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

ADMINISTRASJONEN  
 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hvert utvalg har hatt egen utnevnt kontaktperson mot NCFs administrasjon. 
 

ORGANISASJONEN 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

IKKE SKJE IGJEN. 

 

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

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

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

ansvar vi har tatt på alvor. 

 

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

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

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

 

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

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

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

i NCF et godt grunnlagt for å representere som forventet. 

 

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

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

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

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

 

• Aktivitetsomfang 

• Aktivitetsutvikling 

• Kompetanseutvikling 

• Kvalitet og verdigrunnlag 

 

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

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

idrettslagene og redusere frafall blant de unge. 

 

Innsatsområdene er: 

• Trener- og lederutvikling  

• Aktivitetsutvikling 

• Klubbutvikling 
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De primære målgruppene er: 

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

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

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

inkludert, inklusiv mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

 

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

klubbutviklingen og utkastet i strategidokumentet 2021-2023. 

 

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

kvinner, samt øke kompetanse og ledererfaring på alle nivå. 

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

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

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

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

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

with ICC Associate Membership Criteria».  

• Anti-Doping 

o Godkjent via sertifisering som Rent Særforbund 

• Anti-Corruption og Ethics Policies 

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

NIFs lovnorm 

 

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

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

ferskvare, og krever kontinuerlig oppfølging og oppdatering.  

 

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

Frist for godkjennelse er 31.12 2021. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

cricketforumer inkludert som et underpunkt i Strategiområde 2 – Organisasjonsutvikling. 

 

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

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

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

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

cricket regionalt 

 

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

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

klubber som: 

• Lokale medlemmer 

• Ressurser blant styre/medlemmer til å drifte en klubb 

• Forståelse av klubbdrift med arbeidsoppgaver og forventninger  

• Klubbaktivitet med mangfold i alle aldre – kvinner og menn 

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

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

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

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

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

Medlemmer ut av NIF/NCF  

• Stavanger CK, Rogaland 

• Furuset CK, Oslo 

• Mosjøen CK, Nordland 

• Tromsø CK, Troms og Finnmark 

 

Medlemmer tatt opp i NIF/NCF 

• Nittedal CK, Viken 

• Møhlenpris IL, cricket, Hordaland 

 

Medlemsundersøkelse fra Idrettskretser 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

Overganger 

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

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

lisensordningen iverksatt.  

 

Lisenser 

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

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

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

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

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

økonomi som barriere. 

 

Spillerlisens for ungdom i aldersgruppen 13 til 18 år:  

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

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

 

NCF Spillerlisens 2020 aldersgruppen fra fylte 18 år: 

• Grunnforsikringslisens:      kr. 400 per år 

• Utvidet forsikringslisens:     kr. 900 per år 

 

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

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

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

tingperiode 2021-2023. 

 

• Innspill og høringer – TRYKK HER  

• Innspill strategi - TRYKK HER 

   

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

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

 

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

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

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

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

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

synspunkter og innspill. 

 

LIKESTILLING ARBEIDSMILJØ OG VERDIARBEIDE 
 

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

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

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

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

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

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

Innføring av håndtering av trakassering og diskriminering i tråd med idrettens veileder, gjør at 

forbundet skal komme styrket ut. Dog ser vi at det krever tydeligere arbeid mot våre medlemmer for 

at klubben skal sette søkelyset på temaet og lære opp aktive, foresatte og frivillinga medlemmer. 

NCF vil via klubbutviklingen og fremtidige tilskuddsordninger øke kravene mot klubbene i arbeidet 

for å sette verdiarbeidet på kartet. 
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VEILEDER FOR VOLD OG TRUSLER 
2020 har vist at retningslinjer for etikette og god oppførsel er viktig å holde vedlike i hverdagen.  

Store og små episoder denne sesongen - digitalt og i direkte dialog, er ikke idretten verdig. Det 

samsvarer ikke med ordlyden i NCFs strategidokument.  

Det skal alltid være åpning for uenighet og konstruktive løsninger, men lar vi sjikane, trusler og 

usannheter gå upåaktet hen, vil det kunne få negative konsekvenser internt og eksternt å hemme 

god utvikling og rekruttering av cricket i Norge. 

 

I tråd med NIFs retningslinjer, Idrettens visjon og NCFs strategi ønsker forbundet å støtte alle tiltak 

som kan trygge alle idrettsaktiviteter. Håndtering av saker som omhandler vold, trusler og andre 

typer truende holdninger, skal heretter følge idrettens veileder for håndtering av vold og trusler i 

idretten. En veileder i seg selv er ikke god nok, videre prosess vil være å tilkjennegi veilederen slik at 

klubber implementerer den i egen hverdag.  

 

ANTIDOPING 
Etter en lang og grundig prosess er NCF endelig sertifisert som Rent Særforbund. Dette innebærer at 

forbundet har en omfattende handlingsplan for forebyggende dopingarbeid, samt en 

beredskapsplanverk på plass. De forskjellige tiltakene nevnt i handlingsplanen følges opp av 

forbundets antidopingansvarlig. Rent Særforbund sertifiseringen varer i to år av gangen.  

Antidopingarbeide er ferskvare og krever kontinuerlig fokus. Uten en god plan for implementering av 

Rent Særforbund, er sertifiseringen av liten verdi. Et viktig mål for forbundet og klubber, er å gjøre 

dette tilkjenne i egen klubb mot aktive, frivillige og foresatte. Antidoping Norge (ADNO) har forelest 

på alle klubbledermøter og landslagssamlinger i 2020. Viktige innlegg i en pågående prosess for å 

engasjere alle våre medlemmer til å ta Antidoping på alvor.  

Les mer om Rent Særforbund på ADNO sine hjemmesider - TRYKK HER.  

GDPR 
I samsvar med krav i personversforordningen (GDPR) er NCF i dialog NIF juridiske for videreutvikling 

av rutiner. Behandling av personopplysninger er i samsvar med gjeldende krav, og utarbeidelse av 

lovpålagte dokumenter er pågående for å ferdigstille fullverdige GDPR tiltak og rutiner.    

KOMITEER  
Det ble invitert til oppstartmøter med samtlige utvalg og komiteer, for å introdusere de ulike 

retningslinjer NCF må følge mot eget strategidokument, NIF og ICC, gjennomgå mandatet, samt 

veilede til kilder for informasjon knyttet til den enkeltes ansvarsområder. Et godt utgangspunkt for å 

bli kjent med rammer og muligheter for vervet. Samtlige utvalg/komite har sin egen kontaktperson 

inn mot NCF. 

