
 

 
 

Protokoll styremøte 5, 2020 
Norges Cricketforbund 

 
Dato: Onsdag 18. mars 2020, kl. 14:00 – 17:00 
Sted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion via Teams 

 
 

 
Tilstede via Teams: 
Shahbaz Tariq     President 
Neeta Sankholkar    Visepresident 
Nora Sperre Vangsnes   Styremedlem 
Asad Maaz     Styremedlem 
Sulalit Bandyopadhyay    Varamedlem 
 
Ikke tilstede: 
Moosa Ali Rashid    Styremedlem 
Razia Ali     Varamedlem   

 
 

Sak 10, 2020 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
Vedtak: 
Styret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste, med de endringer som fremkom i møtet. 
 

Sak 11, 2020 Godkjenning av protokoll  
 
Vedtak: 
Protokoll tidligere godkjent per e-post. 
 

Sak 12, 2020 Mandat og retningslinjer for NCFs uttakskomite 
 
I styresak 52, 2019 vedtok styret mandat for NCFs uttakskomite, der det er behov for en spesifisering 
i ordlyden. Oppdatert mandat og retningslinjer var vedlagt styredokumentene. 
 
Vedtak: 
Styret vedtok det fremlagte mandat for NCFs uttakskomite, med de endringer som fremkom i møtet, 
og ba generalsekretær tilgjengeliggjøre dette for medlemsorganisasjonen. 

 

Sak 13, 2020 NCFs uttakskomite 
  
Under behandling av NCFs Delegasjonsreglement ble det i 2019 besluttet at det er forbundsstyret 
som er endelig beslutningsorgan ved uttak til landslag – for kvinner og menn. Det er dermed 
forbundsstyrets ansvar å nedsette en uttakskomite som sammen med hovedtrener, gjør 
landslagsuttaket, med utgangspunkt i gjeldende mandat for uttakskomiteen. 
 



 
NCF åpnet søknadsprosessen medio februar og avviklet intervjurunder med aktuelle kandidater. 
Annonsering gikk direkte til samtlige klubber via e-post, parallelt ble det lagt ut som nyhetssak på 
forbundets nettside.  

 
Vedtak: 
Styret vedtok følgende sammensetning av Uttakskomiteen 2020: 
 

Navn Rolle Klubb 

Dominic Telo Head Coach NCF 

Medlem Medlem Assistant Coach 

Zeeshan Ali Medlem Sentrum CK 

David Kuhlwilm Medlem Oslo Aliens CK 

Pooja Kumari. Ph.D Praktikant Vestli CK 

   

 

Sak 14, 2020 Utvalg og komiteer 2020 
 
I januar 2020 la NCF ut en utlysning for kandidatur til følgende komiteer & utvalg: 

• Ankeutvalget 

• Sanksjonsutvalget 

• Utvalg for barn, ungdom og bredde 

• Utvalg for kvinnecricket 

• Anleggsutvalget 

Kandidatene foreslått representerer ulike regioner, alder og kjønn. Samtidig har vi sett det som viktig 
å få inn medlemmer i Utvalg for barn, ungdom og bredde, som faktisk representerer denne gruppen. 
Engasjement og erfaring sammen med ovenfornevnte kriterier, vil gi stabilitet og gode forutsetninger 
i samtlige utvalg og komiteer. 
 
Vedtak 
Styret vedtok følgende sammensetning av Ankeutvalget, Sanksjonsutvalg, Utvalg for barn, 
ungdom og bredde, Utvalg for Kvinner og Anleggsutvalget for 2020: 

 
Ankeutvalget 2020 
Navn Rolle Klubb 

Talib Hussain Leder Vålerenga CK 

Faheem Ali Medlem NTNUI CK 

Kumari Pooja Medlem Vestli CK 

Kiran Kumar Penta Medlem Sandefjord CK 

 
Sanksjonsutvalget 2020 
Navn Rolle Tilhørighet 

Asad Haider Leder Klemetsrud CK 

Umar Akram Medlem Vestli CK 

Husnain Ali Medlem Sentrum CK 

Zeeshan Sidiqui  Medlem Nation CK 



 

 
Utvalg for barn, ungdom og bredde 2020 
Navn Rolle Tilhørighet 

Naeem Malik Leder City CK 

Zaheer Ashiq (Babar) Medlem Strømsø CK 

Bijeyata Kumari Medlem Vestli CK 

Sudhanshu S. Pandey Medlem Hisøy IL Cricket 

Ibrahim Mehmood Medlem Sentrum CK 

Ehsanullah Ahmadzai Medlem Mortensrud CK 

 
Utvalget for kvinnecricket 2020 
Navn Rolle Tilhørighet 

Ramya Immadi Leder Vestli CK 

Farial Safdar Medlem Falken CK 

Bijeyata Kumari Medlem Vestli CK 

Gopi krishna Repaka Medlem Sandefjord CK 

Ali Tafseer Medlem Sentrum CK 

   

