
 

 

      

Protokoll ekstraordinært styremøte 12, 2019 

Norges Cricketforbund 

Dato: 22. november 2019 13:00 – 14:00 

Sted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion 

Tilstede:  

Shahbaz Tariq   President 

Neeta Sankholkar  Nestleder via Teams 

Moosa Ali Rashid  Styremedlem 

Nora Sperre Vangsnes  Styremedlem 

Asad Maaz    Styremedlem 

Razia Ali   Varamedlem 

Sulalit Bandyopadhyay  Varamedlem, via Teams 

Gry Bruaas   Generalsekretær 

Tariq Mir   Idrettskonsulent 

Jesper Møller   Utviklingskonsulent 

Afaaq Khan   Leder dommerkomiteen 

 

 

Sak 58, 2019 Endring av seriespillstrukturen  

I styremøte 11/2019 ble det vedtatt at administrasjonen i samarbeide med dommerkomiteen skal 

jobbe videre med utredning av formatet til seriespill for 2020.   

Bekgrunnen for vedtaket er behovet for å se på nye alternativ til gjeldende seriespillstruktur fra og 

med 2020. I påvente av et flertalls pågående og mulige bane- og treningsprosjekter samt tydelige 

signaler fra ICC, står vi overfor flere viktige valg i månedene som kommer, der vår nåværende 

situasjon vil være veiledende for våre valg. 

Her kan nevnes: 
1. Redusert banekapasitet i 2020 grunnet pågående prosjekter på Ekeberg og Rud. 
2. ICCs sterke anbefaling om å revurdere gjeldede seriespillstruktur. NCFs struktur, er ikke en 

modell i henhold til anbefalinger gitt Associate members. 
ICC støtter ikke en divisjonsmodell basert på 40, 35, 30, 25, 20 overs i de ulike divisjoner. NCF 
oppfordres til å tenke nytt og holde fokus på formater vi kan prestere - i konkurranse med 
resten av verden.   

3. Økt antall registrerte klubber/medlemmer tar del i seriespill. Per i dag 70 lag fordelt på 7 
aktive divisjoner. 

4. Økt antall lag lokalisert utenfor Oslo, gir økt reisevirksomhet. 
5. Utfordringer knyttet til administrasjon og logistikk i forbindelse med kampoppsett. 

 

Dommerkomiteens leder, Afaaq Khan sammen med styremedlem Moosa Ali Rashid har på 

oppfordring fra styret, arbeidet med utredning av nytt seriespillformat ut ifra utkastet som ble lagt 

frem under styremøte 11/2019. Parallelt har samtlige klubber være involvert i en innspillsperiode fra 

25. oktober til 8. november, 2019. Samtlige innspill er mottatt og vurdert under utredningen. 



 

 

 

Ny seriespillstruktur vil gi viktige og positive utfall for utvikling av cricket i Norge: 

Mer cricket 

Gjennomsnittlige ble det spilt 18 seriekamper i løpet av 2019-sesongen. Lag som kvalifiserte seg til 

NM fikk ytterligere 3 kamper samt finaler. Ny seriestruktur vil gi minimum 32 kamper pluss finale 

kamper. 

Klubber med bredere tilbud 

Med muligheten til å spille mer cricket øker behovet for større spillerstaller for ikke å risikere å rykke 

ned. Strengere regler vil tvinge lagene til å vokse, klubber til å slå seg sammen og øke lagenes 

spillerstall. 

Bedre resultater i T20 formatet 

Den nye seriestrukturen vi gi 10 ganger så mye T20-cricket for lagene. Resultater fra tidligere år har 

vist at vi trenger ytterligere erfaring for å hevde oss internasjonalt i T20 – formatet. Med økt antall 

T20-kamper, vil norske spillere få muligheten til å hevde seg i det mest økende spilleformatet på 

verdensbasis. 

Kortere løp: 

Klubber i de lavere divisjonene har lenge klaget på at veien for nye klubber til å spille mot de beste er 

lang og tidskrevende (over flere år). I den nye seriestrukturen vil flere lag rykke opp og ned, der løpet 

mot toppnivået vil kortes ned. 

Større talentpool: 

Mer talent vil komme frem via Premier- og Champions League enn noen gang før. Talentfulle spillere 

fra lag som ikke har nådd toppen/lagene vil synliggjøres tidligere. 

Enklere kampoppstilling: 

T20-modellen vil tillate en relativt lettere planlegging og oppsett av årlig kampplan. 

Flere klubber: 

Omstrukturering av ligaen vil gi oss muligheten til å utvide kampaktivitet, som er en viktig del av våre 

strategiske mål frem til 2021. 

 

Vedtak: 

Styret vedtok innføring av forslag til ny seriespillstruktur for 2020 med de endringer som kom frem 

under møtet, og ba generalsekretær sammen med administrasjonen, dommerkomiteen og en 

representant fra styret - Moosa Ali Rashid, tilpasse spillereglementet i henhold til den nye 

seriestrukturen. I tillegg må generalsekretæren tilgjengeliggjøre vedtaket for medlemsorganisasjonen 

sammen med en utfyllende presentasjon under lagledermøtet 2/2019. 