Grunnet hendelsen 11. juli 2020 ble det i år et ekstra stort press på dommerkomiteen, sanksjon- og 

ankeutvalget.   

ANKEUTVALGET 

Totalt 4 saker ble ferdigbehandlet i løpet av 2020. Utvalget ble utvidet med ett varamelem i styresak 

77/2020, grunnet habilitets utfordringer i utvalget. 

 

 

https://www.antidoping.no/forebygging/rent-saerforbund
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ANLEGGSUTVALGET 

Anleggsutvalget fikk et godt utgangspunkt med oppstartmøte og engasjerte medlemmer. 
Administrasjonen fikk så hendene fulle med koronasituasjonen og voldshandlingen 11. juli og hadde 
ikke kapasitet til følge opp komiteen som ikke satt inne med erfaring/kompetanse til å være noe 
selvgående.   
 
DOMMERKOMITEEN 

Dommerkomiteens har også i 2020 hatt en utvidet rolle i avvikling av seriespill og NM. Komiteens 

ansvarsområde styres via vedtatt mandat for komiteen.  

 

Med Norges idrettsforbunds pågående IT-utvikling åpner det seg nye og bedre plattformer for 

administrering og organisering av aktivitet. I pågående arbeid med å implementere interne og 

eksterne systemer, kan vi etter hvert redusere ressursbruken fra bl.a. dommerkomiteen. 

 

Totalt 31 saker ble utredet, i løpet av 2020. 13 av dommerkomiteens saker var relatert til saker der 

dommer/scorer ikke møtte opp.  

KONTROLLKOMITEEN 

Oppstartsmøte med gjennomgang av komiteens arbeid ble gjennomført før komiteen startet sitt 
arbeide. Komiteene leverte sin beretning i tråd med retningslinjene. 
 
SANKSJONSUTVALGET 

Sanksjonsutvalget i NCF behandler brudd på forbundets spillereglement. Totalt 16 saker ble 

ferdigbehandlet i løpet av 2020. 

UTVALG FOR BARN, UNGDOM OG BREDDE  

Deler av utvalget har engasjert seg sammen med utvalget for kvinnecricket i forbindelse med 

gjennomføringen av Vahl sommerskole, samt vært med i utvalget for kvinnecricket sine møter. 

Administrasjonen håper at utvalget for barn ungdom og bredde «kobler seg på» i forbindelse med 

cricket i skolen, ettersom engasjement fra utvalget vil være avgjørende for hvor vellykket cricket kan 

rulles ut i skolene. 

UTTAKSKOMITEEN 

I NCFs Delegasjonsreglement ble det i 2019 vedtatt at forbundsstyret er det endelig beslutningsorgan 

ved uttak til landslag – for kvinner og menn. Det er dermed forbundsstyrets ansvar å nedsette en 

uttakskomite som sammen med hovedtrener, gjør landslagsuttaket, med utgangspunkt i gjeldende 

mandat for uttakskomiteen. Komiteens startet opp sitt arbeide i april og har gjennomført møter og 

arbeid i henhold til mandatet. Komiteen har arbeidet godt sammen gjennom hele året. 

UTVALG KVINNECRICKET 

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

Komiteens medlemmer er aktivt med i utforming av ICC womens pathway for Norge, med frist for 

godkjent 31.12.2021. De gir innspill og er medarrangører for økt aktivitet og rekruttering i og utenfor 

Oslo og er en betydelig ressurs. Store pådrivere for «Kvinneløft i cricket» utdanning for kvinnelige 

ledere via NIF og NCF. De jobber i motvind, men gir ikke opp målsetting om en gang ha 8 spillende lag 
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i NCF kvinneserie for derav å få flere motspillere og kunne delta i ICCs internasjonale 

turneringsstrategi. 

VALGKOMITEEN 

Av private årsaker måtte ett medlem trekke seg fra vervet. Varamedlem rykket derfor opp som 

medlem.  NCF innkalte til obligatorisk deltakelse når NIF avviklet kurset «Veileder for Valgkomiteen» 

for alle valgkomiteen medlemmer. Dette for å danne et godt utgangspunkt for en god prosess mot 

innstilling til styret og kontrollkomite på forbundstinget 2021. Komiteen har også deltatt i 

oppstartmøte der detaljert fremdriftsplan ble lagt.  

ØKONOMI  
 

Idrettens Regnskapskontor (IRK) har også gjennom 2020 vært regnskapsfører for Norges 

Cricketforbund, og samarbeidet har gjennom året vært godt. Vi har innarbeidet forbedrede rutiner 

internt og optimalisert den krevende reporteringen til ICC – nå hvert kvartal. I år innførte vi også 

digital registrering av honorarer for dommer, scorer og aktivitetsledere via Visma. En krevende 

opplæringsperiode mot brukeren, men verdt innsatsen. Dette forenkler ikke bare rutinene med 

utvikler organisasjonens kompetanse generelt.  

Koronasituasjonens påvirkning: 

• NCF dekket 50% av leiekostnaden på Norges Cricket Akademi (NCA) mot klubbene 

• NCF tilbakebetalte seriespillavgift for avlyste seriespill (Premier, Championship og 100 balls) 

• Redusert inntekt videresalg av cricketballer 

• Reduserte utgifter grunnet avlyste seriespill 

• Tilskudd krisepakke 2 kr. 44 785, tapte leieinntekter NCA 

• Tilskudd krisepakke 3 kr. 58 146, tapte leieinntekter NCA, tapte inntekter avlyst seriespill  

Annet 

• Innføring av obligatoriske spillerlisenser 

• Subsidiere spillerlisens ungdom med 50%  

Norges Cricketforbund hadde et overskudd i 2019 på kr. 399 833. 2020 viser et resultat på kr. 1 

686 617. 

Overskuddet skyldes i høy grad redusert aktivitet grunnet koronasituasjonen, på grunn av avlyste 

turneringer og alternativ digital avvikling av møter med videre. NCF er ikke påvirket av reduserte 

inntekter knyttet til avlyste arrangement. 

Budsjetterte Post 3 midler til utvikling av kvinnecricket, samt avsatte midler til utdanning blir flyttet 

over til 2021.  

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

var ved utgangen av 2020 på kr 3 622 703. 

