklager ansvarlig  har null oversikt over antall 
kamper  menn, u19, u17 og dame cricket. Det blir fremvist til oss  på styremøter at det skal 
være så mange antall kamper  og det er dårlig banekapasitet og det er ikke slik.  Baner har 
vært ledig i helgene også. hva er grunn? Veit at Ekeberg 1 har vært ledig og lagene har spilt 



 
på Ekeberg 2 og Ekeberg 3.  Kampplan planlegges ikke på måten det skulle ha gjort. Lagene 
har enten 2 til 3 ukers vente tid eller så spiller de 5 til 6 kamper innen 10 dager? Er det ikke 
lurt å fremleie kampplan ansvar til eksterne firma, som kan lage kampplan etter vårt behov? 
Vi kunne ha hatt t20 med dobbel runde veldig lett men jeg mener det er dårlig planlegging. 
Det er ikke blitt tatt hensyn til barna cricket. jeg og bejeyata hadde sendt mail  før sesongen 
at det er lurt å bruke kun 1 fast bane for barna cricket. fikk aldri noe svar. 
 

2. Når det gjelder barna cricket. 
Det har vært snakk om at vi skal prøve klubber å danne junior lag. På måten vi gjør det nå, er 
jeg redd for at det er ikke lenge til vi skal være uten barna lag snart. City, Vestli og Mask 
driver på veldig proff måte og alle lagene har ikke problem når det gjelder lokaler. I 2021 ble 
vi enig om at vi skal arrangere 1 eller 2 uker cricket festival for u9,u11 og u13 men hva har 
skjedd i år? U13 skulle  kamper akkurat på samme måte som vi spiller liga? Er det ikke 
urettferdig mot lagene eller ansvarlig om de skal ta med et lag fra Oslo til Drammen for å 
spille 10 overs kamp for barna? Det hadde vært mye bedre om et lag kunne ha spilt 3 kamp i 
en dag, Jeg er redd for at på måten klubber trekke u lagene, snart skal vi være uten barna 
cricket 
 

3. Dommerkomiteen - DK. 
Her  har vi hatt møter hvor vi har sett  på utfordringer, men hadde vi virkelig behov for et slik 
møte? Det var så enkelt å refere dk til å se på hva spillereglement sier? 
 

4. Gressklipping 
Det var ikke så verst i fjor som det er nå, på en lørdag eller søndag kamp høy gress er ganske 
klar tegn på at gressklipping enten ble gjort på  mandag eller tirsdag? Hva er grunn? 
Hvorfor  kan ikke vi klippe gress på torsdag eller fredag? 

 

5. Brakker 
Det har vært mye snakk om brakker på cricketbaner. Per i dag har vi 1 brakke på Ekeberg, 1 
på Ekeberg (3). ingen på Stubberud myra?  Synes ikke det hjelper å vise oss mail hvor admin 
har bestilt eller har hatt mail veksling med leverandøren. Å ha 1 brakke på Ekeberg 1, synes 
dere at det er nok for 27 personer? 
 
Stubberud myra  er uten brakker igjen? Ingen sittebenker heller? Det er verre situasjon nå 
enn vi hadde for 10 år siden. 

 

6. Nye pitches 
 
Jeg husker veldig godt, hver gang vi fikk orientering fra admin vedr status på nye pitches som 
skulle være på Ekeberg 1, Stubberud og Stovner, fikk vi beskjed at det skal være  på samme 
måte som vi har på Stavanger. Beklager, Jobben som ble utført på de pitchene er ikke i 
nærheten av Stavanger pitch. Vi måtte vente 10 år for nye pitches og hva har vi fått? 
 
Hva er grunn til at pitchene ble så dårlig? er det leverandør sin feil? Er det noe feil fra vår 
side? hvorfor fikk vi ikke samme Pitch som Stavanger? Har noen vært og sett på kvaliteten og 
måten pitchen er bygg på? 
 
Per i dag er det kun Ekeberg (2) og Ekeberg (3) pitch som  er ok for cricket. 

 



 
7. Spillereglementet § 6.5.6 

 
European Cricket League (ECL) 
Laget som vinner tittelen Norgesmesterskap (T20 Championship) representerer Norge i ECL 
året etter. 
 
