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Protokoll 18, 2021                                                                                                                                                                                 
Norges Cricketforbund  

Dato: Onsdag 20. oktober 2021 
Sted: Via teams 

 
Til stede:                                                                                                                                                                       

Shahbaz Tariq    President, sak 94 -98                                                                                                                                                    
Moosa Ali Rashid   Styremedlem    
Yousuf Gilani          Styremedlem, sak 97    
Farial Safdar   Styremedlem       
Harpal Singh Sidhu  Varamedlem 
Gry Bruaas   Generalsekretær           
Erik Aas Andersen  Administrasjonen, sekretær 
 
Ikke til stede 
Neeta Sankholkar   Visepresident     
Bijeyata Kumari   Varamedlem 

                                                                                                         
Sak 94, 2021 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
Vedtak: 
Styret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste. 

 
Sak 95, 2021 Godkjenning av protokoll  
 
Vedtak: 
Protokoll fra forrige styremøte 17/2021 er tidligere sendt ut og godkjent per e-post. 

 
Sak 96, 2021 Status økonomi  
Resultatrapport på prosjektkodenivå frem til og med 30.09.2021 ble presentert og delt styrets 
medlemmer. Vesentlige avvik mot budsjett og forventninger for 2021 ble samlet gjennomgått i 
styremøtet. 
 
Vedtak:  
Styret tok informasjonen knyttet til Norges Cricketforbund sin økonomi i perioden frem til 30. 
september 2021 til etterretning. 
 

 
Sak 97, 2021 NCFs avtale med Oslo CK og avvikling av NPL  
 
I 2018 inngikk Norges Cricketforbund en samarbeidsavtale med Oslo CK som oppnevnte klubben som 
hovedarrangør for de kommende 6 års Norwegian Premier League (NPL). Samarbeidsavtalen var 
vedlagt saksdokumentet. Avtalens lengde var et ledd i å gi Oslo CK forutsigbarhet i forhold til 
eierskap og konkurrerende turneringer. 
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Et NPL-arrangementet som involverer internasjonale deltakere, krever søknad og godkjennelse av 
International Cricket Council (ICC). Det er ikke NCF som godkjenner et NPL-arrangement, det gjør ICC. 
Søknaden sendes inn til ICC via NCF i henhold til kriterier og malverk. 
 
Erfaringer fra tidligere NPL-arrangement er delte og mange. NPL-arrangementet skapte stor 
entusiasme i norsk cricket, men ettermæle blant forbund i Europa, leverandører med flere, har gitt 
Bymiljøetaten (BYM), Oslo Idrettskrets (OIK) og NCF utfordringer over år.  
 
Arrangement har ikke stått i forhold til intensjonen i søknader inn mot ICC og BYM. NCF har ved flere 
anledninger blitt kontaktet av Oslo Kommune i forbindelse med NPL-søknader som ikke har stått i 
forhold til idrettens kriterier. ICC har vært involvert og måttet påse at bruken av internasjonale 
spillere følger regelverk og kriterier. 
 
Arrangementet kan vise til engasjement og hardt arbeide, samtidig viser historikken flere prosesser 
som ikke er gjort etter normalen, planen eller regelverket. Økonomisk mislighold og manglende 
rapportering kan dokumenteres. 
 
Med utfordringene nevnt over kom Oslo CK og NCF til enighet om at NCF skulle involveres aktivt i 
planleggingsperioden med assistanse og veiledning. Begge parter var godt i gang med både 
evalueringer og planlegging mot kommende NPL-arrangement. Deretter kom Koronapandemien.  
 
I samtale med ICC rundt kommende NPL- arrangement er følgende punkter spilt inn fra ICC: 
 
NPL med internasjonal deltakelse krever godkjennelse fra ICC og deretter en NOC for hver enkelt 
internasjonal spiller. Prosessen er lang, og kravene har økt. Et nytt NPL-arrangement med 
internasjonal deltakelse vil først være realistisk i 2023, dersom en søknad godkjennes. 
 
ICC oppfordret styret til å vurdere følgende: 

1. Støtter NCF denne form for aktivitet – gitt erfaringer? 
2. Er et NPL-arrangement ideell bruk av ressurser og penger? 
3. Er et NPL-arrangement ideell bruk av banekapasiteten? 
4. Er et NPL-arrangement den beste måten og promoterer norsk cricket her hjemme? 
5. Kan NCFs strategidokumentet veilede i en vurdering mot et standpunkt. 
6. Hvordan er NPL med på å nå strategiske mål, spesielt rettet mot Strategiområder 2 og 3? 

a. Organisasjonsutvikling 
i. Klubbutvikling 

ii. Verdiarbeide 
b. Ny fremtid 

i. Bedre omdømme 
ii. Rekrutterer/integrere 

iii. Synliggjøre idretten i konkurranse med norske idretter 
7. NCF som forbund må ha oversikt over 

a. Finansiering og økonomisk håndtering 
b. Plan, kapasitet og gjennomføringsevnen 

 
Det oppfordres til en revurdering av avtalen med Oslo CK i forhold i gjennomføringsevnen, økte krav 
internasjonalt og NCFs behov for egne aktiviteter som bygger opp under strategiplanen. 
NPL som format er ikke lenger hva ICC ønsker at forbund satser på. De ønsker at flest mulige land 
fokuserer på aktiviteter med målretterede tiltak for å nå strategiske mål og prioriteringsområder.  
 