Styret vedtok å redusere leiekostnaden for årets leietakere med 50% og ba generalsekretæren 

formidle dette til leietakere på NCA, samtidig som klubbene faktureres for sesong 2020. 

Midler til «Kvinneløft i cricket» er innvilget fra NIF med kr. 10 000.  

Utvalget for kvinnecricket har fått i oppdrag å se hvordan pengene kan benyttes i tråd med 
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hensikten. Det er planlagt oppstartseminar for de prosjekter som har fått tildelt midler. Tilskuddet 

krever rapportering. 

UTVIKLING 
 

Kurs og kompetanse 
Generelt ble samtlige kurs påvirket av koronasituasjonen og de begrensninger det medførte. 

Der det var mulig å opprettholde kursets innhold og nivå avviklet vi disse digitalt. Utfordringene 

resulterte også i at kurs på litt høyere nivå etter hvert ble tilpasset situasjonen så de likevel kunne 

gjennomføres digitalt. Resten måtte avlyses i sin helhet, spesielt dommer- og trenerkurs på høyere 

nivå. 

- Gjennomført online Stage 1 dommerkurs, 15 deltakere 
- Gjennomført 4 obligatoriske oppfriskningskurs ble holdt digitalt  
- Gjennomført 4 online scoringskurs 
- Gjennomført 1 online scoringkurs oppfølgingskurs/viderekommende  
- Avlyst trenerkurs Stage 2 
- Avlyst dommerkurs Stage 3  

 

Lederkurs for ungdom mellom 15 – 19 år. 

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

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

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

 

Mentorprogrammet for unge ledere 2020/2021 

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

2020/2021. Mentorprogrammet skal legge til rette for at kandidatene skal få en arena for personlig 

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

Norsk Idrett. NCF er representert med Ramya Immadi fra Vestli CK. Dette vil øke både ressursene og 

kunnskap inn til forbundet, vi setter stor pris på Ramyas engasjement. 

 

Veilederutdanningen 

I desember 2020 ble to kandidater fra NCF tatt opp i NIFs klubbveilederutdanning. Bijeyata Kumari og 

Gopi krishna Repaka. Utdanningen består av samlinger, praksis, rapportering, og diskusjoner på tvers 

av idretter og organisasjonsledd og utdanner kandidatene til å bli veiledere for klubbutvikling i egen 

organisasjon. Utdanningen løper til våren 2021. Fagansvarlig for oppfølging av våre kandidater er 

utviklingsansvarlig Erik Aas Andersen. Det er med stolthet at NCF har fått to av plassene til denne 

populære og viktige utdannelsen. Et betydelig kompetanseløft for vår organisasjon. 

 

Seminar og kursing internt i NIF 

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

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

administrasjonen til klubb- og organisasjonsutvikling - på alle nivåer. I koronaåret 2020 har 

frekvensen av denne type utdanning økt betydelig via digitale plattformer. 
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Klubbutvikling 
I en spesiell sesong hvor personlige møter har vært lite gjennomførbart, har NCF likevel klart å bygge 

videre på det gode arbeidet innenfor klubbutvikling som ble påbegynte i 2019. Administrasjonens 

utviklingskonsulent fullførte i mai 2020 NIFs klubbveilederutdanning. I 2021 vil de to deltakerne på 

NIFs veilederutdanning gjennomføre samme kurs, og dermed kunne bidra for videre 

kompetanseutvikling innenfor klubbutvikling i norsk cricket. 

NCF gjennomførte i 2020 en digital norgesturne, hvor klubber fra hele landet ble invitert inn til en 30 

minutters kaffesamtale over Microsoft Teams. Klubber fra hele Norge benyttet seg av tilbudet, og det 

var spesielt gledelig med responsen fra cricketklubbene i Trondheim og Asker. De digitale møtene ga 

en god plattform for videre klubbutvikling da korona-restriksjonene ble lempet. I 2021 vil 

klubbutvikling igjen være et viktig fokusområde for NCF, da med særlig fokus på utvikling av 

klubbenes interne rutiner og aktivitetstilbud for barn, unge og kvinner. 

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

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

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

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

Prioriterte områder:  

• Medlemsregistrering og nye krav 

• Verdiarbeide 

• Koronasituasjonen inkludert smitteverntiltak og koronavettkurset 

• Økte krav til klubbdrift og fokus på økt aktivitet for barn, unge og kvinner 

 

Norges Cricketforbund tildelte 22 klubber 550 000 kr i aktivitetsmidler. Et annerledes år påvirket av 

korona, men vi har fortsatt hatt aktivitet i Cricketnorge. Med tildelingene ønsker Norges 

Cricketforbund å inspirere og bidra til at klubbene viderefører og utvikler sitt viktige arbeide for norsk 

cricket fremover. Tildelingene er knyttet til: 

• Støtte aktivitet barn og ungdom 

• Utvikling kvinnecricket 

• Anleggsutvikling 

• Para cricket 

• Deltakelse i U-serien 

 

Klubber som på bakgrunn av godt arbeide og klubber som har kommunisert ønske om å utvikle 

klubben innenfor satsningsområdene cricket for barn og unge samt cricket for kvinner, bredde og 

paraidrett ble tildelt økonomisk støtte og utstyr til aktivitet. I tillegg ble to nye klubber tildelt midler 

som starthjelp for å komme godt i gang med aktiviteter i klubben. 6 klubber var kvalifisert til 

utbetaling à kr 3000 for 2020 for deltakelse i U-serien.    

 

Det vil bli lyst ut nye midler for 2021 alle cricketklubber kan søke på i første del av 2021. Norges 

Cricketforbund vil fortsette å prioritere satsningsområdene klubbutvikling, bredde, barn og unge, 

kvinner og paraidrett. Dette vil være tydelig i tilskuddsordningen. 

