
 
 
 

Protokoll styremøte 6, 2020 
Norges Cricketforbund 

 
Dato: Onsdag 22. april 2020, kl. 14:00 – 17:00 

Sted: Digitalt 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 26, 2020 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
Vedtak: 
Styret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste, med de endringer som fremkom i møtet. 
 

Sak 27, 2020 Godkjenning av protokoll  

 
Vedtak: 
Protokoll tidligere godkjent per e-post. 
 

Sak 28, 2020 Norges Cricketakademi, NCA 
 
30. april 2020 utløper fristen for oppsigelse av leieavtale med Guttene Eiendom i Tvetenveien 162. 
Leieavtale med Guttene Eiendom ble iverksatt i 2014 og senere utvidet i 2017, for å gi Osloklubbene 
med tilhørende regioner en mulighet til å trene innendørs på vinterstid. Prosjektet skulle gå 
økonomisk i null, ved at klubber leide seg inn med årlige kontrakter på treningstid. 
 
Kontrakten er av særdeles ugunstig karakter, der formålet om null drift ikke holder mål. Regnskapet 
har gått betydelig i minus hvert år og har tappet forbundet for midler til utvikling av organisasjonen. 
 
Det er kommet frem at kontrakten gjelder leie av kontor og lager, lokalet har således ikke godkjent 
bruksrett som treningslokalet. Lokalene er slitte og i dårlig stand. Sikkerheten holdes på et minimum, 
strømkostnaden urimelig høy, i tillegg er det med stor sannsynlighet at fremtidige kontroller kan 
underkjenne lokalets bruk. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Det finnes flere muligheter for å legge til rette for trening innendørs vinterstid.  
 

1. Kontakte de ulike Idrettsråd for mulig tildeling av treningstid i kommunale anlegg og få en 
oversikt over gjeldende krav.  Her vil det i enkelte tilfeller være behov for å bli anerkjent som 
en innendørs idrett. NCF vil innhente info på slike søknadsprosesser, for å finne ut om Cricket 
også kan anerkjennes som innendørsidrett nasjonalt.  

 
2. Klubber kan kontakte sine lokale idrettsråd for veiledning av muligheter. Det er flere klubber 

som alt har individuelle avtaler. 
 

3. Sette ned et eget prosjekt i Anleggsutvalget som ser på mulighet fasiliteter for nytt 
Cricketakademi i fremtiden. Her bør både omfang, drift, lokalisering og antall vurderes.  

 
 
Vedtak: 
Styret vedtok å avslutte leieforholdet med Guttene Eiendom AS og tilgangen til Tvetenveien 162 og ba 
generalsekretæren sende en skriftlig oppsigelse innen tidsfristen 30. april 2020. Administrasjonen 
oppfordres til å se på andre muligheter i samarbeide med Idrettsråd og anleggsutvalget. 
 
 

Sak 29, 2020 Mandat dommerkomiteen 2020 
Vedlagt styredokumentet mandat til Dommerkomiteen (DK), i tråd med de endringene som følger 
implementering av TurneringsAdmin (TA).  
 
Vedtak: 
Styret vedtok det fremlagte mandat for NCFs Dommerkomiteen, med de endringer som fremkom i 
møtet, og ba generalsekretær tilgjengeliggjøre dette for medlemsorganisasjonen. 
 
 

Sak 30, 2020 styrets engasjement i Idretten 
 
Patallelt med klubbutvikling er det viktig at styret og administrasjon utvikler seg i tråd med den 
paraplyorganisasjonen vi er en del av – NIF, og det internasjonale forbundet vi er medlem av - ICC. 
Spesielt viktig, for Norges Cricketforbund, fordi vi har ligget etter hva gjelder kunnskap og forståelse 
av den Norske idrettsmodellen. 
 
