
 

Protokoll 2, 2022 
Norges Cricketforbund 

Dato: Onsdag 23. februar 2022, kl. 16:00 - 19:00 

Sted: Via Teams 

Til stedet 

Shahbaz Tariq    President  

Neeta Sankholkar   Visepresident, sak 10-16 

Moosa Ali Rashid   Styremedlem   

Yousuf Gilani          Styremedlem 

Bijeyata Kumari   Varamedlem 

Harpal Singh Sidhu  Varamedlem 

Gry Bruaas   Generalsekretær  

Erik Aas Andersen  Administrasjonen, sekretær 

 

Ikke til stede 

Farial Safdar   Styremedlem       

 

Sak 10, 2022 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak: 

Styret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste med innspillene til saker under eventuelt. 
 

Sak 11, 2022 Godkjenning av protokoll  

Vedtak: 

Protokoll fra forrige styremøte 1/2022 er tidligere sendt ut og godkjent per e-post. 

 

Sak 12, 2021 Gjennomgang regnskapet 2021 

Foreløpig utkast til Årsregnskap 2021 ble gjennomgått i sin helhet sammen med Idrettens 

regnskapskontor (IRK) v/Tori Halvorsen.  

Vedtak: 

Styret tok årsregnskapet for 2021 til orientering og ba generalsekretær gjøre rede for spørsmål som 

kom frem under møte, før endelig årsregnskap sendes over fra revisor for digital signering mars 2022. 

 

Sak 13, 2022 Årsberetning 

Forslag til årsberetning for 2021 var sendt ut i forkant av styremøtet.  

Vedtak: 
Styret vedtok årsberetning for 2021 med de endringer som fremkom i møte og ba generalsekretæren 
oppdatere og klargjøre til digital signering så snart dokumentene sendes over fra revisor. 

 



 
 
Sak 14, 2022, NCF oppdatering Lovnorm særforbund 
 
For å sikre at alle særforbund har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, vedtar 
NIF en lovnorm for særforbund. Lovnormen inneholder et minimum av det alle særforbund må ha i 
sin egen lov. 

«Ved endringer i NIFs regelverk, plikter styret i organisasjonsleddet å gjøre eventuelle nødvendige 
endringer i eget regelverk. Endringer skal gjøres kjent i organisasjonen så snart de er vedtatt av 
styret», ref. NIFs lov §§ 2-2 

Den nye lovnormen er således tilpasset NCFs særlige bestemmelser som særforbundet har i egen lov 

i dag. Oppdatert lovnorm var vedlagt saksdokumentet: 

Vedtak:  

Styret vedtok den oppdaterte versjonen av NCFs lov, som er i samsvar med NIFs regelverk, og ba 

generalsekretæren informere NIF og NCFs medlemmer om oppdatert lovverk. 

 

Sak 15, 2022, Tillegg NCF spillereglement barn & unge  

Norges Cricketforbund har med utgangspunkt i eksisterende reglement gjennomgått og forenklet 
ordlyden. Utkast til oppdatert spillereglement for barn og unge var vedlagt saksdokumentet.   

Vedtak: 

Styret vedtok «Tillegg spillereglement for barn og ungdom 2022» i henhold til de innspill som kom 

frem under møte og ba generalsekretær tilgjengeliggjøre dette for medlemsorganisasjonen.   

 

Sak 16, 2022 Tillegg NCF spillereglement kvinner  

Med utgangspunkt i eksisterende reglement sammen med evalueringer og innspill, har NCF 
gjennomgått og forenklet ordlyden. Tillegg spillereglement kvinner, var vedlagt saksdokumentet.  

Vedtak: 

Styret vedtok «Tillegg spillereglement for kvinner 2022» og ba generalsekretær tilgjengeliggjøre dette 

for medlemsorganisasjonen.   

 

Sak 17, 2022 Tillegg NCF spillereglement hoved 
 

Som et ledd i oppdatering av Code of conduct innførte NCF et krav om røykfrie områder i og rundt 

bane- og treningsfelt. Som følge av innføring av røykfrie områder, implementeres dette i NCFs 

spillereglement. 