 

For 2020 ble tilskuddene gitt i form av penger og/eller utstyr til trening og aktivitet. Enkelte regioner 

fikk en FlexiPitch for å gi mulighet til lokal aktivitet. Utstyret ble sendt direkte til klubb/region.  
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Klubber Formål 

Stord CK Utvikling aktivitet barn & unge, tillskudd 

Stord CK Utvikling kvinner, generell satsing og tilskudd 

Stord CK FlexiPitch 

Vestli CK Utvikling aktivitet barn & unge, tilskudd 

Vestli CK Utvikling kvinner, generell satsing og tilskudd 

Spektra CK Utvikling aktivitet barn & unge, tilskudd 

Spektra CK Utvikling kvinner, generell satsing og tilskudd 

NTNUI CK Utvikling paracricket 

Asker CK Utvikling aktivitet barn & unge, tilskudd og utstyr 

Sandefjord CK Utvikling aktivitet barn & unge, tilskudd og utstyr 

MASK Utvikling aktivitet barn & unge, tilskudd 

MASK Utvikling kvinner, generell satsing og tilskudd 

CITY CK Utvikling aktivitet barn & unge, tilskudd 

Hisøy CK Utvikling aktivitet barn & unge, tilskudd og utstyr 

Møhlenpris IL Cricket Oppstartsmidler, tilskudd og utstyr 

Møhlenpris IL Cricket FlexiPitch 

Nittedal CK Oppstartsmidler, tilskudd og utstyr 

Nation CK Cricketfremmende aktivitet, tilskudd 

Sandnes CK Utvikling aktivitet kvinner, barn, unge og tilskudd 

Lassa CK Utvikling aktivitet barn & unge, tilskudd 

Sarpsborg CK Utvikling aktivitet barn & unge, tilskudd og utstyr 

Klemetsrud CK Utvikling aktivitet barn & unge, tilskudd 

Fossum CK Utvikling aktivitet barn & unge, tilskudd 

Drammen CK Utvikling aktivitet barn & unge, tilskudd 

Kringsjå CK Utvikling aktivitet barn & unge, tilskudd 

Tempe CK Tilskudd klubb 2020 Utvikling kvinner, generell satsing og tilskudd 

Oppsal CK  Tilskudd klubb 2020 Utvikling kvinner, generell satsing og tilskudd 

Falken CK Tilskudd klubb 2020 Utvikling kvinner, generell satsing og tilskudd 

 

Cricketaktivitet 
 

Aktivitet for barn og unge 
NCF er utfordret på det sterkeste fra NIF og ICC til å sette betydelige mer resursers på aktivitet mot 
barn, unge og kvinner. I arbeidet mot klubber og klubbutviklingen stiller vi økte krav til aktivitet. Selv 
om dette arbeidet stagnerte med koronapandemien, er klubbene oppfordret til aktivitet der det er 
har vært mulig, meg eget fokus på cricketaktivitet mot skoler.  I tillegg har NCF gjennom året tatt del i 
Tøyen sportsklubb kommunale tilbud i samtlige ferieavviklinger og fast cricketaktivitet i ukedagene. 
 

Aktivitet for voksen 
Ny seriestruktur for herrer skulle introduseres i 2020 med turneringer i følgende format: 
 

• Kortformatet T20 og 100 Balls 

• Lanformatet, Premier og Chamionship  
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Ny seriestruktur er etter oppfordringen fra ICC som har utfordret NCF til å fokusere på format vi kan 
utvikle oss ut ifra dagens nivå og som i større grad samfaller med tråd med aktiviteten i ICC Europa.   
Grunnet koronasituasjonen ble kun T20- serien avviklet. 
 
Seriespill for kvinner ble satt opp i henhold til påmeldte lag. I tett samarbeidet med Utvalg for 
kvinner har vi tilpasset aktiviteten i tråd med deres ønsker og muligheter.  
 

Norgesmesterskapet (T20):  
Avlyst grunnet koronasituasjonen, der vi avviklet en avkortet plan B av originalt serieoppsett. 

 

Seriespill herrer:  
Grunnet koronapandemien ble seriespillet i år avkortet til plan B, med ekstraordinære spilleregler og 

mulighet for lag til å trekke seg fra deltakelse av frykt for pandemien. Klubber som ønsket å trekke 

seg fikk godkjent dette mot en kort søknad.  

Følgende lag trakk seg fra serien 2020: 

• Div. 2: NTNUI, Sandnes 

• Div. 3: Moholt 

• Div. 4: Stord 

• Div. Qualifying A: Furuset 

• Div. Qualifying B: Kolsås, Hersleb Borg, Lyngdal 

Sesongen startet så snart ballen var koronafri og NCF hadde tilpasset regelverk og koronavettreglene 

i henhold til gjeldende restriksjoner. En sesong preget av pandemien, men vi fikk en mulighet mange 

andre idretter ikke fikk fordi cricket ikke er spesifisert som en kontakt idrett.  Sesongen sist kamp ble 

avviklet i september.  

 

Seriemestere herrer 2020: 

 
Divisjon Antall lag i divisjonen Vinnere 

Serieavgift T20 Div 1 10 Sinsen CK 

Serieavgift T20 Div 2 10 Klemetsrud CK 

Serieavgift T20 Div 3 10 Fjord CK A-lag 

Serieavgift T20 Div 4 10 Minhaj CK 

Serieavgift T20 Div 5 10 Sandefjord CK B-lag 

Serieavgift T20 Kvalifisering A 9 Sentrum SB CK 

Serieavgift T20 Kvalifisering B 9 MASK B-lag 

 

Seriespill og seriemestere kvinner 2020 
2020 ble et historisk godt år for aktivitetstilbudet til kvinnelige cricketspillere i Norge. I januar 2020 

ble en internasjonal turnering gjennomført innendørs ved Norges Idrettshøyskole. Lag fra Finland og 

Sverige deltok i en 4-lags turnering hvor Falken og Vestli representerte Norge. Gjestespillere fikk også 

sitt første møte med cricket under denne turneringen. 

Kvinneturnering i Oslo 5 game-series – vinner Vestli CK 

Da utendørsesongen 2020 omsider ble bowlet i gang i juni, var aktivitetstilbudet til kvinnene i Oslo 

sterkt forbedret fra 2019 sesongen. Falken og Vestli spilte en spennende best av 7 serie, som ble 

avgjort i kamp 7. Vestli vant den siste matchen, og ble dermed også serievinnere. 
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Kvinneturnering Trondheim – vinner Falken CK 

Medio juli gjestet Osloklubbene Falken og Vestli Trondheim, hvor Spektra og Lade hadde samlet 

hvert sitt Cricketlag bestående av ivrige lokale kvinner. Etter et jevnt grunnspill beseiret Falken Vestli 

i finalen, og fikk dermed sin revansj for nederlaget i Osloserien. 

