
 

Protokoll 4, 2022 
Norges Cricketforbund 

Dato: Onsdag 8. juni, kl. 16:00 - 19:00 

Sted: Idrettens Hus/Teams 

Til stedet 

Shahbaz Tariq    President  

Neeta Sankholkar   Visepresident via teams sak 32-37 

Moosa Ali Rashid   Styremedlem   

Yousuf Gilani          Styremedlem, fra sak 38 

Bijeyata Kumari   Varamedlem via teams 

Harpal Singh Sidhu  Varamedlem via teams 

Gry Bruaas   Generalsekretær  

Sonde Sande Gullord  NIFs representant, 32-39 

Ole Jørstad   NIFs representant 

Erik Aas Andersen  Administrasjonen, sekretær 

 

Ikke til stede 

Farial Safdar   Styremedlem       

 

Sak 32, 2022 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak: 

Styret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste. 
 

Sak 33, 2022 Godkjenning av protokoll  

Vedtak: 

Protokoll fra forrige styremøte 3/2022 er tidligere sendt ut og godkjent per e-post. 

Sak 34, 2022 Etikette 

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe i forbundsstyrets møte under sak 86, den 8. september 2021, 

bestående av Shahbaz Tariq, Neeta Sankholkar, Moosa Ali Rashid og Yousuf Gilani med oppdrag å 

gjennomføre forarbeidet knyttet til gjeldende ukultur og manglende etikette i Norsk Cricketmiljø. 

NCF skal alltid være åpen for uenighet og konstruktive løsninger, men kjempe mot alle type sjikane, 

trusler og usannheter, er vi ferdige med. 

Forbundsstyret støttet Arbeidsgruppens anbefaling om å implementere strengere sanksjoner for få 

bukt med stigende ukultur i vårt miljø og har bedt NCFs administrasjon ta kontakt med NIFs juridiske 

for innspill og veiledning. 

Dialog med NIF Juridisk, bekrefter at NCF med eksisterende lovgivning sammen med oppdatert 

ordlyd i Sanksjonsutvalgets mandat har et godt grunnlag for å sanksjonere brudd på skikk og bruk, 

dårlig oppførsel og annen diskriminering/sjikane.  

http://www.cricketforbundet.no/resources/bilder/nyheter/2022-Mandat-Sanksjonsutvalg.pdf


 
Tilbakemelding fra NIF Juridisk 

«11.1 dekker mye av god oppførsel. Det ligger nå også spesifisert i Sanksjonsutvalgets mandat. 

Paragrafen kan sanksjonere brudd på skikk og bruk og dårlig oppførsel ved raske avgjørelser. 

Paragrafen har bl.a. som formål å støtte oppunder etisk og trygg idrett.  

Ved grovere brudd på etiske retningslinjer har NIF har i tillegg opprettet NIFs påtalenemd – LES 

MER. Tilgangen til å løfte opp mer alvorlige saker via påtalenemda innbefatter en mer 

omfattende prosess som er betydelig mer tidkrevende enn å benytte §11.1.»  

 

Vedtak: 

Styret tok informasjonen til orientering. 

 

Sak 35, 2022, Reisestøtte 2022 
Fordeling av reisetilskudd baserer seg på oppsatt kampplan, antall reiser, avstand og påkrevd 

transportmiddel. Detaljert grunnlag for beregning av reisetilskudd var vedlagt sakspapirene. 

Vedtak: 

Styret vedtok følgende fordeling av reisetilskudd for T20 Championship og Super League for 2022. 

Reisestøtten blir utbetalt i sin helhet ved endt sesong: 

 

Reise Tilskudd per reise per lag 

Viken/Oslo/Drammen – Sandefjord   kr              500,00  

Viken/Oslo/Drammen – Trondheim  kr           2 300,00  

Viken/Oslo/Drammen -Sandnes  kr           2 700,00  

Hisøy – Sandefjord  kr              550,00  

Hisøy – Oslobaner/Drammen  kr           1 150,00  

Hisøy – Sandnes  kr           1 200,00  

Sandefjord – Sandnes  kr           2 350,00  

Sandefjord – Trondheim  kr           2 700,00  

Stord – Oslo  kr           2 050,00  

Stord – Sandnes  kr              700,00  

 

Sak 36, 2022, Søknad om unntak Moholt CK  

Ved årets påmelding til seriespill, rakk ikke Moholt CK fristen for påmelding. Klubben har vært 

innforstått med at de ikke deltar under sesong 2022 og har alternativt satt fokus på utvikling av 

klubben og engasjert til lokale kamper. 

