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15. september 2017):
Tom Tvedt
Kristin Kloster Aasen
Oddvar Johan Jensen
Marcela Montserrat Fonseca Bustos
Guri Ramtoft
Sondre Sande Gullord
Anne Berit Figenschau
Marit Roland Udnes
Vibecke Sørensen
Sigbjørn Johnsen
Jorodd Asphjell
Gerhard Heiberg
Kjartan Haugen
Geir Johannesen

(frem til 28. april 2017):
Oddvar Johan Jensen
Janne Cecilie Hafskjold
Per Otto Furuseth

(fra 28. april 2017):
Sondre Sande Gullord
Janne Cecilie Hafskjold
Per Otto Furuseth

eptember 2017):
Sondre Sande Gullord
Janne Cecilie Hafskjold
Per Otto Furuseth

Norges Cricketforbund har gjennom 2017 vært underlagt Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komites (NIFS) administrasjon. ldrettsstyret har frem til 15. september 2017 virket som
forbundets formelle styre. I samme periode har et arbeidsutvalg, utpekt av ldrettsstyret, ledet
Norges Cricketforbund gjennom fullmakt gitt av Idrettsstyret. Den 15. september 2017 ble
daværende arbeidsutvalg konstituert som interimsstyre for Norges Cricketforbund, med Sondre
Sande Gullord som arbeidende styreleder. Arbeidsutvalgets medlemmer ble det nye styrets
styremedlemmer. Det oppnevnte interimsstyret for Norges Cricketforbund har jevnlig rapportert til
NIFs generalsekretær og Idrettsstyret.

Styret har i perioden 15. september til 31. desember 2017 gjennomført to fysiske styremøter, samt
flere telefonmøter. Protokoller fra styremøter og arbeidsutvalg er tilgjengeliggjort på Norges
Cricketforbund sine nettsider.
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ADMINISTRASJONEN
Generalsekretær:
Fungerende generalsekretær:
Sportsleder:
Idrettsleder:
Utviklingsleder:
Konsulent for utvikling og kommunikasjon:
Idrettskonsulent:
NCA-ansvarlig:
Groundsman:
Utviklingskonsulent med treneransvar:

Morten Bruun Evensen
Gry Bruaas, fra 12.12.2017
Muhammad Haroon
Shahzad Sheikh Salim, frem til 31.11.2017.
Khalid Mahmood, frem til 16.12.2017.
Gry Bruaas, fra 28.08.2017
Irene S. Silnes, fra 20.12.2017
Muhammed Irfan Ali
Muhammed Irfan Ali, 20.04.2017-15.10.2017
John Tvedt, fra 18.09.2017 (trener ved Bjerke VGS)

Det har i løpet av 2017 vært store utskiftninger i Norges Cricketforbunds administrasjon.
Generalsekretær Morten Bruun Evensen fratrådte sin stilling som generalsekretær ved utgangen av
året. Idrettsleder Shahzad Sheikh Salim avsluttet sitt arbeidsforhold grunnet overgang til ny jobb.
Utviklingsleder Khalid Mahmood falt fra i desember og er savnet av både Norges Cricketforbund og
cricketmiljøet. Irene S. Silnes ble ansatt som ny Idrettskonsulent i 50 prosent fast og 50 prosent
midlertidig. Gry Bruaas tiltrådte i august som konsulent for utvikling og kommunikasjon og gikk vider
inn i rollen som fungerende generalsekretær. Tross store endringer har administrasjonen stor tro på
at det nye teamet skal lykkes i sitt arbeid fremover.
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KOMITEER OG UTVALG

Kontrollkomiteen
Leder: Vineet Jain, Fjord CK
Medlem: Rashad Mukhtar, Drammen CK
Medlem: Sadaf Raja, Friends CK

Konkurransekomiteen
Leder: Ifthikar Aslam, Minhaj CK

Dommerkomiteen
Leder: Rizwan Akthar, Kolsås CK
Medlem: Wasim Asghar, Falken CK
Medlem: Ashis Patro, Fjord CK

Innkjøpskomiteen
Leder: Damon Crawford, Oslo Aliens CK

Sanksjonsutvalget
Leder: Moosa Ali Rashid, Klemetsrud CK

Medlem: Kashif Majeed, Alna CK
Medlem: Razia Ali, Falken
Medlem: Ishaq Saqi, Oslo CK

Ankeutvalget
Medlem: Wenche Alm, Norges Ryttersportforbund
Medlem: David Cox, Norges Volleyballforbund
Medlem: Raheel Khalid - Haugenstua CK
Medlem: Rashid Hussain - Holmlia CK

