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Sak 60, 2020. Revurdering av vedtak i Sak 57, 2020 Kamp 11029, Sinsen CK mot Fossum CK, 

resultat 

Innledning 

I styremøte den 30. juli 2020, vedtok styret at kamp 11029 mellom Sinsen CK og Fossum CK blir 

stående som Abandon, 0 poeng til hvert lag. 

Begrunnelse for vedtak i Sak 57/2020 var ikke utdypet i protokoll fra Styremøte 11, 2020. 

Styrets vurdering var at begge lag har bidro til at kampen ble stoppet og avbrutt. Hendelsen på 

Ekeberg 11. juli 2020 vil vi aldri oppleve igjen. For å markere dette, ønsket styret å sette et tydelige 

eksempel og vedtok at kamp 11029 mellom Sinsen CK og Fossum CK ble stående som Abandon, med 

0 poeng til hvert lag. 

Begge lag har henvendt seg til styret med et sterkt ønske om å revurdere vedtaket i Sak 57/2020. 

Kamp 11029, Sinsen CK mot Fossum CK, resultat. 

Administrasjon innkalte til forsoningsmøte med begge lag torsdag 20. august 2020, som var veldig 

vellykket. Begge lag har innsett alvorlighetsgraden og konsekvenser av det som skjedde den 11. juli 

2020. Begge lag har beklaget hendelsen 11. juli 2020 og er enige om at sånt aldri skjer igjen. 

Hendelsen har de lagt bak seg, men også lært av. Ledelsen i begge klubber ser ut til å ha god kontroll. 

Søndag 23. august 2020 møtte lagene hverandre for å spille kampen i runde 2. Tilbakemeldinger i 

etterkant av kampen var positive fra alle parter.   

Våre utnevnte utvalg og komiteer har jobbet kontinuerlig og effektivt i henhold til sine mandater i en 

utfordrende og vanskelig sak, med kun ett fokus – DETTE SKAL IKKE SKJE IGJEN.  

Styret observer at begge lag med deres ledelse, er innstilt på å respektere NCFs avgjørelser etter 

hendelsen 11. juli 2020.  

Tilbakemeldinger spesielt i etterkant av kampen den 23. august 2020 var positive fra alle parter.                  

Ved å la lagene møtes nok en gang før sesongslutt, vil NCF bidra til at lagene blir enda mer 

komfortable med hverandre. Det er uansett positivt i vårt lille cricketmiljø. 

På bakgrunn av dette ønsker styret å annullere tidligere vedtak av 30. juli 2020 i saken og går for 

omkamp. 
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Forslag til vedtak: 

Styret annullere sitt tidligere vedtak av 30. juli i sak 57/2020 og vedtar at kamp 11029 mellom Sinsen 

CK og Fossum CK skal settes opp på nytt og ber Generalsekretærer gjøre det nødvendig for omkamp 

mellom Sinsen CK og Fossum CK.  

Styrets Behandling                                                                                                                                                        

Styret støtter ikke foreliggende forslag enstemmig. Styret er også enig med mindretallet da de 

understrekker at;  

• Hvis vi nå går tilbake på vedtaket vårt, vil dette undergrave styrets autoritet i egen 
organisasjon.  

 

• Endrer vi vedtak nå, må vi tenke på at dette kan skape en presedens i organisasjonen. Det 
kan bli vanskelig i fremtiden å forklare hvorfor vi har endret dette vedtaket og ikke et annet. 
Hvor skal grensen gå?  

 

• Å gå tilbake på vedtaket nå, kan også sende et signal om at klubber og lag kan som ikke er 
fornøyd med forbundsstyrets vedtak, likevel kan få sine ønsker oppnådd ved å henvende seg 
direkte til styre og administrasjon og ikke gjennom komiteer og utvalg som er riktig prosess.         

 

• Som forbundsstyre skal vi sette de langsiktige rammene for utvikling av forbundet og cricket i 
Norge, vi skal gjennomføre tiltak i tråd med vedtatt strategi og vi skal således ha et langsiktig 
og politisk blikk på våre prosjekter. 
 

 
Flertallet i styret vil annullere tidligere vedtak på bakgrunn av det som står i innledning. 
 

Vedtak: 

Styrets flertall 3 mot 2, annullere sitt tidligere vedtak av 30. juli i i sak 57/2020 og vedtar at kamp 

11029 mellom Sinsen CK og Fossum CK skal settes opp på nytt og ber Generalsekretær gjøre det 

nødvendig for omkamp mellom Sinsen CK og Fossum CK.  

 
Nestleder Neeta Sankholkar og styremedlem Nora Sperre Vangsnes er uenig og tar dissens i vedtak til 
Sak 60, 2020. 
 


