
 

 
 

Protokoll 

Styremøte 11, 2020 
Norges Cricketforbund 

Dato: Torsdag 30. juli 2020, kl. 13:00 – 14:30 

Sted: Digitalt via Teams 

 

Til stede:  

Shahbaz Tariq   Styreleder  

Nora Sperre Vangsnes  Styremedlem 

Moosa Ali Rashid  Styremedlem 

Asad Maaz   Styremedlem, Inhabil i sak 54 

Gry Bruaas   Generalsekretær 

Sulalit Bandyopadhyay  Varamedlem 

 

 

Ikke til stede: 

Razia Ali   Varamedlem 

Neeta Sankholkar  Nestleder 

 

Sak 53, 2020 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak: 

Styret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste. 

 

Sak 54, 2020 Godkjenning av protokoll 

Vedtak: 

Protokoll fra forrige styremøte er tidligere sendt ut og godkjent digitalt.  

 

Sak 55, 2020 Kamp 11012, Oslo CK vs Christiania CK  

Det har vært en lang og pågående dialog med Oslo CK etter avvikling av kamp 11012 mot Christiania 

CK, 28. juni 2020. Oslo CK har klaget resultatet inn til Dommerkomiteen (DK). DK løftet det videre inn 

til Sanksjonskomiteen (SU) som ikke fant grunnlag ut ifra mandatet til å behandle saken. SU anmodet 

DK om evt. å sende saken tilbake til administrasjonen for styrebehandling. Vedlagt 

saksdokumentene:                                                                                                                                                           

 • Kampskjema                                                                                                                                                              

 • DK Sak Oslo CK mot Christiania CK                                                                                                                      

 • Rapport og klage fra Oslo CK  

Kampen ble redusert med 5 overs per inning før kampstart, dvs. 15 overs per inning. Oslo CK spilte 

ferdig sine 15 overs og lagde 123 for 10 wickets.  



 

Christiania CK startet med sin batting i andre innings som ble stoppet grunnet regn da 14 overs var 

fullført. Dommerne valgte å vente til regnværet hadde stanset for å bli ferdig med gjenværende over 

for å få resultat. Da regnet stoppet ba dommerne lagene om å gjenoppta spillet.  

Deretter er det forskjellige versjoner fra Oslo CK, Christiania CK og dommerne om hvorfor kampen 

ikke kunne spilles ferdig. Oslo CK påstår at dommerne hadde gitt dem seieren siden Christiania CK 

nektet å fortsette. Dommerne derimot mener det aldri har blitt gitt utrykk for at Oslo CK ville få 

seieren. Det ble ikke gitt noe resultat på banen, noe dommerne er pålagt i henhold til internasjonale 

regler.  

Klagen fra Oslo CK, henvendelsen fra Christiania CK som hadde brukt kalkulatoren på NCF sin 

hjemmeside og forklaring fra dommerne kom inn. Administrasjonen ved Tariq Mir sendte 

kampdetaljene til CricClubs for å få en korrekt utregning. Christiania CK ble kåret til vinner av kampen 

basert på denne utregningen, noe Oslo CK ikke var enige i.  Argumentet til Oslo CK er at de ble lovet 

seieren på banen av dommerne.  

Det har under denne saken dukket opp spørsmål om hvorfor og hvor lenge dommerne kan be lagene 

om å vente ved et slikt tilfelle.  

Hva sier spillereglementet:  

§ 8.9 Duckworth-Lewis metoden Duckworth -Lewis (heretter D/L) skal alltid aktiveres før 

første kast. NCFs offisielle turneringsadministrasjonssystem skal benyttes. Ved stopp eller 

brudd underveis i kampen, grunnet vær, eller andre gyldige grunner som fører til at kampen 

ikke kan gjennomføres - og selv om det ikke har vært noen reduksjon av overs, skal D/L 

metoden tas i bruk for å oppnå resultat.  

