
 

Protokoll 6, 2022 
Norges Cricketforbund 

Dato: Onsdag 17. august, kl. 16:00 - 19:00 

Sted: Idrettens Hus/Teams 

Til stedet 

Shahbaz Tariq    President  

Neeta Sankholkar   Visepresident via teams  

Moosa Ali Rashid   Styremedlem   

Yousuf Gilani          Styremedlem, via teams sak 43-45, 52, 53 

Bijeyata Kumari   Varamedlem, fra sak 46 

Harpal Singh Sidhu  Varamedlem via teams sak fra sak  

Gry Bruaas   Generalsekretær  

Nora Sperre Vangsnes  Leder av NCFs valgkomite 

 

Ikke til stede 

Farial Safdar   Styremedlem       

 

Sak 43, 2022 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak: 

Styret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste. 
 

Sak 44, 2022 Godkjenning av protokoll  

Vedtak: 

Protokoll fra forrige styremøte 5/2022 er tidligere sendt ut og godkjent per e-post.  

 

Sak 45, 2022 Ansettelse generalsekretær  

Siden utlysningen tidlig i juli 2022, har Tone Graver fra Minds, sammen med generalsekretæren aktivt 

bidratt i prosessens for utforming, synliggjøring og oppfølging. Ansettelseskomiteen har fått jevnlige 

oppdateringer. Blant tiltak for synliggjøring har stillingsannonsen vært utlyst og delt på følgende 

steder: 

• Finn.no 
• NIFs nettside 
• NCFs nettside 
• NCFs Facebook 
• NCFs Linkedin 
• Tone Graver sitt nettverk 
• Fra GS til GS i samtlige særforbund 
• NIF bredde/administrasjon 
• Idrettskrets i Oslo og Viken 

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=265348390
https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/stilling-ledig/
http://www.cricketforbundet.no/nyheter/er-du-var-nye-leder-med-energi-og-engasjement-
https://www.facebook.com/cricketforbundet
https://www.linkedin.com/company/23403075/admin/


 
Grunnet antall mottatte søknader, er det besluttet å utvide søknadsfristen frem til 26. august 2022. 

Det jobbes med alternative løsninger for erstatning av generalsekretæren, som per i dag har sagt seg 

villig til å stå i rollen så lenge hun er tilgjengelig. I første omgang ut oppsigelsesperioden frem til 30. 

september 2022. I den forbindelse har vi vært i kontakt med NIF avdelinger for HR og økonomi, for 

mulige løsninger innenfor lovverket.  

Ulike muligheter for ekstern hjelp sjekkes også ut, hvis behovet oppstår. Sistnevnte har en betydelig 

kostnad og kan fort bli ressurskrevende i alt en person skal sette seg inn i på kort tid.  

 

Vedtak: 

Styret åpner for at Gry Bruaas får utbetalt ubenyttede feriedager i sluttoppgjøret, slik at hun kan stå i 

stillingen i påvente av ny generalsekretær. I prosessen skal presidenten og generalsekretæren holde 

jevn kontakt for å sikre at prosess knyttet til ansettelsen er oversiktlig og målrettet. 

 

Sak 46, 2022, Status økonomi H1 

Resultatrapport på prosjektkodenivå frem til og med 30. juni 2022 ble gjennomgått under styremøte. 

Vesentlige avvik mot budsjett og forventninger for 2022 vil gjennomgås i styremøtet. 

ICC H1 rapport med påkrevd forklaringer for vesentlige avvik ble levert i henhold til frist 20. juli 2022. 

ICCs H1 rapport lå vedlagt styredokumentet. 

Vedtak: 

Styret tok informasjonen knyttet til Norges Cricketforbunds økonomi i perioden frem til 30. juni 2022 

til etterretning. 

 

Sak 47, 2022, NCF Kontrollutvalget, leder  

Kontrollkomiteens leder, Rashad Mukhtar har trukket seg fra sitt verv av personlige årsaker. Utvalget 

er oppnevnt av Forbundsstyret, der styret må velge Mukhtars erstatning blant valgte medlemmer i 

komiteen.  

