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Protokoll                                                                                                                                                               

Styremøte 17, 2020                                                                                                                                                                                  
Norges Cricketforbund  

Dato: onsdag 18. november 2020 

Sted: Digitalt via Teams 

Til stede:                                                                                                                                                                       

Shahbaz Tariq    President                                                                                                                                                   

Neeta Sankholkar   Nestleder                                                                                                                                                 

Nora Sperre Vangsnes   Styremedlem, fra sak 89                                                                                                                     

Moosa Ali Rashid   Styremedlem        

Tariq Mir   Idrettskonsulent, sak 80 - 86 

Dominic Telo   Landslagstrener, sak 89 

Amjad Munir   Leder valgkomiteen, tilstede i første time som observatører 

Sajid Mukhtar   Medlem valgkomiteen, tilstede i første time som observatører 

                                                                                                                             

Ikke til stede 

Asad Maaz    Styremedlem 

Razia Ali   Varamedlem 

Sulalit Bandyopadhyay  Varamedlem 

 

Sak 78, 2020 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
Vedtak: 
Styret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste. 

 
Sak 79 2020 Godkjenning av protokoll 
 
Vedtak: 
Protokoll fra forrige styremøte er tidligere sendt ut og godkjent digitalt.  

 
Sak 80, 2020 Seriespill og representanter til ECL og NM-finale 2021 
 
Målet i årene som kommer, er en seriestruktur med kontinuitet, stabilitet og lik mulighet til 
deltakelse for alle klubber - i både T20-formatet og lengre format. 
 
T20-serien fortsetter som i 2020.  Turnering 100 balls, Premier og Championship samles i en serie, 
Super League. 
 
Divisjonsoppsettet er identisk med T20-serien med seks divisjoner av ti lag i hver divisjon, med 
unntak av Qualifying som vil bestå av 20 lag fordelt på to puljer, A & B.  
 

• Divisjon 1 og 2, spiller 40 overs kamper (enkel runde) 

• Divisjon 3, 4 og 5 spiller 30 overs kamper (enkel runde) 

• Qualifying divisjon gruppe A & B spiller 30 overs kamper 
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Opprykk og nedrykks regler vil være på lik linje med T20-serien.  
 

• 3 øverste lag rykker opp og 3 nederste rykker ned fra 1., 2., 3., og 4. divisjon. 

• Fra 5. divisjon. vil 4 lag rykke ned til Qualifying divisjonen.  

• Fra Qualifying gruppe A & B, rykker det opp 2 lag fra hver gruppe.   

Endringen vil berøre Falken CK og Oslo Aliens. Falken CK valgte å melde seg på i kun Championship 

for sesong 2020. Oslo Aliens valgte å rykke ned til Qualifying, for å utvikle seg som et T20 lag. Begge 

lag må eventuelt gis mulighet til å beholde sine plasseringer i divisjoner ihht. plasseringen i T20-

serien etter sesongen 2019.  

Vi kan av den grunn bli nødt til å ha flere lag enn ti i en divisjon for kun 2021 hvis Falken CK og Oslo 

Aliens velger å benytte seg av muligheten til å beholde plassene sine.  

Antall lag som rykker opp og ned må også justeres. I 2022 vil det ikke være nødvendig med flere enn 

ti lag i en divisjon.  

I løpet av de kommende uker vil endelig divisjonsoppsett for Super League og T20-serien 2021 
presenteres, der det er tatt høyde for den ekstraordinære situasjonen gitt koronasituasjonen. 
Samtidig er det behov for en dialog med de involverte klubber Falken CK og Oslo Aliens. 
 
NM med finale i NM-veka 2021 og kvalifisering til ECL 2022 
 

• Alternativ 1  

Kvalifisering til NM-finalen i NM-veka 2021 og representasjon i ECL 2022 skjer på følgende 

måte: Seriemestre og runners-up i samme 1. divisjon, spiller NM-finalen inneværende år. 

Vinner av NM-finalen kvalifiserer seg til ECL 2022 og krever ingen ekstra kamper utenom NM-

finalen under NM-veka. 