 

 

 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-2


 
Vedtak: 

Styret vedtok å inkludere et punkt 2 i § 17.7 og ba generalsekretær oppdatere spillereglementet og 

tilgjengeliggjøre dette for medlemsorganisasjonen. 

§ 17.7 Mobiltelefon - røyking   

1) Bruk av mobiltelefon for spillere og dommere er forbudt innenfor boundary.  

 

2) NCF ønsker røykfrie områder under trening, kamper og/eller lignende. Røykfri 

områder regnes som arena der cricket utøves i trening og kamp, innenfor en grense 

på 50 meter. Vannpiper og e-sigaretter er underlagt samme regler som røyking. 

Ved brudd på punkt 1 og 2 straffes både spillere og dommere med en bot på kr. 1000. 

 

Sak 18, 2022, Komite & utvalg 

I desember 2021 la NCF ut en utlysning for kandidatur til følgende komiteer & utvalg: 

• Ankeutvalget 

• Dommerkomiteen 

• Sanksjonsutvalget 

• Utvalg for barn, ungdom og bredde 

• Utvalg for kvinnecricket 

Det er viktig å finne engasjerte medlemmer som representerer ulike regioner, alder og kjønn. I tråd 

med strategi og pågående utviklingsprosesser, må vi engasjere de som representerer våre 

fokusområder. 

Det har i år som i fjor vært utfordrende å få kandidater til å melde sin interesse. E-post, nettside 

artikler og påminnelser, oppfordring under klubbledermøte samt individuelle telefoner. Ut ifra 

erfaring, engasjement og ønsker er målet å sette sammen komiteer & utvalg som har et godt 

grunnlag for samarbeide internt som eksternt. 

En oversikt over tilgjengelige kandidater var vedlagt styredokumentet. 

LINK søknad – TRYKK HER 

Komite barn- unge og bredde er slått sammen med kvinner. Her vil vi påse at komiteen har ulike 

ansvarsoppgaver innenfor arbeidsfeltet: 

• Utvikling/aktivitet barn /unge 

• Utvikling/aktivitet kvinner 

• ICC data capture  

• Turneringer 

Forslag til vedtak 

Saken er utsatt til neste styremøte. 

 

 

http://www.cricketforbundet.no/forbundet/spillereglement-2021#KAPITTEL%2017%20STRAFFEBESTEMMELSER%20OG%20SANKSJONER
http://www.cricketforbundet.no/nyheter/komiteer-og-utvalg-tingperioden-2022--er-du-en-av-vare-engasjerte-kandidater-


 
Sak 19, 2022, NCFs Landslag 

En gjennomgang og samtale rundt landslagene. 

Landslagene – uttakskomiteen (UK) 

Arbeidet i UK er i gang. Det er per i dag gjennomført både oppstartsmøte og workshops knyttet til 

kommende sesong. Representanter fra UK var representert under behandling av saken. 

Landslagene – Fitness program & Fitnesstest  

Samtlige landslag startet i november opp et Fitness program ledet av Peter Kelly. Samtlige landslag er 

fulgt opp i grupper/individuelt under hele perioden. Fitness program og rapporter ligger tilgjengelig 

på styrets Teams-plattform. 

Søndag 13. februar var Peter Kelly på Ullevaal Stadion for å gjennomføre gruppevis testing av 

landslagsspilleren. En test som ga en indikasjon på nivået i forhold til gjeldene krav for en 

landslagsspiller – Partisipation and selection criterias. Deltakelse og en sammenfatning av 

testresultatene fra Peter Kelly var vedlagt saksdokumentet. Peter Kelly’s kommentarer knyttet til 

fitnesstestinger ga en klar anbefaling å om revurderer Yo-Yo test kravet i NCFs Selection criteria for 

National teams.  

 

God deltakelse for U19 og kvinnene, bekymringsfull deltakelse for landslag herrer.  