Moholt CK henvendte seg skriftlig til NCF, i håp om at forbundsstyret kan vurdere et unntak fra 

Spillereglementets §5.3.1: 

Om et lag ikke ønsker å delta i en av formatene, vil det resultere i at laget mister sin plass. Neste 

lag i tabellen blir tilbudt plassen. Ved ønske om gjenopptakelse, må laget begynne i laveste 

divisjon, forutsatt at plassen ikke er fylt opp av nye lag. 

 

 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-patalenemnd/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-patalenemnd/


 
Vedtak: 

Styret vedtok at det ikke kan gis unntak til Spillereglementets §5.3.1. Moholt CK må ved 

gjenopptakelse, begynne i laveste divisjon, forutsatt at plassen ikke er fylt opp av nye lag. 

 

Sak 37, 2022, NCF dommer/scorer ressurser 

Oppstarten til sesong 2022 ga betydelige utfordringer pga. manglede dommer- og scorer ressurser 

tilgjengelige. 

− Klubbene har ikke fulgt opp pålegget om å stille med kvalifiserte dommere og scorere i 

henhold til §10.2 i Spillereglementet. 

− NCF har ikke fulgt opp med påminnelser og purringer til klubbene med hensyn til §10.2 i 

Spillereglementet. 

− Registrerte dommere/scorere med fullført obligatorisk Oppfriskningskurs, har i liten grad 

gjort seg tilgjengelig for oppdrag.  

Konsekvensen har vært at Dommerkomiteen (DK) har hatt betydelig mangel på tilgjengelige 

dommere og scorere til årets sesong.  

Med bakgrunn i pågående utfordringer har det vært nødvendig å vurdere tiltak for oppfølging, 

engasjement og bevisstgjøring av de krav som stilles ved deltakelse i seriespill. Vedlagt saken, innspill 

fra DK knyttet til ulike punker i saken.  Følgende ble lagt til vurdering for evt. vedtak: 

A.1 Håndhevelse av Spillereglementets §§10.2 og 10.2.1 

Vedlagt styredokumentet, status over klubber med tilhøreren registrerte dommere/scorere for 2022. 

§ 10.2 Oppnevning av kvalifiserte dommere  

Innen 1. april må hver klubb som deltar i kampaktivitet arrangert av NCF, melde inn navn på 

minst tre kvalifiserte dommere og en scorer fra sin klubb som er tilgjengelige for å 

dømme/score minst tre kamper i løpet av sesongen. 

§ 10.2.1 Lag som ikke melder inn kvalifiserte dommere/scorer til administrasjonen i NCF innen 

fristen, ilegges en bot på kr 1000 per manglende kvalifiserte dommer eller scorer. Klubber kan 

søke om dispensasjon fra denne regelen grunnet regionale/geografiske utfordringer. 

Klubber som til nå ikke har rapportert inn/ikke har rapportert inn tilstrekkelig antall 

dommere/scorer, fikk frist til fredag 3. juni til å etterleve kravene i §10.2. Etter fristen trer 

spillereglementets § 10.2.1 i kraft og klubben bøtelegges med kort betalingsfrist.  

Det blir satt opp er ekstra scorerkurs og oppfriskningskurs for etterregistrerte dommere/scorere. 

 

A.2 Strafferammen til § 10.2 

Under møte mellom NCF styret og DK ble det diskutert om strafferammen for § 10.2 skulle utvides. 

Ulike strafferammer ble diskutert: 

1. Boten øker til kr. 5000 

2. Bot kombinert med poengtap (kr. 5000 og 2 poengtap) 

3. Bot kr. 5000 og utestengelse fra serien om boten ikke betales innen fristen 

4. Klubb som ikke har registret påkrevd antall dommere/scorer innen 1. april, mister retten til å 

delta i seriespill inneværende år, med de følger spillereglementets gir i §§ 5.3.1, 5.3.2 og 5.4.  



 
B Dommerstruktur 

I forbindelse med knapphet av dommer- og scorerressurser ble det diskutert å endre strukturen for 

dømming og scoring for U13-serien, tilsvarende dømming og scoring for U9 og U11, der ansvaret for 

dommere- og scoreroppgavene ligge hos trener og/eller foreldre og frivillige. Følgende ble vurdert: 

 

1. Beholde NCF - oppnevnte dommer og scorer i U13-serien 

2. Innføre ansvar for dommer og scoreroppgavene i U13-serien til trener og/eller 

foreldre/frivillige 

 

C Dommerpanelstruktur 

§ 10.1.4 Dommerpaneler 

Dommerpanelene vil bestå av elite, senior og junior. Kun kvalifiserte dommere som har 

gjennomgått årlig oppfriskningskurs og inngått kontrakt med NCF, vil bli tatt inn. Ved å 

underskrive kontrakten, gir dommerne aksept for vedlagte etiske regler og eventuelle 

konsekvenser ved brudd på reglene, ihht. DK’s mandat. 