NCF lanserte i 2020 felles jenteløft for cricket for å ytterligere videreutvikle cricketaktiviteten for 

jenter og kvinner i Norge. Hovedmålet med dette initiativet er å få stablet på bena 5 nye cricketlag 

for kvinner og jenter. NCF støtter klubber med trener, utstyr og promotering, om klubbene selv er 

villige til å ta ansvar for aktiviteten. Positive signaler fra Stord, Sandefjord og Oslo gir håp for at 2021 

sesongen skal bli den beste kvinnelige cricketsesong noensinne. 

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

representerer Norge under turnering i Spania 2020. ECL ble som så mye annet utsatt og siden avlyst 

grunnet koronapandemien. Bjørvika CK vil representerer Norge i kommende ECL turnering mai 2021. 

 

Seriespill ungdom 
Grunnet koronapandemien ble seriespillet i år avkortet til plan B, med ekstraordinære spilleregler og 

mulighet for lag til å trekke seg fra deltakelse av frykt for pandemien. Klubber som ønsket å trekke 

seg fikk godkjent dette mot en kort søknad. Følgende lag trakk seg fra serien 2020: 

• U13, Spektra CK  

• U15, Spektra CK og Stabekk CK 

 

Seriemestere ungdom 2020 

 
Navn U13 U15 U17 U19 

MASK JA     JA 

Vestli CK JA JA JA JA 

Fossum CK JA     JA 

City CK JA JA JA JA 

Drammen CK JA JA     

Klemetsrud CK JA       

Seriens vinner City CK City CK City CK Vestli CK 

 

SESONGAVSLUTNINGEN  
NCF årlige sesongavslutning ble som alt annet påvirket av covid-19 pandemien.  

I første runde ble den opprinnelige avslutningen avlyst på grunn av laber påmelding, og besluttet 

derfor at utlevering av pokaler og premier vil skje i forbindelse med lagledermøtet i desember. 

Det ble utarbeidet alternative løsninger, men måtte til sist gi tapt for gjeldende restriksjoner. Årets 

vinnere ble hedret på nettsiden og måtte selv hente sine priser etter avtale med munnbind. 

 

 

UTMERKELSER  

• Årets klubb: Vestli CK 

• Khalids Ærespris: Naeem Malik 

 

http://www.cricketforbundet.no/nyheter/felles-jenteloft-i-norsk-cricket
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PRISER I U13-SERIEN 

1. plass, City CK 

2. plass, Vestli CK 

 

Best Wicket Keeper: Isa Ahmed Chaudhry – Drammen CK 

Best Fielder: Ayan Qazi – Klemetsrud CK 

Best Bowler: Abdul Wahab Asif – City CK 

Best Batsman: Fasihullah Mohammad Malik – City CK 

MVP: Abdul Shafeh Nasir – Vestil CK 

 

PRISER I U15-SERIEN 

1. plass, City CK 

2. plass, Vestli CK 

 

Best Wicket Keeper: Ans Ahmad – City CK 

Best Fielder: Ali Jabbar – City CK 

Best Bowler:  Zabiullah Malik Mohammad – City CK 

Best Batsman: Ans Ahmad – City CK 

MVP:  Ans Ahmad – City CK  

 

PRISER I U17-SERIEN 

1. plass, City CK 

2. plass, Vestli CK 

 

Best Wicket Keeper: Baryalai Patekhel – Vestli CK  

Best Fielder: Zabihullah Malik Mohammad – City CK 

Best Bowler: Mohammad Usman Mustafa – City CK 

Best Batsman: Mohammad Omar Hanif, city CK 

MVP: Daud Asghar – City CK 

 

PRISER I U19-SERIEN 

1. plass, Vestli CK 

2. plass, MASK 

 

Best Wicket Keeper: Hassan Ali – MASK 

Best Fielder: Daud Asghar – City CK 

Best Bowler: Saif Ul Islam – MASK 

Best Batsman: Saif Ul Islam – MASK 

MVP: Saif Ul Islam – MASK 

 

KVINNETURNERINGEN I OSLO 5 GAMES – SERIES 

1. plass, Vestli Womens  

2. plass, Falken Girls  

 

Best Wicket Keeper: Bijeyata Kumari – Vestli Womens 

Best Fielder: Faryal Safdar – Falken Girls  

Best Bowler: Ramya Immadai – Vestli Womens 

Best Batter: Kirana Bhatti – Falken Girls 
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MVP: Farial Safdar – Falken Girls 

 

KVINNETURNERING TRONDHEIM  

1. plass, Falken Girls 

2. plass, Vestli Womens     

 

Best wicket keeper: Anushka Saurabh Gorad – Spektra CK 

Best Fielder: Ramya Immadi – Vestli Womens     

Best Bowler: Farial Safdar – Falken Girls     

Best Batter: Ayesha Hasan – Vestli Womens     

MVP: Ramya Immadi – Vestli Womens     

 

PRISER 1. DIVISJON 

1. plass, Sinsen CK 

2. plass, Nord CK 

Best Wicket Keeper: Khizer Ahmed – Sinsen CK 

Best Fielder: Ansar Iqbal – Star CK  

Best Bowler: Zuhaib Naseem – Oslo CK 

Best Batsman: Walid Ghauri – Nord CK 

MVP: Walid Ghauri – Nord CK 

 

PRISER 2. DIVISJON 

1. plass, Klemetsrud CK 

2. plass, Friends CK  

Best Wicket Keeper: Niladri Bhusan Patti – Friends CK 

Best Fielder: Abdullah Shah – Lindeberg CK 

Best Bowler: Jagdeep Singh – Friends CK  

Best Batsman: Sheharyar Akbar – Friends CK  

MVP: Mohammad Saqib Qayyum – InterLions CK 

 

PRISER 3. DIVISJON 

1. plass, Fjord A CK 

2. plass, Marienlyst CK 

Best Wicket Keeper: Mushtaq Ashraf Bhatti – Strømsø CK 

Best Fielder: Zeeshan Younis – Haugenstua CK 

Best Bowler: Sunil Dutt – Fjord CK 

Best Batsman: Daniyal Iqbal – Haugenstua CK 

MVP: Mosain Ateeq MASK 

 

PRISER 4. DIVISJON 

1. plass, Minhaj CK 

2. plass, Fjord B CK 

Best Wicket Keeper: Mosa Khan – Minhaj CK 

Best Fielder: Nadeem Iftkhar – Stabekk CK B-lag 

Best Bowler: Zahis Jamroz – Hersleb CK 

Best Batsman: Manojkumar Kanagaratnam – United CK 

MVP: Manojkumar Kanagaratnam – United CK 
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PRISER 5. DIVISJON 