Anleggsutvalget
Leder: Safir Hayat, Oslo CK

Medlem: Damon Crawford, Oslo Aliens CK
Medlem: Mansoor Dar, Nord CK
Medlem: Stanley Senevirano, United CK
Medlem: Amjad Munir, Mortensrud-Aker Sportsklubb

NORGES CRICKETFORBUND—Org.nr. 989 705 377 Årsberetning 2017



•- n ; Norges
\ ( Cricketforbund

LIKESTILLING OG ARBEIDSMIUØ
Idrettstinget har vedtatt, og presisert gjennom lovnormen for særforbund, klare retningslinjer som
skal sikre god kjønnsfordeling i styret, utvalg og komiteer. NCF jobber kontinuerlig for å øke andelen
av kvinner i sentrale verv.

De ulike komiteer og utvalg oppfylte ikke kravet om god kjønnsfordeling i 2017. Sanksjonskomiteen
og Ankeutvalget var de eneste representert med hver sin kvinne. NCF har forsøkt å oppfylle kravet
om god kjønnsfordeling etter beste evne, men har fortsatt et forbedringspotensial. Med målrettet
fokus på økt rekruttering av kvinner, har NCF stor tro på et betydelig løft i kvinneandelen for 2018.

Grunnet betydelige utfordringer i administrasjonen har også arbeidsmiljøet vært preget av
situasjonen. Administrative rutiner, personaloppfølging og det fysiske arbeidsmiljø har ikke vært
tilfredsstillende. Siste halvdel av 2017 har NCF jobbet målrettet for et godt og forutsigbart
arbeidsmiljø, med tilgang til nødvendige kontorfasiliteter og utstyr. Nytt kontorlandskap og
utbedrede rutiner gir et godt utgangspunkt for trivsel på arbeidsplassen. Administrasjonen vil holde
fast i den positive utvikling og bygge et team som i felleskap skal sette fokus på organisering og
utvikling av cricket i Norge.

0
AKTIVITETSNIVÅ VOKSEN
NCF arrangere ulike konkurranseformer for cricket hvert år. 12017 ble det arrangert seriespill i seks
divisjoner samt Norgesmesterskapet for klubblag på herresiden. Jentene fikk besøk fra Belgia for
turnering i Oslo. NPL ble årets store suksess med 8500 besøkende i løpet av 4 arrangementsdager,
der 4500 fulgte finalen fra sletta.

Norgesmesterskap (T20):

32 lag deltok i årets Norgesmesterskap der Star Cricket Klubb ble Norgesmestere etter å ha slått
Falken Cricket Klubb i finalen.

Seriespill:

Det var totalt 64 lag som deltok i seriespill i seks divisjoner i 2017. Dette var en økning på fem lag fra
2016. Sesongen ble spilt fra slutten av april til slutten av september.
Engasjementet og aktivitetsnivået har vært meget høyt gjennom hele sesongen. I flere divisjoner var
det lite som skilte mellom lag som knivet om opprykk og nedrykk.
Styret merket økende interesse fra klubber som ønsket å delta i organisert seriespill. Den store
interessen for seriespill gir økt trykk på en allerede vanskelig situasjon med altfor lav banekapasitet
og for få cricketanlegg.

Seriemestere i 2017:

Eliteserien (10 lag): Oslo
Førstedivisjon (10 lag): Nord
Andredivisjon (10 lag): Stabekk
Tredjedivisjon (10 lag): Lindeberg
Fjerdedivisjon (10 lag): Klemetsrud B
Femtedivisjon avdeling A (7 lag): Moholt
Femtedivisjon avdeling B (7 lag): Oslo B
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Jentecricket
Aktivitetstilbudet for jenter har grunnet administrative utfordringer ikke vært tilfredsstillende
gjennom 2017-sesongen. Etter sommeren har imidlertid administrasjonen jobbet målrettet for å
samle jentene — både de vi mistet på veien og nye spillere. Det har tatt tid og krever tålmodighet å
bygge tillit og få deres oppmerksomhet tilbake. Perioden har gitt oss innblikk og forståelse av
jentenes situasjon, der vi for neste år, vil legge til rette aktiviteter som muliggjør å få jentene tilbake
på banen. Med prioritering, kontinuerlig fokus og tilrettelegging, har vi i administrasjonen stor tro på
en spennende sesong for jentene i 2018. Norges Cricketforbund må fremover ha økt fokus og sikre
bedre rammebetingelser for utviklingen av kvinnecricket i Norge. Dette blir et prioritert område for
NCF fremover.