 

• Alternativ 2 

3 øverste lag fra 1. divisjon, 2 øverste lag fra 2. divisjon og 1 lag (seriemestre) fra 3. divisjon i 

T20 serien, spiller round robin. Lagene som vinner sine grupper, kvalifiserer seg til NM-

finalen i NM-veka inneværende år. Vinneren av NM-finalen kvalifiserer seg til ECL neste år. (6 

kamper + NM-finale i NM-veka). 

 

• Alternativ 3 

3 øverste lag fra 1. divisjon, 2 øverste lag fra 2. divisjon og 1 lag (seriemestre) fra 3., 4. og 5. 

divisjon i T20 serien, spiller round robin. Lagene som vinner sine grupper, kvalifiserer seg til 

NM-finale i NM-veka inneværende år. Vinneren av NM-finalen kvalifiserer seg til ECL neste 

år. (12 kamper + NM-finale i NM-veka). 

 

 
 
 
 
 
 



 

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

Vedtak: 
Styret vedtok følgende serieoppsett for 2021: 
 

Serieformat Antall lag per div 

T20 Divisjon 1 - 5 10 

T20 Divisjon kvalifisering, A/B, enkel runde 20 

T20 Championship 10 

Super League Divisjon 1-5, 40/30 overs 10 

Super League kvalifisering A/B 30 overs, enkel runde 20 

T20 ECL/NM qualifier, alternativ 3 8 

 

 
Sak 81, 2020 Kontingenter, serieavgifter og lisenser 2021 
 
I tråd med langtidsbudsjettet videreføres nivået på klubbkontingent og serieavgifter fra 2020, samt 
nivået på lisenstilbudet. NCF viderefører subsidiering av ungdomslisensen frem til Norges 
Idrettsforbund kommer til et endelig vedtak i pågående vurdering mot en eventuell 
ungdomsforsikring. 
 
Vedtak: 
Styret vedtok følgende kontingenter og serieavgifter for 2021: 
 

 2020 2021 

NCF Klubbkontingent kr       1 500,00 kr       1 500,00 

Serieavgift T20  kr       2 000,00  kr       2 000,00  

Serieavgift T20 Kvalifisering  kr       1 000,00  kr       2 000,00  

Turnering Premier kr       1 500,00  kr                -    

Turnering Chamionship kr       1 500,00  kr                -    

Turnering 100 balls kr       1 000,00  kr                -    

Super League  kr                -    kr       2 000,00  

 
Styret vedtok følgende lisenser for 2021: 

NCF Spillerlisens 2021 aldersgruppen fra 18 år Per år 

Grunnforsikringslisens Kr. 400 

Utvidet forsikringslisens Kr. 900 

  

NCF Spillerlisens 2020 for ungdom i aldersgruppen 13 til 18 år  Per år 

Grunnforsikringslisens UNG født 01.01.2002 – 31.12.2007 Kr. 200 

Utvidet forsikringslisens* UNG født 01.01.2002 – 31.12.2007 Kr. 500 

 

 
Sak 82, Dommerkomiteens rolle 2021 
 
Med Norges idrettsforbunds pågående IT-utvikling åpner det seg nye og bedre plattformer for 
administrering og organisering av aktivitet. I pågående arbeid med å implementere interne og 
eksterne systemer, kan vi etter hvert redusere ressursbruken fra bl.a. dommerkomiteen. 
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For kommende periode er det fortsatt behov for administrative forstrekninger fra DK, selv om 
arbeidsmengden og ansvar reduseres noe. 
 
En gradvis nedtrapping av DKs administrative oppgaver, vil per i dag ikke endre forbundets 
organisasjonskart knyttet til dommerkomiteens rapporteringslinje, men mandatets ordlyd skal 
oppdateres i henhold til ovenfornevnte endringer. 
 
Dommerkomiteen har gjort en formidabel og arbeidskrevende jobb de siste to årene, med få 
ressurser, manuelle hjelpemidler, økt cricketaktivitet og meget utfordrende banekapasitet. 
All takk til DK, for tålmodig og iherdig arbeidsinnsats. 
 
