
 
 
 
Protokoll ordinært styremøte onsdag 13. februar  
Sted: Ullevål stadion 
 Sognsveien 73 
Tid: Kl 17:00-20:00 

 
Tilstede: Safir Hayat (SH), Tone R. Larsen (TRL), Sajjad H. Shah (SHS), Khalid Mahmood    

(KM), Sheraz Aslam (SA), Camilla Haider (CH), Shakeel Chaudry (SC) 
  Owaid Mahmood (Konkurransekomiteen) 
 
Forfall: Rizwan Younas, Omer Saddiqi, Syed Munawar Ahmed 
 
Admin: Generalsekretær (GS), Yousuf Gilani. 

 
Åpen halvtime:  

Owais Mahmood etterlyste status med baner, dette for å kunne ferdigstille kampplan   
 innen avtalt tid ovenfor klubbene. 

Styret orienterte KK om at de fortsatt venter tilbakemelding fra OIK vedrørende 
dispensasjon for spill på Stubberudmyra, samt utvidet spill på Ekeberg 2. Bærums 
banen vil også ikke være klar før i august 2013.  
Styret gir enstemmig Konkurransekomiteen dispensasjon for utsettelse av publisering 
av kampplan til 15 april. Styret vil innen 15 mars ha en avklaring knyttet opp mot 
banene på Østlandet.  

 
Dagsorden:  

 
Sak 15   Godkjennelse av saksliste og dagsorden  
   Ingen merknader til saksliste og dagsorden, enstemmig godkjent. 

 
Sak 16   Godkjennelse av protokoll ordinært styremøte 10. januar  

 Protokollen med enstemmig godkjent med følgende merknad til anleggs- og 
markedskomiteen: 

   Styret vedtok i møte 10. januar og sette anleggs- og markedskomiteen på vent. Disse    
  komiteene er ikke aktive og har ingen mandat til å utføre noen oppgaver på vegne av  
  NCF per dags dato.  

 
Sak 17   Innkommet post  

GS orienterte om innkomet post, fra blant annet turnering i Danmark,  
Utviklingskomiteen vil jobbe med saken i samarbeid med Trenerutvalget.  
GS og SA vil møte NIF vedrørende Post 3 midler mandag 18 feb. 
Trenerutvalget vil kontakte Vithyes angående cricket i VGS, KM følge dette opp. 
Utviklingskomiteen vil ta opp kontakten med Allidrett i skolene, GS videresender  
dette til komiteen. 

 



 
 
 
Sak 18   Økonomi  

SA har levert års resultat til NIF og IRK, pr 31.12.12 hadde NCF et overskudd p 
 kr 155.163,-.  
   Billag med mer er oversendt NIF og revisjonsberetningen vil være klar innen 15 feb.  

 
Sak 19   Årsberetning 2012 med tilhørende dokumenter  
   GS orienterte styret om status og dokumenter som er sendt ut til Forbundstinget.  
   Alle klubber MÅ sende inn forslag på sine kandidater som skal representere  

  klubben deres under Forbundstinget lørdag 02, mars. Disse skal sendes til  
   admin@cricketforbundet.no innen 15.02.2013 og skal være underskrevet av 
    klubbens styreleder.  
   Styret behandlet innkomne forslag til Forbundstinget og videresender disse til  
   Forbundstinget. 

 
Sak 20   Kampplan 2013  

 NCF styret hadde ordinært styremøte onsdag 13. februar og vedtok enstemmig 
følgende divisjoner med lag for sesongen 2013. 
 
Saksopplysning: 
§ 4.3 Det er NCF styret som bestemmer antall divisjoner og antall klubber pr. divisjon 
før sesongstart. 
 
§ 4.4Opprykk og nedrykk 

 
§ 4.4.1 De 2 lagene i hver divisjon med minst poeng etter avsluttet seriespill skal 
rykke ned til divisjonen under den divisjonen de tilhører året seriespillet blir spilt. 
Hvis flere lag må rykke ned pga. Avgjørelser NCF tar etter § 4.3, skal det vedtas på 
forbundstinget før seriespillet nedrykk skal avgjøres på grunnlag av starter. Ved lik 
mange poeng vil fremgangsmåten i § 16 gjelde. 
 