§ 10.1.5 Panelene justeres minst en gang hvert år av Dommerkomiteen på grunnlag av 

tilgjengelighet, kvalifikasjoner, erfaring, tilbakemelding fra klubber og DK sin egen vurdering 

evt. via Boundry Assessment. En dommer kan når som helst flyttes opp eller ned av DK pga. 

manglende oppfyllelse av gitte vilkår. Forbundsstyret oppdateres og informeres om 

justeringer. 

 

§ 10.1.2 Det er kun kvalifiserte dommere som har fullført oppfriskningskurs/workshop som 

kan dømme kamper. Kun dommere som har gjennomført og bestått dommer kurs, anses som 

kvalifiserte dommere. 

Det er ulike meninger om eksisterende dommerpanelstruktur og dets funksjon og om de ulike 

paneler virker etter sin hensikt – og motiverer dommere- og scorerstaben til videreutvikling og økt 

kompetanse. Etter møteaktivitet og innspill fra DK og Dommerforumet diskuterte forbundsstyret 

ulike løsninger. 

 

D  Honorarer dommer & scorer 

I tråd med vurdering av dommerpanel og tilhørende honorarer, må eksisterende honorering tilpasses 

eventuelle endringer i forhold til dagnes system. På lik linje med dommerpanelstrukturen eksisterer 

det ulike oppfatninger av dagens honorarstruktur. Eksisterende honorarer dommere & scorer: 

Dommerhonorar 2022   Scorerhonorar2022 

Overs Elite  Senior  Junior  Non panel Level 1 Level 2 

50 Kr. 1200 Kr. 1000 Kr. 900 Kr. 700 Kr. 700 Kr. 800 

40 Kr. 1000 Kr. 800 Kr. 700 Kr. 600 Kr. 600 Kr. 700 

30 Kr. 800 Kr. 600 Kr. 500 Kr. 400 Kr. 400 Kr. 500 

20 Kr. 600 Kr. 400 Kr. 300 Kr. 300 Kr. 300 Kr. 400 

U19, U17, kvinner Kr. 600 Kr. 400 Kr. 300 Kr. 300 Kr. 300 Kr. 400 

U15 Kr. 500 Kr. 300 Kr. 300 Kr. 300 Kr. 300 Kr. 400 

U13 Kr. 400 Kr. 200 Kr. 200 kr. 200 Kr. 200 Kr. 300 



 
Ved eventuelt endringer vil følgende paragrafer i spillereglementet påvirkes: §§ 10.1.4 - 10.1.8.  

E - Reisestøtte for dommere ved regionale kamper 

Grunnlag for innføring: 

- Utfordringer med å få dommerne til å ta oppdrag i andre regioner. 

 

Vedtak: 

Styret vedtok følgende for å påse at dommer- og scorerressursene er tilstrekkelig å i henhold til 

spillereglementet: 

A. Klubber som ikke har registret påkrevd antall dommere/scorer innen 1. april, sanksjoners i 

henhold til gjeldende spillereglement.  

  

B. Beholde NCF-oppnevnte dommere og scorere i U13-serien 

 

C. Redusere dommerpanelet til 2 nivåer - Level 1 og Level 2 med samme honorering. 

Nåværende dommerpanel fjernes i sin helhet og tilhørende paragrafer oppdateres. 

 

Følgende nivåer innføres og er gjeldende fra 1. juli: 

− Level 1 Nybegynnere, Stage 1 dommere 

− Level 2 Erfarne, Stage 2 dommer til Elite og 1.divisjon 

 

D. Oppdaterte honorarer for dommer & scorer, gjeldende fra 1. juli, 2022 

Kamp Dommerhonorarer 2022 Scorerhonorar 2022 

Overs Honorarer Honorarer 

50 Kr. 1200 Kr. 800 

40 Kr. 1000 Kr. 700 

30 Kr. 800 Kr. 500 

20 Kr. 600 Kr. 400 

U19, U17, kvinner Kr. 600 Kr. 400 

U15 Kr. 500 Kr. 400 

U13 Kr. 400 Kr. 300 

 

E. Innføring av reisetilskudd til regionale dommer- og scoreroppdrag, gjeldende fra 1. juli, 2022  

Kategori Lag tilskudd NCF tilskudd 

Tur/retur Oslo - Sandefjord  300 i tillegg   Ihht. Statens kjøregodtgjørelse/kvittering via Visma 

Tur/retur Oslo - Drammen 200 i tillegg Ihht. Statens kjøregodtgjørelse/kvittering via Visma 

