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Referat fra Lagledermøte 12. desember 2016 
 
Sted:   Ullevål Stadion (Kinoteket)  
Dag/dato:  Mandag 12. desember 2016  
Tid:   19:00 – 22:00  
Tilstede:  Oddvar Johan Jensen (leder av Arbeidsutvalget), Morten Bruun Evensen (generalsekretær), 

Mohammad Haroon (sportsleder), Khalid Mahmood (utviklingsleder) og Shahzad Sheikh 
(idrettsleder).  

 
 
Velkommen og informasjon.   
Generalsekretæren ønsket velkommen og redegjorde for hvordan man har jobbet med å forberede 
sesongen 2017 og hva prosessen blir videre. Administrasjonen har fått i oppdrag av Arbeidsutvalget (AU) å 
gå igjennom gjeldende spillereglement og turneringsoppsett for 2016 og, basert på dette, produsere et 
forslag for sesongopplegg og spillereglement for 2017. Hele administrasjonen har vært involvert. De største 
endringene i forslaget har blitt sendt ut til klubbene i forkant av lagledermøtet. Klubbene har blitt bedt om 
å sende inn innspill og endringsforslag på e-post til administrasjonen. På dagens møte blir det en 
grundigere gjennomgang av forslaget og en bred diskusjon på de foreslåtte endringene og andre 
synspunkter. Et revidert forslag skal legges frem for AU som vil vedta turneringsoppsettet og 
spillereglementet for 2017.  
 
Presentasjon fra sportsleder Haroon.  
Sportslederen gikk grundig igjennom majoriteten av endringene og begrunnet hva som lå bak hver av de 
foreslåtte endringene. Sportslederens presentasjon er lagt ved i et separat dokument.  
  
Diskusjon på endringsforslag i spillereglementet.  
Kommentarer, innspill, spørsmål og diskusjonstemaer fra salen er notert i grønt. Administrasjonen tar 
med seg innspill og tilbakemeldinger inn i det videre arbeidet med å revidere forslaget. Jensen påpekte 
viktigheten av finne riktig balanse mellom å lytte til innspill og å ta upopulære avgjørelser som er til det 
beste for norsk cricket (og som vil utvikle cricket her i landet).  
  
§ 1 – Idrettens barnerettigheter og bestemmelser legges inn. Brudd på disse bestemmelsene vil føre til 
sanksjoner i samsvar med NIFs lov §111-2.  
 
§ 2.3 – Tillate klubber å hente inn to cricketspillere uten gyldig arbeidstillatelse. Begge spillerne må være 
registrert før overgangsvinduet stenger for å få spille kamper i andre halvdel av sesongen. Bare en av disse 
spillerne kan spille per kamp (ikke begge to samtidig).  

- Klubber bør tillates å hente inn så mange utenlandske stjernespillere som de ønsker i løpet av 
en sesong. Det vil heve profilen og interessen for norsk cricket.  

- Stjernespillere får spille selv om de ikke har D-nummer. Andre spillere må ha D-nummer.  
- Stjernespillere kan hentes inn når som helst, uavhengig av overgangsvinduet.  
- Ikke tillate klubber å hente inn spillere uten gyldig arbeidstillatelse i Norge, grunnet 

rettssikkerheten.  
- Begrense bruken av utenlandske spillere for å sikre rettferdige konkurranseforhold og ivareta 

integriteten i den norske serien. Unngå at rike klubber kan kjøpe suksess.  
 
§2 og §3 – Konkurransekomiteen forsvinner og administrasjonen tar over KKs oppgaver, og da spesielt 
registrering av spillere og overganger.  
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§ 3.4.4 – Moderklubben får kortet ned fristen til å svare på /kommentere overgangen. Den nye fristen blir 7 
dager (istedenfor 12 dager).  
 
§ 4.2 – Eliteseriekamper får en kamplengde på 45 overs med begrensning på 15 overs per bowler.  

- 45 overs er ok. Men det ble kommentert at enkelte spillere i eliteserien ikke, per i dag, er i form 
til å spille 45 eller 50 overs kamper. Det må man ta hensyn til. Andre mente det var feil å ta 
hensyn til de som ikke var i god nok form. Toppen må spisses og de unge talentene må slippes 
til.  