Vedtak: 
Styret tok informasjonen knyttet dommerkomiteens rolle til orientering. 
 
Sak 83, 2020 dommer og scorerhonorarer 2021 
 
Den store forskjellen for 2021 er satsingen mot Elitepanelet, der kravene blir større til utvikling og 
kontinuerlig deltakelse i forum og dommertreff. Målet er at Elitepanelets medlemmer skal holde 
samme kompetansenivå. Tilhørende er beløpet mellom elite og senior er justert. 
Scorerhonorarsatsene ligger på sammen nivå som dommere i non-panel. 
 
Vedtak: 
Styret vedtok følgende dommer- og scorerhonorarer for 2021: 

Dommerhonorarer 2021 

Overs Elite panel Senior panel Junior panel Non panel 

40 Kr. 1000 Kr. 800 Kr. 700 Kr. 600 

30 Kr. 800 Kr. 600 Kr. 500 Kr. 400 

20 Kr. 600 Kr. 400 Kr. 300 Kr. 300 

U19, U17 & kvinner Kr. 600 Kr. 400 Kr. 300 Kr. 300 

U15 Kr. 500 Kr. 300 Kr. 300 Kr. 300 

U13 Kr. 400 Kr. 200 Kr. 200 Kr. 200 

Scorehonorarer 2021 

40 overs Kr. 600 

30 overs Kr. 400 

20 overs Kr. 300 

U19, U17 og kvinner Kr. 300 

U15 Kr. 300 

U13 Kr. 200 

 

Sak 84, 2020 Baller for sesong 2021 
 
For å opparbeide en stabil og god relasjon til leverandøren, hvor begge parter kan dra nytte av 
hverandre, er det behov for et kontinuerlig samarbeide – over tid, for å finne de beste løsninger.  
 
Etter innspill, erfaring og evaluering, videreføres vi samarbeidet med Newbery samtidig som det 
innføres en forhåndstestet ball fra NIK Sports i Qualifying A & B, både for T20 og Super League. 
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Vedtak:  
Styret vedtok følgende baller for sesong 2021: 
 

Kookaburra Regulation, Super League 1. & 2. Div, landslag  kr       485 

Newbery Grade 1 oppgradert, T20 1.- 5. Div. og Super League 3. – 5. Div.  kr       165 

NIK Sports ball, T20 Qualifying A & B, Super League Qualifying A & B  kr       135 

Newbery Grade 1/2020, ungdomsserien U17 og U19  kr       150 

Newbery Grade 2, ungdomsserien U13, U15 og kvinner  kr       135 

 

 
Sak 85, 2020 Arbeidsprosess mot spillereglement 2021  
 
Prosessen mot oppdatert og forbedret spillereglement starter med sesongen. Erfaringer, 
utfordringer, behov og manglende detaljer, registreres kontinuerlig og tas inn i vår årlige evaluering.  
 
Følgende fremdriftsplan er lagt for endelig spillereglement 2021:  
 

• 27. oktober: Formøte DK, arbeid med spillereglement 

• 18. november: Utkast til spillereglement deles med styret, Kan evt. sendes til DK 

• 1. desember: Endelig utkast ferdigstilles og sendes til klubber  

• 7. desember: Frist tilbakemeldinger fra klubber  

• 9. desember: Lagledermøte, presentering og påminnelse innspill  

• 10. desember: Siste frist tilbakemeldinger for etternølere 

• 13. januar: Endelig utkast sendes til styret for godkjenning  

• 25. januar: Publiseres på hjemmesiden  

• 31. januar: Oppdater spillereglement sendes til klubbene, inkludert oversikt over endringer 

• 28. februar: Endringer som angår dommere sendes ut til dommere  

Vedtak: 
Styret tok informasjonen knyttet arbeidsprosessen til spillereglementet for 2021 til orientering. 
 