Vedtak: 

Styret vedtok følgende endringer i kontrollutvalgets sammensetning og takker samtidig avtroppende 

leder Rashad Mukhtar for hans engasjement og sitt arbeide. Det har vært en glede å ha deg på laget. 

NCF kontrollutvalg   

Navn Rolle Klubb 

Ramya Immadi Leder Vestli CK 

Kiran Kumar Penta Medlem Sandefjord CK 

Prithvi Bhart Medlem Nord CK 

Irene S. Silnes Varamedlem Vestli CK 

 

 

 



 
Sak 48, 2022, Utvikling Kvinner 

To meet the following goals in the strategy document: 

• Recruit more women in cricket 

• Develop the national women’s team 

Both the goals are linked, as without more women players and women teams , the national team 

cannot be made stronger. In 2022 league there are only three women teams (Falken, Fjord and Vestli) 

playing with each having only four games during the whole season. At club level not every team is 

training regularly with a qualified coach. So far, in the season only 1 game has been played between 

Vestli and Fjord. Other scheduled games were postponed to August. With such a frail domestic setup, 

we cannot develop a good national team. 

The national pool has around 18 -20 players who have not had even one single training this season 

other that the two-squad session before the trip to Sweden. The outdoor time is ending very soon and 

as we all know we do not have good indoor facilities. We need to strategies to develop more women 

teams at clubs and provide better training schedule to the national pool. This is critical to meet the ICC 

criteria.  

Here are some suggestions referring to the strategy plans of Jersey cricket – READ MORE. 

1. Send a registration form to all clubs to show interest in building women/girls teams. Inform 

them about our need to have at least eight teams in Norway to meet ICC guidelines. 

2. Assign a mentor to these clubs for hiring coaches, setting up training facilities and follow up to 

see that there is weekly training. There should be at least one mentor in every region.  

3. Digital sessions for all women players to learn the game. This is very important was most 

women players only focus on learning the skills but not the rules and strategies. They never 

become independent in terms of the game. 

4. Make changes in league structure – 

• Weekend regional T10 tournaments (atleast 3 in summer and 2 in winter) for new 

teams with 7-9 a side, softball and modifies rules. This can be done during the 

U9/11/13 tournaments as per the other case. 

• T20 league (11 a side, cricket ball, ICC rules) for experienced teams with a triple round 

unless we have atleat 5 teams. 

• Open a T20 team from NCF in all regions for clubs to register a few players who are 

ready to play hardball cricket. Assign a coach for this team. The clubs should share the 

costs here. 

• NCF series – This year’s NCF series with 5 games is a good step and should be 

continued. 

5. Set-up U teams under NCF – U13 (soft ball) and U17 (cricket ball) in all regions. Provide a coach 

and training facility. Once a club has at least 5 girls, then should make their own team with a 

coach and develop further from there or merge with U- boys’ teams. 

 

Sak 49, 2022, Utvikling barn & unge 

Most U19/U17 players who are good start playing for their B/C teams due to lack of U cricket, when 

they are as young as 14 years old. Is it good for their development? I am not sure how the muscles of 

https://www.womenscriczone.com/jersey-cricket-announce-strategic-plan-for-three-years


 
a 14 years old will react to the 5-1/2 oz ball and if that will affect their longevity in the game. I propose 

a change in our U structure until we more clubs with players in U17 and U19 bracket. U17 can be 

scrapped, as these are the same players who also play in U19. Instead, we can start a U22/U23 with a 

minimum age of 15 years so that more clubs can register a team and this can be an 8-10 team league. 

U15 

These players will represent Norway in U19 WCQ in 2-3 years. We should have an academy team for 

U15 where 12-15 years old children must be groomed. We should also guide the clubs on how they 

can groom their U13 players for the next step. 

U13/U11/U9 

These children rely on parents or clubs to show up at the grounds. It is difficult for clubs to bring 9 

children to ground for 14 times during the season. Many walkovers have happened in U13 league after 

15th June as the kids were on holidays. Clubs register young teams do not have resources available to 

coach and be responsible. That means that the same men playing men’s league are responsible for the 

U teams, and all activity for this group have to adapt to the men’s activity. Ideally all teams should have 

separate resources, but we are far from that right now. 