Anleggsutvalget 2020 
Navn Rolle Tilhørighet 

Adil Mahmood Medlem Vestli CK 

Sachin singh Medlem Sandefjord CK 

Mobashar Shareef Medlem Vestli CK 

 
Sak 15, 2020 Dommerpanel 2020 
 
Etter vedtak fattet i Sak 71, 2019, Dommer- og scorerhonorarer 2020, så administrasjonen og 
dommerkomiteen behov for ny innstilling til nivå på dommerhonorarer for 2020. 
 
Vedtak 
Styret vedtok å etablere dommerpanelet for 2020 med følgende satser: 
 

Overs 
Elite 
panel 

Senior 
panel 

Junior 
panel 

40 Kr. 1000 kr. 900 Kr. 800 

30 Kr. 800 Kr. 700 Kr. 600 

20 Kr. 500 Kr. 400 Kr. 300 

100 Balls Kr. 400 Kr. 400 Kr. 300 

U19 og jenter Kr. 500 Kr. 500 Kr. 400 

U17  Kr. 500 Kr. 500 Kr. 400 

U15 Kr. 400 Kr. 400 kr. 300 

U13 Kr. 300 Kr. 300 kr. 200 



 

 
 
Sak 16, 2020 Forsikringslinsens ungdom 2020 
 
Utover grunnforsikringslisens for 2020 ønsker NCF en rabattert lisensordning for ungdom i 
alderssegmentet 13 til 18 år. Innføring av en ungdomslisens vil støtte ungdomsaktiviteten og følge 
Idrettens visjon «Idrettsglede for alle», med fokus på økonomi som barriere. 

 
Vedtak 
Styret vedtok i en overgangsperiode å innføre spillerlisens for ungdom i aldersgruppen 13 til 18 år.  

• Grunnforsikringslisens UNG født 01.01.2002 – 31.12.2007: kr. 200 per år 

• Utvidet forsikringslisens UNG født 01.01.2002 – 31.12.2007 kr. 500 per år 

(Økt forsikringsdekning og kortere ventetid) 

 
Sak 17, 2020 Årsberetning 2019 
 
Forslag til årsberetning for 2019 ble sendt ut i forkant av styremøtet.  
 
Vedtak: 

Styret vedtok årsberetning for 2019 med de endringer som fremkom i møte. 
 

Sak 18, 2020 Årsregnskap 2019 
 
Årsregnskap for 2019 ble sendt ut i forkant av styremøtet og gjennomgått i sin helhet. 
 
Vedtak 
Styret vedtok det fremlagte årsregnskapet for 2019. 

 

Sak 19, 2020 Endring av ordlyd i Sak 65, 2019 Baller for sesong 2020 
 
I presentasjon av utvalgte baller for kommende sesong, introduserte administrasjonen leverandøren 
med en ordlyd som kan feiltolkes. 
 
Vedtak 
Styret vedtok å endre ordlyden i Sak 65, 2019 Baller for sesong 2020 med følgende ordlyd og ba 
generalsekretæren oppdatere protokollen i henhold til dette: 
 

«Newbery er et etablert firma med lang erfaring på cricketspesifikt utstyr, inkludert 
cricketballer. Med fokus på godt samarbeide og tilbud tilpasset Norges, ser Newbery frem 
til å samarbeide med NCF som kunde. « 

 

Sak 20, 2020 Spillereglement barn og unge 2020 
 
Forslag til oppdatert spillereglement for barn og unge ble sendt ut i forkant av styremøtet. 
Norges Cricketforbund har i samarbeide med Utvalg for barn, ungdom og bredde gjennomgått 
spillereglementet for 2020.  
 



 
Vedtak 
Styret vedtok spillereglement for barn og ungdom 2020 med de endringer som kom frem, og 
ba generalsekretær tilgjengeliggjøre dette for medlemsorganisasjonen. 

 

Sak 21, 2020 Spillereglement kvinner 2020 
 
Forslag til oppdatert spillereglement for kvinner ble sendt ut i forkant av styremøtet. 
Norges Cricketforbund har i samarbeide med Utvalg for barn, ungdom og bredde og et utvalg av 
kvinnene gjennomgått Spillereglementet for 2020. 
 