Landslagene – møte via Team 

Landslagene ble invitert til en kort briefing via Teams, der det var en gjennomgang av:  

• Planer & aktiviteter 

• Introduksjon an uttakskomiteen, deres mandat og veien videre  

• Gjennomgang av oppdaterte dokumenter 

o Partisipation Criterias 

o Code of conduct 

o Ren Utøver 

• Landslagstreners exit 

Det var godt oppmøte fra samtlige landslag, dog med antydning til ikke-konstruktive samtaler som vi 

bør unnvær på NCF’s ulike møteplattformer.  Et nytt møte vil arrangeres i løpet av mars, når alle 

spillere har gjennomført Ren utøver og signert Code of conduct. Her vil styret være representert ved 

president Shahbaz Tariq. Presentasjon fra landslagssamlingen HER. 

I dialogen rundt NCFs landslag bør følgende vurderes: 

1. Håndheving av: 

a. Landslagsspiller deltakelse og engasjement 

b. Landslagsspillere som ikke gjennomførte Fitnesstesten uten gyldig grunn  

c. Landslagsspillere med upassende oppførsel og holdninger 

2. Revurdering av Yo-yo testens krav 

Med eksisterende Code of conduct og Kriterier for deltakelse, er det viktig å påse at veiledninger og 

krav er implementert i landslagene og at forventingene følges. Der de ikke gjør det må dette følges 

opp individuelt, i første omgang med en skriftlig advarsel.   

http://www.cricketforbundet.no/resources/bilder/nyheter/2022-National-Teams-selection-criterias.pdf
http://www.cricketforbundet.no/resources/bilder/nyheter/2022_1-National-Team-Players-Meeting.pdf


 
Vedtak: 

Styret vedtok følgende knyttet til sakens punkter  

 1. Håndheving med en skriftlig advarsel av:  

a. Landslagsspiller manglende deltakelse og engasjement.  

b. Landslagsspillere uten gjennomført Fitnesstesten uten gyldig grunn.  

c. Landslagsspillere med upassende oppførsel og holdninger.  

2. Yo-yo testens krav senkes fra 17 til 15.5 i tråd med anbefalinger og ba generalsekretæren 

oppdatere eksisterende dokumenter. 

 

Sak 20, 2022, Trener- utviklingsressurs for Norge 
 

Prosessen for å innhente nye ressurs til Norges Cricketforbund i forbindelse med at Dominic Telo har 

besluttet å ikke ta en ny periode i Norge, er pågående. 

Samtaler er iverksatt med ICC og nettverket i ICC HP-forumet, for innspill, råd og veiledning.  

Utviklingen av cricket, aktivitet og tilbud i klubb, henger tett sammen med landslagene. Det er på 

klubbnivå det rekrutteres til landslaget. Vi er avhengig av gode klubber, med gode trenere som 

leverer gode treningsopplegg på alle nivå. Norge trenger betydelig flere trenere med kompetanse og 

forståelse. Vi trenger også et apparat som har kompetanse og tid til å assistere på landslagsnivå.  

Viktige vurderinger for å bedre tilbud & aktivitet, rekruttere og etter hvert gi et forutsigbart tilsig inn i 

landslagspoolene. Rollen bør beskrives tydelig og samtidig være av interesse, slik at vi tiltrekker oss 

de riktige kandidater. Norges behov kort oppsummert: 

• Ressurs til landslag 

• Ressurs til utvikling trener/levering av treningsprogram via klubb 

• Ressurs til generell trenerutvikling på nye og eksisterende kandidater 
 

NCF trenger ikke bare en hovedtrener for landslaget, men også en ressurs med kunnskap og 

interesse nok til å utdanne, engasjere og motivere våre trenere – nye og erfarne. 

En ressurs som fordeler sin rolle på to ansvarsområder – dual roles i ICC terminologi. 

• Coach resource – landslagstrener 

• Coach Development Lead, Utvikling trener/trening via klubb 
 

Det foreslås en full stilling som fordeles i stillingsprosent 50/50 og tilpasse i henhold til 

aktivitet/behov. En slik løsning vil bygge opp under de planer og prioriteringer som ligger i NCFs 

strategi og budsjett, og samtidig tiltrekke seg gode kandidater. 

Utkast til stillingsutlysning for ressurs til landslag og trenerutvikling er tidligere delt med styret.  

