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Sak 102, 2021 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
Vedtak: 
Styret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste. 

 
Sak 103, 2021 Godkjenning av protokoll  
 
Vedtak: 
Protokoll fra forrige styremøte 18 og 19/2021 er tidligere sendt ut og godkjent per e-post. 

 
Sak 104, 2021 Endrede kriterier for deltakelse i nasjonale seriespill 
 
Arbeidsgruppe Shahbaz Tariq, Bijeyata Kumari og Moosa Ali Rashid 
Det vises til Tingsak 10.1 der Forbundstinget vedtok å sende saken for videre behandling til 
forbundsstyret. Tingsaken var vedlagt saksdokumentet og vil følge protokoll 20/2021. 
 
Arbeidsgruppens innstilling 
Related to "Sak 10.1, 2021 Tingsak, Endrede kriterier for deltakelse i nasjonale seriespill".  
 
Saken tar utgangspunkt i realistiske tall og statistikker for hvor norsk cricket befinner seg i dag og hvilke 
mål organisasjonen bør sette for å kunne tilfredsstille nye og strengere krav og kriterier fra både 
Norges Idrettsforbund (NIF) og The International Cricket Council (ICC). I tillegg skal vi følge de føringer 
gitt i NCFs strategidokument 2021/2023. 
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I hovedsak må NCF og tilhørende klubber sette fokus på aktivitet for barn, unge og kvinner. 
Statistikken og aktivitetstallene viser at vi ligger langt bak for denne gruppen, der over 75% av våre 
aktive er voksne menn.  
 
Om ikke norsk cricket skal dø hen med den voksne generasjonen, må satsing på den nye 
generasjonen prioriteres. I tillegg er organisasjonen nødt til å få kvinnene på banen. Satsingen må 
skje nå, både for å beholde status og tilskudd, men også for å utvikle cricket i riktig retning. 
 
Statistikken fra 2020 sier at vi har 58 klubber bestående av 3460 aktive fordelt på 80% menn og 20% 
kvinner. Sitasjon krever umiddelbar handling. 
 
Det er forståelse for at rekruttering og utvikling av barne- og ungdomsaktiviteten er utfordrende og 
krever tid. I tillegg har pågående pandemi påvirket alle idrettsaktiviteter de siste to år. Derfor foreslo 
arbeidsgruppen at nye kriterier først trer i kraft og gjelder fra sesongen 2023 slik at organisasjonen 
og samtlige klubber får god tid til å tilpasse seg endrede kriterier for de kommende sesonger. 
 
Innstilling fra arbeidsgruppen: 

1. Alle klubber må innen 2023 ha minst en av følgende lag registret og aktive for å kunne delta i 

seriespill divisjon 1 og 2 i T20 Championship og Super League: 

a. Barn (U9-U11) 

b. Ungdom (U13-U19) 

c. Kvinner 

2. Klubber som har utfordringer med å danne et rent kvinnelag kan erstatte dette med et blandet 

lag av begge kjønn for U13/U15.   

3. Klubber som ikke er I stand til å danne egne lag etter kriteriene over, har et minstekrav om å 

registrere 5-7 spillere i kategorien barn, ungdom og/eller kvinner, som NCF vil fordele i 

passende lag. Registrerte spillere skal ha nær tilknytning til klubben og et aktivt treningstilbud. 

Vedtak:  
Styret vedtok innføring av foreslåtte endringer for deltakelse i nasjonale seriespill, med de innspill 
som kom frem under behandling, og ba generalsekretøren informere organisasjonens medlemmer 
skriftlig og på kommende fremtidige møteplattformer. 
 

Sak 105, 2021 Spillereglement 2022 
 
Vedlagt utkast til spillereglementet 2022, som fra 2022 er baser på ICCs grunnreglement.  Årets 
Spillereglement er oppdatert etter erfaring fra sesongen 2021, innspill fra klubbene, DK, SU, AU, 
anleggssituasjon samt prioritering av mer tid tildelt barn og unge og tilpassing til ICCs reglement. 
Spillereglement 2022 med innspill og foreslåtte endringer var vedlagt saksdokumentet.  
 
Prosessen kort oppsummert 

• Klubber og komiteer oppfordret til å komme med forslag & innspill, frist 24. september  

• Utkast med endringsforslag delt med styret 15. oktober 

• Endelig utkast sendt klubb og komiteer. Frist for innspill 7. november  

• Tilbakemeldinger og evt. innspill vurdert etter fristen 7. november 

• Endelig utkast ferdigstilles og behandles i styremøte 24. november  

• Godkjent spillereglementet med endringer deles med klubber, komiteer og dommerne 

• Spillereglement 2022 med presisering av endringer gjennomgås under lagledermøte 1/2022.  