Under oppstartsmøtet mai 2019 gjennomgikk styret i NCF, sammen med administrasjonen 
«Styrekurs for særforbund». Kurset omfattet grunnleggende mål for styrearbeid og hvordan styret og 
administrasjonen sammen når forbundets forventninger og mål. Vi diskuterte hensikt, innhold og 
arbeidsmåter, hva er styrearbeid og styrets strategiske ansvar. 
 
Både NIF, ICC og SFF avholder møter, seminar, workshop og webinar for innføring, oppdatering eller 
læring. Dette gir kunnskap og knytter nettverk. Viktige temaer blir tatt opp, her deles erfaring og 
stilles spørsmål - samtidig som cricket synliggjøres i organisasjonen. Aktiviteter avvikles lokalt og 
regionalt, oftest med mulighet til digital deltakelse. I tillegg finnes en rekke nyttig og viktig 
informasjon på NIFs nettsider. Det er mye godt lesestoff for læring og utvikling, kun få tastetrykk 
unna. 
 
 



 
Forbundet forventes å være oppdatert på følgende: 

• NIFS og ICC regelverk og retningslinjer som er med på å styre forbundets muligheter i 

hverdagen  

• Organisering av norsk idrett 

• Idrett i perioden 2019 – 2023, Idretten vil! og Idretten skal!  

• Idrettens regelverk  

• Spillemiddelordningen 

• NCF Strategi og lovverk 

Administrasjonen har utviklet seg på veien og deltatt på all relevant aktivitet de siste årene. Våre 
erfaringer viser hvor viktig det er å hente kunnskap og holde seg oppdatert – essensielt om vi skal 
lykkes i utvikling av egen organisasjon. Er vi ikke en del av «Idretten vil! Idretten kan!», har vi ikke 
forståelse for spillemiddelordningen, post 2 og post 3 og ICC scorecard med de krav som følger alt 
dette, vil vi havne bakerst i køen når KUD/ICC deler ut tilskudd og midler. Vi vil havne bakerst i køen 
når Idrettskrets og Idrettsråd fordeler halltid, midler og arealer til fremtidig idrettsaktivitet. Kravene 
øker både på organisasjons- og aktivitetsnivå, der NCF må følge med. 
 
NCF er på god vei, både på klubb- og organisasjonsnivå. Grunnet riktige og forbedrede prosesser og 
aktiviteter har tilskudd fra KUD og ICC økt. Hvis alle kan øke sin kunnskap, forståelse og deltakelse litt 
mer, vil det ha positiv effekt på organisasjonen – slik at alle medlemmer jobber fra samme plattform, 
mot felles mål. 
 
Hvordan ønsker styret å utvikle sin kunnskap mot idretten? 
 
Vedtak: 
Styret vedtok at administrasjonen og styret v/Nora Sperre Vangsnes utarbeider et forslag til 
representasjon og deltagelse på aktuelle kurs, seminarer og kompetansehevingstiltak. 
 

Sak 31, 2020 Innkreving av NCA leie for 2020 
 
Innkreving av leie på Norges cricketakademi (NCA) for året 2020 var klar for fakturering i det 
koronasituasjonen stoppet Norge og hverdagen. Administrasjonen har avventet situasjonen og satt 
fakturering på vent, for en vurdering av utviklingen. 
 
Per i dag finnes ingen offentlige støtteordninger som dekker utgifter NCF har pådratt seg i avtalen 
med Guttene Eiendom AS, ei heller de utgifter klubbene er ansvarlige for via sitt leieforhold til NCF.  
 
Det har ikke lyktes å få utleier til å redusere sin leie på grunn av koronasituasjonen, slik at NCF og 
klubbene er fullt ut ansvarlige for sitt leieforhold, og de løpende kostnadene knyttet til Norges 
Cricketakademi.  
 
Administrasjonen ønsker en vurdering av hva NCF har mulighet til å tilby av støtte mot 
kontraktfestede klubber. Et tiltak som kan betraktes som NCFs del av korona-dugnaden. 
 