- Utfordring for utenbys-lag å spille to 45 overs kamper på lørdag/søndag.  
- 15 overs per bowler ble heftig diskutert. Bakgrunnen er at man ønsker at de beste 

slagmennene oftere blir utfordret av de beste bowlerne. Få lag som har flere enn 2 eller 3 gode 
bowlere og mangelen på topp bowlere hemmer utviklingen til de beste slagmennene. Flere 
overs bowlet av de beste bowlerne vil bidra til tøffere motstand (og mange flere utfordringer) 
for de beste slagmennene.  

- Det ble forslått begrensninger på 9, 10 og 12 overs per bowler. Viktig å utvikle flere gode 
bowlere slik at man unngår dette problemet fremover.  

- Internasjonal grense er 20 prosent av antall overs.  
- Administrasjonen tar med seg alle de gode innspillene videre.  

 
 

Vinnerlaget kan få et ekstra bonuspoeng verd å klare et av følgende to kriterier:  
(A) at de, som slaglag i første inningen erklærer før alle 45 overs er ferdigspilt.   
eller   
(B) at de, som bowling lag, i første inningen slår ut motstanderen all out før man når 40 overs.   

- Spennende med bonuspoeng.  
- Man ønsker å endre tankesettet og legge en ekstra taktisk utfordring som ikke alltid er til stede 

i norsk cricket. På internasjonalt nivå ligger det taktiske flere hakk over det som er nødvendig i 
den norske ligaen.  

- Droppe alle bonuspoeng. Det vil gjøre en uoversiktlig tabell enda mer uoversiktlig.  
- Gjør bonus-systemet så enkelt som mulig for å unngå forvirring.  
- Administrasjonen må revurdere forslaget.  
 
 

Hver søndag skal det spilles fem eliteseriekamper på fem baner med likt kamptidspunkt. Alle 
eliteseriekamper prioriteres slik at de spiller kamper på søndager. Eliteserien som produkt og brand skal 
forbedres.  

- Spennende og veldig positivt.  
 
 
§ 5 – Det gamle NM og den gamle T20 turneringen slås sammen slik at vi får en NM turnering som bruker 
T20 som format. Vinneren av NM får tildelt kongepokalen. De 32 deltakerlagene deles inn i 8 puljer hvor 
det beste laget i hver pulje går videre til sluttspillet. Sluttspillet spilles som cup hvor vi ender opp med to lag 
i cupfinalen. Deltakerlag bestemmes på bakgrunn av endelig sluttabell i seriespillet for foregående år. En 
klubb får bare stille med et lag i NM selv om både A og B er kvalifisert.  

- Kongepokalen blir en positiv tilvekst.  
- Ikke endre dagens struktur med NM og T20 separat. Det er populært.  
- Fortsatt tillate gjestespillere i T20/NM fra klubber som ikke selv deltar.  
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§ 6 – Dommere kan ikke dømme kamper i samme divisjon hvor de selv spiller kamper. For eliteserien skal 
det velges ut en dommerstab. Eliteseriekamper skal kun dømmes av dommere fra dommerstaben. 
Administrasjonen er ansvarlig for dommeroppsettet i Eliteserien.  

- Usikkerhet om det er nok gode dommere utenfor Eliteserien som kan dømme eliteseriekamper. 
Får ikke spillere i Eliteserien lov til å dømme eliteseriekamper så kan det bli problematisk.  

- Et godt forslag som fjerner mistanker om juks og urettferdig dømming.  
- Krav til etterutdanning og oppfølging av dommere.  
- Norske dommere holder høy standard.  
- Flere kurs er viktig.  
- Bra. Mer forutsigbart opplegg.  

 
 

Alle lag skal ha minst to kvalifiserte/godkjente/registrerte dommere ved sesongstart. Alle lag skal bidra med 
dommere til å dømme kamper. Klubber som ikke (a) har to kvalifiserte dommere ved sesongstart og/elller 
(b) ikke sender dommere til minst 7 kamper vil bli ilagt bot.  

- Viktig at ALLE klubber bidrar med dommere til dømming.  
- Dommere må være kvalifiserte dommere. Må Bli kvitt dommere som ikke har tatt kurs og som 

er dårlige.  
- Det må arrangeres nok kurs.  
- Revurder antall kamper per klubb, sett lavere. Enkelte klubber sliter med dommere.  
- Bot til klubber som ikke bidrar med dommere.  
- NCF må sette opp flere dommerkurs og bøtlegge klubber som ikke sender deltakere.  

 
 

Oppfølging av etablerte rutiner i forhold til dommerens bruk av korrekt utstyr, oppmøte, gjennomføring av 
kampen, kampskjema, etc. skjerpes. Brudd på de etablerte rutinene skal det slås ned på.  