Sak 86, 2020 Evaluering sesong 2020 
 
Klubbene ble oppfordret til å gi sine tilbakemeldinger på sesongen 2020 via en nettbasert 

spørreundersøkelse, der vi ønsket tilbakemeldinger på smittevernstiltak, sesongavvikling, digitale 

systemer, reglementendringer, baller og dommere. 
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Til sammen mottok NCF 20 svar, inkludert flere tilbakemeldinger fra samme klubb. En oppslutning 
som er alt for lav gitt antall klubber i Norge. Takk dog til de som har deltatt og sendt inn sine 
tilbakemeldinger. 
 
Vedtak: 
Styret tok informasjonen knyttet til evaluering av sesong 2020 til orientering. 
 
Sak 87, 2020 Særforbundstinget 2021 
 
GENERELL INFORMASJON 

• Dato: 14. mars 2020 

• Tid: 09:00 - 18:00  

• Sted: Meet Ullevaal Stadion 

• Format: Seminar & ting 

TIDSFRISTER 

• 14. januar 2021, frist innkalles Særforbundstinget 

• 14. februar 2021, frist innsending av forsalg 

• 28. februar 2021, frist tilgjengeliggjøring av saksdokumentene 

FREMTIDIGE OPPGAVER 
Invitasjon, saksdokumenter inkludert, Valgkomitéens innstilling, tinghefte, årsregnskap og strategi. 
Forberede seminar med eksterne aktører, hyre inn dirigent, fasiliteten digitale løsninger, fasiliteter  
 
VALGKOMITEEN 
Valgkomiteen er godt i gang, og arbeider ut ifra følgende tidslinje ut november: 
 

Oppgave Sendes Svarfrist 

Oppstartsmøte   

Utkast til klubber for innspill til kandidater 
(styret/kontroll) 

19.10.2020 30.11.2020 

Mail til styremedlemmer/kontrollkomite om hvem som 
ønsker gjenvalg 

21.10.2020 28.10.2020 

Arrangere møte med styret for å kartlegge hvem som 
ønsker gjenvalg 

29.10.2020  

 
 
Vedtak: 
Styret tok informasjonen knyttet til avvikling av Tinget 2021 til orientering. 
 

 
Sak 88, 2020 Godkjennelse ICCs Anti-Corruption and Ethics Policies 
 
NCF er nesten i mål med alle kriterier som følger det å være et Associate Membership i ICC, med 
status som «Notification of Non-Compliance with ICC Associate Membership Criteria». Vi manglet 
fullverdige dokumenter og handlingsplane for: 
 

• Anti-Doping, ICC godkjent 

• Anti-Corruption  

• Ethics Policies 
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Innen 31.12.2020 må resterende være på plass og godkjent av styret. 

• Anti-Corruption  

• Ethics Policies 

I dette arbeidet er det viktig at ICC Policies ikke strider med gjeldene regelverk i egen organisasjon.  
 
ICC maler for Anti-Corruption og Ethics er utfylt og sendt over til NIF Juridisk for en vurdering opp 
mot eget regelverk. Begge dokumenter ble delt i forkant av styremøte, men forbehold om innspill fra 
NIF juridiske. 
 
Vedtak: 
Styret vedtok ICC Ethics Policies og ba generalsekretæren gjøre dette tilgjengelig til våre medlemmer 
på nettsiden og andre aktuelle plattformer. 
 
Styret tok ny informasjon til etterretning med hensyn til ICC anti-corruption, og ba generalsekretær 
følge opp arbeidet mot ICC og gjeldende tidsfrist. 
 
 

Sak 89, 2020 National Team meal allowance  
 
I det pågående arbeide med budsjettet for 2021, ønskes en gjennomgang og vurderingen av 
kostander knyttet til internasjonale landslagsaktiviteter som medfører reise med overnatting. Daily 
allowens/dagpenger/matpenger, har i det norske budsjettet en uforholdsmessig høy kostnad, 
grunnet vedtatt vederlag på kr. 600 per dag per spiller.  
 
Norsk cricket er på et ikke-profesjonelt nivå, hvor det er begrenset hva man kan gi av økonomisk 
kompensasjon. Å dekke reelle kostander til overnatting og mat er en selvfølge, men kompensasjon 
utover det går utover aktivitetsfremmede tiltak som kunne gitt ytterligere tilbud til våre spillere i 
form av treningsleir og annet. 
 