Vedtak 
Styret vedtok å redusere leiekostnaden for årets leietakere med 50% og ba generalsekretæren 
formidle dette til leietakere på NCA, samtidig som klubbene faktureres for sesong 2020. Åpner 
myndighetene opp for en tilskuddsordning der klubbene kan få dekket leie av hall, skal NCFs 
kostnadsstøtte tilbakebetales til NCF. « 
 
 



 

 
Sak 32, 2020 Sesong 2020 alternative løsninger 
 
Nå som myndighetene har avlyst alle idrettsarrangement fram til midten av juni, har 
dommerkomiteen (DK) og administrasjonen utarbeidet en revidert kampplan.  
 
I henhold til NCFs strategiplan, logistikkhensyn og korona-tiltak, jobber DK og administrasjonen med 
en alternativ kampplan der T20 ligaen for menn, spillformatene for barn og unge, samt 
kvinnecricketen blir prioritert. Premier NM, Championship og 100 Balls utgår i sin helhet i 2020. 
Skulle det bli ytterligere utsettelse på åpning av Norge snur vi evt. mot plan C. 
 
Plan B 

• Sesongstart 15. Juni 

• T20 serie dobbel runde 

• Seriespill Barn og Kvinner 

• Publiseringsdato 01.05.2020 

Plan C: 

• Sesongstart avhenger av evt. ny instruks fra myndigheter/NIF 

• T20 serie enkel runde. 

• Seriespill Barn og Kvinner 

• Publiseringsdato to uker før besluttet sesongstart 

Det gjøres oppmerksom på at eventuelle valg av ovenfornevnte alternative løsninger vil utløse 
mulige behov for midlertidige tilpassinger av gjeldende spillereglement. 
 
Vedtak: 
Styret vedtok de fremlagte alternativer og angitte frister med de endringer som kom frem under 
møtet, og ba administrasjonen i samarbeide med dommerkomiteen kartlegge og tilpasse endringer i 
spillereglementet, slik at alternative løsninger ikke er strid med gjeldende reglement. 
 
 

Sak 33, 2020 status strategi 
 
Halvveis i inneværende tingperiode bes forbundsstyre ta en fot i bakken og gjøre en vurdering av 
status på arbeidet med å gjennomføre målene som er satt i forbundets strategi. Strategien som ble 
vedtatt på forbundstinget i 2019 inneholder en rekke mål og ambisjoner som forbundet og 
forbundsstyret skal argumentere for, når vi kommer til tinget i 2021. Det er derfor nødvendig at 
styret ser på hvor vi er, videre fremdrift og hvordan det videre arbeidet med strategien skal 
gjennomføres.  
 
NCFs strategi inneholder fire hovedområder; anlegg, organisasjonsutvikling, ny fremtid og 
topprestasjoner. Innenfor de fire hovedområdene ble det vedtatt både overordnede mål og 
strategiske tiltak som skal prioriteres gjennom tingperioden.  
 
Forbundsstyret bes diskutere hvordan styret selv ønsker å jobbe for å nå flest mulig av målene satt i 
strategien. Spørsmål styret bør stille seg spørsmål om hvilke områder i strategien som bør prioriteres 
og hvordan selve arbeidet skal organiseres. 
 



 
Forbundsstyret vil utarbeide en plan med konkrete tiltak og oppgaver som gjør at oppnådd resultater 
er målbare, basert på satsingsområdene i strategien. 
 
 

Sak 34, 2020 Regionale cricketforum   

 
Under styremøte 5/20 ble det vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe som skal se prosess og kravene 
som skal ligge til grunn for eventuell etablering av nye regionale cricketforum. Styremedlem Nora 
Vangsnes, har sett på ulike rammer for arbeidsgruppen, fremdriftsplan og viktige punkter i arbeidet 
for både arbeidsgruppen og for fremtidige cricketforum. Øvrige medlemmer i arbeidsgruppen bør 
representerer aktive regioner/områder, engasjerte ressurspersoner og pådrivere, samt representant 
fra administrasjonen. 
 
