Protokoll
Styremøte 4 2019
Norges Cricketforbund
Dato: Lørdag 23. mars 2019
Sted: Skriftlig behandling i henhold til NIFs lov § 2-9 2. ledd

Tilstede:
Sondre Sande Gullord
Nora Sperre Vangsnes
Roar Bogerud
Janne Cecilie Hafskjold
Gry Bruaas

Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Generalsekretær

Sak 22, 2019 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Styret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste.

Sak 23, 2019 Endringer i spillreglementet for 2019
I forbindelse med planleggingen mot sesong 2019 er det behov for enkelte endringer i
spillereglementet for 2019. Se forklaring og begrunnelse under.
Gjeldende paragraf i spillereglementet:
§ 5.3 Det er forbundsstyret i NCF som bestemmer antall divisjoner og antall klubber i hver divisjon før
sesongstart. Divisjonsoppsettet og inndelingen for kommende sesong skal være klart senest 1. mars.
§5.4.6 Divisjon 5 består av 18 lag som er delt inn i to avdelinger (avd. A og avd. B) med ni lag i hver
avdeling. I hver avdeling spilles det dobbel serie. De to lagene som ender på 1. og 2. plass på tabellen
i hver avdeling etter avsluttet seriespill rykker opp til divisjon 4. Kamplengden er 20 overs per inning.
Ønsket endringer:
Styrevedtak å utvide Divisjon 5. avdeling A og B fra ni til ti lag fra og med 2019, Styret ber videre
generalsekretær om å oppdatere spillereglementet, §5 for 2019 ihht. dette.
Fristen for divisjonsoppsett og inndeling settes til 1. april.

Begrunnelse:
2019 Seriespill og NM for herrer Seriespill 2019: Det er påmeldt totalt 70 lag til seriespill sesongen
2019. 10 lag i hhv Elite, 1.div, 2.div, 3.div og 4 div. og i div 5A og 5B. 9 lag i hhv 5.div avd. A og B. Av
praktiske årsaker bes det om en utvidelse på fristen for divisjonsoppsettet og inndeling for
kommende sesong fra 1. mars til 1. april.
Gjeldende paragraf i spillereglementet:
§7.2.3 Lag som forårsaker forsinkelser i kampstarten eller toss utover 4 minutter skal straffes med
reduksjon i overs, en over ved batting for hvert 4. minutt forsinkelse. Videre vil laget som er forsinket
bøtelegges med kr. 500,- pr. 15 min kampstart forsinkes.
Ønsket endring:
Lag som forårsaker forsinkelser i kampstart eller toss utover 4 minutter skal straffes med 6 penalty
runs for hvert 4. minutt forsinkelse. Overs for begge lag blir redusert ihht. tapt tid som må registreres
i scoringssystemet før kampstart. Bot for forsinket lag fjernes.
Begrunnelse:
På denne måten blir det ikke feil på NRR som kan være avgjørende for opprykk og nedrykk. CricHQ
har ikke mulighet til å gjøre endringer slik at vi kan legge inn reduksjon av overs for bare et lag.
Bot for forsinket lag har aldri vært praktisert så langt jeg kan huske. Bare merarbeid.
Gjeldende paragraf i spillereglementet:
§7.2.4 En kamp kan ikke begynne senere enn 30 minutter etter fastsatt starttidspunkt, med mindre
det er værforhold og sikkerhetsrelaterte årsaker som skaper utfordringer for kampstart. Det betyr at
tidspunktet for walkover ved f.eks. manglende oppmøte er 31. minutt etter fastsatt starttid, per
kampplanen.
Ønsket endring:
Walkover tiden økes til 60 minutter.
Begrunnelse:
Fra sesongen 2019 er det krav om å ha minst 11 spillere for å kunne starte en kamp. Særlig på
hverdagskamper kan det være en utfordring å komme tidsnok pga jobb og trafikk)
Gjeldende paragraf i spillereglementet:
§ 8.14 Utbetaling honorar
Betaling av dommer og scorer honorar skal gjøres (1) via Vipps på banen eller (2) via overføring i
nettbank innen midnatt samme dag som kampen ble spilt (dersom det er en hverdagskamp) og innen
midnatt på mandag (dersom det er en helgekamp). Lag som ikke betaler honorar i tide vil ved første
forsinkelse få en advarsel. For andre gangs forsinkelse i samme sesong vil laget ilegges en bot på kr.
500,- per forsinket betaling av honorar.
Ønsket endring:
Betaling av dommer og scorer honorar skal skje uoppfordret og gjøres enten via Vipps eller via
overføring i nettbank helst før kampstart og senest før signering av kampskjema etter kampen.
Lag som ikke betaler honorar i tide vil bli ilagt en bot på kr. 500,-.

Begrunnelse:
Dommerkomiteen melder om utfordringer med betaling av honorar.
Vedtak:
Styret endrer § 5.3, § 5.4.6, §7.2.3, §7.2.4 og § 8.14 i spillereglementet for 2019, med de endringene
som fremkom i møtet til:
§ 5.3 Det er forbundsstyret i NCF som bestemmer antall divisjoner og antall klubber i hver divisjon før
sesongstart. Divisjonsoppsettet og inndelingen for kommende sesong skal være klart senest 1. april.
§5.4.6 Divisjon 5 består av 20 lag som er delt inn i to avdelinger (avd. A og avd. B) med ti lag i hver
avdeling. I hver avdeling spilles det dobbel serie. De to lagene som ender på 1. og 2. plass på tabellen
i hver avdeling etter avsluttet seriespill rykker opp til divisjon 4. Kamplengden er 20 overs per inning.
§7.2.3 Lag som forårsaker forsinkelser i kampstart eller toss utover 4 minutter skal straffes med 6
penalty runs for hvert 4. minutt forsinkelse. Overs for begge lag blir redusert ihht. tapt tid som må
registreres i scoringssystemet før kampstart.
§7.2.4 En kamp kan ikke begynne senere enn 60 minutter etter fastsatt starttidspunkt, med mindre
det er værforhold og sikkerhetsrelaterte årsaker som skaper utfordringer for kampstart. Det betyr at
tidspunktet for walkover ved f.eks. manglende oppmøte er 31. minutt etter fastsatt starttid, per
kampplanen.
§ 8.14 Betaling av dommer og scorer honorar skal skje uoppfordret og gjøres enten via Vipps eller via
overføring i nettbank helst før kampstart og senest før signering av kampskjema etter kampen.
Lag som ikke betaler honorar i tide vil bli ilagt en bot på kr. 500,-.
Styret ba generalsekretær om å innarbeide endringene i tidligere publisert spillereglement for 2019,
og informere klubber tilsluttet Norges Cricketforbund.

Sak 24, 2019 Innstilling til valgkomité i Norges Cricketforbund
Prosessen for å kartlegge og forespørre aktuelle mannlige og kvinnelige kandidater har resultert i at
forbundsstyret kan fremme forslag til sammensetning av valgkomité til det Norges Cricketforbunds
ordinære forbundsting 24. mars 2019.
Vedtak:
Styret vedtok følgende innstilling til valgkomité i Norges Cricketforbund:
•
•
•
•

Leder: Amjad Munir (MASK)
Medlem: Pandula Bandhusena (InterLions CK)
Medlem: Anamika Chattarjee (Moholt CK)
Varamedlem: Elisabeth Gundersen (Friends CK)