1. plass, Sandefjord B 

2. plass, Hisøy  

 

Best Wicket Keeper: Abhishek Dhaniwal – Sandefjord B 

Best Fielder: Ehsanullah Jabarkhel – Spektra CK 

Best Bowler: Rijumon Sasidharan – Spektra CK 

Best Batsman: Tanha Aminullah – Sandefjord B 

MVP: Tanha Aminullah – Sandefjord B 

 

PRISER QUALIFYING A 

1. plass, Sentrum SB CK 

2. plass, Nation B CK  

 

Best Wicket Keeper: Habib Ullah – Alna CK 

Best Fielder: Dashanka Ellawala – Mortensrud CK 

Best Bowler: Hamza Sultan – Nord CK B-lag  

Best Batsman: Abdullah Sheikh – Sentrum SB     

MVP: Abdullah Sheikh – Sentrum SB 

 

PRISER QUALIFYING B 

1. pass, MASK B 

2. plass, Aliens CK 

 

Best Wicket Keeper: 

Best Fielder: Afnan Ahmed – Bislett Ducks B 

Best Bowler: Muhammad Ahsan - Kalbakken CK 

Best Batsman: Mohsain Ateeq - MASK B 

MVP: Mohsain Ateeq - MASK B 

 

Vinterens innendørsturneringer 

 

NORDIC WOMENS 

15. – 16.  februar 2020, ble Nordic Womens Tournament gjennomført. Dette var den første i 

forhåpentligvis en lang rekke med innendørsturneringer for kvinne arrangert på tvers av de 

skandinaviske landene.  

 

Selve turneringen ble gjennomført lørdag 15. februar 2020 i den store idrettshallen på NIH. Totalt 8 

kamper ble spilt. Lagene bestod av spillere fra Norge, Sverige og Finland, fordelt på klubblag og 

blandet lag. Det helsvenske laget som stod igjen som turneringsvinnere etter å ha beseiret Falken i 

finalen. 

 

Søndag 16. februar 2020 ble det gjennomført en workshop på Ullevål Stadion, hvor kvinnecricket 

stod i fokus. En stor takk til Bijeyata Kumari, Ramya Immadi og Pooja Kumari, uten deres innsats 

hadde verken turnering eller workshop vært gjennomførbart. 
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Les mer om Nordic Womens - HER 

 

INNENDØRS KRISTIANSAND 

Lørdag 15. februar 2020 ble Agder innendørs cricketturnering arrangert av Hisøy IL Cricket og 

Kristiansand Cricket Club, med støtte fra Norges Cricketforbund. Etter en spennende dag med cricket 

var det Hisøy som stakk av med seieren, etter å ha slått nettopp Kristiansand i finalen.  

Takk til Hisøy og Pandey som organiserte! 

 

Les mer om Agder innendørs - HER  

 

INNENDØRS STORD 

En historisk innendørsturnering ble gjennomført i Rackethallen på Stord den 28. februar 2020. Lag fra 

Vestland fylke møttes i havgapet for å konkurrere i cricket. Både U13, U19 og senior herrer fikk 

muligheten til å spille cricket, og det har vært spesielt gledelig med tilbakemeldingene fra 

småbarnsforeldre bosatt i Bergen. Turneringen på Stord har gitt grobunn for utvikling av 

breddecricket i regionen, og kan dermed anses som svært vellykket. 

Les mer om Stord innendørs – HER  

UNGDOMSTURNERINGEN, TØYEN 

I vinterferien gikk en ungdomsturnering for ungdommer av staben i Tøyen flerbrukshall. Over 2 dager 

ble turneringer i klassene U13, U16, U18 og U20 gjennomført.  

Tusen takk til Malik og Quereshi som holdt tak i turneringen og sørget for en eksemplarisk 

gjennomføring. 

 

Les mer om Tøyen ungdomsturnering - HER  

 

Cricket i skolen 

Administrasjonen har i perioden identifisert og kontaktet skoler som kan ha interesse av cricket i 

skolen. Internasjonale skoler, skoler som deltok på sommerskole i regi av kommunen og Tøyen 

Sportsklubb, samt tidligere identifiserte skoler er kontaktet med et forslag til implementering av 

cricket i skolen ved hjelp av: 

- Kursing av kroppsøvingslærere 

- Mulighet for lån/anskaffelse av plastikk cricket-kits 

- Oppfølgning av NCF affilierte trenerressurser eller lokale trenerressurser  

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

- Skoleturneringer i cricket (spesielt myntet på internasjonale skoler) 

I 2020 har NCF også rettet blikket mot internasjonale skoler, og et pilotprosjekt med Asker 

International School ble iverksatt. Asker International har i samarbeid med NCF og Asker CK 

introdusert cricket til over 60 barn og unge på skolen. Asker CK har også inngått et samarbeid med 

Asker International. NCF er spente på å se hvordan lokale klubber og skoler kan samarbeide for 

rekruttering og aktivitetstilbud. 

NCF har samarbeidet med Tøyen cricketklubb med kommunale idrettstilbud til lokale skoler. 

 

SOMMERSKOLEN PÅ VAHL 

NCF har i sommerferien vært med på aktivitetsskolen på Vahl. 4 uker med aktivitetsskole ble en 

http://cricketforbundet.no/nyheter/nordic-womens-2020
https://www.hisoyil.no/2020/02/hisoy-il-cricket-vant-turnering-i-sesong-oppkjoring/
http://cricketforbundet.no/nyheter/bles-i-gong-historisk-cricketturnering-pa-stord
http://www.cricketforbundet.no/nyheter/ungdomsturnering-i-vinterferien-2020
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dundrende suksess takket være engasjerte og dyktige trenerressurser fra Vestli, MASK og Falken. En 

spesiell takk til Gopi og Adil for organiseringen. I etterkant av sommerskolen har NCF fått 

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

Administrasjonen skal i samarbeid med utvalget for barn og ungdom følge opp barneskolene som 

deltok på sommerskolen. 