Som eksempel påløper det kr 97 200 med gjeldende dagpengeordning under en 10 dagers ICC 
turnering. Hvordan kostnader skal prioriteres blir derfor en vurdering.  
 
 
Vedtak: 
Styret vedtok å beholde gjeldene dagpengeordning under ICCs internasjonale landslagsturneringer, 
men åpner opp for individuell vurdering, gitt mulighetene den enkelte spiller får via jobb: 
 

Internasjonale turneringer landslag Per dag per person 

Gjeldende dagpengeordning Kr. 600 

Kampdager inkludert lunsj Kr. 300 

Fridager uten lunsj Kr. 450 

Treningsdager Kr. 300 

 
 
Sak 90, 2020 Fastsettelse av kommende styremøter for 2021 
 
Fastsettelse av møtedatoer har tatt utgangspunkt NCFs årshjul, der også ulike arbeidsoppgaver og 
tidsfrister – lokalt og internasjonalt, legger føringer for møteaktiviteten. 
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Vedtak: 
Styret vedtok følgende møtedatoer for avvikling av styremøter i 2021 

• Styremøte 1, 2021 – onsdag 20. januar 2021, 14:00 – 17:00 

• Styremøte 2, 2021 – onsdag 17. februar 2021, 14:00 – 17:00 

• Styremøte 3, 2021 – onsdag 10. mars 2021, 14:00 – 17:00 

Tentative datoer for avvikling av styremøter i 2021 med nyvalgt styre: 

• NCF styrekurs særforbund – onsdag 24. mars 2020 

• Styremøte 4, 2021 – onsdag 21. april 2021, 14:00 – 17:00 

• Styremøte 5, 2012 – onsdag 23. juni 2021, 14:00 – 17:00 

• Styremøte 6, 2021 – onsdag 8. september 2021, 14:00 – 17:00 

• Styremøte 7, 2021 – onsdag 20. oktober, 2021, 14:00 – 17:00 

• Styremøte 8, 2021 – onsdag 24. november, 2021, 14:00 – 17:00 

 
Sak 91, 2020 Budsjett 2021  

Som medlemmer og mottaker av tilskudd fra Norges Idrettsforbund (NIF) og The International Cricket 
Council (ICC) er vi underlagt diverse krav, rettledninger og forventninger. Hver organisasjon med sine 
satsningsområder for utvikling og rekruttering av idretten. Lover, retningslinjer, mål og visjoner er 
med på å forme de ulike verktøy for motivasjon til å nå målene vedtatt i felleskap.  

• NIF Post 2 & 3 

• ICC Score card 

Vedlagt saksdokumentene, tallmateriale og statistisk resultat fra for NCFs rapporteringer inn mot 
både NIF og ICC: 

• Post 3 fordeling pr særforbund 2020 

• ICC Member Data Pack Norway 2019 

I begge rapporter kommer det tydelig frem at NCF ligger dårlig an når det gjelder satsing og tilbud på 
aktiviteter for barn, ungdom og kvinner – både modifisert og hard ball aktivitet. I tillegg må vi sette 
økt fokus på trenerstaben og utvikling av denne. Gode trenere vil utvikle klubbene, rekruttere og øke 
interessen for cricket.  

Sammenfallende med gjeldende strategidokument og resultatet for rapporteringen fra 2019, skal 
pågående arbeide mot klubb- og anleggsutvikling videreføres. I tillegg forventes det at budsjettet 
reflekterer økt satsing på barn, ungdom, kvinner og Para.  

Klubbene våre er NCFs verktøy for videreutvikling av cricket. Det er i klubbene vi vil se økt aktivitet og 
fokus på barn unge og kvinner. Klubbutvikling må derfor prioriteres for 2021. God forståelse av hva 
som skal til for å drive en klubb, hva som skal til for å utvikle gode aktiviteter, i trygge og hyggelige 
omgivelser. Behovet for engasjerte frivillige, aktivitetsledere samt kvalifiserte trenere og scorere er 
stort. 