Viser til styremøte fra 29 mars, sak 27,2022 
 
Vedtak: Styret vedtok å arrangere en NCF T10-Festival med følgende rammer for 
arrangementet i 2022 sesongen: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Hva er grunn til at den er ikke oppdatert? Om det blir noe misforståelse senere, da får jeg 
kritikk igjen fra klubber og samtidig hele styre  siden admin har ikke oppdatert 

 
Samme gjelder det for 40 overs opprykk og nedrykk og T20 eliminator forklaring bør være 
mere presis. 

 
8. Vedlikehold net 

Hvem har ansvar for vedlikehold nets? Sesong startet den 30 april, og  nets ble ikke fikset før 
16 mai? Hvorfor tok det 16 dager for bane ansvarlig å fikse nets? Har noen fra admin, styre 
eller bane ansvarlig vært på Stubberud myra og sett på nets? Er dere klar over hvor farlig det 
er for de som trener der? 

 
9. Diverse 

Jeg har en del andre tingene på hjertet som jeg skal ta opp på møte neste uke. 
 
Tilsvar styremedlemmer 
- Jeg tenker det er viktig og veldig nødvendig at vi fokuserer på punktene du tar opp. 
Det har absolutt ikke noe med å gjøre om en blir likt eller ikke. Jeg etterlyser fortsatt svar på 
mine spørsmål som jeg sendte til administrasjonen og styret uten å få svar på det. Det er 
utrolig trist at cricket har kommet i denne situasjonen på grunn av dårlig utført arbeid av 
noen nøkkelspillere – Yousuf 
 
Jeg er heilt enig om at noe må gjøres å bygge infrastruktur for cricket i Norge.  
1. Det må være brakker, tilgang til vann og toalett uansett hvor man spiller i landet ikke 

bare i Oslo. 

2. Også nets må være i orden. 

3. Gress på gressbaner må være klipt før kampstart. Ujevnt gress høyde kan føre til uønsket 

skader for spillerne.  



 
4. God pitch er en nødvendighet for å gjennomføre en kamp. Jeg har hørt at heller ikke 

Sandnes pitch er heilt optimal. Det er ujevnt gress rundt pitchen har jeg hørt. 

5. Det er veldig viktig å verdsette cricket for  barn / ungdom/ jenter - de er vår fremtid. 

Samtidig må vi sørge for at vi får spillere fra Norge og andre land å spille cricket. Det må 

ikke være bare spillere fra asiatiske landene – Neeta 

 

Jeg som har vært engasjert i Norsk cricket siden 1973 mener vi har hatt et vel fungert 

infrastruktur. 

Jeg, som leder for «Samarbeidsutvalg for Cricket» i 1980-90 tallet klarte å gjøre helt alene 

veldig mye. To nye cricketbaner (Grønmo (1987) og Ekeberg 1 (1996)) med brakker og stoler.  

Som første Generalsekretær (uten noen stab og uerfarte styremedlemmer) i NCF klarte vi ha 

telter på kampdager på Ekberg 2. Sittebenker på Rommen med to brakker.  

På grunn av min bakgrunn er jeg veldig skuffet hittil med sesong 2022. Jeg er 100% enig med 

Moosa om «Evaluering av sesong 2022» hittil. Alt han tar opp må vi diskutere på 

førstkommende møte fordi vi kan ikke fortsette med de tabber hittil - Shahbaz 

 
Styremedlem Yousuf Gilani spiller inn følgende: 

Beklager at jeg ikke har fått svart på denne. Her er jeg helt enig med Moosa, hvordan er det mulig at 

kampplanen ikke blir kvalitetssikret? Dette er dessverre en problemstilling som dukker opp hvert år. 

Jeg selv har blitt kontaktet av medlemsklubbene våre. De er skuffet, og temmelig irritert over styret 

og administrasjonen. Det er noen vi må på alvor.  

Jeg ønsker svar på følgende av administrasjonen: 

1. Hvem har ansvaret for å kvalitetssikre kampplanen? 

2. Hva betaler NCF Cricsport for å utarbeide kampplan? Hva inngår i pakken vi kjøper fra dem, 

og hvem var det som opprettet kontakt med leverandøren når NCF tegnet abonnementet 

med de? 

3. NCF må melde tydelig ifra til leverandøren at dette ikke er godt nok, og melde ifra at vi vil si 

opp avtalen med dem. Vi betaler penger uten å få den kvaliteten vi ønsker.  

