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Sak 49, 2019 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Styret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste.

Sak 50, 2019 Godkjenning av protokoll
Vedtak:
Styret vedtok å godkjenne protokoll fra forrige styremøte.

Sak 51, Ekstra tilskudd fra ICC
Tidligere i år mottok NCF et ekstra tilskudd fra ICC utover scorecard og turneringstilskudd for 2019.
En One-off grant for videre utvikling av norsk cricket, som bør unyttes i tråd med NCFs
strategidokument, samt satsningsområdene barn, unge og kvinner. Økt aktivitet i fokusgruppene vil
gi økt score/poeng, som igjen resulterer i ytterligere tilskudd og utvikling av norsk cricket.
Vedtak
Styret vedtok at ekstra tilskudd fra ICC i sin helhet skulle gå til å arrangere aktivitetslederkurs for
engasjerte medlemmer i norsk cricket. Dette for å øke stallen av gode veiledere, som skal være med å
sette cricket ytterligere på kartet via skoler og aktivitetssenter lokalt. Generalsekretæren bes om å
planlegge og gjennomføre arrangementet i henhold til det som kom frem på møtet.

Sak 52, 2019 Mandat og retningslinjer for NCFs uttakskomite
Under behandling av NCFs Delegasjonsreglement ble det besluttet at det er forbundsstyret som er
endelig beslutningsorgan ved uttak til landslag – for kvinner og menn. Det er dermed forbundsstyrets
ansvar å nedsette en uttakskomite som sammen med hovedtrener, gjør landslagsuttaket. Mandat og
retningslinjer for uttaks komité må være på plass og godkjent av styret. Forslag til Mandat og
retningslinjer for uttaks komité var vedlagt sakspapirene.
Vedtak:
Styret vedtok det fremlagte mandat for NCFs uttakskomite med de endringer som fremkom i møtet,
og ba generalsekretær tilgjengeliggjøre dette for medlemsorganisasjonen.

Sak 53, 2019 Veien til Rent Særforbund
I april 2017 vedtok idrettsstyret innføring av Kriterier for antidopingarbeid i særforbundene.
Innføring og overgangen har gått over noen år, men fra 2019 vil de særforbund som ikke oppfyller
kriterier for antidopingarbeid bli trukket 10% av årlig rammetilskudd. Samtidig skal forbundet legge
frem NCFs Handlingsplan for Antidoping til ICC innen juni 2020, en av mange kriterier som ICC
Associate Member.
NCF tok tidligere i år kontakt med Antidoping Norge (ADNO) for veiledning, og vil så snart styret har
vedtatt prosessen mot sertifisering som Rent særforbund, fortsette arbeidet mot sertifisering. En
prosess som følges opp av ADNO i form av arbeidsmøter og plan for implementering i særforbund,
klubb og medlemsmassen. Arbeidet med å forankre NCFs handlingsplan vil bli både teoretisk og
praktisk, der både ADNO og frivillige vil være synlige på crickets egen arena - på cricketbanen, under
turneringer, på årsmøter og annet som kan være aktuelt.
Arbeider vi i takt med forventningene, er NCF sertifisert som Rent særforbund i løpet av mai/juni
2020. Vedlagt sakspapirene «Kriterier for antidopingarbeid i særforbundene» og «Kriterier Rent
særforbund»
Vedtak:
Styret vedtok å starte prosessen mot sertifisering som Rent særforbund og ba generalsekretæren ta
kontakt med Antidoping Norge for videre fremdrift.

Sak 54, 2019 Opptak i European Cricket League (ECL20)
Norges Cricketforbund ble tidligere i høst kontaktet av Daniel Weston, grunnleggeren av European
Cricket League AG, som med stor suksess har entret Europa.
Danmark, Frankrike, Nederland, Italia, Romania, Russland og Spania var de første land som ble
godkjent av ECL styret som deltakende land. Arrangementet ble en så stor suksess at styret i ECL
ønsket å utvide antall deltakende land i 2020, der cricket Norge nå er invitert til å bli en del av ECLfamilien.
En invitasjon som gir norsk cricket en mulighet til å utvikle seg på alle nivå – i klubb, som spiller, som
dommer og som trener. En invitasjon som setter norsk cricket ytterligere på kartet og gir oss
muligheten til å vise oss frem i Europa.