§ 4.4.2 Minst de 2 lagene I hver divisjon med mest poeng etter avsluttet seriespill skal 
rykke opp tildivisjonen over den divisjonen de tilhører året seriespillet ble spilt. For å 
fylle opp kvoten av antall lag pr. Divisjon bestemt av NCF (§ 4.3), kan flere lag rykke 
opp. Ved lik mange poeng vil fremgangsmåten i § 16 gjelde. 
 
Sentrum CK vant eliteserien og Star CK runners up 
Bjørvika og Friends rykker ned til 1 div. 
 
 
 
 
 
 



 
 
  Aliens vant 1 divisjon og rykker opp til Eliteserien, Bærum følger med som runners 
  up. 
  Stavanger CK og Strømsø CK rykker ned til andre divisjon. 
 
  Stavanger CK har hatt mer enn 5 walkover og vil derfor rykke helt ned til 4 divisjon i 
  henhold til  
  § 14 Walkover  

 
§ 14.2 Et lag som gir tre (3) eller flere walkover i et seriemesterskap regnes for ikke å 
ha  

 
  oppfylt sine forpliktelser til ligaen og vil automatisk rykke ned en divisjon i det  
  påfølgende seriemesterskapet. Utover 5. walkover skal laget automatisk rykke ned til 
  laveste divisjon i det påfølgende seriemesterskapet. 
 
  Søndre Nordstrand vant 2 divisjon og rykker opp til 1 divisjon sammen med Alna som 
  runners up. 
  Vålerenga og Ullensaker rykker ned til 3 divisjon 
 
  Sandnes CK vant 3 divisjon og rykker opp til 2 divisjon, Grøndland CK følger med 
  som runners up. 
 
  Det har tidligere vært bestemt at alle divisjoner skal bestå av 10 lag fra 2013 sesongen. 
  Det betyr at de som rykker ned gjør det uansett uavhengig av lagsammensettelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
For å få 10 lag i 1, 2 og 3 divisjon så vil følgende lag rykke opp en divisjon: 
Minhaj CK rykker opp til 1 div. 
Klemetsrud CK, Sinsen B, og Falken CK rykker opp til 2 div. 
 

Eliteserien vil bestå av følgende 10 lag: 
1. Sentrum 
2. Star 
3. Nord 
4. Oslo  
5. Kolsås  
6. Sinsen  
7. Nation 
8. Jinnah 
9. Aliens 
10. Bærum 

 
Første divisjon vil bestå av følgende 10 lag: 

1. Groruddalen  
2. Holmlia 
3. Drammen 
4. United 
5. City 
6. Friends 
7. Bjørvika 
8. Søndre Nordstrand 
9. Alna 
10. Minhaj 

 

 
2. divisjon vil bestå av følgende 10 lag: 

1. Aker 
2. Fjord 
3. Inter 
4. Oppsal 
5. Sandnes 
6. Strømsø 
7. Klemetsrud 
8. Sinsen  
9. Falken 
10. Grønland 

  
 
 



 
 
 
3 divisjon vil bestå av følgende 10 lag: 

1. Vålerenga 
2. Ullensaker 
3. Fossum  
4. Hersleb 
5. Kolsås B 
6. Nation B 
7. Haugenstua 
8. Mortensrud 
9. Haugerud  
10. Øst 

 
Tromsø rykker ned til 4 divisjon grunnet § 14.2 walkover, det resulterer i at Øst CK beholder sin plass 
i 3 divisjon. 
 
4 divisjon vil bestå av følgende lag i 2013: 
 

1. Stavanger 
2. Tromsø 
3. Asker 
4. United B 
5. Furuset 
6. Bislett 
7. Storo 
8. Sandefjord 
9. Drammen United 
10. Strømsø B 
11. Veritas 
12. Lindeberg 
13. Minhaj B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Følgende nye lag er tatt opp: 
 
Sandefjord CK 
Drammen United CK 
Strømsø B 
Veritas CK 
Lindeberg CK 
Minhaj B  
 
NB! 
4 divisjonen vil spille single runde (kun en kamp mot hverandre) 
Konkurransekomiteen har fått dispensasjon fra et enstemmig styret om å utsette kampplan frem til 15 
april.  
Dette skyldes manglende banekapasitet, samt forsinkelser ved Bærum banen. Styret er i dialog med 
OIK og Bymiljøetaten for å løse bane problematikken. NCF vil innen utgangen av februar 2013 få 
tilbakemelding om cricket får tillatelse til å kunne bruke Stubberudmyra som en midlertidig løsning. 