• Oppdatert versjon publiseres på NCF sin hjemmeside innen 31. desember  



 

Norges Cricketforbund 
Ullevål stadion, Sognsveien 73, NO-0854 Oslo 

 
Vedtak: 
Styret vedtok spillereglement for 2022 sesongen med de endringer som fremkom under møtet, og ba 
generalsekretær tilgjengeliggjøre dette for medlemsorganisasjonen. 

 
 

Sak 106, 2021 Kontingenter, serieavgifter og lisenser 2022 
 
Vedtak: 
A) Styret vedtok i tråd med Tingsak 11, 2021 følgende kontingent, serieavgifter for 2022: 
 

Serien 2021 2022 

Medlemskontingent  1500 1500 

T20 serien per divisjon 2000 2000 

Super League per divisjon 2000 2000 

T20 ECL/NM qualifier  - 1000 

 
B) Styret vedtok følgende lisenser for 2022: 
 

NCF Spillerlisens 2022 aldersgruppen fra 18 år Per år 

Grunnforsikringslisens Kr. 400 

Utvidet forsikringslisens Kr. 900 

  

NCF Spillerlisens 2022 for ungdom i aldersgruppen 13 til 18 år  Per år 

Grunnforsikringslisens UNG født 01.01.2003 – 31.12.2008 Kr. 200 

Utvidet forsikringslisens* UNG født 01.01.2003 – 31.12.2008 Kr. 500 

 

Sak 107, 2021 Budsjett 2022 

Utkast til avdelingsbasert budsjett med prosjektkoder var vedlagt sakspapirene. Forslaget ble 
gjennomgått i styremøtet. 

Vedtak: 
Styret vedtok å innstille budsjettet for 2022, med de innspill som kom frem under møtet, og ba 
generalsekretæren dele utkastet med ICC etter gjeldende tidsfrister. 

 

Sak 99, 2021 Dokumenter knyttet til landslag og støtteapparat  
 
Saken ble utsatt 
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Sak 108, 2021 Orientering 
 
1 ORIENTERING 
 

• Presidenten orienterte om statusmøte med Norges Idrettsforbund (NIF) 
 

• Status fra arbeidsgruppene knyttet til overførte tingsaker 
o Regional serieavvikling, Neeta Sankholkar, Yousuf Gilani, Harpal Singh Sidhu 

o Opprette markedsutvalg, Yousuf Gilani, Bijeyata Kumari, Harpal Singh Sidhu 

o Sesongavslutning, Yousuf Gilani, Farial Safdar, Moosa Ali Rashid 

o Etikette, Shahbaz Tariq, Neeta Sankholkar, Moosa Ali Rashid og Yousuf Gilani 

 

• Rapportering Post 2 og 3 for 2021 

NCF med årlige rapporteringsmøte til NIF, der vi skal svare opp for aktivitet knyttet til Post 2- 

og 3-midlene. Særforbund skal rapportere på hva som er videreført, utviklet og eventuelt 

nytt i løpet av 2021 som legger grunnlaget for tilskuddsnivået 2022. Vi blir målt på følgende: 

 

• POST 2. ANLEGG, GODT STYRESETT, KVALITET PÅ ORGANISASJONSDATA OG KJØNNSBALANSE 

• POST 3, KATEGORI 4 – KVALITET OG VERDIGRUNNLAG:  

• BARNEIDRETT 

• UNGDOMSIDRETT 

• PARAIDRETT 

• ØKONOMI SOM BARRIERE FOR IDRETTSDELTAGELSE 

• ARBEID MOT SEKSUELL TRAKASSERING OG OVERGREP 

• KLUBBUTVIKLING 

• LEDELSESUTVIKLING 

• TRENERUTVIKLING 

• ARRANGMENTSUTVIKLING 

 

2 KURS & UTDANNING 
Hold deg oppdatert med NCF kalender 
 
Utdanning - Trenerkurs Level 1 og 2 i 2022 

• NCF setter opp kurs ut ifra registrert interesse. Bestillingen vil videreformidles ICC for 
gjennomføring. Det ligger informasjon på Facebook og NCF nettsider der den enkelte kan 
registrere sin interesse for deltakelse.  