Breddesatsingen er en forutsetning for videre utvikling av cricket i Norge og for å videreføre nivået 
på tilskudd fra NIF og ICC. Kravene strammes inn – både hos NIF og ICC, der manglende satsing i tråd 
med mål og forventinger via Post 3 og ICC score card, vil reflekteres i reduserte tilskudd og 
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stagnasjon i utviklingen av idretten cricket. Barna, ungdommen, kvinnene – uansett alder, kjønn, 
kapasitet, må få større plass i norsk cricket.  

Tidslinje NCF budsjett 2021: 

• 18. november, gjennomgåelse med innspill til utkast budsjett  

• 24. november, gjennomgang med IRK og overføring til ICC malen  

• 27. november, sende første utkast til ICC med nødvendige kommentarer 

• 18. desember, frist for oversendelse endelig og godkjent budsjett til ICC 

At all stages, the ICC will be reviewing the budget and operational plans to ensure that: 
i) the budget is accurate and in line with reasonably expected levels of income and 

expenditure 
ii) the expenditure outlined is focused on what is in the best interests of the growth and 

development of cricket in the country, aligned to the Member’s Strategy and/or aligned 
to the ICC strategy for growth 

iii) the budget (and Operational Plan where applicable) sufficiently details the specific 
activities planned by the Member and/or the associated costs of conducting them 

 
Vedtak: 
Styret tok informasjonen knyttet til budsjett 2021 til orientering og ba generalsekretæren 
vurdere/implementere evt. innspill som kom frem under møtet. 
 
Sak 92, 2020, Overgang fra DNB til Sparebank 1 
 
Vår paraplyorganisasjon Norges Idrettsforbund (NIF) vedtok tidligere i år, å gå over til nytt 
konsernkontosystem for idretten og har inngått avtale med Sparebank 1 (SB1).   
Ved å følge NIF over i nytt konsernkontosystemet, vil vi beholde de fordelene det er å være i en slik 
konsernkonto-ordning, med bedre rentebetingelser enn vi kan fremforhandlet selv, lite byråkratisk 
prosess ved søknad om evt. kassekreditt og noe lavere gebyr.   
 
Vedtak: 
Styret vedtok å følge NIF over til nytt konsernkontosystem i SB1 og ba generalsekretæren følge opp 
videre prosess for å opprette og fullføre et kundeforhold i SB1, som en del av NIFs nye 
konsernkontosystem. 

 
Sak 93 2020 Orienteringssaker 
 

1. Årsavslutning og alternativ løsning  

 

På grunn av laber påmelding ble årsavslutningen for 2020 avlyst. Administrasjonen vil 

informere om alternativ utlevering av pokaler og premier under lagledermøtet. Utnevnelse 

av Khalids ærespris og årets klubb er delt med våre medlemmer på NCFs digitale plattformer. 

Vinneren av Khalids ærespris, Malik Muhammad Naeem, City CK har i etterkant blitt hedret 

av Haugerud IL og ulike aviser.  
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2. Lagledermøte 2020, 9. desember 2020  

 

Agenda: 

• Gjennomgang evaluering sesong 2020 

• Bruk av KlubbAdmin til rapportering 

• Forbundstinget 2021 

• Sesong 2021 

• Informasjon utdeling av trofeer 

Hovedfokus for lagledermøtet er å kommunisere til klubbene hvor viktig det er at de bruker 
KlubbAdmin (KA) til å registrere klubbkontingent og treningsavgifter. For 2021 vil alle 
medlemstall og aktivitetstall i norsk idrett bli hentet fra KA. Klubber som da ikke gjør den 
nødvendige bokføringen og registreringen i KlubbAdmin, vil da heller ikke ha tilgangen på 
LAM, og andre økonomiske midler. Representant fra NIF Digital tar oss gjennom de viktigste 
punkter. 
 

3. Ulike høringsrunder, engasjement og innspill  

NCF har henvendt seg til klubbene via e-post med informasjon om høringsrunder, innspill og 
andre tilbakemeldinger. Dette er også delt med organisasjonen i egennettsak, samt delt på 
NCF Facebook.  
 