§8.9.2 Ved teknisk feil i NCFs offisielle turneringsadministrasjonssystem før eller under 

kampen, må begge dommerne bruke D/L kalkulator som finnes i scoringsapplikasjonen til å 

beregne riktig target. Skulle ikke denne fungere, kan appen til scoringssystemet brukes fra et 

hvilket som helst nettbrett eller smarttelefon. Siste alternativ er å bruke D/L kalkulator 

publisert på NCF sin hjemmeside. Skulle ikke noen av nevnte alternativer være mulig å 

benytte, sendes alle detaljer fra kampen til dommerkomiteen, som i samråd med 

administrasjonen beregner resultatet. 

Administrasjonen synes det er uheldig at slike saker løftes opp for et styre som skal jobbe med 

politiske saker på et helt annet nivå. Her har styret en mulighet til å sette et eksempel for hvilken 

type saker de vil bruke tid på i utvikling av norsk cricket.  

I denne saken er det ikke begått lovbrudd eller saksfeil, dog har det gått bort mye tid til både muntlig 

og skriftlig dialog.  

Administrasjons forslag til vedtak:  

Så lenge det ikke er begått lovbrudd eller saksfeil, mener styret dette ikke er en sak som trenger å 

behandles av styret. Styret vedtok at resultatet mellom Oslo CK og Christiania CK blir stående og viser 

til gjeldende spillreglement. 

 

 

 



 

Styrets behandling 

Hovedspørsmålet i saken mellom Oslo CK mot Christiania CK i kamp 11012 er gyldigheten av endelig 

resultat. I denne saken er det ikke begått lovbrudd eller saksfeil.  

Styret er enig i administrasjonens kommentar at, "Det er uheldig at en sak på et slikt nivå skal kreve 

så mye ressursbruk og i tillegg havne til behandling av styret, som skal jobbe med politiske saker på 

et helt annet nivå".  

I utgangspunktet mener styret at slike saker ikke skal løftes opp i styret. Her er det spillreglement 

komité og utvalg som skal vurdere og avgjøre. Dette må klubbene lære å respektere.  

Styret i utgangspunkt enig i administrasjonens forslag til vedtak, som er helt i tråd cricketens 

spillereglementer og Duckworth-Lewis metoden. 

Styret har likevel valgt å behandle saken på grunn av hendelsesforløpet rapportert inn, der det 

meldes inn om både usportslig handling, "against the spirit of the game" fra Christiania CK og svakhet 

fra domenenes side.  

 

Vedtak:  

I utgangspunktet mener styret at slike saker ikke skal løftes opp i styret. Her er det spillreglement 

komite og utvalg som skal vurdere og avgjøre. Dette må klubbene lære å respektere. 

Styret har likevel valgt å behandle saken på grunn av hendelsesforløpet rapportert inn, der det 

meldes inn om både usportslig handling - against the spirit of the game, fra Christiania CK og svakhet 

fra domenenes side.   

Styret vedtok at resultatet mellom Oslo CK og Christiania CK ikke blir stående og bedyrer omkamp. 

- Styret ba generalsekretæren sørge for at kampen 11012, Christiania CK mot Oslo CK, blir satt 

opp på nytt og påse at alle involverte parter blir informert. 

 

- Styret ber i tillegg generalsekretæren påse at Dommerkomiteen tar en samtale med 

involverte dommere under kampen, for evaluering, tilbakemelding og veiledning.  

 

Sak 56, 2020 Kamp 11029, Sinsen CK mot Fossum CK vurdering av dommere
  

Som et resultat av kamp 11029 mellom Sinsen CK og Fossum CK er det behov for ytterligere 

vurderinger og beslutninger, før saken kan ansees som fullstendig belyst. NCFs oppnevnte 

saksbehandlere, Shahbaz Tariq og Gry Bruaas, hadde i forkant av ankefristen et oppstartsmøte med 

Ankeutvalget, for prosess og fremdrift. Til stede var også representant fra NIF juridiske, Tord Jordet.   

Det hverken Dommerkomiteen eller Sanksjonsutvalget har mandat til og som heller ikke omfattes i 

vårt spillereglement er eventuelle vurderinger, håndhevelser og sanksjonering mot dommere., i form 

av sanksjonering advarsler og/eller reprimander. 