Tur/retur Oslo - Bærum 100 i tillegg Ihht. Statens kjøregodtgjørelse/kvittering via Visma 

Tur/retur Bærum - Sandefjord 200 i tillegg Ihht. Statens kjøregodtgjørelse/kvittering via Visma 

Tur/retur Bærum - Drammen 100 i tillegg Ihht. Statens kjøregodtgjørelse/kvittering via Visma 

Tur/retur Drammen - Sandefjord 200 i tillegg Ihht. Statens kjøregodtgjørelse/kvittering via Visma 

Tur/retur Arendal - Sandefjord 300 i tillegg   Ihht. Statens kjøregodtgjørelse/kvittering via Visma 

 



 
Notat 1: Regioner med kun en (1) klubb, kan søke refusjon til ekstrakostnad for reisetilskudd 

til dommerhonorar ved endt sesong.  

 

Notat 2: §§ 10.1.4 - 10.1.8 samt §10.2.2 i spillereglementet påvirkes av endringer i dommer- 

og scorerpanelstrukturen og honorarstrukturen. De aktuelle §§ skal fjernes eller oppdateres. 

 

Styret ba generalsekretæren påse at dommerkomiteen informeres og utfører de nødvendige 

endringer knyttet til vedtaket, samtidig som ovenfornevnte paragrafer i spillereglementet 

oppdateres. Deretter informere organisasjonen via e-post og NFCs nettside. 

 

Sak 38, 2022, T10 Festivalen  

T10 Festivalen ble i mars innlemmet som en del av seriestrukturen og må implementeres i 

eksisterende kampplan.  Med gjeldende vedtak skal T20 Championship og påfølgende Playoff være 

ferdigspilt, da resultatet legger grunnlaget for T10 Festivalens oppsett.  

§ 6.5.6 T10 Cricketfestival 

To best plasserte lag fra de fem øverste divisjonene i T20 Championship blir automatisk 

kvalifisert. Lagene deles i to grupper, bestående av 5 lag i hver gruppe. Alle fem lag spiller 

mot hverandre i gruppen. Det spilles enkel runde. To beste lag fra hver gruppe spiller 

semifinale. Vinnere av semifinalene spiller finale. 

Vedlagt saksdokumentet lå et grunnlag for nødvendige kampbytter knyttet til avvikling av T10 

Festivalen.   

Vurderingen gikk rundt mulighetene for å avvikle T10 festivalen helgen 27.- 28. august, 2022 og hva 

som måtte til for å muliggjøre dette. 

− Fjerne T20 Championship Playoff fra seriestrukturen for 2022 

− T20 Championship må være ferdigspilt i forkant av T10 Festivalen 27. – 28. august 

− Oppsatte kamper 27.- 28. august må flyttes til fordel for T10 Festivalen 

− Super League kamper kan flyttes til helgen i september 

Vedtak: 

Styret vedtok å fjerne T20 Championship Playoff fra seriestrukturen for 2022. Rangering blir således 

sluttresultatet for T20 Championship 2022. Generalsekretæren ble bedt om å komme tilbake i løpet 

av 14 dager med et konkret opplegg for gjennomføring av T10 Festivalen. 

 

Sak 39, 2022, Sesong 2022 evaluering midtveis 

Under pågående sesong har styret delt ulike innspill om tilstanden på Oslos baner og utfordringer 

med kampplanen, etter en drøy måned ut i sesongen. Administrasjonen svarte opp innspill og 

spørsmål fra styret i eget dokument som ble delt med medlemmene i forkant av styremøter. 

Sesongens første periode har vært preget av flere utfordringer, vi gikk gjennom ulike 

problemstillinger og diskuterte årsaker, muligheter og løsninger. Punkter til diskusjon og 

redegjørelse: 

1. Kampplan 



 
2. Cricketaktivitet for barn og ungdom 
3. Dommerkomiteen  
4. Gressklipping & brakker 
5. Nye pitcher 
6. Spillereglementet § 6.5.6 
7. Vedlikehold nett 
8. CricClubs 

9. Diverse 
 

Vedtak: 
Styret vedtok følgende handlingsplan for å få bukt utfordringene knyttet til kampplanen og 
beneforholdende i Oslo: 

− Finne ut alternative muligheter for å sikre balansert kampplan for 2023. 

− Be om et møte med Byråd om BYM`s oppførsel mot cricket. 

− Finne ut å klippe gress (unntatatt Ekeberg 2) og vedlikeholde nett selv på våre baner. 

− Be om et revidert/nytt Driftsavtale med NYM. 