Turnering for jenter
Helgen 19. — 20. august 2017 avviklet NCF International women tournament. Trondheim, Falken og
Veitvet spilte mot Belgia på Ekeberg, der Falken Girls slo Belgia i finalen.
I oktober 2017 gikk Moholt CK og Battle of Cricket sammen og arrangerte kvinneturnering i
Trondheim.

BARNE- og UNGDOMSAKTIVITETER
På bakgrunn av årets utfordringer og hendelser sitter vi ikke på all data rundt aktivitetene for barne-
og ungdomsaktivitetene.

Det har vært god aktivitet i regi av NCF og aktører i Trondheim, Jessheim, Drammen, Sandvika på
Bjørnholt og I Oslo. Turneringer, skole og fritidsaktiviteter. Det er mange som jobber aktivt og positivt
i miljøet. Trondheim har utpekt seg som meget aktive i år og avviklet turneringer for både barn, unge
og kvinner.

Turneringer avviklet for 2017 ga spenning og stor entusiasme. Ungdomsturnering 2017 ble avviklet
for U13, U15, U17 og U17 T20.

Resultat
U13: Mortensrud-Aker Sports klubb
U15: Mortensrud-Aker Sports klubb
U17: Drammen CK
U17 T20: Strømsø CK

Unser sommerens ungdomsturnering for U19, gikk City CK seirende ut.

Samarbeidet med Bjerke Videregående skole har vært positivt også i 2017, der John Tvedt overtok
som ansvarlig trener høsten 2017.
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ORGANISASJON
2017 har organisasjonsmessig vært et utfordrende år for Norges Cricketforbund, spesielt på grunn av
sykdom og avganger i administrasjonen. Styreleder, og tidligere leder av arbeidsutvalget, Sondre
Sande Gullord gikk fra slutten av juni inn i den operative driften av forbundet, for å sikre koordinering
og gjennomføring av kritiske aktiviteter og oppgaver.

Samtidig som det har vært viktig å gjennomføre seriespill og andre planlagte aktiviteter, har et
administrativt utviklingshovedfokus gjennom 2017 ligget på styrking av, og koordinering av den
administrative kapasiteten. Det har vært avgjørende for Norges Cricketforbund å styrke administrativ
kapasitet blant annet på ledelses- og kommunikasjonssiden. En oversikt over ansatte gjennom 2017
er gjengitt tidligere i årsrapporten.

1 2017 har det blitt avholdt to lagledermøter og et kapteinsmøte før sesongstart, for å sikre god
dialog mellom NCF sentralt og tilknyttede medlemsklubber. Referater fra lagledermøtene er signert
av utvalgte klubbrepresentanter, og er publisert på NCF sine nettsider.

Norges Cricketforbund ble høsten 2017, utnevnt til ICC Accelerated Growth Member. Det er utnevnt
en egen Relationship Manager for Norges Cricketforbund, som sammen med Norges Cricketforbund
skal bidra til utvikling og kompetanseheving i norsk cricket. Utnevnelsen betyr at ICC ser et stort
potensial for videre utvikling og vekst for cricketidretten i Norge. ICC vil fremover jobbe tettere med
Norges Cricketforbund mot våre strategiske mål for 2018 og videre. For Norges Cricketforbund betyr
dette økt tilgang til kompetanse fra ICC, og en vesentlig økning i økonomiske tilskudd fra 2018.

Norges Cricketforbund var i november 2017 representert både politisk og administrativt ved Sondre
Sande Gullord og Gry Bruaas på møter og seminar i København med ICC og øvrige nordiske forbund. I
tillegg til fundamentering av et tettere samarbeid med ICC, ble dette starten på et tettere
administrativt samarbeid internt blant de nordiske landene.

Nye klubber meldt inn i NCF i 2017:

• Stord Cricketklubb
• Tønsberg Cricket Klubb
• Borg Cricketlag

I nnmeldingene gir flere medlemmer og en større spredning av cricketaktiviteten i Norge. Vi ser et økt
behov for en god oversikt over medlemmer, antall, utbredelse og aktivitetsnivå. Norges
Cricketforbund ønsker forsterket fokus og bevisstgjøring av idrettsregistreringen. Den danner et
viktig grunnlag for økonomiske støtteordninger og er en forutsetning for utvikling og vekst. Vi ser
positivt på utviklingen og forventer ytterligere vekst i 2018.

Kurs og kompetanseutvikling

• 12017 ble det gjennomført tre trenerkurs av sportssjef Muhammad Haroon, hvorav ett ble
arrangert i Trondheim. For dommere ble det i Oslo avviklet ACO Umpire Level 1 og ACO
Umpire Level 2 i mars 2017.
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• Som et ledd i kompetansehevning på klubbnivå har Norges Cricketforbund sammen med
Oslo Idrettskrets arrangert obligatoriske kurs for Oslo- og Akershus-klubbene. Obligatorisk
økonomistyringskurs ble avviklet i november 2017. Norges Cricketforbund har videre
samarbeidet med avdelingsleder for kompetanse- og klubbutvikling i idrettskretsen for
videre planlegging av kurs og klubbutviklingsprosesser.