HØST- OG JULECRICKET PÅ TØYEN FLERBRUKSHALL 

Som i sommerferien fulgt NCF opp med cricketskole både høstferien og juleferien. Med engasjerte og 

aktive trenere og aktivitetsledere er vi stolte a å kunne ta del i de kommunale tilbud Tøyen 

Sportsklubb arrangerer hverdag og ferier. Vi er dem evig takknemlig som vi ha cricket på laget. 

Adil, Gopi, Bijeyata, Farial, Hina, Amna, Sana, Farima, Subhan, Tauqeer, Alijan og Salf ul Islam, har alle 

vært med til å bidra til flotte crickettilbud til de unge i nærmiljøet på Tøyen.  

HVERDAGSCRICKET I TØYEN FLERBRUKSHALL  

VI har gjennom hele året avholdt et fast crickettilbud i Tøyen flerbrukshall. Aktiviteten er rettet både 

mot elever fra AKS samt etter skole aktiviteter. En aktivitet som er fulgt opp av NCF administrasjons 

med landslagspilleren involvert. Sultana Razia og Nadeem Qureshi har vært ansvarlige ukentlig 

aktivitet som er veldig populært blant deltakende barna. En stor takk til dem. 

• Onsdager med barn fra AKS fra kl. 14:00-16:00 (1. – 4. klasse) 
• Tirsdager med frivillige barn fra kl. 18:00 - 20:00 (barn opp til 15 år) 

Framover vil administrasjonen følge opp aktiviteten tett for å ivareta trenerressurssene, samt 

vurdere hvordan aktiviteten kan ha en synergieffekt for rekrutering av barn og unge til geografisk 

nærliggende cricketklubber. 

 

CRICKET PÅ KLUBBNIVÅ 

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

jenter, tilpasset koronarestriksjonene. Et stort ansvar, som vi er stolte over å se at enkelte klubber 

tar.  

 

NATIONAL TEAMS REPORT  
2020 was an extremely challenging and unique year in many ways for all our National Teams due to 

the ongoing COVID19 pandemic across the world which hindered a lot of the National Teams training 

and activity which was scheduled. In saying that we were still able to achieve some of our goals and 

ensure our National Teams had some activity even though limited. 

Below is a list of the activity which each of the National Teams took part in along with the planned 

activity which was not possible and the plan for 2021 (COVID19 Permitting) 

 

National, men 

 
TRAINING 

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

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

Tactical awareness 
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• All National Pool players underwent an initial fitness test to determine their base 

fitness levels as individuals and as a squad. 

ACTIVITY 

• The National Mens team took part in a bilateral series against Denmark AWAY which 

consisted of 2 50 Over matches and 4 T20 Matches. 

• The first NCF series took place which was an opportunity for the current National 

Pool along with the top domestic players to play against each other in a strength vs 

strength Series. 

ACTIVITY NOT POSSIBLE DUE TO COVID19 

• ICC T20WCQ 

• Training postponed due to COVID19 

 

PLANNED ACTIVITY FOR 2021 

• T20I Series (Away) – T20I series in Germany May 2021 

• NCF Series – 2 x NCF Series during the season which will consist of 4 teams for each 

series 

• Fitness Programme – All National Pool members will go through a fitness programme 

with a qualified S&C coach 

• T20 Series (Home) – T20 Series in Norway June 2021 

• Training Camp – 6 Day training camp prior to T20WCQ 

• ICC T20WCQ – July 8th to 13th 

• ECC – European Cricket Championships September 2021 

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

year 

National women’s 

 
TRAINING 

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

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

Tactical awareness 

ACTIVITY 

• Unfortunately, no activity was possible due to COVID19 

 

ACTIVITY NOT POSSIBLEDUE TO COVID19 

• Away Series – Tour to Sweden 

• Home Series – Home series consisting of T20 matches 

• Training postponed due to COVID19 
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PLANNED ACTIVITY 2021 

• Nordic Cup (Home) – T20 Series in Norway 

• Away Series – Away Series consisting of T20 Cricket 

• Fitness Programme – All National Pool members will go through a fitness programme 

with a qualified S&C coach 

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

year 

National U19s 
TRAINING 

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

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

awareness 

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

levels as individuals and as a squad. 

ACTIVITY 

• Denmark Series – The National U19s took part in a bilateral series against Denmark which 

consisted of 3 50 over matches and 4 T20 Matches. 

 

ACTIVITY NOT POSSIBLE DUE TO COVID19 

• ICC U19WCQ 2020 

• Training postponed due to COVID19 

 

PLANNED ACTIVITY 2021 

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

• Germany Series – T20 series in Germany August 2021 

• Fitness Programme – All National Pool members will go through a fitness programme with a 

qualified S&C coach 

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

Det ble innført obligatorisk innlevering av evalueringsskjema for alle landslagspillere som deltar i 

reiseaktivitet i regi av NCF – treningsleirer, Alt innhold er taushetsbelagt, og er et viktig grunnlag for 

fremtidig tilrettelegging av arrangement og reiser. 
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ANLEGG og UTSTYR  
 

Anleggsutvikling 
Gjennom året har vi jobbet konkret med pågående og nye muligheter. Spesielt i områder der det er 

totalt mangel på fasiliteter.  

 

Vi er i siste fase for ferdigstillelse av ny Anleggsveileder. Her samarbeider vi med en entreprenør for å 

lage en norsk beskrivelse med riktig terminologi av pitchens oppbygging i henhold til leverandørens 

krav. Oppdatert Anleggsveilederen skal alltid være tilgjengelige på Gode Idrettsanlegg. Det er også 

viktig at cricket formidler behov for alle typer fasiliteter fra mobile treningsnett via mindre areal til 

baren- og ungdomsaktivitet, FlexiPitch, innendørsmatter til større anlegg.  

 

Målrettet arbeidet med lokal cricketaktivitet er nøkkelen til nye fasiliteter – mobile eller faste 

løsninger – alene eller i sambruk med andre idretter. Målet er å ha fasiliteter lokalt, slik at cricket kan 

trenes og spilles i egen region.  Det er vanskelig å utvikle cricket lokalt hvi en skal reiser til Oslo hver 

gang det skal spilles kamp. Slik reisevirksomhet er tidkrevende, kostbart og reduserer mulighet til 

rekruttering.  

 

HORDALAND 

NCF rakk en tur til Hordaland og hadde to fulle dager med idrettsrådet for å tilkjennegi cricket og se 

på muligheter lokalt. Også her har vi spilt inn cricket på to av Hordalands spennende prosjekter. 