Uncle Tariq, jeg ber om at det innkalles til et ekstraordinært styremøte.  Dette er alvorlig. Vi blir 

latterliggjort av medlemsklubbene våre, noe jeg syntes ikke er bra.  

 

Orientering og svar - Sak 39 Sesong 2022 evaluering midtveis  

Kampplan inkludert T10 Festivalen 

Hvem har ansvaret for å kvalitetssikre kampplanen? 

Administrasjonen har jobbet med kampplanen på følgende måte: 

1. Tariq har jobbet med grunnlaget for kampplanen og samarbeidet med CriqClubs i prosessen 

med å utarbeide selve kampplanen. Dette har i seg selv vært utfordrende med to serier for 

herrene, utenbys lag og baner og hensyn til kvinner og u-serier. I tillegg måtte deler av 

kampplanen settes opp på nytt grunnet datatekniske feil knyttet til NTNUI og Spektra. 



 
2. Erik har utarbeidet tabeller på bakgrunn av kampplan og påvist feil og utfordringer etter 

innspill på hva som skal sjekkes. Dette har gjentatt seg en rekke ganger gjennom prosessen 

for i best mulig grad kvalitetssikre arbeidet.  

 

Spesielt balansering av kampplanen med hensyn til jevn fordeling av kamper for lagene har 

vært utfordrende. CricClubs så ikke på når i måneden kamper ble satt opp for det enkelte lag, 

men forholdt seg til å summere antall kamper i måneden i balanseringen av kamper. Dette 

slo selvsagt negativt ut for flere lag.  En balansering av kampplanen i etterkant bidro en viss 

grad til bedring, men ikke tilstrekkelig.    

Tariq og Erik har sammen flyttet kamper fra Rommen og Bærum.    

 

Arbeidet med oppsett av kampplanen har allerede startet for 2023. Med bakgrunn i 

utfordringene for 2022 har vi fått erfaring og vet hva som er kritiske faktorer og må 

kvalitetssikres fr begynnelsen.  

Det er ønskelig å avvikle T10 Festivalen slik den er vedtatt av styret 27. og 28. august. 

Det er laget egne tabeller som viser konsekvenser og muligheter knyttet til kamper som må flyttes og 

ledig kapasitet på banene i Oslo. 

Her følger en oppsummering. 

− Tabell 1 og 2: 

Det er 23 T20 kamper som må flyttes fra uke 34 og 35. 

− Play Off for T20 innbefatter 20 kamper som er satt opp fra 5. september til og med lørdag 10. 

september. Alle fire finalene er satt opp på lørdag 10.  

− Totalt må det flyttes 43 T20 kamper som kan spilles på ukedager med unntak av finalene. 

Tabell 3: 

− For å frigjøre Ekeberg 1,2 og 3, må 9 Super League kamper flyttes og en kvinnekamp i T20. 

Disse kampene er ikke avhengig av å bli satt opp før eller etter en spesiell dato, men det er 

begrenset kapasitet i helgene i utgangspunktet og flytting av T20 kamper vil tvinge frem 

flytting av kamper til etter helgen 27. og 28. august.  

Tabell 4: 

Det er ønskelig fra Shahbaz å få flyttet T20 kampene til tidligere i august grunnet mange kamper i juli 

for enkelte lag. Det er begrenset med ledige baner i august. Første ledige dag er fredag 12.08. Dette 

skyldes Norway Cup som begrenser tilgangen på banene i Oslo sent i juli og første del av august.10 

hverdager frem til og med uke 21. august er ledige, samt lørdag og søndager som det kan settes opp 

7 kamper på. Total kapasitet er da ledig plass til 17 kamper    

 

Tabell 5: 

Da det vil være praktisk umulig å flytte alle T20 kampene til august, viser tabellen ledig kapasitet fra 

16. juli til og med 28. juli. I praksis vil dette si ledig banekapasitet til og med 11. august. 14 hverdager 

er ledig og det er kapasitet i helgedagene til 14 kamper. 

Total Kapasitet er da 28 kamper.  

 

 



 
Når det gjelder barna cricket. 

Viser til Sak 41, 2022, Orientering i styredokumentet 

Dommerkomiteen – DK 

Styret vil få en oversikt over klubber som har meldt inn dommere/scorer i h.h.t. spillereglementet 

samt dommere/scorere som er meldt inn etter påminnelse og en liste over klubber som sanksjoneres 

for manglede eller mangelfull registrering.  