• I samråd med NIFs breddeidrettsavdeling og seniorrådgiver for trenerutvikling har NCF
startet opp prosessen med å etablere Trenerløypa i Norges Cricketforbund. Målsetingen er å
være på plass med Nivå 1 i løpet av 2018.

• Sportslederens hovedansvar har vært trening og utvikling av alle landslag samt oppbygging
av en ny utviklingsstruktur for barn og ungdom.

ANLEGG og UTSTYR
Tilgangen til innendørsanlegget (NCA) på Tveita, er et viktig tilbud for å holde nivået stabilt og
aktiviteten oppe. Anlegget er fullbooket og behovet for ytterligere fasiliteter er stor. Med økende
cricketaktivitet og Norges Cricketsforbunds fokus på barn, unge og kvinner, er behovet for
oppdatering og vedlikehold av anlegget av stor betydning. Gode og sikre rammer rundt
treningsaktiviteten må være et hovedfokus mot 2018.

Anleggssituasjonen utendørs er fortsatt kritisk og gir store utfordringer for avvikling av seriekamper
og ungdomsturneringer. I tillegg hindrer det rekruttering og utvikling i det vi ikke kan fasilitere den
økende cricketaktiviteten.

Anleggene på Ekeberg 1, Rommen, Stubberudmyra, Bærum og Drammen har fungert etter
forventningene. Generell slitasje og dreneringsutfordringer, samt hærverk på Ekeberg 2 gav enkelte
utfordringer, som ble håndtert fortløpende. Endringer i Bærum vil gi mindre kapasitet, i det vi skal gå
inn i sambruk med Baseball om nytt anlegg. Vi er i god dialog med Idrettsråd, kommune og Baseball
forbundet, som vil gi optimale forhold ut ifra gitt situasjon.

NCF har i løpet av høsten opparbeidet et godt samarbeide med Oslo Bymiljøetat for avvikling av
kommende sesong. Viktig å få tilbake tillit og vise vår genuine interesse av å holde anleggene i god
stand. Rutiner for samhandling og dialog er satt i verk. I tillegg har vi et meget engasjert og kvalifisert
Anleggsutvalg vi kan dra nytte av.

Positive anleggsaktiviteter:

• Nye Ekeberg 2 er ferdigstilt og vil stå klar til 2018 sesongen.
• Ny cricketpitch etablert i Sarpsborg idrettspark.
• Trondheim kommune har vedtatt bygging av cricketpitch. Penger bevilget til etablering av

cricketpitch på banen i Lade idrettspark. Banen ferdigstillelse før starten av 2018-sesongen.
• Stavanger kommune, Lassa Idrettspark jobber med entusiasme og engasjement for å fremme

cricket og mulighet for anlegg på Lassa. NCF i samarbeide med lokale klubber, har fått
mulighet til å legge frem både behov og muligheter, være seg eget anlegg eller anlegg i
sambruk med baseball og/eller rugby. Vi ser positivt på egen pitch og deltakelse unde NM
2018 i Stavanger.
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I Oslo kommunes høringsutkast, behovsplan for idrett og friluftsliv står følgende oppsummert:

Status prosjekter
• Rehabilitering av cricketpitch på Ekeberg ferdigstilles i 2018.
• Etablering av to slagbur på Stubberud med ferdigstillelse i 2018.
• Servicebygg på Ekeberg planlegges ferdigstilt i 2019.
• Etablere fullskala cricketanlegg på Mortensrud med ferdigstillelse 2021/2022. Per i dag i

fasen forprosjekt.

Groundsmans arbeidsoppgaver er av stor betydning for en god avvikling av sesongen. I tillegg er
groundsman NCFs ansikt utad og et viktig ledd i vår drift. Rapporter og erfaringer fra 2017 viser at vi
har en jobb å gjøre, for å kvalitetssikre anlegg, utstyr og fasiliteter for 2018.

Maskinparken med våre to klippere, har en viktig funksjon for optimale forhold under kampspill.
Vi har lyktes å få oversikt å sette i verk nye rutiner for vedlikehold av maskinene, slik at
servicekostnader holdes på et stabilt nivå og klipper opprettholder sin kvalitet.