 
Vedtak 
Styret vedtok spillereglement for kvinner 2020 med de endringer som kom frem, og 
ba generalsekretær tilgjengeliggjøre dette for medlemsorganisasjonen 
 

Sak 22, 2020 Mandater 2020 
 
Administrasjonen utarbeidet i forkant av styremøtet forslag til mandater til: 

• Ankeutvalget 

• Anleggsutvalget 

• Sanksjonsutvalget 

• Utvalg for barn, ungdom og bredde 

• Utvalg for kvinnecricket 

Utkast til mandat har vært på høring blant de respektive utvalg og komiteer. 
 
Vedtak 
Styret vedtok de ulike mandater med de endringer som kom frem, og ba generalsekretær 
tilgjengeliggjøre dette for medlemsorganisasjonen. 

 

Sak 23, 2020 Regionale cricketforum  
 
Da NCFs strategi 2019/2021 ble vedtatt under Tinget i 2019, ble opprettelse av flere regionale 
cricketforumer inkludert som et underpunkt i Strategiområde 2 – Organisasjonsutvikling. 
Vurderinger skulle knyttes opp mot erfaringer høstet fra Cricketforum Trøndelag. 
 
Slike forum skal være bindeleddet mot kommune, idrettskrets og idrettsråd lokalt. De skal også 
fungere som et samarbeidsorgan for utvikling av cricket i regionen, der samtlige klubber knyttet til 
området skal representere som en helhet. De skal således være Norges Cricketforbundets forlengede 
arm i sitt nærmiljø.  
 
Et minstekrav til opprettelse av regionale forum bør ligge til grunn, der godt etablert og fungerende 
samarbeide på tvers av aktuelle klubber, bør være blant kriteriene. Samt en aktiv felles plattform for 
utvikling av cricket i regionen. Idrettslig kompetanse samt godt samarbeid bør være et utgangspunkt 
for vurdering av nye regionale forum. 
 
En mulighet er å utvikle en «Utdannings – løype i samråd med idrettskrets og idrettsråd, slik at disse 
forum har nødvendig balast og kompetanse for oppstart. I denne utdanningsperioden ser vi for oss at 
involverte klubber benytter tiden til å etablere plattform, kompetanse og nettverk mot felles 
utvikling. Dette vil styrke regionen og forbundets tilknytning til regionen., 



 
 
 
Vedtak 
Styret vedtok å sette ned en arbeidsgruppe som skal se på mulige løsninger for veien til Regionale 
Cricketforum, anbefalte regionale områder og kriterier. Styremedlem Nora Sperre Vangnes er utnevnt 
som ansvarlig i arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen bør innhente erfaring og kompetanse fra Idretten.   

 
Sak 24, Etikette 
 
2020 har vist at retningslinjer for etikette og god oppførsel er viktig å minne på og promoterer. Siste 
måneders hendelser i digitale format og i direkte dialog, er ikke idretten verdig. Det samsvarer heller 
ikke med ordlyden i NCFs strategidokument. Forbundet ønsker å lage rutiner for angrep mot 
enkeltpersoner og organisasjon. Det skal alltid være åpning for uenighet og konstruktive løsninger, 
men lar vi sjikane, trusler og usannheter gå upåaktet hen, vil det kunne få negative konsekvenser 
internt og eksternt og hemme god utvikling og rekruttering av cricket i Norge. 
 
Vedtak 
Styret vedtok at administrasjonen skal lage et utkast til Spilleregler til etikette for presentasjon under 
kommende styremøte. 
 
Sak 25, 2020 Orienteringssaker  

1. Utdanning 2020 

 

Obligatoriske oppfriskningskurs, gjennomføres av DK og administrasjonen.  

• 11. april 

• 18. april 

• 25. april 

Scorerkurs 2020 (CricClubs) med kursholder fra CricClubs.  
• 4. april, 2 kurs 

• 5. april, 2 kurs 

Oppfriskningskurs og scorerkurs i Trondheim 2020 
• 25. april, med opplært veileder fra administrasjonen/dommerkomiteen  

Trenerkurs Level 2 
• Del 1: 30. og søndag 31. mai 

• Del 2: 26. og 27. september 

Dommertreff, der dommere samles for å dele og lære av hverandres erfaringer 
• 5. juni 

• 3. juli 

• 7. august 

 

2. Vinterens innendørsturneringer 

 

NORDIC WOMENS 

15-16 februar ble Nordic Womens Tournament gjennomført. Dette var den første i 

forhåpentligvis en lang rekke med innendørsturneringer for kvinne arrangert på tvers av de 

skandinaviske landene.  