For U13/U11/U9 we can organize three weekend tournaments in summer with eliminator, qualifier 

and finals in early May, early June and late August. One or two tournaments can be organized in winter 

as well. These tournaments should be organized in the whole of Norway during the same weekends 

with no men cricket games during that time so that the club resources are completely free. Eliminator, 

qualifier and finals are the words that attract kids towards cricket. League games are boring. May be 

we need the same for U15. This way, it will be much easier for teams from Drammen, Bærum, Arnedal 

etc to travel to Oslo for a big weekend tournament. Similarly, local teams around Rogaland, Vestland 

and Trondheim can gather. If possible, we can gather the winners from different regions to play a 

Norway cup. These tournaments must end with trophies and medals after finals.  

Here are specific suggestions: 

1. Remove U17 league and replace that with U22/23 league. Then we will have a U19 and U22/23 

league. 

2. Replace U13/U11/U9 and may be also U15 leagues with three weekend tournaments during 

summer and at least one indoor tournament during the winter at the same time in the whole 

of Norway with no men cricket activity during those weekends. The tournament must conclude 

with trophies and medals. 

3. Build a U structure for girls and try to merge them in mixed team when feasible. 

Vedtak: 

Styret vedtok at Bijeyata Kumari skal opptre som styrets kontaktperson inn mot Utvalg for barn, unge 

og kvinner under videre oppfølging av sak 48, 2022, Utvikling Kvinner og sak 49, 2022, Utvikling barn 

& unge. Styret besluttet videre at sakene behandles i planlagte styreseminar i løpet av 2022. 

 

Sak 50, 2022, NM-veka 2023, Trøndelag  

NM-veka er et samarbeid mellom NRK og Norges idrettsforbund, med Norsk Tipping som 

hovedsponsor. I 2023 gjennomføres arrangementet i Trøndelag. Avvikles over en uke i perioden 12. – 

30. juni.  

Deltakelse under NM-veka gir oss en mulighet til å ta del i det felleskapet vi hører til – Norsk Idrett.  



 
I løpet av denne uken vises mangfoldet av idretter i Norge. NM-veka er et fellesarrangement hvor det 

kåres en rekke norgesmestre i mange idrettsgrener.  

Deltakelse under NM-veka i Trøndelag vil gi gode ringvirkninger både lokalt og nasjonalt. Det vil 

støtte opp om det gode arbeidet Cricketforum Trøndelag alt har lagt ned i regionen. Med 

Cricketforum Trøndelag, vil vi også ha lokalt mannskap på plass under planleggingsperioden, noe vi 

tidligere har manglet i andre regioner under NM-veka.    

Vedtak: 

Styret vedtok at NCF ønsker å delta i NM-veka 2023 i Trøndelag og ba generalsekretæren melde inn 

vår interesse til Norges Idrettsforbund.  

 

Sak 51, 2022, Endringer i spillereglementet  

På grunn av ulike endringer er det behov for å vurdere tilpassinger i regelverket.  Dette gjelder 

følgende kapitler: 

• Kapittel 6, divisjonsoppsett, formater, opprykk/nedrykk 

• Kapittel 14, ansvarsfordeling 

Kapittel 6 - T20 og Super League tilpasset opp- nedrykksregler for Qualifying 

I 2022 har vi kun en pulje à 10 lag i Super League og en pulje à 11 lag i T20 Championship. Det betyr 

at gjeldende opprykk og nedrykksregler bør vurderes.   

 

T20 Championship og Super League - Reglementet sier: 

 

§ 6.6.4 Divisjon 4 består av maksimalt ti lag. De tre lagene som ender på 1., 2. og 3. plass på 

tabellen etter avsluttet seriespill rykker opp til divisjon 3. De 4 lagene som ender på 7., 8., 9. 

og 10. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker ned til divisjon Qualifying. Lag på 7. 

plass rykker ned til pulje A, lag på 8. plass til pulje B, lag på 9. plass til pulje A og lag på 10. 

plass til pulje B. 

 

Super League 2022 

Divisjon 4 består av maksimalt ti lag. I 2022, to lag rykker opp og fire lag rykker ned. 