Et forum skal være bindeleddet mot kommune, idrettskrets og idrettsråd lokalt. De skal være Norges 
Cricketforbundets forlengede arm i sitt nærmiljø og fungere som et samlende organ for utvikling av 
cricket i regionen. 
 
Når arbeidsgruppen setter i gang sitt arbeid er det viktig at følgende punkter blir diskutert og 
gjennomgått:  
 

- Kriterier for etablering nye cricketforum 
- Idrettslig kompetanse samt godt samarbeid mellom eksisterende klubber  

- Konkrete planer/visjoner for regionen, som vil sikre fremdrift og utvikling i regionen 
- Utarbeide en utviklingsplan mot etablering av regionale forum. En modulbasert kompetanse-

heving, slik at de involverte er rustet til de oppgaver som følger et regionalt forum.  
- Det må utvikles og vedtas konkrete mandat og retningslinjer for regionale cricketforum hvor 

det legges føringer for ansvarsoppgaver, samt føringer med hensyn til formål, målsetting, 
regionale uttalelser, rapporteringer, med mer. 

 
Så snart arbeidsgruppen er etablert, vil en mer detaljert og langsiktig plan presenteres for styret. 
Denne vil danne grunnlaget mot en endelig veiviser/mal for etablering av cricketforum. 
Det vil gi organisasjonen forutsigbare retningslinjers for videre utvikling av cricket regionalt 
 
Arbeidsgruppens har som plan å starte prosessen før sommeren, med forbehold om tilpassing til 
forbundets øvrige oppgaver og koronasituasjonen vi nå er inne i.  
 
 

Sak 35, 2020 Orienteringssaker  
 

1. Utdanning 2020 

Både scorer- og obligatoriske oppfriskningskurs ble gjennomført med god deltakelse fra hele 

landet, digitalt via Teams. Trener- og dommerkurs utsatt pga. korona, der vi vurderer å 

avholde digitale løsninger der det er hensiktsmessig. Vi anbefaler hele organisasjonen til å 

følge med for oppdateringer i KALENDEREN på nettsiden. 

 

2. NCFs administrasjon  

En detaljert gjennomgang av administrasjonens pågående arbeid før og under 

koronautbruddet.  

 



 
3. Anlegg 

OSLO 

Rehabilitering av baner – avsatte midler. 

Det arbeides med å komme i kontakt med ansvarlig person, i håp om at rehabilitering av 

Oslos baner kan startes i henhold til avsatte midler. Både pristilbud og oppgraderings 

veiledning tilgjengelig. 

 

DRAMMEN 

Rehabilitering av bane – mulige avsatte midler 

Med påtrykk på alle nivåer inkludert lederen i Viken, har vi igjen oppfordret til utbedring av 

cricket pitchen i Drammen. Vi håper Koronasituasjonen kan gjøre at kommunen setter i verk 

prosjektet i påvente av annen aktivitet. Både pristilbud og oppgraderings veiledning er delt 

med kommunen. 

 

SANDEFJORD 

Pågående mot fase 1, cricket pitch  

  

4. Turneringer og viktige datoer 

 

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

Dato: Utsatt til 26. august. 1. september med forbehold 

 

ICC Men’s U19 CWC Europe Division 2, Danmark 

Dato: Utsatt til Q2 2021 

 

NM-Veka, planlegges utsatt til september 

 

5. Fordeling av reisestøtte T20 og U19  

 

Fordeling av reisetilskudd baserer seg på oppsatt kampplan, antall reiser, avstand og påkrevd 

transportmiddel. Så snart endelig kampplan er klar, presenteres reisestøtten for 2020  for 

styret.  

 

6. Etikette 

Utkast til Spilleregler for etikette vil presenteres på kommende styremøte i juni.  

 

 


