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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 
Hvert utvalg har hatt egen utnevnt kontaktperson mot NCFs administrasjon. 

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

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

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

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

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

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

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

implementering av forebyggende tiltak mot seksuell trakassering. 

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

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

håndtering av seksuell trakassering og overgrep. 

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

omhandler seksuell trakassering. 

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

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

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

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

Member. 

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

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

fortsette arbeidet mot sertifisering. 

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

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

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

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

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

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

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

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

på forbundets nettside. Databehandlingsavtaler med aktuelle tredjeparter har også vært 

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

ferdigstille fullverdige GDPR tiltak og rutiner.    

 

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

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

klubbveileder-løp 2019/2020.  

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

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

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

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

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

gjennomførte et såkalt startmøte. 

På NCFs lagledermøte 9. desember 2019 gjennomførte 50 representanter fra forbundets klubber 4 

timer med klubbutvikling. Foredrag ble holdt av Antidoping Norge, NIF bredde, NIF digital og Oslo 

Idrettskrets.  

Med lite fokus på klubbutvikling de foregående år, er det spennende å se det store potensialet og 

engasjementet i våre klubber. Vi håper fremover å se enda flere klubber viser interesse for 

klubbutvikling, og benytter seg av de ressursene som finnes i eget forbund og krets. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

siste serierunde andre helgen i september.  

 

SERIEMESTRE I 2019: 

 

Divisjon Antall lag i divisjonen Vinnere 

       Eliteserien 10  Sinsen CK 

1. divisjon 10 Nord CK 

2. divisjon 10 Lindeberg A CK  

3. divisjon 10 Oslo B CK 

4. divisjon 10 Hersleb CK 

5. divisjon, avd. A 10 Hisøy CK 

5. divisjon, avd. B 9 Vestli B CK 

 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

jentelaget SACS. Falken Girls vant finalen. 

 

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

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

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

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

fruktbare muligheter for videre vekst. 

 

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

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

utviklingsmodus og forhåpentligvis rekruttere flere inn. 

 

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

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

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

som klubblag. 

 

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

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

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

behov økes dersom interessen tilsier det. 

 

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

februar. Han har bred og lang erfaring. 

 

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

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

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

 

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

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

en del av denne prosessen. 

 

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

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

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

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

 

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

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

Ekeberg 2 er opprinnelig forbeholdt aktivitet for ungdomsseriene og jenter.  

 

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

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

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

vinner i hver aldersgruppe etter avsluttet seriespill: 

 

Ungdomsseriens vinnere 2019 

 
Ungdomslag Antall lag i divisjonen Vinnere 

U19 9  Vålerenga CK 

U17 5 MASK CK 

U15 3 MASK CK 

U13 4 Vestli CK 

 



 

NORGES CRICKETFORBUND – Org.nr. 989 705 377 Årsberetning 2019 

 

 

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

spillere. 

 

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

viktig og stimulerer ildsjelene til å fortsette det gode arbeidet. 

 

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

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

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

 

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

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

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

  

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

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

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

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

cricketaktivitet og invitere disse inn i eksisterende organiserte miljøer. 

 

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

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

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

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

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

lette arbeidsflyten fra medlem via klubb til administrasjonen og NIF.  

 

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

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

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

september 2019 ved utviklingskonsulent Jesper Møller. Pågående ansettelsesprosess for ny 

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

 

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

de har satt av til utvikling av norsk cricket: 

 

• Irene Silnes, Idretts- og markedskonsulent 

• Shaz Khan, Director of Cricket 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

dommerutdanning er også på agendaen.  

 

Cricket i skolen 
Cricket introdusert til lærerstudenter 

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

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

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

 

Skoleprosjekt 

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

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

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

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

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

cricket innendørs to kvelder i uken: 

 

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

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

 

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

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

 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

2019. 

 

Eksterne aktiviteter 
 

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

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

har vi i år deltatt på: 

• Generation Games 2019 

• OsloBiliv – Grønland 2019 

 

Kurs og kompetanse 
 

Dommerkurs Stage 1:  

Deltakere Trondheim: 5 

Kursholder: Ray Holyer 

 

Dommerkurs Stage 2:  

Deltakere Trondheim: 12 

Kursholder: Ray Holyer 
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Dommerkurs Stage 1:  

Deltakere Kristiansand/Stavanger: 12 

Kursholder: Ray Holyer 

 

Dommerkurs Stage 2:  

Deltakere Oslo: 13 

Kursholder: Ray Holyer 

 

Observer Workshop 

Deltakere Oslo: 14 

Kursholder: Ray Holyer 

 

Obligatoriske oppfriskningskurs med workshop for dommere.  

Kursholder: Dommerkomiteen og administrasjonen 

Deltakere # 1: 33 

Deltakere # 2: 26 

Deltakere # 3: 11 

Deltakere # 4: 7 

 

Lederkurs for ungdom mellom 15 – 19 år. 

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

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

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

 

Mentorprogrammet for unge ledere 2019/2020  

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

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

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

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

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

vi setter stor pris på Pratik og Razia engasjement. 

 

Samling for utviklingsidretter, Olympiatoppen 

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

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

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

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

 

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

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

 

Veilederutdanningen 

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

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

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

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

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

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

administrasjonen til klubb- og organisasjonsutvikling - på alle nivåer. 