De to lagene som ender på 1., og 2. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker opp til 

divisjon 3. De 4 lagene som ender på 7., 8., 9. og 10. plass på tabellen etter avsluttet seriespill 

rykker ned til divisjon Qualifying.  

 

Vedtak:  

Styret vedtok å videreføre gjeldende regelverk for inneværende sesong og evt. vurdere fremtidige 

tilpassinger. 

Kapittel 6 – T10 Festival 

I forbindelse med avvikling av T10 festivalen var det behov for spesifisering før videre planlegging. 

Vedtak: 
Styret vedtok følgende spesifiseringer knyttet til avvikling av T10 Festivalen 2022, og ba 
generalsekretæren oppdatere gjeldende regelverk samt gjøre dette tilgjengelig for våre medlemmer: 



 
 

Gruppe A 

Elite lag 1 

Div. 1 lag 2 

Div. 2 lag 1 

Div. 3 lag 2 

Div. 4 lag 1 

  

Gruppe B 

Elite lag 2 

Div. 1 lag 1 

Div. 2 lag 2 

Div. 3 lag 1 

Div. 4 lag 2 

 

• Semifinaler spilles på kryss mellom gruppene. 

• Toss utenfor banen tidligst 45 min. og senest 30 før kampstart. 

• Minimum 5 overs for å oppnå resultat med mindre all out 

• 3 overs med powerplay. 

• Powerplay ved reduksjon: 

5-8 2 

9-10 3 

• Bowling limits 

10 over match: 2, 2, 2, 2, 2 

9 over match: 2, 2, 2, 2, 1 

8 over match: 2, 2, 2, 1, 1 

7 over match: 2, 2, 1, 1, 1 

6 over match: 2, 1, 1, 1, 1 

5 over match: 1, 1, 1, 1, 1 

• Bruke kun ene ende. 

o På Ekeberg 1 er det kameraplasseringen som bestemmer hvilken ende 

o På alle andre baner er det vinneren av toss som bestemmer enden det spilles på. 

• En inning må være ferdig kastet innen 45 minutter.   

Ved forsinkelse på mer enn 5 minutter av 1. inning blir tilsvarende antall overs redusert.  

Ved mer enn 5 minutters forsinkelse i 2. inning, må fielding laget ta inn en ekstra fielder i inne 

sirkelen for hver overs forsinkelse. Maks 3 fielders. (5 min. per over) 

• Super Overs vil avgjøre alle uavgjorte/tie kamper, også semifinale og finalekamp.  

Ved uavgjort i Super Over, vil laget med flest boundries under kampen bli erklært vinner.  

Ved like mange boundries eller ingen boundries, blir laget som har mistet færre wickets erklært 

vinner. Hvis det også er likt, avgjøres kampen ved toss.   

 

På grunn av korte dager og kalde kvelder, vil premieutdeling for T10 turnering foregå under 

Sesongavslutning 2022». 

 

 

 



 
Kapittel 14 - Boundry rope & rope winder 

Med nye boundry rope & rope winder, vil klubb og lag få et utvidet ansvar på banen. Fordi tauet ikke 

kan bli liggende gjennom hele sesongen grunnet klipping og andre arrangement, innføres faste 

rutiner for bruk, som krever at spillereglementet oppdateres. 

Vedtak: 

Styret vedtok oppdater regelverk for §§14.1 og 14.1.1 og ba generalsekretæren oppdatere gjeldende 

regelverk og gjøre dette tilgjengelig for våre medlemmer: 

§ 14.1 Lagenes ansvar 

Begge lag har hovedansvaret for cricketbanen. Begge lag skal sørge for at banen er spilleklar senest 

20 minutter før kampstart, at scoreboard, boundary tau eller flagg er på plass og at banen er ryddet.  