ECL 2020 arrangeres i perioden 31. mai – 7. juni på La Manga, med vinneren fra årets
Norgesmesterskap.
Vedtak:
Styret vedtok opptak i European Cricket League (ECL20) og ba generalsekretæren ta ansvar for at
prosessen mot signert avtale går videre.

Sak 55, 2019 Høringsutkast ny forsikringsordning for NCF
I løpet av 2018/2019 fikk NCF innføring, informasjon og tilbud om ny og oppdatert forsikring tilpasset
cricket via Idrettens Helsesenter. I tillegg deltok representant fra Idrettens Helsesenter med egen
presentasjon under NCFs ordinære ting i mars 2019. Avtale om en fungerende og god
forsikringsordning vil innebære et betydelig løft for spillere, samtidig som det vil medførte en
betydelig ekstrakostnad. En kostnad som vil måtte dekkes av klubbene eller spillerne selv, eventuelt
delvis subsidiert av NCF. Før endelig forsikringstilbud via NCF blir vedtatt, vil alternative løsninger bli
sendt på høring til klubbene for innspill.
Under styremøte 9/2019 ble det vedtatt at Nora Sperres Vangsnes, sammen med ytterligere et
styremedlem, fikk fullmakt til å utarbeide et enkelt høringsdokument med alternativer, basert på
tilbudet fra Idrettens Helsesenter.
Nora sammenfattet en lang prosess og la frem forsalg til utsendelse for innspill med følgende
hovedpunkter:
•
•
•

Bakgrunn for høringsrunden
Om tilbudet fra Idrettens Forsikringssenter
Rammer for høringen

Vedtak:
Styret vedtok å sende ut høringsforslaget til samtlige klubber, og ba generalsekretæren påse at e-post
blir sendt ut omgående.

Sak 56, 2019 Endring av seriespillstrukturen
I styremøte tidligere i år har vi drøftet de utfordringer og muligheter vi har med dagens tilgang til
baner og treningsfasiliteter. For 2020 har vi utforutsibare forhold både på Ekeberg 2 og Rud, da det
er byggeprosjekter på gang i begge områder. NCF jobber aktivt for å få klarhet i planer, tidslinje og
oppstart, men har i skrivende stund ingen avklaring på nevnte områder. Det betyr at vi også i 2020
kan få utfordringer med banekapasiteten. Selv om det er noen prosjekter på gang, kan ikke disse
regnes inn når vi om få måneder settet opp kampplanen for 2020.
I tillegg har vi innspillene fra ICC Europa ved Esther de Lange under forrige styremøte – endringer vil
skje og kravene blir større. ICC utfordret oss på det sterkeste til å revurdere gjeldende seriestruktur,
både for å ta opp konkurransen med resten av verden i T20- formatet og for å utvikle oss der vi har
mulighet til suksess – spesielt med tanke på banekapasiteten og hvor vi befinner oss i dag.

Med statistikk, tabeller og tall fra serien 2019, har vi sammen med dommerkomiteen diskutert
mulige løsninger, hvor vi utfordrer oss selv i T20 formatet, parallelt med tilbud om seriespill i 30
og/eller 40 overs. Mulige løsninger ble skissert og lagt ved sakspapirene.
Det er avgjørende at det på nåværende tidspunkt tas stilling til veien og prosessen videre, slik at vi
har tilstrekkelig med tid til eventuelle høringer, vedtak og tilpassinger i arbeidet med kampoppsettet
for sesong 2020.
Vedtak:
Styret vedtok at administrasjonen i samarbeide med dommerkomiteen og representant fra styre Moosa Ali Rashid, skal jobbe videre med utredning av formatet til seriespill for 2020, basert på
diskusjonen i styremøtet. Endelig utkast til høringsdokument skal deles med styret for godkjennelse,
før det sendes ut til klubbene.