 
 

Turneringen ble gjennomført lørdag 15. februar i idrettshallen på NIH. Totalt 8 kamper ble 

spilt. Lagene bestod av spillere fra Norge, Sverige og Finland. Det helsvenske laget stod igjen 

som turneringsvinnere etter å ha beseiret Falken i finalen. 

 

Søndag 16. februar ble det gjennomført en workshop på Ullevål Stadion, hvor kvinnecricket 

stod i fokus. En stor takk til Pooja, Bijyeyata og Ramya; uten deres innsats hadde verken 

turnering eller workshop vært gjennomførbart. 

 

LINK: http://cricketforbundet.no/nyheter/nordic-womens-2020 

 

INNENDØRS KRISTIANSAND 

Lørdag 15. februar ble Agder innendørs cricketturnering arrangert av Hisøy IL Cricket og 

Kristiansand Cricket Club, med støtte fra Norges Cricketforbund. Etter en spennende dag 

med cricket var det Hisøy som stakk av med seieren, etter å ha slått nettopp Kristiansand i 

finalen.  

 

Takk til Hisøy og Pandey som organiserte! 

 

LINK: https://www.fvn.no/sport/lokalsporten/i/pLv4PE/vant-cricketturnering-i-

gimlehallen?fbclid=IwAR1dHtEgTlD7_VSiKx9GApYbiL07CQI8S11aj8zxu58kmBVC3dZKT-RXsFc 

 

INNENDØRS STORD 

En historisk innendørsturnering ble gjennomført i Rackethallen på Stord den 28. februar. Lag 

fra Vestland fylke møttes i havgapet for å konkurrere i cricket. Både U13, U19 og senior 

herrer fikk muligheten til å spille cricket, og det har vært spesielt gledelig med 

tilbakemeldingene fra småbarnsforeldre bosatt i Bergen. Turneringen på Stord har gitt 

grobunn for utvikling av breddecricket i regionen, og kan dermed anses som svært vellykket. 

LINK: http://cricketforbundet.no/nyheter/bles-i-gong-historisk-cricketturnering-pa-stord 
 
UNGDOMSTURNERINGEN, TØYEN 
I vinterferien gikk en ungdomsturnering for ungdommer av staben i Tøyen flerbrukshall. Over 
2 dager ble turneringer i klassene U13, U16, U18 og U20 gjennomført.  
Tusen takk til Malik og Quereshi som holdt tak i turneringen og sørget for en eksemplarisk 
gjennomføring 

 
LINK: http://cricketforbundet.no/nyheter/ungdomsturnering-i-vinterferien-2020 
 

3. Digitalisering 

Digitaliseringsprosessen av norsk idrett skrider framover, og NCF er i med i prosessen. I 

forbindelse med overgangen til TA, samt innføring av nye lisenspriser/klasser vil spillere som 

ønsker å delta i seriespill 2020 bli nødt til å ta i bruk portalen Min Idrett for å betale lisens. 

 

Dette er en større omstilling som vil føre med seg mye jobb på kort sikt, men vil gagne 

organiseringen av norsk cricketaktivitet og medlemmenes sikkerhet i årene som kommer. 

 

 

http://cricketforbundet.no/nyheter/nordic-womens-2020
https://www.fvn.no/sport/lokalsporten/i/pLv4PE/vant-cricketturnering-i-gimlehallen?fbclid=IwAR1dHtEgTlD7_VSiKx9GApYbiL07CQI8S11aj8zxu58kmBVC3dZKT-RXsFc
https://www.fvn.no/sport/lokalsporten/i/pLv4PE/vant-cricketturnering-i-gimlehallen?fbclid=IwAR1dHtEgTlD7_VSiKx9GApYbiL07CQI8S11aj8zxu58kmBVC3dZKT-RXsFc
http://cricketforbundet.no/nyheter/bles-i-gong-historisk-cricketturnering-pa-stord
http://cricketforbundet.no/nyheter/ungdomsturnering-i-vinterferien-2020


 
 

 

4. Anlegg 

 

OSLO 

Bymiljøetatens (BYM) arealanalyse mindre Cricketanlegg i Oslo, er etter presentasjonen i 

kommunen gått over i utvidet prosjekt Cricketutredningen - arealer for konkurranses baner. 

NCF har aktivt vært med i møter for innspill og veiledning og gleder oss over å se de 

muligheter som BYM åpner for ved å tilgjengeliggjøre eksisterende og ubrukte arealer til 

cricketfasiliteter – både til spill og trening.. Administrasjonen har et meget godt samarbeide 

med denne delen av BYM. 