Boundry rope & rope winder helg 

Boundry rope & rope winder lørdag – 1. kamp  

- Begge lag er pålagt å rulle ut tauet ved hjelp av rope winder, 20 minutter før kampstart  
- Skulle, morgenkampen være avlyst eller utsatt, flyttes ansvaret over på laget som skal spille 

neste oppsatte kamp 
- Tauet skal bli liggende til søndag kveld 

 
Boundry rope & rope winder søndag - siste kamp 

- Begge lag er pålagt å rulle tilbake tauet etter siste kamp er ferdigspilt, ved hjelp av rope 
winder 

- Er ettermiddagskampen avlyst eller utsatt, må laget som spiller siste oppsatte kamp, rulle 
tauet tilbake 

 
Boundry rope & rope winder hverdag 

- § 14.1.1 Ved ettermiddagskamper på hverdager, skal begge lag rulle ut og rulle tilbake tauet 
etter siste kamp er ferdigspilt kamp, ved hjelp av rope winder. 
 

Der det er boundary flagg, scoreboard, stoler og annet utstyr, skal dette plassere/oppbevares i tråd 

med gjeldende NCF instruks. 

Hvis et lag nekter å samarbeide, vil regler som gjelder for sen kampstart og evt. walkover tre i kraft. 
Dommeren plikter å påse at det blir gjort og rapporterer inn klubben som ikke samarbeider. Ved 

mislighold, vil det ansvarlige laget bli ilagt en bot på kr. 1000. Boten må være betalt innen fristen. Ved 

frist overtredelse, forhøyes boten til kr. 2000. 

 

Sak 52, 2022, Religiøse helligdager  

NCF trenger en avklaring på hvordan forbundet skal forholde seg til ulike helligdager knyttet til vår 

organisasjon. Vår medlemsmasse representerer et flertall etnisiteter med tilhørende tradisjoner og 

helligdager. Antall dager som berører ulike grupperinger er nå så betydelig at NCF må vurdere hvilke 

dager som skal inngå som dager uten offisiell kampavvikling. 

Frem til nå, har Eid og Norges nasjonaldag vært hensyntatt uten at dette er implementert i 

spillereglementet. Forslaget er av det enes om dato/dager som skal hensyntas i kampplanen og legge 



 
beslutningen inn i vårt reglement. Det er nødvendig å avklare retningslinjer for hvilke dager/datoer 

det ikke skal/skal settes opp kamper. Det gjelder bl.a. påske, kristelig himmelfartsdag og pinsen. Vi 

har også andre religiøse grupper i vårt cricketmiljø som hittil ikke har krevd å få utsatt kamper pga. 

deres helligdager. Her bør NCF ha klare føringer i spillereglementet. 

Vedtak: 

Styret vedtok å utsette saken til kommende styremøte 7/2022.  

 

Sak 53, 2022, Manglende betalte spillerlisenser   

NCF sammen med Dommerkomiteen (DK) har tatt tak i kontroll av spillerlisenser i tråd med NCFs 

spillereglement. Prosessen har inkludert en påminnelse om manglende lisensbetaling til klubbene 

generelt og til klubbene det gjelder spesielt. I tillegg to oppfølgende påminnelser fra DK for å gi 

klubber mulighet for å sørge for at spillerlisensene betales.  

DK har gjort et omfattende og grundig arbeid i denne saken og har sett detaljert på saker som skiller 

seg spesielt negativt ut etter innspill fra NCF administrasjonen. Det er utarbeidet en oversikt over 

konsekvensene for disse klubbene i forbindelse med brudd på spillereglementet ved bruk av ikke 

spillereglementerte spillere. DK sin rapport var vedlagt styredokumentene. Fordi omfanget av saken 

er betydelig større enn antatt, har DK sendt saken tilbake til NCF for involvering og vurdering av 

videre føringer.  

Vedtak: 

Styret vedtok at saken tas opp igjen så snart sesongen er over og alle klubber er kontrollert. 

Inntil da ber styret generalsekretæren innen mandag 22. august kl. 17:00, sjekke at de to øverste lag i 

hver T20 divisjon har spilt med lisensierte spillere i sesongen. 

Endelig rokkering av lag i hver T20 divisjon publiseres etter kontrollsjekk på brudd av §§. 3.3.5, 4.7, 

4.7.1 og 4.7.2. To øverste lag i hver divisjon skal delta i T-10 turnering etter ovennevnte prosess. 

 

Sak 54, 2022, Orientering  

SOMMERSKOLE 

NCF har som tidligere år deltatt med aktivitetsressurser/midler for landets sommerskoler. 