4. NCFs pågående utforming av oppdatert strategi 2021/2023   

Alle klubber har fått anledning til å komme med innspill til strategidokument for perioden 
2021-23, med tilhørende invitasjon til workshops. Fristen for innspill gikk ut 06.11.2020. Selv 
med påminnelser og oppfordring til engasjement, mottok NCF kun 5 innspill innen fristen 
samt en håndfull påmeldinger til workshops. 
 
Kubbene er gitt et godt grunnlag av fakta og tall for hvor vi er i dag, og krav og forventninger 
som ligger hos både NIF og ICC om vi skal utvikle norsk cricket i tråd med deres målsettinger 
og beholde tilskuddsnivået der vi er i dag. 
 
Prosessen er en viktig plattform for felles mål i egen organisasjon, for klubber som ønsker å 
ta del i norsk crickets utvikling.   
 

5. Planlegging inn mot Seriespill og NM 2021  

 
Planlegging mot sesong 2021 utover sakene inkludert i kommende styresaker er pågående.   
NCF er i gang med oppdatering av Spillereglement for herrer og vil igangsette arbeid med 
spillereglementet for barn, unge og kvinner i nærmeste tid.  
Videre vil de ulike komiteers medlemmer og deres engasjement for 2021 bli vurdert oppimot 
kandidater som melder sin interesse for sesong 2021, i vår årlige henvendelse ut til våre 
medlemmer.  Tilhørende mandater vil gjennomgås og oppdateres ved behov. 
 

6. Cricket i skolen, en oppdatering  

NCF har jobbet aktivt mot skoler spesielt i Oslo og Viken inneværende periode. NCF er i 

løpende dialog med flere skoler, og ønsker å koble disse skolene opp mot en lokal klubb, slik 

at cricketaktiviteten kan følges opp av lokale krefter, samt sikre klubbene en 

rekrutteringsarena for medlemmer i barn og ungdomsalder. 

 

http://www.cricketforbundet.no/nyheter/innspill-og-horinger
http://www.cricketforbundet.no/nyheter/innspill-strategi-2021-2023
http://www.cricketforbundet.no/nyheter/innspill-strategi-2021-2023
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Administrasjonen er overbevist om at forankringen mot klubb, er helt nødvendig for at 

skoleaktiviteten skal gi merkbare utslag for rekrutteringen av barn og ungdom. 

 

NCF inviterte utvalgte skoler til et aktivitetslederkurs for kroppsøvingslærere. Et gratis tilbud 

bestående med 4 timers innføring i cricket inkludert en praksisdel. Det er tilbudt utlån av 

cricketutstyr, mot at en NCF godkjent trenerressurs følger opp. Avlyst pga. nye 

smittevernstiltak i Oslo, men vil følges opp så snart det er mulig. 

 

7. Trenerkurs  

NCF will be looking to run multiple coaching courses throughout the year to help our local 
coaches continue to grow and upskill themselves. The coaching courses will be broken down 
into 4 different categories according to the coaches' current levels and skills, and all fall 
under the Trenerloypa. About Trenerløypa -  CLICK HERE. 
 

Course Per Year Remarks 

Foundation Phase 3 Entry Level For new coaches to cricket 

Level 1 1 Entry Level for coaches with cricket knowledge 

Level 2 1 Intermediate course for experienced coaches 

Trenerloypa Upgrade 1 Upskilling the current coaches who have their level 
1 or 2 coaching certificates 

 
8. Paracricket, pågående vurderinger av muligheter 

Cricketforbundet har på nåværende tidspunkt ikke noe aktivitetstilbud til mennesker med 

funksjonsnedsettelser. Administrasjonen har vært i kontakt med tre organisasjoner og 

forhørt seg om mulighetene for paracricket: 

a. Norsk blindeforbund Ungdom 

b. Hørselshemmedes landsforbund 

c. Abloom (Minoritetsungdom med funksjonsnedsettelser)  

 

9. Ansettelse Utviklingskonsulent 

Totalt 35 mottatte søknader innen fristen. 16 har gått videre er tilsendt en caseoppgave som 

følges opp med et 10 minutters introduksjonsintervju. Ansettelsen gikk over 3 runder, 

inkludert caseoppgaver og intervjuer. 