Situasjonen som utviklet seg under kampen mellom Sinsen og Fossum, kunne vær unngått hvis 

dommerne samlet var bevist sin roll. En dommer er gitt nødvendig autoritet både gjennom vårt 

spillereglement og internasjonale spillereglement til å forhindre og om nødvendig å straffe 

spiller/lag. 



 

I dommerrapporten, kommer det tydelig frem at dommerne - opptil flere ganger, nøyde seg med kun 

å gi advarsler. Erfarne dommere fra Elitepanelet forventes å kunne vurdere og deretter iverksette 

nødvendige tiltak etter gjeldende regelverk.    

Intensjonen til NCF er å sette en presedens når det gjelder denne saken, vi kan derfor ikke overse 

dommerens rolle under slike hendelser. Slik kampen utviklet seg, er en advarsel eller påminnelse fra 

dommeren alene, ikke godt nok etter en hendelse av slik karakter og omfang.  

Det foreslås at involverte dommere evalueres for den rollen de utøvde før, under og etter kamp og 

det ansvaret de tok ved dommerrapporteringen.  

Vedtak:  

Styret vedtok at ansvarlige dommere under kamp 11029 mellom Sinsen CK og Fossum CK får følgende 

reaksjon/sanksjon: 

Dommer 1, 2 (to) måneder utestengelse fra all for dømming, nedrykk til senior panel ut sesongen 

2020, samt innkalling til evalueringsmøte før retur som dommer. 

Dommer 2, 1 (en) måned utestengelse fra all form for dømming, samt innkalling til evalueringsmøte 

før retur som dommer. Utestengelsen trer i kraft fra den dato protokoll er offisielt godkjent.  

Utestengelsen trer i kraft fra den dato protokoll er offisielt godkjent. 

 

Sak 57, 2020 Kamp 11029, Sinsen CK mot Fossum CK, resultat  

Som et resultat av kamp 11029 mellom Sinsen CK og Fossum CK, er det behov for ytterligere 

vurderinger og beslutninger før saken kan ansees som fullstendig belyst. Grunnet urolighetene under 

kampen, ble kampen aldri ferdigspilt. Kampen står uten resultat, da den ble avbrutt på et tidspunkt 

der det ikke mulig å beregne et endelig resultat.  

Det er fire mulige alternativer for å fastsette kampens resultat:  

• Abandon med to poeng til hvert lag 

• Abandon 0 poeng til hvert lag, som straff 

• Kampen starter der den stoppet 4. Omkamp  

Hendelsen på Ekeberg 11. juli 2020 vil vi aldri oppleve igjen. Utvalg, komite, administrasjon, styre og 

klubbene selv, må alle være med på å statuere eksempler for å unngå slike opptøyer i fremtiden.   

En omkamp mellom Sinsen CK og Fossum CK kan gi alle parter en mulighet til å vise at det umulige er 

mulig, ved å gjenskape tillitt hos lagene både mot dommere, lagene seg imellom og ikke minst NCF.   

Både styret og administrasjonen bør være representert under hele kampen. Spillerne fra begge lag 

må hilse på hverandre før og etter kampstart (Antibac brukes for å vise hensyn til 

koronavettreglene).   

I forkant av kampen ønsker NCF å invitere representanter fra hver klubb inn til et dialogmøte. I dette 

møte vil vi se klubbene representert ved:   

• Styremedlem 

• Kaptein 

• Spiller   



 

Administrasjonens forslag til vedtak:   

Styret vedtok at kamp 11029 mellom Sinsen CK og Fossum CK skal settes opp på nytt og ba 

generalsekretærer gjøre det nødvendig for omkamp mellom Sinsen CK og Fossum CK og samtidig 

invitere inn til et møte med klubbene i god tid før gjeldende kamp.       