 

http://cricketforbundet.no/resources/bilder/Strategidokument-NCF-2021-2023-NO.pdf
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Under behandling av saken var følgende spørsmål diskutert, svart opp og dokumentert: 

• Avtaleforhold vedr. NPL og NCF 

o Hvem sender inn søknad til ICC 

o Hvem godkjenner NPL arrangement 

o Generell prosess og planlegging mot søknad og avvikling 

• Kommunikasjon med Oslo CK og Oslo kommune 

o Søknad om økonomisk støtte til NPL over flere år 

o Rapportering og mangelfull rapportering  

• Økonomisk mislighold fra NPL-arrangement 2017 og 2018.  

• Manglende og ufullstendige rapporteringer på økonomiske disposisjoner. 

• Manglende regnskapsrapporteringer. 

• Forholdet mellom Oslo CK og NPL AS.  

• Manglende utbetaling av premier. 

• Innhenting av spillere fra utlandet på ulovlige premisser. 

• Faktisk arrangementsinnhold som ikke samstemmer med søknad om NPL arrangement. 

• Innspill fra ICC om innhold og profil på arrangement som vil styrke cricket i Norge. 

 

Vedtak: 
Styret har i tråd med erfaringer, NCF strategidokument og endringer i den internasjonale 
arrangements strukturen vedtatt at samarbeidsavtalen med Oslo CK ikke lenger er relevant og 
opphører i sin helhet. Styret ba generalsekretæren informere involverte parter skriftlig. 

Sak 98, 2021 Prosessen mot NCFs budsjett 2022 

Budsjettprosessen for 2022 er startet, der planer, budsjett og regnskapsstatus for 2021 vurderes 
innenfor NCF’s ulike satsingsområder. Sammen med vedtatte langtidsbudsjett for NCF 2021-2023 må 
et budsjett speile følgende rammebetingelser: 

• NCF’s Strategi plan 2021-2023  

• NIF Post 2 & 3 

• ICC Score card 

• ICC budsjettprosess/plan 

Vedtak: 
Styret tok informasjonen knyttet til kommende budsjettprosess for 2022 til orienteringen. 

 
Sak 99, 2021 Dokumenter knyttet til landslag og støtteapparat 
 
I pågående arbeidsprosesser med avtaler og dokumenter knyttet til landslag og støtteapparat, skal 
ulike dokumenter knyttet til prosess og aktivitet gjennomgås. Følgende dokumenter ble delt med 
styrets medlemmer i e-post 12. oktober 2021: 

• Generell informasjon landslag  

• Code of conduct  

• Selection criteria national team player  

• Manager & assistenttrener avtale 

Styret har ønsket en gjennomgang av eksisterende dokumenter hvor vi i fellesskap tar en vurdering 
av innhold og ordlyd.  
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Vedtak: 
Grunnet uforutsette hendelser besluttet styret å usette saken til kommende styremøte i november.  
 

Sak 100, 2021 Orientering 
 
ORIENTERINGSSAK 100/1 - Sanksjoner 2020  
 
ORIENTERINGSSAK 100/2 – Saker/sanksjoner DK, SU og AU 2021 
 
ORIENTERINGSSAK 100/3 
Evaluering komite/utvalg påfølgende dialogmøter.  
Det er sendt ut spørsmål til komite/utvalgslederne som en forberedelse til dialogmøter med 
administrasjonen. Her er lenken til spørsmålene. 
 
ORIENTERINGSSAK 100/4 
Pågående forberedelse til evaluering med klubber 
Det skal gjennomføres evaluering av seriespill 2021 og gis innspill til gjennomføring av sesongen 2022 
i tiden fremover. Arbeidet gjennomføres med fysiske møter, møter via teams og en kombinasjon av 
begge deler. Alle som skal delta på møtene på vegne av sin klubb, må forberede seg ved bl.a. å svare 
på noen spørsmål. Hvilke spørsmål og innhold i forberedelsene vil variere om det gjelder menn, 
kvinner eller barn og ungdom.   
 
U-seriene 
I U-seriene gjennomføres arbeidet regionsvis med oppstart i Oslo. Klubber med påmeldte lag har fått 
tilsendt e-post med agenda og lenke til spørreskjema, følges opp med et teams. Resultatet av møte 
vil avgjøre videre fremdrift og involvering. Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid med utvalget for 
barn, ungdom og bredde.  
 
Kvinneserien 
Alle klubber med aktivitet for kvinner er i samarbeid med kvinneutvalget invitert til møte. Alle 
deltakere må presentere sine erfaringer fra sesongen 2021, presentere klubbens status for kvinner 
og bidra med innspill til gjennomføring av neste sesong.  
 