  
Utdanning - Dommerkurs  

• Stage 1 har 4 trinn 

• ECB e-læring trinn 1-3 åpent for påmelding fra 2. nov. 2021. 
Individuell digitalt program som må fullføres innen 18.03.22 

• Trinn 4 er «Face to face» og avholdes 22.03.22 

• Etterfulgt av oppdateringskurs for kun nye dommere 29.03.22 

• Fire oppdateringskurs for erfarne dommere i perioden 5. april – 25. april i 2022 
 
 
 

http://www.cricketforbundet.no/aktiviteter
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Utdanning - Dommerkurs Stage 2 & 3 

• Kurs bestilt via ICC, tidspunkt bekreftes om kort tid 

Obligatoriske dommertreff for elitepanel dommere 2022 

• Det avvikles 4 dommertreff i perioden 25.05.2022 – 12.09.2022 

• Dele erfaringer  

• Lære av hverandre  

• Dialog/diskusjon rundt konkrete problemstillinger for lik tolkning av spillereglementet  

• Evt. innspill tas imot 
 
Scorekurs 2022 (digitalt) 

• 2 grunnkurs for nye scorere 19. & 26. mars 2022 

• 2 kurs for viderekomne/erfarne scorere 19. & 26. mars med digital prøve på slutten som må 

bestås for å få utstedt kursbevis 

• Planen er å sette opp to scorerpaneler med differensielle honorarsatser fra 2022 

3 KAMPOPPSETT 2022 
Prosessen mot kampplanene 2022 er i gang: 

• Tentative blokkeringer og begrensinger knyttet til reiseaktivitet og andre føringer gitt av 
spillereglementet, er registrert inn for utarbeidelse av utkast til kampoppsettet herrer.   

• Møter for evaluering & planlegging er utført med komite for kvinner og barn & ungdom, slik 
at vi har tilstrekkelig grunnlag til å tilpasse aktiviteten i henhold til gjennomføringsevne.  

• Utkast til kampoppsettet skal ferdigstilles og kvalitetssikres. 

• Informasjon knyttet til de ulike seriespill deles med klubbene slik at de har et godt grunnlag 
for å vurdere påmelding til sesongen 2022. 

• Bindende påmelding til seriespill tidlig kvartal 1, 2022 for barn, unge og voksne – begge kjønn 

• Endelig kampoppsett deles med alle organisasjonsledd medio kvartal 1, 2022 
 
4 CRICKETBALLER 2022 

• Kookaburra 1. & 2. div. Super League  

• Newbery T20 1. – 5. div. & 3., 4., og 5. div. Super League  

• Infinity Sports Qualifying div. A & B i begge formater  
 
5 ANLEGG 
RUD BÆRUM 
Soft- baseball (NSBF) og cricket (NCF) var nylig på befaring på Rud. Dette for å få en oversikt over 
hvor prosjektet er, og hva vi kan forvente. Beklagelig nok har ikke vårt ønske om oppfølging, møter 
og befaring vært prioritert. Prosjektet har en betydelig forsinkelse, manglende oppfølging med 
minimal kontakt mot idrettene som skal ha sin tilhørighet der.  
 
I etterkant av befaringen er det sendt inn et notat inkludert bildedokumentasjon på de innvendinger 
vi har per i dag, for begge idretter. Samtlige aktører involvert mottok denne henvendelsen.  
Per i dag er cricket pitchen anlagt og treningsnett satt opp, men det er betydelige punkter før NSBF 
og NCF kan godkjenne anlegget som spillbart. Begge idretter er på saken i felleskap. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Norges Cricketforbund 
Ullevål stadion, Sognsveien 73, NO-0854 Oslo 

FORDELINGSMØTE UTENDØRSSESONGEN OSLO  
Som tidligere år deltar NCF i innspillsrunden og møte i forbindelse med tildeling av banekapasitet for 
kommende sesong. Det meste er proforma, men små justeringer er mulig gitt at idrettene seg 
imellom blir enige. Det er bl.a. på denne måten NCF fikk ytterligger kapasitet på Ekeberg 2 fra 2021.  
For 2022 spilte NCF inn full søndag på Ekeberg 2 fremfor frem til kl. 14:00, i tilgang til fast bruk av 
Rommen-mini og Stubberud-mini. De to sistnevnte var det ingen innvendinger mot, men fotballen 
kunne ikke frigi den resterende del av søndagen. Nå vil NCF i samarbeide med BYM se hva om er 
mulig å tilpasse på mini-banene for de aller minste. 
 