Samarbeidet med Tøyen har også i år igjen vært en ressurs. Vi takker leder av 

ungdomskomiteen for en formidabel innsats for å gjøre dette mulig.  

T10 FESTIVALEN 

Implementering av T10 Festivalen har resultert i betydelige endinger for mange lag. 

Oppgaven har vært tidkrevende og til tider meget utfordrende. Takk til alle lag og klubber 

som har vært på tilbudssiden ved å tilpasse seg. 

SANKSJONERING 

Manglende lisens 

Se sak 53, Klubb med manglende spillerlisenser. 



 
Manglende registering av dommer/scorer 

Total 26 klubber ble i juni sanksjonert for manglende registrering av dommer/scorer i 

henhold til Spillereglementets § 10.2.1. 

U-lag og jenter trukket seg fra serien 

En totaloversikt på lag som har trukket seg fra serien etter seriestart, vil gi grunnlag for evt. 

videre sanksjonering i.h.t spillereglementet. Endelig vurdering om sanksjonering sendes til 

forbundsstyre med alt skriftlig korrespondanse med aktuelle klubber før det gjøres noe. 

ANLEGG 

Rommen 

Rehabiliteringen av pitchen skulle begynne før sesongen 2021, så under sesongen, men ble 

utsatt. Ny plan var å starte rett etter sesongen 2021. Utsatt igjen. Etter møte med BYM kom 

endelig i gang 19. april 2022. Sammen med BYM la vi tidsplan for når banen kunne tas i bruk 

etter utbedringen. Gjenåpning av banen ble utsatt flere ganger pga. dårlig gressvekst rundt 

pitchen. Dette ga oss store utfordringer med omberammelser av kamper. Det har hele tiden 

vært tett dialog mellom NCF og BYM. Vi var til stede flere ganger for å veilede og til slutt 

godkjenne underlaget.  

Vi antok at ferdiggress skulle brukes på område rundt pitchen på lik linje med Stubberudmyra 

og Ekberg. BYM insisterte på såing av gress for å unngå vanningsansvaret og vi insisterte på å 

få ferdiggress, mtp. minst mulig stenging av banen. BYM kjørte på med såing siden Oslo 

kommune hadde varslet mangel på vann.  

NCF hadde flere befaringer av banen. BYM var pushet til å gå flere runder med resåing av 

hurtigvoksende raigress.  

Etter siste befaring 2. aug. bestemte vi for å gjenåpne banen for kampaktivitet f.o.m 5. aug. 

Ikke fordi forholdene var ideelle, men at det var strengt nødvendig. 

Drammen 

Som alle kjenner til, jobbes det kontinuerlig mot Drammens kommune. Nå har vi igjen 

oppnådd resultater fra siste purring i juli og vi er i dialog med to politikere som vil løfte dette 

videre i møte med kommunen og Idrettsrådet. Planen er å løfte dette opp som en hastesak, 

så snart det har den fulle og hele oversikten. Fra NCFs side har de alt fått den informasjonen 

de trenger. NÅ avventes det bare at beslutningstakere er tilbake fra ferie. 

Er også i dialog med lokalavisen Drammens Tidende, som sammen med «mine» to politikere 

vil lage en artikkel for ikke bare å synliggjøre utfordringene, men å sette lys på cricket 

aktiviteten, omfanget og situasjonen. Her blir også de lokale klubbene involvert. 

Vi slipper ikke taket før det etter sesong graves i bakken. 

Bærum 

Ikke ferdigstilt til sesongstart. Flere befaringsrunder for å oppnå best mulig resultat. Vi var til 

stede og godkjente underlaget før pad og matta ble lagt. Matta ble skadet under 

gressklipping. Den er nå erstattet. Gresslengden forkortet etter anmodning fra oss. Klubbene 

må selv stå for merking med kommunens krittmaskin. 

Ballfangernettet var altfor liten og lav. I tillegg var den feil plassert for bowler med lang run 

up. Den skal ha blitt fjernet etter vår anmodning. Nytt ballfangernett i likhet med den på 



 
Stubberudmyra er foreslått av oss. Tegninger er sendt. Sittebenker vil bli reparert. Brakkene 

rives og erstattes med containere for Cricket og Baseball.   