 

ICC Accelerated Growth Member og ICC Accelerated Voting Associate Member 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

Nye klubber meldt inn i NCF i 2019 

• Lassa CK 

• Bjørndal IF – Cricket 

 

Medlemsundersøkelse fra Idrettskretser 

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

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

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

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

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

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

 

ANLEGG og UTSTYR  
 

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

cricketfasiliteter. 

 

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

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

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

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

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

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

mangler på baner og treningsnett i hele Oslo.  

 

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

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

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

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

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

kontinuerlig. Pristilbud og veiledning er tilgjengelig på oppfordring. 

 

OSLO 

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

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

 

EKEBERG 1-3 

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

og Byråd. Både for banene og treningsnettene. 

 

ROMMEN & STUBBERUDMYRA 

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

og Byråd. Både for banene og treningsnettene. 

 

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

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

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

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

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

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

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

muligheter for etablering av nevnte anlegg i Oslo.  

 

ASKER 

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

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

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

 

BÆRUM 

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

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

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

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

 

DRAMMEN  
ClubTurf og administrasjonen har gitt innspill, veiledning og kostnadsoverslag for omgradering av 
cricketpichen i Drammen. Utbedringen er meldt inn i budsjettet for 2020 i samarbeide med 
fagansvarlig idrett/Haller i Drammen kommune. 
 
FJELLHALLEN  
Cricketnettene i Fjellhallen ble montert i romjula, identisk med nettene på Mortensrud. Lokale 
klubber i Drammen har nå fått tilgang til trening innendørs og NCF har fått mulighet til leie av halltid 
for avvikling av planlagte vinterturneringer. 
 
SANDEFJORD 
Sandefjord kommune har godkjent utbygging av cricketbane med treningsanlegg i Bugårdparken, 
som allerede er fylt med over 20 ulike idrettsgrener. Godkjente planer inkluderer både bane og 2 
bays treningsnett. Arbeidet vil foregå over to perioder, der cricketbanen prioriteres. NCF, klubben og 
Sandefjord kommune, vil jobbe tett sammen i prosjektarbeidet mot bane og treningsnett i Bugården.  
 
STAVANGER 
I Stavanger skjer det mye om dagen gitt nytt styresett. Fra å ha satt av 11 millioner til totalrenovering 
av Lassa Idrettspark, har nå sittende styre nullstilt hele prosjektet. I samtaler med Idrettsråd, 
idrettsansvarlige og tidligere kontakter i politikken, er beslutningen fortsatt ikke endelig. Vi er  
definitivt på ballen for crickets fremtid i Stavanger. ClubTurfs Pitch og pad ligger rullet sammen på 
Sola. NCF er i pågående dialog med kommunen og politikere. 
 
TRONDHEIM 
Både treninger og serieavvikling er gjennomført på Lade i 2019. Noe påkrevd vedlikehold, der 
kommunen er ansvarlig. Behov for bl.a. treningsnett lagt inn til hørings innspill fra NCF. 
 
LISTA 
Med Lyngdal IL – Cricket inn i fleridrettslaget og NCF har mulighet for trening- og banefasiliteter 
åpnet seg på Lista Flypark. Med godt klubbarbeid i idrettslaget, god veiledning til cricketklubben, har 
de på kort tid utvidet tilbud og aktivitet. Parallelt har pågående kontakt mellom klubb, NCF og 
kommune nå resultert i skisser for muligheter på Lista. ClubTurf har vært inne for løsninger, 
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oppmåling, plassering, muligheter, nå har kommunen sendt ballen tilbake til idrettslaget og klubben. 
Denne muligheten vil følges opp med dialog og besøk, kunne blitt en T20I anlegg på beste nivå, om vi 
tør tenke tanken. 
 
STORD OG BERGEN 
I gode samtaler med kommune, idrett og andre nøkkelpersoner er det ikke gitt at det blir bane på 
Stord og i Bergen med det første. Det sagt, så er det ønske og interesse for å finne løsninger. Vi følger 
opp og holder kontakt med det nettverk som ønsker å se cricket vokse i regionen. En gradvis prosess 
mot noe endelig, selv om veien i første omgang må gå via Flexi pitcher på egnet areal. 
 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

men også herrelandslaget.  

Generelt 

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

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

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

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

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

hevde seg videre.  

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

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

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

2019. 

 

KOMITEER  

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

ferdigbehandlet i løpet av 2019. 

Ankeutvalget  
Totalt 4 saker ble ferdigbehandlet i løpet av 2019. 

Kontrollkomiteen  

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

 

Dommerkomitéen  

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

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

 

Anleggskomiteen 

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

Utvalg for barn, ungdom og bredde 

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

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

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

Valgkomiteen 

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

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

komiteen.    

 

 



 

NORGES CRICKETFORBUND – Org.nr. 989 705 377 Årsberetning 2019 

 

ØKONOMI  
 

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

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

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

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

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

ulike digitale systemer knyttet opp mot IRK. 

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

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

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

en solid egenkapital. Egenkapitalen var ved utgangen av 2019 på kr 1 936 086. 

 

 

 

 

Oslo, 16. mars 2020 

 
 

 

Shahbaz Tariq   Neeta Sankholkar   Moosa Ali Rashidlkar  

President   Visepresident    Styremedlem  

  

 

 

Nora Sperre Vangsnes  Asad Maaz    Gry Bruaas 

Styremedlem   Styremedlem     Generalsekretær  
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