STAVANGER 
Viking CK er aktivt på de lokale ressursene for tilgang til cricketfasiliteter. NCF tar opp kontakten med 
Idrettsråd, kommune og politikere i håp om at sunn klubbdrift og cricketaktivitet kan gi grunnlag for 
fornyet oppmerksomhet. Møte planlagt januar/februar 
 
BERGEN 
Det er utfordringer for å samle cricketaktiviteten i Bergen, nytt forsøk i gang fra 2022. I samarbeide 
med Idrettsråd, kommune, Idrettskretsen og lokale ressurspersoner planlegges det et møte medio 
januar hvor vi samkjører møter, klubbutvikling, trenerevaluering samt en lokal turnering.  I tillegg er 
vi aktivt inne med innspill mot ut viklingen av Slettebakken nærmiljø Idrettsanlegg.  
 
OSLO 
Evaluering med BYM er avviklet det vi gikk igjennom erfaringer, forventinger, økonomi og status for 
siste del av oppgraderingene på Rommen.  
 
ANLEGGSKONEFRANSE VIKEN/SAPRSBORG 
Cricket var representert på Anleggskonferanse Nærmiljøanlegg i Fredrikstad. Her presenterte vi 
mulige løsninger knyttet til cricketaktivitet.  
 
DRAMMEN 
Pågående dialog med Idrettsrådet for oppgradering av banen i henhold til flere års rapportering av 
elendige og etter hvert farlige forhold. NCF har bedt om et møte for videre dialog og planlegging.  
Rapportering av ytterligere hærverk på pichen ble i tillegg innrapportert 15.11.2021. 
 
6 EVALUERING & ERFARINGER  
 
UTVALG & KOMITE 

• DK – det er gjennomført evaluering med leder Ashis. Evalueringsmøte med hele DK gjenstår.  

• Barn, ungdom og bredde utvalget - Administrasjonen har gjennomført evaluering med 

utvalgsleder Gopi. Gjenstår evalueringsmøte med hele utvalget. 

• Kvinneutvalget – Administrasjonen har startet evaluering med utvalgsleder Ramya.  

Kvinneserien 
Evaluerings- og planleggingsmøte gjennomført med klubber og kvinneutvalget. Deres innspill til 
seriespill 2022 er sendt administrasjonen.  
 
U-seriene 
Evaluerings- og planleggingsmøte gjennomført med klubber og leder for utvalget for barn, ungdom 
og bredde. Til stede var også president Shahbaz. Det legges opp til at deltakende klubber på 
overnevnte møte lager et konkret koordinert innspill til seriespill 2022 for u-seriene i Oslo til 
administrasjonen. Gopi følger opp klubbene i dette arbeidet. For øvrige regioner følger 
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administrasjonen opp de ulike klubbene med U-lag.    
 
T20 regional 
Det er gjennomført en spørreundersøkelse sendt alle lag som spilte T20 regional. 18 lag/klubber har 
svart etter en påminnelse. Hele spørreundersøkelsen med svar, er vedlagt styremøteinnkallingen.  
Som en oppsummering av svarene klubbene har gitt preges de i stor grad av hvordan klubben/laget 
har opplevd sesongen. Det betyr at det ikke er lett å trekke ut konkrete unisone innspill knyttet til 
erfaringer fra 2021 eller innspill til ny sesong utover at klubbene/lagene er motiverte til å bli med i 
seriespill 2022 og at dommerne i grove trekk har gjort en god jobb, men med unntak.    
 
7 NATIONAL TEAMS SCHEDULE 2021/2022 

 
NATIONAL MENS  
 
NCF Series 1 
Date: 30th April 2022 - 1st May 2022 
Format: T20 
Teams: 4 Teams (Top domestic Performers 2021 and National Team Squad) 
Venue: Ekeberg 1 and 3 
 

NCF Series 2 
Date: 25th August 2022 – 26th August 2022 
Format: T20 
Teams: 4 (Top Domestic performers 2022 and National Team Squad) 
Venue: Ekeberg 1 and 3 
 

Home Series vs Sweden 
Date: June 3rd -5th 2022 or June 12th- June 15th, 2022 (TBC) 
Format: T20Is 
Teams: Norway and Sweden 
Venue: Ekeberg 1 
 

ICC Europe T20 WCQ 2022 
Date: TBC ICC 
Venue: TBC ICC 
Format: T20Is 
Teams: TBC ICC 
 

Training Camp 
Date: TBC dependent on date off ICC WCQ 
Venue: TBC Dependent on the venue for WCQ 
Duration: 4 Days  
 

Fitness Programme 
Date: 15th November 2021- 15th January 2022 
Venue: Digitally run by a qualified S&C Coach Peter Kelly 
Fitness Testing: 15th January 2022 to be conducted by Peter Kelly in Oslo 
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Training Schedule 
The next two-month period will be focused on ensuring all national pool players improve their fitness 
however cricket training sessions will be held at Mortensrud Indoor Hall on Saturdays to ensure 
players are still working on various cricket-based skills 
 