Det arrangeres et møte med kommunen til høsten, hvor Cricket og Baseballklubber vil delta 

sammen med representant fra NCF. Tema for møte: 

• Kommunikasjon & Booking av banen, ansvarsfordeling. 

• Banetilstand 

• Behov, klipping & merking 

• Brakker, utstyr, ballfangernett 

• Mulig Driftsavtale 

Sandnes, Stavanger, Trondheim og Stord 

Sandnes og Trondheim fikk endelig sin leveranse fra Durrant – mobilt treningsnett. Begge 

regioner har søkt om tilskudd i samarbeide med kommunen og fått tilsagn. Takk til Jørn 

Vølstad i Sandnes og gratulerer til Cricketforum Trøndelag for godkjent tilskudd. Dette er 

viktig for deres regioner. I tillegg er det bestilt tilsvarende mobile treningsnett til levering til 

Stord og Stavanger. Både Stord CK, Viking CK og Lassa CK vil med dette få tilgang til 

manglende treningsfasiliteter lokalt. 

 

KONFERANSER & TURNERINGER JUN I& JULI 

• ICC T20 WCQ, Finland 

• ICC U19 WCQ, Guernsey 

• ICC Annual conference 2022, Birmingham 

UTVIKLING & UTDANNING 

Pooja Kumari og Bijeyata Kumari ble nylig ICC sertifisert som godkjente kursholder for ICC 

Fundation trenerkurs og Level 1 trenerkurs. Det er viktig at de kommer i gang med sitt 

arbeide for å bygge relasjoner og erfaring. De skal i første omgang sette opp kurs i regionene 

Sandefjord, Stavanger, Vestland, Trøndelag og Oslo i regi av NCF. Satsingen er en del av NCFs 

utviklingsprogram og vil ikke bare støtte opp under NCFs strategi og styrke våre 

trenerressurser i Norge, men også gi positive ringvirkninger i post 3 og ICC rapportering. 

Programmet vil starte opp til høsten og planleggingen er i gang. Gratulerer til NCF som for 

første gang har to kvalifiserte kursholdere på dette nivået.  

NORDISK TURNERINGS PATHWAY 

Under Nordic Plus samlingen i Oslo i april, hadde vi fokus på utvikling av cricket for ungdom, 

kvinner og barn. Vi etterlyste også et forutsigbart konkurransealternativ utover ICC 

turneringer, da mange ikke er på et nivå som åpner for deltakelse i internasjonale turneringer 

i regi av ICC. The Nordics har over flere år planlagt en slik turneringsstruktur og har per i dag 

følgende føringer som vi ønsker å etablere i organisasjonen: 

MOU Nordic+ Content agreed (every year) for our Nordic Agreement:  
 

• Indoor women: February indoor club/development event week 5 annually (with 2023 
in Copenhagen, future venues TBC)  

 



 
• Outdoor performance women: week 34 (25-27th August 2023 Finland) performance 

event outdoor; then subsequently agree on the same weeks per year and the 
locations  

 

• Men’s T20i Nordic Cup: 5-team round robin from 2023. First host Sweden (pending 
Stockholm ground completion), in the last week/weekend of May (on 2 grounds). 
Future venues TBC  

 

• U17 T20 5-team round robin from 2023, school holidays, 2nd week in July 2023 
location Oslo Norway  

 
Add within the above increased opportunities for coaching, umpiring & scoring development 
for all the countries together. All the above created in consultation with ICC Europe.  
 

Dette er noe vi ønsker i implementerer i fremtidig planlegging og budsjettering og støtter 

opp under de forutsettinger som ligger i vårt strategidokument. Samarbeidet vil gi alle 

landende en forutsigbar konkurranse- og utviklingsplafform, der vi kan planlegge aktivitet 

uten for mye arbeide.   

Sak 55, 2022, Diverse 

Presidenten minner om oppfølging fra: 

• Regional serieavvikling, oversendelsessak med Neeta, Yousuf og Harpal 

• Opprette markedsutvalg med Yousuf, Bijeyata og Harpal 

• Sesongavslutning med Yousuf, Farial og Moosa  