 
Sak 21   Program seminar 07-10 mars London  
   GS orienterte om programmet som vil være under dette seminaret. Kjell Hausmann  
  vil holde et foredrag for NCF og styrearbeidet med fokus og utvikling. 
  Chris Porter vil holde foredrag om barne- og ungdomsarbeid. 
  Det vil bli gruppearbeid på lørdag med oppsummering.  
  For de av dere som ønsker en guidet tur rundt Lords må melde i fra til GS, dette må  
  den enkelte dekke selv.  
  NCF dekker kun frokost og lunch for deltakerne.   
    
  Styret har tidligere vedtatt at hele styret inkludert vara skal være med samt leder av 
  alle komiteene. Hvis komiteeleder ikke har anledning til å være med på styreseminar 
  må komiteen sende komitemedlem.  
 
  Følgende komiteer ble konstituert for 2013 sesongen: 
 
  Banekomiteen: 
   - Mukthar Chaudry (Leder) 
  - Khalid Mahmood  
  - Syed Munawar Ahmed 
 
  Domsutvalget: 
  - Kashif Ahmed (Leder) 
  - Sajid Mukthar 
  - Umar Raja Iqbal 
 
 



 
 
 
  Appellutvalget: 
  Rukshar Ahmed (Leder) 
  AbuBaker Saddiq 
  Tone R. Larsen 
 
  Dommerkomiteen: 
  Kamran S. Sadiq (Leder) 
  Abid Malik Mehbood 
  Saifer Bashir 
  Rizwan Younas 
 
  Konkurransekomiteen: 
  Owais Mahmood (Leder) 
  Irfan Muhammed  
  Usman Saeed 
 
  Utviklingskomiteen: 
  Shahid Mahmood (Leder) 
  Iklaq Khan 
  Abid Sheik 
  Manzoor Nazar 
  Shakeel Chaudry 
 
  Kvinneutvalg: 
  Fozia Ahmed 
  Sabrine Khan 
  Liv Høiby 
  Camilla Haider 
 
  Webansvarlig: 
  Usman Saeed 

Sak 22   Innkjøp av cricketballer 2013 sesongen  
   Innkjøpskomiteen ved SA orienterte om status for innkjøp av cricketballer. 
  Dukes baller vil ankomme Norge i midten av april, SA venter tilbakemelding  
   fra Kokabora. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Sak 23   Trenerkurs level 1, oppdaterte frister  
   Trenerutvalget orienterte styret om status vedrørende Peter Brett og deres samarbeid. 
  Andre land har allerede startet sine forberedelser til DIV 1 i England i sommer.  
  NCF har vedtatt å inngå samarbeid med Peter Brett, han har startet jobben med med  
   Landslaget.  
  Det har vært ytrert et ønske om Fitness coach, Trenerutvalget har mandat til å se på 
  dette og eventuelt sette dette i gang.  
  Trenerutvalget anmoder styret om av vente med å arrangere nye trenerkurs, da ICC 
  har endret Level 1 modulen. Styret støtter dette enstemmig. 
  
  Styret velger Trenerutvalget (KM og SHS) til Uttakskomiteen for det norske  
  cricketlandslaget. 
  Disse to vil velge ut spillere samt offentliggjøre landslagskaptein og visekaptein.  
  
   Naeem Amin har gjentatte ganger vært i kontakt med NCF og GS om treningstilbud.  
  NCF takker for denne interessen og vil informere Naeem Amin om at i 2013 har styret   
  engasjert Peter Brett til denne jobben. 