− Bruk av egenkapital pga. investeringsstopp i Oslo kommune for kjøp/leie av brakker 
(2 på hver bane unntatt Ekeberg 2) samt sittebenker.  

− Avholde ekstraordinært forbudsting, hvis det trengs for å vedta bruk av reserve midler. 
 

Sak 40, 2022, Dispensasjon dommervirke 
Styret vedtok i Sak 54B, 2021 – LES HER at ansatte i administrasjonen samt styrets medlemmer, ikke 

kan delta aktivt som dommer/scorer i perioden de er bundet til vervet eller ansettelse. 

Med en pågående serieavvikling og betydelig utfordring med dommer/scorer ressurser i og utenfor 

Oslo, er det behov for å vurdere eventuell dispensasjon for kvalifiserte dommer knyttet til de ulike 

regioner. På grunn av eksisterende vedtak 54B, 2021 har NCF 3 kvalifiserte dommere ute av spill: 

Region Drammen og Sandefjord: Harpal Singh Sidhu & Yousef Gilani 

Region Oslo: Tariq Mir 

 

Innspill for dispensasjon av dommervirke 2022 

Fra dommerkomiteens leder, Ashis Patro 

Looking at the current scenario, the number of matches are more but the number of umpires 

are less compared to last year. If we can have some extra umpires in the pool that would be a 

great help. Please let us know if we can apply some exceptions to use them as umpire/scorer 

to avoid the demanding situation. 

− Harpal Singh Sidhu  

− Yousef Gilani 

− Tariq Mir 

 

Fra ICC Development Offiser, Esther De Lange 

Som del av ICCs utdanningsløp for scorer, dommer og trener er Tariq Mir invitert til å delta på ICCs 

turor program for dommere. Tariq har jobbet tett med ICC og Esther de senere år, på grunn av 

manglende utviklingsprogram for scorer, dommer og trener, der NCF har vært aktivt inne i 

behovsinnspill og utviklingsprosessen. Tariq Mir har gjennomført 50% av utdanningsprogrammet og 

http://www.cricketforbundet.no/resources/bilder/Protokoll-Styremote-8_2021.pdf


 
har behov for aktivt å komme ut på banen som dommer for å fullføre utdanningen. Så snart første 

kull er uteksaminert, skal programmet evalueres med testkandidatene før tilbud gjøres tilgjengelig 

for de Europeiske land.  

Etter fullført og godkjent Dommerutdanningen - ECB ACO Tutor training, er kandidaten sertifisert 

som kursveileder for ECB ACO Stage 1 & 2.  

Vedtak: 

Styret vedtok å gi dispensasjon til Harpal Singh Sidhu og Yousuf Gilani i de tilfeller det er behov og det 

ikke finnes andre ressurser tilgjengelig og ba generalsekretæren videreformidle beslutningen til 

dommerkomiteen og våre øvrige medlemmer. 

Sak 41, 2022, Orientering 

Landslag kvinner, T20i turnering i Sverige 27. – 29.mai 
Jentene deltok på turneringen der de møtte Sverige 

og Danmark. 

Norge spilte 2 kamper 27. mai mot Sverige. I begge 
kampene ble det tap mot en sterk motstander. 
28. mai viste jentene meget solid spill og vant greit 
over Danmark. 29. mai spilte Norge mot Sverige 
igjen og var klare for å gi motstanderen gjennom 
godt cricketspill god motstand. Det viste seg igjen 
at Sverige har solide spillere og en bred spillerstall. 
Det ble igjen tap mot Sverige, men de norske 
jentene tar med seg nyttig erfaring etter totalt fire 
kamper og flere treningsøkter.  

Jentene viste et godt samhold og god vilje til å 
utvikle seg videre som cricketspillere. Laget hadde 
en god blanding av erfarne og "ferske" spillere. 
Gopi ledet laget i tett samarbeid med lagets nye 
kaptein Mutaiba på en overbevisende måte  
 
gjennom alle kamper og spillermøter. Pooja var en 

sterk bidragsyter med sin erfaring og delte rikelig med hele spillergruppen.  Alle var klare på at mer 
trening og mer kamperfaring må til for videre utvikling. 

 

 

 

 

 

 



 
Landslag menn, T20i turnering i Spania 

Kaptein Ahmed Khizer, trener Zeeshan, assistent 

trener Gopi, manager Gry. 