- Veldig bra. Mye bedre før.  
 
 

Krav om obligatorisk scorer fjernes for alle kamper 1. til og 5. divisjon. Lagene kan, for hver enkelt kamp, 
lage egen avtale om å hente inn nøytral scorer. Begge lag må være enige om person dersom klubbene 
velger en nøytral scorer. NCF setter opp scorere til eliteseriekampene.  

- Helt uenig. NCF må sette opp scorere til hver kamp. Det har historisk sett vært mye krangling og 
uenigheter mellom klubbene.  

- Viktig med nøytral scorer.  
- Scorere må utdannes bedre og det skal kun brukes godkjente scorere.  
- Dommere må bli flinkere til å sjekke med scorer jevnlig iløpet av kamp slik at det er enighet om 

at det som registreres er riktig.  
- Juks i tidligere sesonger har gjort at man MÅ ha nøytrale scorere.  
- CricHQ gjør det vanskeligere å jukse og scorere er en ekstra unødvendig kostnad for klubbene.  
- Nøytral scorer må beholdes i alle divisjoner.  
- D/L metoden må forklares bedre til alle scorere.  
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Dersom begge dommerne og en av kapteinene, før kampstart, ønsker å begrense antall overs i en kamp så 
kan det gjøres (selv om den andre kapteinen ikke samtykker).  

- Dette må endres. Åpner for favorisering og vil misbrukes av dommere som er gode venner mot 
det ene laget.  

- Må være begge dommerne og en kaptein ellers kan det bli misbrukt. Ikke bare en dommer.  
- Hvis fire av fem (to kapteiner, to dommere og scorer) er enige så begrenses antall overs.  
- Lag regel om at det automatisk skal spilles færre overs når det opplagt ikke er tid til å spille alle 

(for eksempel eliteseriekamper på hverdager).  
- Kamper kan ikke gå over tiden slik at neste kamp blir forsinket. Det må settes faste slutt-tider 

for kamper slik at det ikke går utover neste kamp dersom første kamp er forsinket.  
 
 

Begge kapteinene skal fylle ut evalueringsskjema innen 24 timer etter endt kamp. Ikke-utfylte 
evalueringsskjema fører innen 24 timer medfører bot på 250 kr per manglende utfylt evalueringsskjema.  
Muligheten for klubbene til å trekke seg fra dommeroppdrag skal begrenses, spesielt kort tid før oppdraget. 

- Boten må være høyere enn 250 kr. Sett minst 500 kr.  
- Må kunne evaluere scorer også.  

 
  
§ 11 – Kampplanen skal publiseres seneste en måned før første seriekamp.  
 
§ 15 – Vinnende lag kan få et ekstra poeng for hver seier (A) dersom de (som slaglag i første innings) 
erklærer antall poeng før alle 45 overs er ferdigspilt eller (B) dersom de (som bowling lag i første innings) 
tar alle wicketsene (all out) før man er kommet til den 40 oversen.  
 
§ 16 – Flest seire består som første tiebreaker. Deretter følger innbyrdesoppgjør som tiebreaker nr. 2. 
Tredje tiebreaker er høyeste net run rate i innbyrdes oppgjør. Fjerde tiebreaker er høyeste net run rate 
gjennom hele sesongen.  
 
§ 21 – Ved oppløsning av lag/klubb midt i sesongen så må det aktuelle laget betale en bot på 10 000 kr.  
 
Annet:  
Spillereglement for kvinneligaen revideres separat.  
Det skal dannes en U23 serie som spilles på dagtid i sommerferien.  
Cricketballer vil være det samme i 2017 som i 2016. U23 serie spilles med rød ball.   
- Hverdagskamper må starte kl. 16:30 eller 17:00 (med færre overs, gjerne maks 25 overs midt på 
sommeren og 20 overs i mai og september) slik at spillere rekker å møte opp i tide etter skole og jobb.  
- Frist på en uke eller to til å endre scorecard i CricHQ. Etter det så kan de ikke endres.  
- Arrangere dommerkurs for de beste dommerne, Level 2 kurs og boundary assessment.  
- Se på andre muligheter for å betale dommer slik at det ikke betales cash på banen til dommer og scorer. 
Går det an å vipse eller overføre penger i nettbank?  
- Overgangsavgiftene må bli lavere.  
- Det må tydeliggjøres i reglementet med bruk av tid slik at ikke laget som bowler blir skadelidende dersom 
laget som slår bruker mye unødvendig tid.  
 
 
 
Møtet hevet kl. 22:10.  
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