Sak 57 2019 Orienteringssaker
1. Ansettelse hovedtrener
Ansettelsen av hovedtrener er pågående der søknadsfristen gikk ut 15.10.2019. I alt 103 søknader er
under behandling. Det er satt opp en tentativ fremdriftsplan slik at samtlige kandidater får
nødvending forutsigbarhet og mulighet.
2. ICC Associate Membership Criteria Assessment
Som associated member, følger en lang rekke kriterier som må oppfylles for å kunne beholde status
og tilskuddsordningen. NCF dokumenterer i henhold til tidsfrister, og dertil i pågående prosess mot
handlingsplan for både antidoping og antikorrupsjon (Anti-corruption and Anti-doping policies)..
Neste forestående, blir godkjennelse av budsjett 2020, rapporteringstall for H2 og ICC Data
Submission i februar. ICC Data Submission legger grunnlaget for fremtidige tilskudd, der scoren blir
vurdert ut ifra dokumenter aktivitet, utvikling og stallen av trenere, dommere, scorere samt egen
finansiering.
3. ICC Ekstra tilskudd til klubbutviklingsprosjekt og anleggsseminar
På bakgrunn av at ICC Europa hadde noe utviklingspenger igjen i potten, ble samtlige land oppfordret
til å søke om ekstra støtte til konkrete prosjekter/planer. Med NCFs strategidokument som
veiledende har administrasjonene satt i verk prosesser for å følge opp de mål vi sammen vedtok på
tinget i år. NCF la således inn en søknad til støtte for klubb – og anleggsutvikling med spesifikke tiltak
som anleggsseminar og klubb besøk i hele Norge. Norges Cricketforbund ble tilkjent midler og
gjennomførte i høst vårt først anleggsseminar.
4. Post 2 og 3 – rapportering
Som en del paraplyorganisasjonen NIF er NCF påkrevd å oppfylle gjeldende krav og kriterier, på lik
linje med ICC. Dokumentert rapportering mot post 3 gir grunnlaget for de tilskudd NCF får til
aktivitetsfremmede midler for 2020. Post 3 tilskuddet skal ene og alene benyttes til utvikling- og
aktivitetsfremmende tiltak.

5. Klubb – og anleggsutvikling
Med vår nyansatte utviklingskonsulent Jesper på plass og ekstra tilskudd fra ICC øremerket Klubb –
og anleggsutvikling, er vi i full gang med pågående arbeid. Anleggsseminar ble avviklet med stort hell,
der samtlige beslutningstakere på anleggssiden fra hele Norge var inviterte. Et vellykket kurs som ga
nødvendig og viktig innblikk og forståelse av cricketfasiliteter, hvordan og hvorfor. Med oss hadde vi
2 representanter fra ClubTurf, NCFs hovedleverandør og ekspertise på pitch og treningsnett. Med
ekspertisen tilgjengelig i 3 dager, var vi på befaring i og utenfor Oslo. Dette for at ClubTurf lettere
skal kunne veilede og prise oppgraderinger og nye prosjekter.
Vi besøkte:
•
•
•
•

•
•
•

Samtlige baner i Oslo
Hamar, for å se på mulige områder med tanke på kommende deltakelse i NM-veka
Rud i Bærum, der det blir store endringer med ny bane med sambruk med Softball Baseball.
Sandvika, der det viser seg at vi har et fantastisk område med anlagt pitch som nå dessverre
er regulert til parkområde og dertil ikke egnet til cricket. Vi skal gjøre vårt for å synliggjøre
oss selv i kommende planlegging, da vi av erfaring vet at cricket i parkområder fungerer
utmerket i UK. Om ikke bane for kampspill, men for sosial cricket.
Asker, der 2 års arbeid nå snart er i havn med Norges flotteste trenings pitch så langt – laget
helt etter spesifikasjonene
Drammen, der kommunen vurderer en betydelig oppgradering av eksisterende bane.
Sandefjord, der et nytt anlegg ligger inne til politisk vurdering.

De kommende måneder skal generalsekretæren og utviklingskonsulent besøke eksisterende klubber
og nye områder med god egenorganisert cricketaktivitet. Under disse besøkene legger vi opp til møte
med klubb, idrettsråd, idrettskrets og anleggsansvarlige. Vi ønsker å samkjøre besøkene for å få mest
mulig ut av tiden og midlene som brukes. I møtene vil også representanter fra klubbene være
invitert. Bergen og Stord var først ute, kommende planer for besøk:
•
•
•
•