Trua, håpet og en sterk lagånd var det som kom 

seirende ut av 4 dager under Tri Series Spain i 

Dessert Springs. Tross manglende og ikke 

eksisterende fasiliteter klarer Team Norway å 

markere seg. Tok av meg capsen og reiste hjem til 

Norge, vel vitende om at vi har holdning nok for 

utvikling. Rent cricket spesifikt fikk laget en klar 

indikasjon på hvor det må satset og hvor det må 

finpusses. Dette er ting vi vil dele med 

landslagstrener når han snart er på plass. Samspillet mellom lag og staff var godt. Trenerduoen var 

godt forenet med oppgavefordelingen, der spillene hadde en forutsigbar opplading til trening og 

kamp.  Ahmed Khizer som første-reis kapteinen tok ansvar, inviterte til gode samlinger med laget for 

forberedelser og analyser av motstandslagene. I tillegg høstet han erfaring for evt. videre rolle som 

kaptein og delte ydmykt sine opplevelser med sitt lag fra første tur som kaptein.  

 

Organisert cricket for barn, 12 år og yngre 

NCF inviterte klubber til å gi tilbakemeldinger etter 2021 sesongen og innspill til 2022. 

Det var begrenset med klubber som engasjerte seg i dette, men det kom noen innspill til 2022 

sesongen.   

Ikke alle innspill ble 100% imøtekommet, men U-seriene for de minste ble satt opp som følgende: 

- Kamper ble satt opp i mai, juni og siste halvdel av august. Da er det god tid til ferieavvikling  

- Det ble satt opp kamper på helgedager, men også hverdager. 

- I den grad det var mulig tok vi hensyn til at herrekamper ikke ble spilt samme dag.  

- Etter innspill om å bruke Stubberudmyra mest mulig for U-seriene i tiden det ble jobbet for å  

sluttføre kampplanen, ble det ønsket oppfylt. 

 

Etter at Rommen måtte utsette seriestart, likeså Bærum, har herrekamper spesielt blitt 

flyttet til Stubberudmyra og vannet ut intensjonen tiltenkt Stubberudmyra. 

Fra et faglig synspunkt er det viktig at også barn og unge får drive sin idrett jevnlig og det betyr også i 

ukedager. Slik er det i alle idretter og det er cricket som vil tape på eventuelt ikke å kunne tilby enkelt 

tilpasset seriespill i ukedager over en viss tidsperiode.     

Det registreres at enkelte klubber har trukket U-lag fra seriespill. Dette er svært uheldig både for de 

spillerne som ikke får være med og motstanderlagene som får færre kamper å spille. Det er også gitt 

tilbakemeldinger på at u-seriene er nødvendige og populære. Det er en utfordring for flere klubber å 

engasjere foreldre og flere ressurspersoner som kan bidra til klubbdrift og i dette tilfellet aktivitet for 

barn og unge. NCF tilbyr å støtte klubbene på ulike måter med «klubbutvikling» der nettopp slike 

utfordringer synliggjøres og tas tak i.  



 
Utvalget for barn, unge, bredde og kvinner har blitt utfordret til å komme med sine synspunkter og 

forslag til tiltak som bidrar til økt rekruttering av barn og unge. I den sammenheng er U-seriene noe 

som må tas tak i.     

Bymiljøetaten BYM 

Bymiljøetaten (BYM) har ansvaret og eierskapet til våre cricketfasiliteter. På oppdrag fra Oslo 

kommune drifter de et 100-talls idrettsanlegg i Oslo. Våre kontakter i BYM er delt inn i bydeler: 

- Lars: Rommen, Stubberud, Furuset og Bjørndal 

- Oddbjørn: Ekeberg 1,2 3 

NCF har årlige møter med BYM og begge representanter 

- Evaluering sesong høst 

- Planlegging sesong vinter 

- Befaring og detaljplanlegging sesongen vår 

På disse møtene representerer vi ofte i flertall inkludert anleggsansvarlige, idrettsansvarlige og 

generalsekretær. Presidenten har også vært inviterte til de siste møtene, men av ulike årsaker ikke 

kunnet delta. Viktige møter for å påse at vi opprettholder tillit, god dialog og fremdrift/utvikling. 

Vi har over mange år kjempet med NCF 14-punkts liste over meget viktige med trivielle 

oppgaver/reparasjoner. Manglende utførelse er løftet opp i BYM-etaten, i byrådet 2 ganger, NIF 

anleggsavdeling og i OIK med NIFs anleggsansvarlige og organisasjonssjef tiltede. Vi kan dokumentere 

fra mange år tilbake, noe har også president Shahbaz deltatt på.  

Selv om det ligger planer på bordet og papiret, med dato og tidsfrister, er vi aldri garantert at viktig 

arbeid utføres. BYM er ansvarlig for vedlikehold av nett, og baner. NCF skal ikke gå inn med 

vedlikehold uten godkjennelse. Så når klubber går inn og lapper nett med strips, er dette uheldig 

samtidig som det sliter ytterligere på nettene og vi mister kontrollen på hva BYM faktisk utfører. 