Gressklipping, brakker og vedlikehold 

NCF har ansvaret for klipping av banen på Rommen og Ekeberg 1. På begge steder har vi egne 

gressklippere. BYM har ansvaret for klipping av Stubberudmyra, Ekeberg 2 og 3. 

NCF har ved flere anledninger lagt inn ønske om å klippe Ekeberg 3 og få ansvaret inkludert i 

Driftsavtalen. Dette er per i dag ikke godkjent av BYM. 

NCF har over flere år veiledet og forklart viktigheten av at gresset klippes og at det klippes kort.  

På Ekeberg 2 der vi sambruker med fotball, er dette ikke mulig. På Stubberud er det kun cricket som 

spiller med unntak av noen uker under Norway Cup, her skulle banen ha vært klippet etter cricket 

spesifikke krav. Vi har spilt inn lavere klipp som er avvist fordi det krever for mye å justere bladene på 

gressklipperen. Vi har også spilt inn 2 klipp i uken, som en løsning hvis de ikke kan klippe ønsket 

størrelse. 

At Stubberud nå ikke er klippet på uke to, er skammelig og veldig trist. Det er meldt inn skriftlig med 

bilder, per telefon og nye henvendelser pre e-post. De lover å ta det videre med drift slik at banene 

er spilleklare. Vi forventer da at arbeidet utføres. 

I helgen var GS på tidlig morgen befaring og fant høyt gress. Forsøkte å ta kontakt med 

driftsstasjonen og ansvarlige som var stengt.  

Vedlagt Driftsavtalene med BYM som viser ansvarfordeling og godtgjørelse for det NCF tar hånd om, I 

vedlegg 2. 

NCF har purret på tilbakemelding fra BYM for møte med president Shahbaz Tariq. NCF skal sende ny 

henvendelse til Byrådskontoret for et ønsket møte med Byråden, pga. av forholdene. 

Vi har hatt en god dialog med BYM ansvarlige Lars Flydal (Stubberudmyra, Rommen, Furuset og 

Bjørndal) Oddbjørn Halvorsen (Ekeberg 1, 2 og 3). Gode årlige evalueringsmøter og 

planleggingsmøter med gode intensjoner om å utføre nødvendig arbeide, som etter hvert endte opp 

i påminnelse på påminnelse og fortsatt en lang liste med ugjort vedlikehold.     

Eksempel dialog og planlegging 2022 vedlegg «Sak 39, 2022, Sesong 2022 evaluering midtveis_5» 

NCF har siden 2017 har kontinuerlig dialog med BYM. Der det i 2017 startet med en 17 punkts 

behovsliste på hva som MÅ utføres. Denne listen har vært med på møter i Byråden 3 ganger og i 

møte med generalsekretæren i Oslo Idrettskrets, der vi hadde med NIFs representanter fra 

anleggsavdelingen og administrasjonen. Bakgrunnen var flere år med trenering av nødvendig 

vedlikehold. 

Vedlikehold 

Vi kan også vise til lange prosesser for generelt vedlikehold på nettene, der sikkerhet - eller 

manglende sikkerhet har vært fokus. En rekke feil fra BYM og leverandører gjorde bl.a. at Rommen 

nett ikke ble reparert som avtalt og bekreftet.  



 
Brakker 

Både type brakker og antall brakker har vært på agenda i 

flere år. Kiosbrakkene Shahbaz Tariq har ønsket er ikke i 

sortimentet, men en minimumsstandard med vinduer på 

langside er innvilget. Brakker på alle banen fikk vi under 

årets planleggingsmøte beskjed om at må legges inn i 

årets reviderte budsjett. Ikke hensyntatt fra 

evalueringsmøte 2021. NÅ har BYM fått innkjøpsstopp på 

lik linje med Drammen. 

Vi har presentasjon helt tilbake fra 2015 som viser at 2 

brakker på hver bane har vært spilt inn, med samme argument som fortsatt er pågående/gjeldende. 

Innspill og type brakke, leasing eller kjøp.  

Vi har diskutert muligheten for å bygge tilholdssted slik at det også går pent inn i nabolaget. Vi har 

spilt inn mulighet for å bygge nye sitteplasser/tribuner. Her kreves det tillatelse fra kommunen som 

vi per i dag ikke har.  