Som bakgrunn for behandling av saken er det sammenfattet et dokument med de innspill som har 

kommet inn fra styremedlemmer, som lå vedlagt styredokumentet. 

 

 



 
Følgende to løsninger må vurderes opp mot hverandre før endelig vedtak: 

Løsning 1 

En 100% stilling som fordeler sin rolle på to ansvarsområder 50/50: 

1. Coach resource – landslagstrener 
2. Coach Development Lead, Utvikling trener/trening via klubb 

 
Løsning 2 

En deltidsstilling som fordeler sin rolle på to ansvarsområder, spesifisert slik: 

1. Ansatte «Coach Development Lead, Utvikling trener» på 50% stilling for seks (6) måneder i 
sommer tid i tråd med utkast til stillingsutlysning. 

2. Engasjere utenlandsk Coach for Landslaget maks 3-4 ganger pr. økt av 2-3 dager av gangen 
etter behov i løpet av 2022. 

Vedtak: 

Styret vedtok videre prosess for rekruttering av trener- og utviklingsressurs i Norge og ba 

generalsekretæren fortsette prosessen i tråd med det som kom frem under behandling. 

1. Ansatte «Coach Development Lead, Utvikling trener» på 50% stilling for seks (6) måneder i 

sommerhalvåret i tråd med utkast til stillingsutlysning.  

 

2. Engasjere trener for landslagene maks 3-4 ganger pr. økt av 2-3 dager av gangen etter behov 

i løpet av 2022. 

 

Løsning 2, fikk tre (3) stemmer: Moosa Ali Rashid, Yousuf Gilani og Harpal Singh Sidhu 

Løsning 1, fikk to (2) stemmer: Shahbaz Tariq og Bijeyata Kumari 

 

Sak 21, 2022 Orienteringssaker 

NCF Kampplanen kvinner/menn/barn & unge 

MENN: Seriene T20 og Super League er satt opp med hensyn til hverandre da de fleste lagene spiller 

begge seriene.  63 lag er med for herrer, og det er satt opp 741 kamper inkludert herrer, U-seriene og 

kvinner. 

Viktige føringer: 

• Utenbyslag får to kamper i Oslo. Første kamp ettermiddag på lørdag, andre kamp på søndag 
morgen og vise versa 

• Det er alt for krevende/lang reisevei mellom Sandnes - Trondheim. Kampene er satt opp i 
Oslo, Bærum, Drammen eller Sandefjord 

• Forsøkt å imøtekomme Stord sitt ønske ved å sette opp noen av deres kamper i Sandnes 

• Sandefjord, Bærum og Drammenslag får flest mulige hjemmekamper mot Oslolag, for å 
frigjøre Oslobaner   

• T20 Championship kamper som spilles i Oslo, spilles fortrinnsvis på hverdager for Oslolag og i 
helgene om kamper spilles utenfor Oslo 

• Noen Oslolag får bare en kamp i Trondheim siden NTNUI kun spiller Super League med enkel 
runde  



 
• Spektra er ikke i samme div. som NTNUI og spiller samtidig i ulike divisjoner i T20 og Super 

League  

• Ingen kamper i september, som er forbeholdt playoff T20 Championship (20 kamper) 

• Det er gjort forsøk på å holde en Oslobane ledig lørdag og søndag og samtlige Oslo baner 
ledig mandager og fredager for barn, unge og kvinner 

• Forsøkt å holde maksimum 5 kamper og minimum 3 kamper per måned 

• Foretatt justering av kampstart på hverdager mtp. solnedgang 

• Gjort Stubberudmyra mest mulig tilgjengelig i helgene for barn, ungdom og kvinnekamper 

• Kampfrie dager: 
o 3. mai (Eid) 
o 17. mai 
o 14. august 
o 15. august 

 

Det kan være behov for etterjustering pga. tilbakemeldinger fra Trondheim, Sandnes, Sandefjord, 

Drammen og Bærum. 