 

10. Baner og vedlikehold – Gry 

 

a. Oslo 

BYM fant en ekstra skuff i september som åpnet muligheten for overflate vedlikehold 

av Oslos baner og nett. I samarbeide med BYM og entreprenør er både pad & pitch 

innkjøpt og ankommet Norge. Arbeidene starter før sesongen 2021. NCF har vært 

med i hele prosessen og gjort det helt klart at dette er å regne som overflate 

vedlikehold.  Vi har ikke delt dette med organisasjonen i påvente av skriftlig 

bekreftelse.  

 

b. Sarpsborg 

I forbindelse med kommende NM-veke i Sarpsborg har NCF jobbet et drøyt år for å 

engasjere eksisterende klubb og påvirke, kommune, arrangementsansvarlige og NRK. 

Området er utpekt, møter gjennomført, der vi nå er på skisse- og budsjettnivå.  

 

https://www.idrettsforbundet.no/nif/trenerloypa/om-trenerloypa/
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c. Sandnes 

Etter pågående klubbutvikling med nytt styre i Sandnes CK, er det knyttet kontakt 

mellom klubb, idrettskrets og idrettsråd. Det ryktes at det kan ligge an til muligheter 

for mobil eller stasjonær pitch i området. 

 

d. Stavanger 

Som i Oslo har NCF på ny henvendt seg til politikere for innspill til avsatte midler for 

2021. Målet er å få pad & pitch ut av lager og inn på et gressområde til glede og 

nytte for cricketaktiviteten lokalt. 

 

11. NCA exit 

Prosessen ut av NCA har gitt sine utfordringer grunnet minimal dokumentasjon, historikk, 

forholdene og ny eier.  

 

Sak 94 2020 Diverse 
 
De er mottatt diverse søknader om nyopprettelse av klubber i ulike deler av landet. 
 

• Viken, Nittedal Cricket klubb 

• Rogaland, Viking Cricket klubb 

• Vestland, Samiullah, tidligere leder av Møhlenpris IL Cricket. Ikke mottatt søknad via 
Idrettskretsen 

  
Søknad går via Idrettskretsen og sendes så til særforbundet for vurdering og evt. godkjennelse. 
Både idrettskretsen og særforbundet har kriterier for registrering av ny klubber 
 

• Lokale medlemmer 

• Ressurser blant styre/medlemmer til å drifte en klubb 

• Forståelse av klubbdrift med arbeidsoppgaver og forventninger  

• Klubbaktivitet med mangfold i alle aldre – kvinner og menn 

• Aktivitetsmål 
 
Norges Cricketforbund består i dag av 61 klubber fordelt i Norge. I Oslo alene er det registret 32 
klubber. Alle disse klubbene skal ha et sted å trene med tilgang til bane og andre treningsfasiliteter.  
Gitt dagens situasjon finnes ikke fasiliteter til alle disse klubbene. Derfor må vi fokusere på å utvikle 
eksisterende klubber, slå sammen klubber der det er mulig å prioritere klubber som har som mål å 
tilby aktivitet for alle i trå med Idrettens - Alle med! 
 
Gitt tallet på eksisterende klubber, er det nok tilbud i de fleste regioner sett i forhold til bane- og 
treningsmuligheter. Vi må styrke de klubbene vi har og øke aktiviteten lokalt. Først da vil cricket få 
oppmerksomhet fra Idrettskrets, Idrettsråd og kommunen. Først da vil vi få økt annerkjennelse for 
vår idrett og være nærmere nye baner og treningsmuligheter. 
  
For de klubber som vurderer opptak, oppfordrer vi til å bli kjent med Idrettens organisasjon og dens 
oppbygning: 
 

• Hvilke klubber finnes lokalt? 

• Hva er deres motivasjon? 

• Hva er deres mål? 
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• Hva kreves for å drive en klubb? 

• Finnes det fleridrettslag lokalt som evt. ønsket cricket inn? 

• Sjekk inn på Klubbguiden - HER 
 
 
 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden

