
 
 

Protokoll 

Styremøte 9, 2018 

Norges Cricketforbund 

Dato: Torsdag 18. oktober 2018, kl. 08:30 – 12:00 

Sted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion 

Tilstede:  

Sondre Sande Gullord  Styreleder  

Nora Sperre Vangsnes  Styremedlem 

Roar Bogerud   Styremedlem 

Janne Cecilie Hafskjold  Styremedlem 

Gry Bruaas   Generalsekretær 

Irene Silnes   Idretts- og markedskonsulent 

Tariq Mir   Kompetanse- og organisasjonskonsulent 

 

Ingen habilitetsutfordringer meldt inn fra styrets medlemmer. 

 

Sak 46, 2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Vedtak: 

Styret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste. 

 

Sak 47, 2018 Godkjenning av protokoll   
 

Vedtak: 

Styret vedtok å godkjenne protokoll fra forrige styremøte.  

 

Sak 48, Fastsettelse av dommerhonorar 2018 
I NCF’s budsjett for 2018 er det avsatt kr. 20 000 i godtgjørelse til Dommerkomiteens (DKs) 

medlemmer. Sesongen har vært travel og til dels krevende for DK, der det har ligget mye ansvar på 

hvert enkelt medlem. I samråd med dommerkomiteens leder, er det enighet om å dele summen likt 

mellom medlemmene. 

Vedtak: 

Styret vedtok at avsatt godtgjørelse for 2018 på kr. 20 000 skal deles likt mellom samtlige 

medlemmer i dommerkomiteen. 

Styret ber generalsekretæren vurdere nye rammebetingelser for 2019 i henhold til tilbakemeldinger 

og innspill fra Dommerkomiteen. 

 



 

Sak 49, 2018 Klage Stord CK 
Norges Cricketforbund har mottatt en klage til styret fra Stord CK vedrørende opprykksstriden i 

divisjon 5A, der 3 lag endte opp med samme poengsum på tabellen, like mange spilte kamper og like 

mange seire. Plasseringen på tabellen er i denne saken avgjørende for opprykk. Stord CK bestrider 

argumentene lagt til grunn for endelig resultat fremlagt av administrasjonen, hvor resultatet ble at 

Helsfyr CK rykker opp til divisjon 4. 

 

Spillereglementenes regler for opprykk og nedrykk ved lik poengsum § 17.1.2: 

 

Hvis det er lag som avslutter seriespillet med like mange poeng og like mange seire, skal laget 

med flest poeng i innbyrdes oppgjør mellom de lagene som ender på like mange poeng og like 

mange seire, få høyere plassering i tabellen.  

 

Vedtak: 

Styret støttet administrasjonens avgjørelse, med basis i spillereglementets bestemmelser. Helsfyr CK 

rykker opp til divisjon 4.  

Styret oppfordret generalsekretæren til å vurdere gjeldende spillereglement, slik at liknende saker 

hvor reglementet tolkes ulikt ikke oppstår. 

 

Sak 50, 2018 Klage Nord CK 

Norges Cricketforbund har mottatt en klage til styret fra Nord CK, knyttet til behandling av 

sanksjonssak om spilleberettigelse. På grunn av sakens alvorlige karakter, behov for ytterligere 

dokumentasjon og anke fra Nord CK har saken vært behandlet to ganger i sanksjonsutvalget og en 

gang i Ankeutvalget.  

 

Nord CK bestrider beslutningene fra sanksjons- og ankeutvalget, og ber om at ankeutvalgets 

avgjørelse omgjøres eller oppheves. Dette grunngis blant annet med påstander om feil i 

saksbehandlingen og oppnevning av sanksjons- og ankeutvalg.  

 

Norges Cricketforbund har fått bekreftet fra juridisk avdeling i NIF at interimsstyret for Norges 

Cricketforbund har kompetanse til å oppnevne forbundets sanksjons- og ankeutvalg. 

 

Vedtak: 

Styret mener saken er behandlet i tråd med gjeldende mandater og reglement i Norges 

Cricketforbund. 

 

Sak 51, 2018 Orienteringssaker  

 
1. Takt og tone i Norsk Cricket 

Styret og administrasjonen snakket om hvordan man skal forholde seg til ikke-konstruktive 

personer, kommunikasjon og usunn dialog. Styret og administrasjonen ble enige om at det 

må settes tydelige retningslinjer for håndtering av trusler og ikke-konstruktive 

tilbakemeldinger.  



Viktigheten av at Takt & Tone reflekteres i uttalte verdier og Norges Cricketforbunds 

strategiske satsingsområder i strategiplanen som utarbeides ble fremhevet, sammen med 

fokus på holdningskontrakter og etterlevelse av disse. Konstruktiv dialog og sunne 

diskusjoner skal prege norsk cricket.  

 

2. Moderniseringsprosessen 

I NIFs pågående prosess har både generalsekretæren og flere av styrets medlemmer tatt del i 

ulike samråd, hvor styringsgruppen for prosjektet har invitert til diskusjoner om alternative 

modeller for organisering av norsk idrett. Et revidert forslag vil bli sendt på høring til blant 

annet Norges Cricketforbund. Styret vil i neste styremøte drøfte et eventuelt høringssvar fra 

Norges Cricketforbund. 

 

3. Personal 

Generalsekretæren redegjorde for nåværende personalressurser og prosessen for ansettelse 

av ny sportssjef. Ytterligere behov for ressurser vil bli vurdert når skissert plan for sesong 

2019 foreligger. 

 

4. Forsikring 

Generalsekretæren informerte om pågående gjennomgang av eksisterende forsikringer og 

arbeidet med å undersøke muligheter for ny lisensforsikring i samsvar med idrettens 

retningslinjer. 

 

5. Sesongen 2018 er over 

Sesongen er over og Norges Cricketforbund er inne i en lang og viktig evalueringsperiode, 

som inkluderer tilbakemeldinger og innspill fra komiteer og utvalg, Bymiljøetaten og andre 

involverte. Sammen med egne erfaringer gir dette et godt grunnlag for planlegging av neste 

sesong, i forhold til målsettinger, budsjett og pågående prosesser. 

 

6. Jentecricket 

Generalsekretæren oppdaterte om nåværende situasjon for jentene og videre satsing. Med 

et positivt engasjement fra jentene selv og et økt antall klubber med fokus på jenter, kan 

norsk cricket gå en spennende 2019-sesong i møte. På Norges Cricketakademi er det satt av 

to fellestreninger i uken, som jentene kan disponere. Pågående prosess for å innhente trener 

som vil satse på jentene på tvers av klubbtilhørighet, for å gi jentene gode rammer for 

trening og utvikling.  

 

7. Landslagssatsing 

Generalsekretæren informerte om pågående planlegging av landslagsformatet. Norges 

Cricketforbund går en viktig tid i møte mot neste kvalifisering i juni 2019, og er nødt til å øke 

fokus på toppidrett med tilhørende aktiviteter, inkludert helse, ernæring, fysikk og teknikk. 5. 

november er samtlige landslagsspillere invitert til informasjon om planlegging og rammer for 

satsingen mot ICC T20 EQ.  

 

8. ICC HP-forum 

Generalsekretæren ble invitert og deltok på ICC’s High Performance samling tidligere i høst. 

Guernsey, Jersey, Danmark, Tyskland, Frankrike og Norge var del av ICC første satsing på 

området. Med ressurser fra både World Academy of Sport og ICC delegat fra Australia, fikk 

deltakerne tre aktive dager med fokus på toppidrett og hva som kreves i samtlige ledd. 



Lærdom og veiledning som kommer godt med i landslagssatsningen mot neste sesong.    

  