Sak 24   Invitasjon til befaring med OIK, BYM og politikere.  
   Det er viktig å invitere politikere og etater til en befaring så fort som mulig.  
  GS vil sende invitasjon til Ola Elvestuen for et orienteringsmøte. 
  SH orienterte om møte med OIK og BYM vedr. Mortensrud og Bjørndalen. 
  SC vil være kontaktperson for Bjørndal IF, SH vil gi kontaktnummer til SC.  
  Det har vært satt ut usanne påstander vedrørende 4 millioner kr som lå i budsjettet til 
  bydelen, det har blitt påstått at på grunn av dårlig oppføling av det forrige styret så ble 
  disse midlene brukt til noe annet. GS ønsket et orientering rundt disse ryktene da det 
  kun var to personer tilstede fra NCF under dette møte.  
  SH ble konfrontert med disse påstandene, GS har i mellomtiden vært i kontakt med 
  Oslo Idrettskrets og fått bekreftet at de ikke har nevnt at 4 millioner kr ble borte på 
  grunn av NCF. Dette hadde GS med seg skriftlig til møtet.  
  GS påpekte at det er viktig å være ærlig og ikke skrive inn usannheter i et referat.  
  SC understreket og at han heller ikke har hørt om at 4 millioner kroner har blitt borte 
  på grunn av manglende oppfølging av NCF, han sitter som vara til Bydelsutvalget. 
  SA lurte på hvorfor referent hadde ført at det var meldt forfall på vedkommende da 
  han ikke hadde fått noen innkallelse til dette møte. SH forklarte at innkallelsen var 
  sendt til Arbeidsutvalget, SA sitter ikke i Arbeidsutvalget.  
  All videre kontakte med etater skal til enhver tid gå gjennom administrasjon. 
  SH foreslo å invitere seg selv til et møte med Plan og strategiutvalget til BYM, GS 
  følger dette opp. 
  GS vil også lage en felles presentasjon som viser behovet for nye cricketanlegg. 
  Denne kan benyttes av alle.  
  SH ønsket hyppigere møter med Arbeidsutvalget som består av følgende: SH, RY, 
  KM, TRL og GS.  



 

 
 
 
Sak 25   U-15 turnering i Danmark 
  Leder av Utviklingskomiteen vil lage et opplegg sammen med Trenerutvalget for dette 
  mesterskapet som vil være mellom Danmark, Nederland og Norge i perioden 7-12 juli.  

 
Sak 26   Eventuelt 
  SA påpekte rapporten Kontrollkomiteen hadde sendt, spørsmål de har stilt ligger 
  utenfor deres mandat. De kunne i løpet av året ha bedt om fortløpende møter med SA, 
  slik at de til enhver tid hadde oversikt. GS vil sende en mail til komiteen og invitere 
  disse til et felles møte. 
 
  Shahzad Raja har sendte en forespørsel vedrørende et arrangement med tidligere 
  landslagsspiller Mohammed Asif og trener Haroon (level 4) om NCF kunne tenke å 
  støtte dette. 
  Styret er i utgangspunktet positive til slike arrangement og setter pris på et personer 
  som Shahzad Raja inviterer cricketstjerner til Norge. Det blir dessverre for kort first til 
  å kunne arrangere et slik arrangement. Hadde styret hatt bedre tid til organisering ville  
  et slikt arrangement vært et godt tilbud til alle trenere og klubber i Norge.  
  NCF ønsker Shahzad Raja lykke til med dette.  
  Forespørselen til Shahzad Raja ble avist mot en stemme.  
 
  Det har kommet fra at SH har oppfordret en fra Manglerudhallen til å søke på GS 
  stillingen etter fristen utgang. GS stilte SH direkte spørsmål om SH har manglende 
  tillitt til administrasjonen. SH orienterte at han be denne søkeren søke på jobbe fordi 
  han ikke ønsket å såre vedkommende da SH møter han dagelig ved Manglerudhallen. 
  SH syntes heller ingenting om at SA og SHS informerte andre om denne søknaden.  
  Han mente de kunne tatt en telefon til SH for å sjekke hva dette gjaldt. GS  
  understreket at søknadsprosessen er åpen for alle, men syntes det er noe merkelig at 
  SH oppfordrer til søknad etter fristen utgang, og hvis han hadde gjort dette er det SH`s 
  plikt å informere SHS og SA og ikke omvendt.  
 
  SH påpekte at filnavn på budsjettet er galt på websiden. SA retter dette opp.  
 
 
Møte hevet 22:30 