 

Både Stord CK og Møhlenpris IL Cricket har tilgang på FlexiPitch. Dette gir grunnlag for lokal aktivitet 

og økt synliggjøring av idretten lokalt.  

 

OSLO 

I Oslo har fokus vært på manglende vedlikehold og farlige forhold. NCFs 17-punkts vedlikeholdsbehov 

fra 2017, har vært med i alle møter med bymiljøetaten (BYM), i to møter med byråden i Oslo, samt i 

høringer og innspill til politikerne. Grunnet manglende interesse og respekt for crickets utfordringer, 

henvendte vi oss til NIF for bistand. Nye møter, presentasjoner, sammen med politisk arbeide, 

resulterte i at vi etter 3 år med pågående arbeidet ble hørt. Byrådet i Oslo vedtok i desember å sette 

av kr. 2 000 000 til oppgradering av Oslos baner. På Stubberudmyra åpnet vi et etterlengtet dobbelt 

treningsnett i tråd med koronarestriksjonene.  

 

ROGALAND 

Rogaland har økt aktivitet og ingen fasiliteter. Lassa CK har spleiset med kommunen på en FlexiPitch, 

mens ClubTurfs eksklusive pad & pitch fortsatt ligger ubenyttet på lager. Pågående arbeide mot 

politikerne har fortsatt ikke gitt resultater, men vi gir oss ikke. 

 

I tillegg har Sandes CK tatt tak i klubbutviklingen og deltatt på ulike utviklingsmøter sammen med 

idrettsråd og idrettskrets. Det har åpnet dialog for mulig cricketbane i Sandnes. NCF følger opp med 

kommunen for veiledning og råd. Fokus på aktivitet for barn og unge kan øke mulighet for bedre 

forhold for trening og spill lokalt. 
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TRØNDELAG 

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

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

 

VESTFOLD OG TELEMARK 

Sandefjord cricketbane er en realitet og stor ferdig høsten 2020. Cricketbanen ligger flott til i 

Bugårdsparken og vil ha en offisiell åpning så snart sesongen er åpnet og koronasituasjonen tillater 

det. Gratulerer til Sandefjord CK, nå er det bare å fokusere på tilbud for alle aldersgrupper av begge 

kjønn i videre utvikling av klubben lokalt.  

 

VIKEN 

Bærumsbanen ble i høst et anleggsområder der cricket mister sin cricketbane pga. nytt 

friidrettsanlegg.  Cricket skal for fremtiden bruke bane og treningsanlegg sammen med soft- og 

baseball.  

NCF har sammen med klubbene jobbet aktivt mot kommunen for fremdriftsplaner og alternative 

løsninger i påvente av banen. Dette har dessverre ikke gitt resultater, der kommunen skylder på 

utfordringer grunnet korona. 

 

I Drammen har NCF vært på kommunen sent i 2019 der vi delte plan og budsjett for oppgradering av 

cricketbanen. Vi fulgte opp flere ganger i 2020 og mente at koronasituasjonen ga en god muligheter 

til å prioriteter utbedring. Driftsansvarlige samt ansvarlige i kommunen og idrettsråd ble kontakter, 

med tilhørende drahjelp fra idrettskretsens leder. Dette helt uten resultater. Vi henvendte oss på 

nytt høsten 2020 i håp om å samkjøre oppgradering i Oslo og Drammen med gode innkjøpsavtale, 

men heller ikke dette gikk gjennom. Vi følger opp i januar 2021 – banen i Drammen trenger 

oppgradering, det har selv kommunen erkjent. 

  

Sarpsborg arrangerer NM-veka i 2021, NCF har vært på kommunene siden 2019 for å synliggjøre 

cricket og at vi er deltakere under NM-veka, i håp om at vi får en blivende cricketbane i Sarpsborg. 

 

NORGES CRICKET AKADEMI (NCA) 

Styret vedtok å avslutte leieforholdet med Guttene Eiendom AS og tilgangen til Tvetenveien 162. 

Kontrakten var av særdeles ugunstig karakter, der formålet om null drift ikke holdt mål. Regnskapet 

har gått betydelig i minus hvert år og har tappet forbundet for midler til utvikling av organisasjonen. 

Det er kommet frem at kontrakten gjelder leie av kontor og lager, lokalet har således ikke godkjent 

bruksrett som treningslokale. Lokalene er slitte og i dårlig stand. Sikkerheten holdes på et minimum, 

strømkostnaden urimelig høy, i tillegg er det gjort oppmerksom på at det er stor sannsynlighet at 

fremtidige kontroller kan underkjenne lokalets bruk. Leieforholdet opphørte 31.10.2020. Prosessen 

ut av NCA var utfordrende grunnet minimal dokumentasjon, historikk, forholdene og ny eier. 

 

Det vil den neste periode settes av tid og ressurser til å finne ny lokasjon mer tilpasset cricket og den 

behov. Et lokale som dekker flere behov både til trening og innendørs aktivitet. 
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Tross et annerledes og utfordrende år har cricketforbundet opprettholdt noe aktivitet og utvikling. 
Både som forbund og klubb har det vært mye å forholde seg til av informasjon og tilpassinger. Dette 
synes vi organisasjonen har håndtert bra.  
 
Pågående oppfordringer fra NIF og ICC, som utfordrer forbundet til å øke tilbud, aktivitet og utvikling 
til barn unge og kvinner. Samtidig som vi må sette økt fokus på verdi-arbeide for å trygge 
hverdagsaktiviteten for de yngste. Dette er ikke bare noe vi blir utfordret på som en frivillig 
motivasjon. Viser det seg at cricketforbundet og tilknyttede klubber ikke tar utfordringene til 
etterretning, vil det få ringvirkninger og fremtidige reduksjon i tilskudd.  
 
Vårt hovedmål for kommende periode må bli å fordele aktiviteten med en jevner fordeling på 
aktivitetsnivå enn det vi kan vise til i dag. Cricketforbundet må kunne vise til mye større andel barne- 
og ungdomsaktivitet enn i «2019-kaken» under:  
 

 
 
 
 
 
 
Oslo, 24. februar 2021 
 
 
 
Shahbaz Tariq   Neeta Sankholkar   Moosa Ali Rashidlkar  
President   Visepresident    Styremedlem  
  
 
 
Nora Sperre Vangsnes  Asad Maaz    Gry Bruaas 
Styremedlem   Styremedlem     Generalsekretær                                    
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