 

2022 tildeling post 2/3 

Som medlem av Norges Idrettsforbund er NCF underlagt det lovverk og de retningslinjer Idretten i 

felleskap har vedtatt. Lovnormer, visjon og verdiarbeide er viktige styringsbarometer for arbeidet i 

forbundet. For å sikre at alle forbund prioriteter i henhold til felles mål, motiveres vi gjennom 

økonomisk kompensasjon og premisser for tildeling i henhold til mål, krav og forventninger som: 

 

• Medlemstall 

• Aktivitetsomfang 

• Aktivitetsutvikling 

• Kompetanseutvikling 

• Kvalitet og verdigrunnlag 

 

Innsatsområdene er: 

• Trener- og lederutvikling  

• Aktivitetsutvikling 

• Klubbutvikling 

 

De primære målgruppene er: 

• Barn (6-12 år) innenfor den frivillige og medlemsbaserte idretten. 

• Ungdom (13-19 år) innenfor den frivillige og medlemsbaserte idretten. 

• Prioriterte grupper som ikke finner seg godt nok til rette i idrettslagene skal bli bedre 

inkludert, inklusiv mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

 

NCFs pågående arbeide for å opprettholde og utvikle oss i tråd med kriteriene gjenspeiler seg i 

klubbutviklingen og i strategidokumentet 2021-2023. 

 

Cricketforbundet og dermed klubbene, må å jobbe aktivt for å utvikle cricket lokalt for barn, unge og 

kvinner, samt øke kompetanse og ledererfaring på alle nivå. 



 
Post 2 og 3 tildeling fra NIF viser NCF sin score i praksis overført i tilskudd knyttet til prioriterte 

innsatsområder. 

• 2020 Post 2: kr. 2 123 409 Post 3: kr. 1 113 187 

• 2021 Post 2: kr. 2 199 623 Post 3: kr. 1 226 166 

Møte Trondheim 

NCF administrasjon ved Gry og Erik var i Trondheim onsdag og torsdag i uke 6 og gjennomførte møter 

med Trøndelag Cricketforum, ansatte i idrettskretsen og ansatte i idrettsrådet. Målet med møtet var 

å få bedre kontakt og kjennskap til status blant klubbene i cricketforumet, fokus på hvordan forumet 

fungerer og kan utvikle seg videre, samt møte idrettskrets og idrettsråd for å bli bedre kjent og skape 

en bedre plattform å utvikle cricket videre i regionen.   

Trøndelag Cricketforum: 

Ole Jørstad, styremedlem i NIF var til stede og aktiv i møtet. Alle klubbene i Cricketforumet var til 

stede og det var en fin stemning med aktive møtedeltakere fra forumet i ulike saker.    

Idrettskrets og Idrettsråd: 

NCF ble bedre kjent med hva idrettskrets og idrettsråd kan bidra med for cricket og de ble bedre 

kjent med cricket og de viktigste utfordringer vår idrett har.  

På NCF og Trøndelags Idrettskrets sin Facebook står en kort notis om møtene våre med IK og ID. 

• https://www.facebook.com/cricketforbundet 

• https://www.facebook.com/tronderidrett/ 
 

5 - Opptak til ICC tutor education 

ICC har de siste årene utarbeidet ulike utdanningsplattformer for trener, dommer scorer og annet. 

En lang prosess som snart er 100% implementert i ICC Training and Education. Av dette følger også 

utdannelse for egne kursholdere i Norge, der alle Europeiske land kan søke om opptak av kandidater 

ut ifra gitte krav og kriterier. 4 kandidater fra Norge er godkjent for ICC tutor education 2022. 

6 - NCFs arbeidsgruppe – oppstartsmøte 

Administrasjonen og arbeidsgruppens medlemmer vil møtes tidlig i mars for et oppstartsmøte og en 

gjennomgang av status, utfordringer og muligheter. Dette for å gi gruppen et bedre grunnlag for de 

viktige sonderinger og vurderinger knyttet til prosessen gruppen har ansvaret for. Pågående prosess: 

• Oppstartsmøte 1, digitalt via Teams 

• Workshop arbeidsgruppen 

• Oppstartsmøte 2, møte Idretten Hus 

 

 

https://www.facebook.com/cricketforbundet
https://www.facebook.com/tronderidrett/
https://www.icc-cricket.com/about/development/training-and-education