Alle utforinger er meldt inn til byrådet, i 3 møter har vi delt status og tilstanden på våre baner, samt 

diverse utfordringer med BYM. Se vedlegg: 

• Sak 39, 2022, Sesong 2022 evaluering midtveis_3 

• Sak 39, 2022, Sesong 2022 evaluering midtveis_4 

 

Nye pitches 

SVAR: Etter møter med byrådet og vellykket deputasjon fikk NCF et tilskudd på 2 000 000 til 

vedlikehold av Oslos pitcher med unntak av Ekeberg 2. Fra tidligere anleggsseminar med 

representanter og spesialister fra UK, hadde vi statusrapporter med innspill til 

vedlikehold/reparasjon tilgjengelig. NCF stilte seg også tilgjengelig og satt BYM i direkte i kontakt 

med leverandør.  

BYM i samarbeide med Titan Sport innhentet priser hos leverandør og hadde online dialog under 

vedlikeholdet av pichene. På grunn av Covid var det ikke mulig å få representanter over for å 

supervice. Planen var at de skulle kommer over ved etablering av ny pitch på Berskaug og samtidig se 

over Oslo-banene. 

Under etablering av nye pitcher har vi vært nødt til å være til stede ved siste finish, da entreprenøren 

I flere tilfeller har etterlatt et ujevnt underlagt som ikke er i tråd med leverandørens veiledning. Både 

Ekeberg 1 og Stubberud måtte gjøres om to ganger før godkjennelse.  

Når det kommer til kvaliteten på pitchene, Lyttet vi til leverandøren og andre brukere rundt om i 

Europa og Nordics.  

Spillereglementet § 6.5.6  

Oppdatert. 

 

 

 



 
Orientering e-post Yousuf Gilani 25. mai 2022 

1. Hvem har ansvaret for å kvalitetssikre kampplanen? 

Viser til orienteringen under «Kampplan inkludert T10 Festivalen» over. 

 

2. Hva betaler NCF Cricsport for å utarbeide kampplan? Hva inngår i pakken vi kjøper fra dem, 

og hvem var det som opprettet kontakt med leverandøren når NCF tegnet abonnementet 

med de? 

 

SVAR: Firmaet heter CricClubs og vi betaler ingen ekstra kostand for dette. CricClubs er et 

scoringssystem på lik linje med CricHQ. Et system vi gikk over til i 2019 etter at CricHQ flyttet 

hovedkontoret og kundeservice fra India til New Zealand og ikke lenger hadde et 

servicetilbud til Norge pga. stor tidsforskjell. NCF betalte de to første årene en årspremie på 

2000$. Fra 2022 betaler NCF $2500 per år for avtalen som inkluderer 24/7 support, egen 

dedikert App for NCF, live streaming av kamper, kurshold, digitale prøver for scorere og 

dommere og scoring plattformen. I tillegg forsøkte vi i år å generere en kampplan via deres 

system, men pga. alle kriteriene som ligger i vårt kampplanoppsett viste det seg å være 

umulig.  

 

SVAR: Battle of Cricket med sine gode erfaringer med CricClubs gjennom flere år, mente det 

var en mer brukervennlig plattform, og hadde anbefalt å gå over til CricClubs. Selv CricClubs 

hadde forsøkte å selge inn sine tjenester til NCF gjennom flere henvendelser.  

Da Norge fikk utfordringer med CricHQ forhørte vi oss rundt i Norge og Europa for andre 

gode løsninger. Sverige brukte allerede CricClubs som mange andre land. CricClubs har fra 

første stund vært meget behjelpelig både i oppstartsfasen med overføringer, ved 

implementering og tilpassing til våre behov. Danmark har nå gått over til CricClubs og Finland 

er i startfasen.  

 

3. NCF må melde tydelig ifra til leverandøren at dette ikke er godt nok, og melde ifra at vi vil 

si opp avtalen med dem. Vi betaler penger uten å få den kvaliteten vi ønsker.  

 

SVAR: Vedlagt ligge hovedføringene som ble delt under Sak 8 - 7 2022 input fixtures. Denne 

er også vedlagt denne saken med filnavn: «Sak 39, 2022, Sesong 2022 evaluering 

midtveis_2». Andre detaljer nevnes over under «Kampplan inkludert T10 Festivalen». 

 

 