NATIONAL WOMENS 

 
NCF Series 
Date: 26th – 27th May 2022 
Format: T20 
Teams: 2 (Top domestic performers and national team squad) 
Venue: Ekeberg 1 
 

T20 Quadrangular Series Spain 
Date: April 2022 
Format: T20I 
Venue: Spain 
Teams: Norway, Spain, Sweden, TBC 
 

Home Series 
Date: TBC 
Format: T20I 
Venue: Oslo 
Teams: Norway and Austria (TBC) 

 
Fitness Programme 
Date: 15th November 2021- 15th January 2022 
Venue: Digitally run by a qualified S&C Coach Peter Kelly 
Fitness Testing: 15th January 2022 to be conducted by Peter Kelly in Oslo 
 
Training Schedule 
The next two-month period will be focused on ensuring all national pool players improve their fitness 
however cricket training sessions will be held at Mortensrud Indoor Hall on Saturdays to ensure 
players are still working on various cricket-based skills 
 

NATIONAL U19s 
 
NCF Series 
Date:20th – 23rd July 2022 
Format: 50 overs 
Venue: Ekeberg 1 
Teams: 2 (Top Players from the winter training and top domestic performers 2021/2022 
 

Home Series vs Sweden 
Date: June 3rd -5th 2022 or June 12th- June 15th 2022 (TBC) 
Format: 50 overs 
Venue: Ekeberg 3 
Teams: Norway and Sweden 

ICC Europe U19 WCQ 2022 
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Date: TBC ICC 
Venue: TBC ICC 
Format: 50 Overs 
Teams: TBC ICC 
 

Training Camp 
Date: TBC dependent on date off ICC WCQ 
Venue: TBC Dependent on the venue for WCQ 
Duration: 4 Days  
 

Fitness Programme 
Date: 15th November 2021- 15th January 2022 
Venue: Digitally run by a qualified S&C Coach Peter Kelly 
Fitness Testing: 15th January 2022 to be conducted by Peter Kelly in Oslo 
 
Training Schedule 
The next two-month period will be focused on ensuring all national pool players improve their fitness 
however cricket training sessions will be held at Mortensrud Indoor Hall on Saturdays to ensure 
players are still working on various cricket-based skills 
 

Sak 109, 2021 Fastsettelse av kommende styremøter for 2022 
 
For at styret og administrasjonen i Norges Cricketforbund skal kunne jobbe målrettet og forutsigbart i 
året som kommer, er det ønskelig og fastsette møtedatoer for 2022. Fastsettelse av møtedatoer har 
tatt utgangspunkt NCFs årshjul, der ulike arbeidsoppgaver og tidsfrister – lokalt og internasjonalt, 
legger føringer for møteaktiviteten. 
 
Vedtak: 
Styret vedtok følgende møtedatoer for avvikling av styremøter i 2022 

• Styremøte 1, 2022 – onsdag 19. januar 2022, 16:00 – 19:00 

• Styremøte 2, 2022 – onsdag 23. februar 2022, 16:00 – 19:00 

• Styremøte 3, 2022 – onsdag 30. mars 2022, 16:00 – 19:00 

• Styremøte 4, 2022 – onsdag 4. mai 2022, 16:00 – 19:00 

• Styremøte 5, 2022 – onsdag 8. juni. august 2022, 16:00 – 19:00 

• Styremøte 6, 2022 – onsdag 17. august 2022, 16:00 – 19:00 

• Styremøte 7, 2022 – onsdag 21. september 2022, 16:00 – 19:00  

• Styremøte 8, 2022 – onsdag 26. oktober 2022, 16:00 – 19:00 

• Styremøte 9, 2022 – onsdag 30. november 2022, 16:00 – 19:00 

 

Sak 110 Diverse 
 

1. Styret ved president Shahbaz Tariq ønsket en rapportoppdatering fra dommerkomiteen (DK) 
med hensyn til BA-rapportering og dommeroppdrag fordelingen for 2021. I tillegg ga styret 
ønske om å delta under kommende evalueringsmøte med DK. Rapporter og innkallelse til 
evalueringsmøte vil bli delt i løpet av kort tid. 

 
2. Styret ved president Shahbaz Tariq ønsket en rapport på landslagsaktiviteter for U19, kvinner 

og menn. Dette vil videreformidles til hovedtrener for rapportering.  