Gjennom ordning «Spillemidler til utstyr 2017» søkte 8 cricketklubber om å få dekket til sammen Kr.
216 799. Klubbene ble tildelt totalt kr. 150 549 kr, dvs. en dekningsgrad på 69,44 prosent.

LANDSLAG
Gjennom hele vinteren har sportsleder Mohammad Haroon trent lagene på vei mot en ny sesong.
NCA har vært flittig brukt på samtlige landslagsnivå.

Herrelandslagets treningskamp mot Danmarks utviklingslandslag på Svanholm Cricketklub, var
oppstarten til en spennende sesong, der Norge vant med 46 runs. En god oppkjøring foran årets
viktigste turnering i ICC World Cricket League.

Norges Cricketforbund har i 2017 vært representert internasjonalt 3 ganger i løpet av 2017
• Herrelandslaget deltok i ICC World Cricket League - Europe Div 1 juni 2017.

De spilte mot Belgia, Frankrike, Sverige, Tyskland og Østerrike. Vant over Østerrike, Frankrike
og Belgia men tapte for Tyskland.

• U25 deltok på turnering i Østerrike mai 2017. Seiret over Østerrike ogUCT
• U19 landslaget deltok Continental European Championship, Berlin, juli 2017.

De vant over Belgia og Sveits.

U19-turnering i regi av Norges Cricketforbund, august 2017, der Red vant finalen.

SESONGAVSLUTNINGEN
Sesongavslutningen for 2017 ble arrangert søndag 5. november i Get2Gether i Triaden, Lørenskog.
Gledelig stort oppmøte under arrangementet med gode tilbakemeldinger tross et utfordrende 2017.

KOMITEER

Sanksjonsutvalget
Sanksjonsutvalget, oppnevnt av Idrettsstyret, er sanksjonsutvalg i NCF for brudd på forbundets
spillereglement. Sanksjonsutvalget ferdigbehandlet totalt 22 saker i løpet av 2017. Utvalget kom noe
sent i gang med sitt arbeid for sesongen 2017, på grunn av manglende igangsetting fra NCFs
administrasjon.
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Ankeutvalget

Ankeutvalget fikk tilsendt og behandlet seks saker i 2017. Utvalget kom noe sent i gang med
behandling av saker på grunn av utfordringer i Norges cricektforbunds administrasjon.

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen fremlegger egen rapport i forbindelse med avleggelse av årsregnskapet.

Konkurransekomiteen

Konkurransekomiteen bestod i 2017 av en person; Iftikhar Aslam. Konkurransekomiteen hadde i
2017 ansvaret for å registrere nye spillere og godkjenne alle spilleroverganger.

Dommerkomiteen

Dommerkomiteen er en sentral komite i Norges Cricketforbund. Komiteen har hatt en stor
arbeidsmengde gjennom 2017-sesongen, fordelt på relativt få medlemmer og har utført et godt
arbeid. Omfattende flytting av kamper etter ødeleggelser på en av banene på Ekeberg bidro til
ytterligere arbeidsmengde på komiteen.

Anleggskomiteen

Anleggskomiteen har jobbet målrettet gjennom høsten for å en oppdatert anleggsmanual. De har
også befart samtlige anlegg for en tilstandsrapport med muligheter for utbedring. Komiteen har også
kommet opp med oversikt over mulige områder for sambruk med andre eksisterende idretter. Vi
oppfordrer AK til å vurdere ulike sambruksmuligheter, trekke inn klubber i de aktuelle områder og
utarbeide en samlet plan for en slik prosess.

I nnkjøpskomiteen

Innkjøpskomiteen bestod i 2017 av en person; Damon Crawford. Komiteen har vært involvert i store
innkjøp, spesielt på utstyrssiden.

ØKONOMI
Norges Cricketforbund har gjennom tidligere år opparbeidet seg en solid egenkapital. Idrettens
Regnskapskontor har også gjennom 2017 vært regnskapsfører for NCF, og samarbeidet har gjennom
året vært godt. Gjennom 2017 er administrative rutiner knyttet til økonomihåndteringen styrket, og
det er blant annet innført nye rutiner for reise- og utleggkostnader for ansatte og tillitsvalgte.

Etter et positivt resultat i 2016 på 126 041 kr, gikk forbundet med et negativt resultat i 2017 på
kr 60 289. Egenkapitalen var ved utgangen av 2017 på kr 1494 714.

Oslo, 9. apri l 2018

Sondre Sande Gullord Janne Cecilie Hafskjold Iser Otto Furuseth
Styreleder Styremedlem Styremedlem

Gry Bruaas

Generalsekretær

NORGES CRICKETFORBUND—Org.nr. 989 705 377 Årsberetning 2017

cn2357
Text Box
283.