Ønsker ikke å gå i detaljer på hva og hvordan, vi vet hva vi bestiller – år etter år og vet hvilke forhold 

vi lever under. Vi er også pinlig klar over hvor farlig skader, hull, spiker og groper etc. er for våre 

spillere med vår idrett. Som i Drammen, som i Bærum som i Oslo, det oppleves som Norsk Cricket har 

null status og null prioritet. Etter flere år har vi klart å bygge opp en gruslagt tillitt til kommune og 

Idrettsråd i og utenfor Oslo – nå har kommunens anleggsansvarlige lite å utsette på oss medlemmer. 

Vi har hatt muligheten til å dra dette til media, men de ønsket at vi benytter Rasismekort for å få 

trykk. Her må vi passe på hva vi gjør da en sides oppslag i avisa er glemt i morgen for allmenheten, 

men husket i lang til av våre samarbeidspartnere i kommune, Krets og Råd.  

Forrige uke kastet vi inn håndkle i ren frustrasjon og ba BYMs representanter inn til vårt kommende 

styremøte for selv å svare opp for elendigheten.  VI ser av klubber og styrets e-poster at vi ikke har 

tillit, samtidig er vi nå tomme for argumentasjon, forklaringer og dokumentasjon. Alt er forklart, mye 

er delt – vi kan ikke mer gjøre uten støtte og tillit fra våre. Derfor ba vi inn BYM slik at styret selv 

kunne ta dialog og spørsmål direkte. BYM svarte som følger:  

Hei Gry, 

Takk for din/deres tilbakemelding. Jeg forstår at det er frustrerende at enkelte saker tar tid. 

Bymiljøetaten forvalter i underkant av 200 idrettsanlegg i Oslo. Rommensletta idrettspark er bare 1 av 

disse anleggene og består av flere delanlegg, herunder cricket, fotball og baseball. Totalen av 

anleggsmassen gjør at ikke alle saker blir håndtert på dagen. Bymiljøetaten kan bekrefte at 



 
administrasjonen i Norges Cricketforbund står på for forbundets medlemmer og klubber, og jobber 

tett med Oslo kommune og Bymiljøetaten for å skape de beste arenaer og forhold for deres idrett og 

aktivitet. Uten deres pågangsmot ville ikke idretten vært på det nivået som det er i dag. Jeg kan 

bekrefte at samarbeidet mellom NCF som drifter av Rommensletta, Stubberud og Ekeberg 

cricketanlegg, og Bymiljøetaten har utviklet seg i positiv retning de senere årene. Vi har fått gjort 

utrolig mye på byens cricketanlegg og er snart ferdig med å oppgradere alle pitchene. Uten deres 

innsats hadde vi trolig ikke vært her vi står i dag.  

Bymiljøetaten har for vane å ikke stille på styremøter i særidrettene og vil heller ikke delta i deres 

møte 8. juni i år. Etaten håper overnevnte forhold og beskrivelse kan videreformidles til styret.  

Takk for at du innhenter pristilbud på rulle/valse.  

Med vennlig hilsen 

Lars Flydal 

Idrettsforvalter 

 

 

 

Eugene Moene 

En kort presentasjon av Eugene er tidligere delt med styret, som nå kun er noen dokumenter unna 

ankomst i Norge. I samarbeide med Shahbaz har vi gått igjennom søknader og et flertalls runder med 

intervjuer. I tillegg er referanser og tidligere kollegaer kontaktet. 

Vi er nå i siste prosess før innreise. Mye som skal på plass før han kan være operativ i Norge, I tillegg 

gir det sine utfordringer når personen ikke skal være i Norge 100%, i forhold til registrering, skatt, 

offentlige krav og ikke minst hybel. Er ikke så mange som ønsker korttidskontrakter.   

I mellomtiden er vi i ferd med å sette han i kontakt med nåværende trenerressurser og 

uttakskomiteen, slik at han har et lite grunnlag før han starter opp. Lister over spillerpoolene er delt 

sammen med link til spillerprofiler, planlagt aktivitet og annet av nytte.  