Menn 
For seriespill for menn gjennomføres arbeidet regionsvis for å få en best mulig prosess. Det er viktig å 
få en konstruktiv diskusjon for fremtiden. Klubbene som vil være med i prosessen må svare på noen 
spørsmål i forkant av teamsmøtene evt. fysiske møter der det er nyttig. Dette er et arbeid som 
presidenten er inkludert i. Målet er å få frem hva som var bra i 2021, hva som kan bli bedre og gode 
innspill til videre utvikling.   
 
ORIENTERINGSSAK 100/5  
Evaluering, landslag 
Det er gjennomført evaluering i form av spørsmål stilt i eget spørreskjema. 28 av 36 spillere har 
besvart etter en påminnelse.  
 
ORIENTERINGSSAK 100/6  
Tilskudd klubb 
Det jobbes med å etablere en tilskuddsordning til klubber som tilrettelegger aktivitet for 
målgruppene barn, unge og kvinner i tillegg til organisasjonsmessige forhold som: 

- Bruker Sports Admin (som medlemssystem, øvrige ordninger)  

- Har opprettet BuyPass-status (godkjent integrasjon) 

https://docs.google.com/forms/d/1O6lr5roYp2CW621EfRxA2VHXldcqaU8HSbUjO8kL47Q/edit
https://docs.google.com/forms/d/1qy291fegMVeeKOhrBLHRE1mitA-6gz3BJ-We_Wi_TTM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Ffz-aVxAjrdV1V6n8NOivcCtzxfdgWAWnxe_qCcb2mw/edit


 

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

- Har oppnevnt ansvarlig for politiattest 

- Har oppnevnt ansvarlig for barneidrett 

- Har aktive medlemmer (barn, ungdom og kvinner) 

- Svarer på henvendelser fra NCF vedr. aktivitet for barn, ungdom og kvinner  

En oversikt over alle klubber med utgangspunkt i samordnet Rapportering knyttet til aktive 
medlemmer og organisatoriske forhold utarbeides. Deretter innhentes informasjon knyttet til 
aktivitetsnivå innen målgruppene. Hensikten er å lage et kvalitetsmessig godt grunnlag for tildelingen 
til klubbene. Dette er en ordning hvor det brukes post 3 midler fra NIF som er øremerket formålet.  
 
ORIENTERINGSSAK 100/7 - Status ny aktivitet på landsbasis 
 
ORIENTERINGSSAK 100/8 
Spillereglement 2022 innspill og status 

1. Møte med dommerkomiteen (DK) for erfaring og innspill 
1. Innhente innspill fra klubbene  
2. Gjennomgang av innspill og utforming av utkast 
3. Utkast presenteres styret for innspill 
4. Bearbeidet utkast ferdigstilles og sendes på høring til klubber og komiteer 
5. Endelig utkast legges ved saksdokumentet til styremøte 24. november 2021 
6. Endelig spillereglement publiseres/sendes klubbene etter vedtaket er godkjent 
7. Vedtatte endringer i spillereglement 2022 presenteres under lagledermøte  

 
ORIENTERINGSSAK 100/9 - Boundry Assement (BA), oppdatering og rapport fra DK 
ORIENTERINGSSAK 100/10 - Anlegg 
 
Trøndelag 
Etter mange og lange møter, vurderinger innspill og behandlinger er det besluttet å utbedre Lade 
idrettsanlegg for i fremtiden både å huse idrett og kultur. 
Neste kommunale kunstgressprosjekt er ombygging av gressbaner på Lade til kunstgress. Dette vil 
skje i tett dialog med cricket og andre aktuelle brukere av banene. NCF med Trøndelag Forum er i 
nær dialog med kommune, politikere og Idrettsråd i forbindelse med prosjektet. 
 
Sviland cricketbane, Sandnes 
Mye lokal cricketglede har fulgt banefasilitetene i Sandnes. Kommunen og klubben har samarbeidet 
godt. NCF har dialog med kommunen for tilgjengelig kapasitet for kommende sesong 2022. 
Kostander for baneleie 2021 kr. 6000. 
 
Bærum 
Pågående prosjekt i Bærum har vært en utfordring. Forsinkelser, utsettelser, leveranseutfordringer 
sammen med utbytting av prosjektansvarlige har gitt betydelig ekstraarbeid i forhold til oppfølging av 
de cricketrelaterte fasilitetene. NCF er aktivt på og vil påse at både pitch og treningsnett er i henhold 
til cricket.  
 
Rommen - banen 
På grunn av avfallsdeponiet kreves forarbeider før Rommen cricket Jordsmonnet testes i disse dager 
både før og etter asfalten fjernes. Eiendom- og byfornyelsesetaten som forvalter deponianlegget, er i 
tett dialog med BYM. Fremdriftsplanen er ferdigstillelse av pitchen før vinteren ankommer. 
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Rommen - treningsnett 
Pad og matte er på plass og vil bli erstattet om kort tid. Entreprenøren for utskifting av nett tolket 
oppdraget feil tidligere i år og oppgraderte ballfangernett. Nytt nett til selve treningsnettet vil være 
på plass til. 
 
Rommen – mini og Stubberud-mini 
Områder spesifisert for barn og unge spilles inn under kommende banefordelingsmøte etter et 
vellykket prøveprosjekt på Rommen-mini 