•

•

•

Hamar, hvor vi har egenorganisert cricketaktivitet både i Hamar og på Trysil. Denne
aktiviteten må samles og organiseres om cricketbanen på Hamar skal bli mer enn midlertidig.
Stord, for klubbesøk og møte med kommune, ordføreren og anleggsansvarlige.
Lyngdal, for møte med klubb, kommune og anleggsansvarlige. Her er det pågående samtaler
om mulig bane- og treningsfasiliteter på Lista.
Stavanger, for møte med klubb, kommune og anleggsansvarlige. Lassa CK har utviklet seg
raskt og i takt med idrettens mål og mening. I tillegg er det viktig å følge opp og synliggjøre
seg i prosjektet på Lassa Idrettspark, der det forventes ny informasjon om prosessen videre i
løpet av desember.
Trondheim, for klubbesøk, møte med Cricketforum Trøndelag, kommune idrettsråd og
idrettskrets. Selv om aktiviteten er god i Trondheim, er det forbedringspotensialet i
organisering og drift av Cricketforum Trøndelag.
Fredrikstad/Sarpsborg, NM-Veka 2021 er tildelt dette området samtidig er det økende
egenaktivitet som ønsker å organisere seg. Aktiviteten i regionen er grunnlag og argument
for å etablere baner og treningsmuligheter.
Nordland, Mo i Rana, Tromsø, hvor det viser seg at vi har egenorganisert cricket som ønsker
seg inn i det organiserte. Vårt mål er å samle representanter fra det lokale cricketmiljøet, for
å knytte nettverk i møte med kommunen, idrettsråd og idrettskrets.
Vi går spennende tider i møte både for videreutvikling av eksiterende klubber samt

organisering av nye klubber i nye distrikter.
6. Cricket damer
Det nordiske samarbeidet har prioriterte oppgaver for utvikling av cricket for damer/kvinner. Under
siste møte i Finland staket vi ut veien for neste år, der både økt aktivitet og utdanning stod i fokus. Vi
ønsker å se kvinnene representert som trenere, dommere, utøvere og frivillige. Og siden alle land er
knappe på de kvinnelige ressursene, må vi samarbeide på tvers av landene i Norden for å gi
eksiterende aktivitet et grunnlag å bygge videre på. Norge er ansvarlige for en innendørsturnering i
februar 2020, Sverige følger opp med turnering til høsten.
Skal vi nå kriteriene til deltakelse internasjonalt ICC turneringer må vi samle oss. Her må både jenten,
klubbene i samarbeid med NCF ta ansvaret for egen utvikling
•

ICCs kriterier for å delta i internasjonale turneringer er at vi har 8 lag i nasjonalt seriespill som
spiller 11 aside, hardball, minimun 20 overs. Dette er hårete mål, som er oppnåelig i løpet av
2020, hvis vi alle er med på å motivere klubber til å legge til rette og satse på kvinnene.
Kvalifisering for neste kvinnelige Internasjonale ICC turnering startet 2021 - vi har mulighet til
å søke dispensasjon til deltakelse, hvis vi kan vise til resultater i løpet av 2020.

7. NIF Digital
Moderniseringsprosessen begynner å ta form å gi resultater. Snart er alt samlet på en plattform, der
det blir enklere for både klubb og særforbund med organisasjon og drift. I forrige uke gikk det ut en
e-post fra NIF Digital som sa følgende:
Alle idrettslag må ha et godkjent medlemssystem innen 31.12.19. Idrettslag som ved
Samordnet Rapportering 2019 svarte at de benyttet excel, papir eller andre leverandører som
medlemssystem, vil motta en varsling om frist for gyldig medlemssystem mandag 14.10.19.
Idrettskretsene i samarbeid med NIF sentralt, vil følge opp de enkelte idrettslagene i ukene
fremover.
Dette et kriterier fra NIF som ikke lar seg utsette uten konsekvenser. NCF skal gjøre sitt for å følge og
veilede klubbene, slik at de er i havn med korrekt registering innen tidsfristen.
8. Cricket i skolen
I samarbeide med Utvalget for barn, unge og bredde, har vi startet opp arbeide med å få cricket i
skolen. Cricket i skolen vil også være på agendaen under kommende klubbesøk. En generell e-post er
utformet ment å sendes til aktuelle skoler. Her er det viktig å påse at vi ikke inviterer til mer enn vi
kan håndtere. Målet er å samle gymlærere og ansvarlige aktivitetsledere som kan bringe sosial
cricket videre inn i skolen. NCF har også stått for introduksjon og undervisning på en av byens
lærerhøyskoler, med 40 nysgjerrige studenter tilstede. Cricket i skolen er et viktig ledd for å få med
alle – også de som ikke kjenner cricket fra før av.