 

BYM er kontaktet for rådføring og prosess for bruk av avsatte midler til oppgradering. Vårt 

håp er at de baner som er inkludert i kommunens budsjett skal stå ferdig oppgarderte innen 

sesongstart. Veiledning og tilbud på samtlige Oslobaner er innhenter og tilgjengelig.   

 

DRAMMEN 

Oppgraderingsbehov ble meldt inn, slik at det kom med i 2020 midlene. Administrasjonen 

har fulgt opp med telefon og e-post til ansvarlige i Drammen. I tillegg har vi benyttet tidligere 

styremedlem Roar Bogerud, som nå sitter som styreleder i Viken, i håp om at oppgradering 

av Berskaug kan prioriteres i forkant av sesongen. 

 

SANDEFJORD 

Administrasjonen har lagt inn nødvendig dokumentasjon og veiledningen for videre prosess 

med anbudsrunde mot bane i Sandefjord.  Sammen med Sandefjord CK og representant fra 

kommunen jobber vi mot åpning av banen i løpet av juni.  

 

BERGEN 

Slettebakken syd er et område som nå skal samle ulike idretter i nytt anlegg. Cricket har satt 

sine fotspor med veiledning til utnyttelse av området. I tillegg har vi foreslått mulige 

løsninger ved Brann Stadion. Plan og Bygg, Idrettsrådet samt ansvarlige for Slettebakken er 

meget positive til at cricket nå er aktivt med i innspillsrunder og møter. 

 

STAVANGER 

Etter et bestemt med engasjerende og tydelig brev til aktuelle avdelinger i det kommunale 

og idrettslige miljøet, har vi lyktes å snakke med både kommunestyrets leder (AP), Idrettsråd, 

Idrettskonsulent, idrettsavdelingen. Det betyr ikke at pad & pitch er på vei ut fra lagerplassen 

på Sola, men vi er i retning av å bli hørt. Avtalt samtale med Dag Mosige er på trappene, 

denne slipper vi ikke før flere svar er på bordet.   

 

MORTENSRUD 

Vi er nå i dialog med landskapsarkitekt for veiledning av detaljer. Fordi det er planlagt et 

idrettsanlegg under store deler av vår skisserte bane, vurderes det å benytte kunstgress på 

pitch og bane. Dette sikrer kontinuerlig kvalitet på gress og utvider mulighet for bruk av 

banen. I samråd med ICC og erfaringer høstet fra Nederland og Gibraltar henter vi nå inn 

nødvendig informasjon og kunnskap til prosjektet. 

 

 



 
 

Situasjonsrapport fra Kultur- og idrettsbygg (KID): 

 

«Når det gjelder fremdriften for øvrig, ligger gjennomføring av cricketanlegget i 2024-2025 

pr. nå. Først skal anlegg som i dag ligger på felt 10 og 11 (landhockeybane og fotballbane) 

etableres midlertidig på felt 12, siden det er et krav at aktiviteten på disse anleggene skal 

opprettholdes under hele utbyggingsperioden. Helt konkret betyr det at 11-er banen for 

fotball etableres på planlagt område for cricket frem til arbeidene på felt 10 og 11 er 

ferdigstilt. Da fjernes 11-er banen, og arbeidet med cricketbanen kan starte opp – hvis det blir 

bevilget penger. Cricketbanen er på prioritert plass i behovsplanen for idrett og friluftsliv, noe 

som betyr at anlegget er prioritert fra Oslo kommune sin side. Likevel er det opp til Bystyret å 

vurdere hvorvidt de ønsker å bevilge penger til prosjektet.» 

 

BÆRUM 

Grunnet betydelig utbygging på Rud i Bærum, har vi over noen måneder etterlyst tidslinje og 

plan for arbeidet, da dette vil gå utover tilgjengeligheten til våre baner på Rud. VI har nå 

lyktes å få et møte med de ansvarlige og skal senere i uke 11 ha et møte sammen med 

Softball - baseball. Banen skal heretter bli i sambruk med disse. 

  

5. ICC turneringer  

 

ICC Men’s T20 World Cup Europe Qualifier, La manga Spain 

Dato: 14. - 23 mai, 2020 

Lagene: Italie, Norge, Spania, Frankrike, Bulgaria, Israel, Malta, Kypros 

 

ICC Men’s U19 CWC Europe Division 2, Danmark 

Dato: 22. - 31 juli, 2020 

Land: Danmark, Frankrike, Tyskland, Guernsey, Isle of Man, Italia, Norge, Sverige 

 

 

 

 