Vedtak:  

Styret vedtok at kamp 11029 mellom Sinsen CK og Fossum CK blir stående som Abandon 0 poeng til 

hvert lag. Neste oppførte kamp mellom Sinsen CK og Fossum CK er 23. august 2020. Styret ber 

generalsekretæren innkalle begge klubber til felles møte i god tid før kamp. I dette møte vil vi se 

klubbene representert ved: 

• Styremedlem 

• Kaptein 

• Spiller    

 

Sak 58, 2020 Kamp 11029, Sinsen CK mot Fossum CK, mindreårig spiller fra 

Fossum CK 

I etterkant av 11. juli 2020 mottok administrasjonen en epost fra Miljøterapeut i Bydel Østensjø, 

ansvarlige for en Fossums mindreårige spiller. En bekymringsmelding der den yngre Fossum spilleren 

var blitt dyttet av navngitt voksent medlem av Sinsen CK. Sammen med denne fulgte en 

legeerklæring på besøk hos lege. 

Administrasjonen ved Gry Bruaas kontaktet straks miljøterapeut for å forsikre om at saken alt var 

godt i gang og at alt tilknyttet denne hendelsen ville bli belyst og tatt hånd om. Miljøterapeutens 

henvendelse ble vedlagt dokumentene til Sanksjonsutvalget (SU).  

Fra SU’s avgjørelse viser de til at det ikke finnes rapportering i Dommerrapporten, om denne 

hendelsen som skal ha foregått utenfor banen.  

De voksne herrers oppførsel utenfor banen påpekt i flere anledninger, der meget upassende språk og 

holdninger er gjengitt. Navngitte personer er utpekt. Situasjonen utenfor banen er rapportert inn 

som skremmende, truende, rasistisk og aggressivt, spesielt fra de voksne herrer. 

Refererer fra SUs Sak 1/2020: 

2. Oppførsel og adferd utenfor cricketbanen  

Det foreligger ingen rapport av dommer eller tilstrekkelig informasjon om det ble utøvd vold 

utenfor banen 

4 Vedtak 

Det er kommet inn informasjon om hvor en mindreårig er blitt dyttet og en legeattest, men 

SU finner ikke grunnlag eller bevis for helhetsvurdering av dette tilfelle for å ilegge 

sanksjoner. Derfor oppfordrer SU at NCF administrasjonen følger opp med klubben og 

personen det gjelder for videre oppfølging av saken. 

SU har oppfordret styret og administrasjonen til å følge opp nevnte sak, slik at vi kan opprettholde en 

trygg kultur for Jawad Said Sadat og de andre mindreårige. I alt som skjedde denne dagen, er dette 

like ille og statuerer at kulturen i miljøet må endres. 



 

 

Vedtak:  

Styret bad generalsekretæren henvende seg til aktuelle personer for en skriftlig redegjørelse fra alle 

parter, før ytterligere vurderes og besluttes. Viktig at mindreårige fornærmede deltar sammen med 

sin kontaktperson. NCF oppnevnte representanter for saken, Shahbaz Tariq og Gry Bruaas følger opp 

saken. 

Sak 59, 2020 Landslag  

Det pågår aktivitet på landslagsnivå der både Landslag herre og U17 skal utfordrers i Danmark. Det er 

lagt opp til treningsleir for landslag herrer, damet og yngre i 2020, Covid situasjonen har vært en 

usikkerhetsfaktor vi har levd med to uker frem til evt. avreise var lovlig. Ytterligere utfordringer fikk vi 

da flere spillere på landslag herre ble utestengt. Uttakskomite og landslagstrener fikk derfor noe 

ekstra hodebry før avreise. I skrivende stund spiller herrene sin siste kamp og U17 skal inn til 

informasjonsmøte med foresatte før avreise. Vi følger opp der vi startet i 2019 med evaluering av 

turer regi av NCF. Her er det faste spørsmål, det er mulig å dele sine opplevelser med oss – positive 

som negative. Det åpnes også opp for å be om samtale utover evalueringsskjema, om spiller ønsker 

det. Tidligere evalueringsskjema har viste seg å ha dårlig responsstatestikk, hva kan vi gjøre med det? 

 

Vedtak:  

Styret vedtok at enhver spiller som deltar i reiseaktivitet i regi av NCF – treningsleirer, turneringer 

etc., er pliktig til å sende inn evalueringsskjema mottatt innen gitte frist. Alt innhold er 

taushetsbelagt. 

 