“I am thankful to Norway Cricket for this great opportunity. I am looking forward to be 

working with players and coaches alike and strive to improve on all aspects of cricket in the 

country. The hope is to build on the successes from before and create more interest into the 

game. Cricket in Europe is growing through their various competitions and I am excited to be 

part of those competitions at different levels. “ 

 

Representasjon & deltakelse 

Nordisk møte, Oslo 

Etter 2 år med Korona fikk vi endelige realisert vårt Nordis Plus møte i Oslo som ble utsatt pga. 

pandemien. Nordisk Plus møte er en administrativ samarbeidsplattform som ble til i 2018 og består 

av Danmark, Sverige, Finland, Tyskland og Norge. Tidligere avholdete møter i Danmark og Finland, 

der vi har invitert utviklings ressurser fra ICC når det har passet inn med agenda. Vår felles plattform 

har fokus på utvikling, utdanning og aktivitet for ungdom og kvinner. Vi har også samarbeidet for 

ulike store prosjekter inn mot Erasmus Plus. Årets møte i Oslo hadde fokus på kvinner, klubbutvikling, 



 
ungdom, utdannelse og good gouvernance og gikk over 3 fulle dager. ICC representerte denne 

gangen med ICCs CEO, Andrew Wright, som til nå ikke har vært besøkende i Norge. Her inviterte han 

også styret til møte og dialog. Beklagelig nok var det kun president Shahbaz som hadde mulighet til 

et møte med Mr. Wright.  

Ett verdifullt møte der spesifikke planer ble skissert for spesielt kvinner og ungdom. 

Ledermøte Tromsø 

Shahbaz Tariq deltok på deler av NIFs ledermøte, der han fikk verdifulle timer med representanter fra 

NIF og Ole R Jørstad. Shahbaz selv kan dele erfaringene han rakk å få med seg før han returnerte pga. 

familiære forhold. Generalsekretæren måtte avlyse i siste sekund grunnet sykdom.    

Anlegg 

Bærum  

Status - stengt f.o.m 14. mai - Spilleklar 11. juni 

Vi er i kontinuerlig dialog med entreprenør for at ytterligere feil ikke skal begås. Dette i felleskap med 
Soft- baseball som bi deler anlegget med. 
 
Igjen, en meget lang, tidkrevende og hårreisende prosess, der neglisjering, manglende tilbakemelding 
og manglende engasjement har preget hele prosjektet som nå er 1.5 år forsinket. NCF har jobbet 
med dette prosjektet siden 2017, mot politikere, Råd, Krets, arkitekter, entreprenører og 
leverandører.  Vi har løftet det opp til høyeste hold i kommunen og Råd, der samtlige har fraskrevet 
seg ansvar og stilltiet. Dokumentasjon finnes på dialog hele veien tilbake til 2017. Det er lagt ned 
mange timer i oppfølging, møter, mer oppfølging og purringer, befaringer og telefoner. Her har 
begge idretter jobbet sammen og sitter igjen med stor frustrasjon over manglende engasjement og 
respekt for våre idretter. 
 

Rommen 

Status - stengt f.o.m 19. april - Spilleklar 11. juni 

I dette tilfellet også en forsinket prosess som skulle vært ferdigstilt etter sesongen 2021og før 
vinteren kom, slik at vi kunne bruke banen fra sesongstart. Pga. grunnforholdene måtte det testes før 
graving, Denne testingen tok unødvendig mye tid, der BYM til slutt utsatte arbeidet til våren. Noe 
som aldri faller heldig ut for cricket. Når først arbeidet kom i gang, fikk vi ytterligere utsettelse pga. 
hærverk på anleggsmaskiner og pitch. Nå ligger området stengt for at gresset skal kunne gro til før 
åpning og bruk. 
 
Drammen 

Kamper gitt som planlagt fra 14. mai etter siste-liten lapping av pitchen. 

En 4 års kamp er snart over er også, med den har ikke vært gratis den heller. Der vi har håpet på 
rehabilitering på høsten fra 2018, har vi vært neglisjert og oversett. Mye av denne dokumentasjonen 
er sendt inn til kommunekasse, politikere og media. Høytstående representanter fra kommune og 
Råd har vært med på befaring, og i møter. Beklaget seg, og endt opp med – det er ikke penger i 
kassen, vi setter det på neste års budsjett. Når vi så følger opp i januar er alt glemt – og den 
bekreftelsen får vi ikke før mange purringer frem til mars/april. Så skjedde også i 2022, men da med 
en handlingsorientert prosjektleder. En total rehabilitering av pitchen er planlagt rett etter 
sesongavslutning. Priser er innhentet og materialer bestilles i disse dager. 
 



 
Sandnes 

I Sandnes jobber klubb og kommune godt sammen. I 2021 etablerte de ny pitch, for 2022 er det 

bestilt et mobilt treningsnett som nå er på vei. 

Trondheim 

Trøndelag Cricketforum sammen med NCF har mange pågående prosjekter i Trøndelag. Innspill på 

både uteareal og innendørsareal – flerbruk. I tillegg har Forumet søkt om tilskudd til mobilt 

treningsnett og sight screen som nå er på vei. Klubbene jobber godt og tett med kommune, Råd og 

Krets. 

 


