
Oversikt vesentlige endringer i spillereglementet 2023 

§ 3.3.1 Alle spillere som ønsker å delta i organiserte turneringer i regi av NCF, må følge prosedyren i 
rekkefølgen som er angitt nedenfor for å søke om å bli spilleberettiget.    

a. Uregistrerte spillere vil kunne registrere seg ved å sende en forespørsel om opptak til 
ønsket klubb via min Min idrett Idrett som må godkjennes av klubben i Klubb Admin 
KA).   

(Veiledning klikk her, eller via NIF medlemskap klikk her. NIF medlemskap gir klubben 
mulighet til å legge inn ønskede innstillinger). Lisensansvarlig må opprette lisens for spilleren 
i Sports Admin (SA).  

b. Spilleren må deretter foreta registrering i NCFs turneringsystemet (CricClubs).  
c. Betale registreringsgebyravgift på kr 100,-  og betale lisens  
d. Godkjenning gjøres først av klubb og deretter av NCF etter kontroll i SportsAdmin 
(SA).    

Ffor registrering i (CricClubsTurneringssystemet) klikk her eller besøk: Norges Cricket Forbund 
Norwegian Cricket Federation (cricclubsturneringssystemet.com). Alle obligatoriske felt må fylles ut. 
Ved manglende betaling av registreringsgebyravgift og-/eller lisens, vil søknaden bli avslått. Ny 
søknad må da sendes.    
 

Årsak til endring: Det er 500 kr. i gebyr for overganger, mens registrering har vært gratis.  

Vi legger også til betaling av lisens som et krav for registrering av nye spillere i CricClubs 

 

§ 3.3.6 Samtlige spillere vil etter sesong slutt bli gjort inaktive i turneringssystemetCricClubs. Det vil 

ikke være mulig å velge inaktive spillere til kamp. NCF vil på grunnlag av lister fra sports admin på 

innbetalte lisenser registrert i SA, gjøre spillerne aktive igjen slik at de er tilgjengelige for uttak til 

kamp hver fredag. Haster det, send en betalingsbekreftelse for den aktuelle spilleren til adm. som 

innen 2 virkedager vil oppdatere CricClubsTurneringssystemet.   

Årsak til endring: Det blir en type sperre for å ikke kunne ta i bruk ulisensierte spillere 

 

§ 4.1.2 Godkjenning av overgang    

Moderklubben har en behandlingstid på inntil tre (3) virkedager (72 timer) fra forespørselen er 

mottatt. Ved Iinnsigelser til må moderklubben avslå overgangssøknaden i sports adminSA innen 

fristen nevnt ovenfor slik at overgangen ikke blir godkjent automatisk. Avslag må begrunnes og 

dokumenteres skriftlig, og sendes via admin@cricketforbundet.no  innen fristens utløp. Unnlater 

moderklubben å svare på henvendelsen innen den samme fristen, godkjennes overgangen 

automatisk. Blir en overgang underkjent eller en klage avslått av NCF, kan beslutningen klages inn for 

SanksjonsutvalgetSU (SU) innen 3 virkedager.   

Årsak til endring: tydeliggjøring av prosessen   

 

§ 4.3 Antall overganger    

   

Det er kun tillatt med maksimalt en én (1) overgang pr. spiller pr. sesongovergangsvindu. Søknad om 

overgang må registreres via mMin Iidrett innen overgangsvinduet stenger. En ekstra overgang kan 

gjøres før sesongstart eller før spilleren har spilt en eneste kamp. I sistnevnte tilfelle uavhengig av 

overgangsvinduet.  Søknad om overgang som mottatts etter at overgangsvinduet har stengt, 
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aksepteres ikke.   
Årsak til endring: for å gi mer fleksibilitet til spillere som ikke har spilt en eneste kamp 

 

§ 4.3.3 En spiller som ikke har spilt en offisiell kamp for moderklubben i løpet av foregående 

eller inneværende år, spillere fra lag som har trukket seg eller en klubb som er oppløst, kan få 

innvilget overgang utenfor overgangsvindu. En offisiell kamp, er en cricketkamp som er en del av en 

konkurranseaktivitet arrangert av NCF. Krav om samtykke fra moderklubb ved overgang bortfaller 

ved oppløsning av klubb og for spillere som har vært inaktive eller vært utmeldt av klubben tre 

foregående år eller mer. Dersom spilleren ikke har en spillerprofil i CricClubsTurneringssystemet, må 

§ 3.3.1 b også følges.  Samme regel vil gjelde hvis lag har trukket seg fra serien/all kampaktivitet eller 

at klubben er oppløst. Sistnevnte tilfelle vil i tillegg gi automatisk dispensasjon fra overgangsvindu.   

§ 4.4 Overgangsgebyrer  Overgangsavgifter    
a. Gebyr Avgift for en ordinær overgang er kr. 500,-    
b. Gebyr Avgift for overgang utenfor overgangsvindu er kr. 800,-   
c. Ekstraavgift gebyr i tillegg til ordinært gebyr for overgang til klubb/lag 

i høyere divisjon etter moderklubbens nedrykk, er kr. 5.000,-   
d. Overgangsgebyravgift for inaktive spillere og ved klubb nedleggelse/ 

oppløsning kr. 200,-   
  
  

Årsak til endring: Tungvint å få samtykke for inaktive og spillere som har vært utmeldt av en klubb i flere år og ved 

klubboppløsning 

 

§ 6.3.2 Det er ikke tillatt med flere lag fra samme klubb i samme divisjon. Unntak for Qualifying 

divisjonene, kvinneliga og ungdomsligaer, hvor det er tillatt man kan  å ha inntil to lag fra samme 
klubb med regulering på flyt av spillere, iht. §4.7.8 9.    
  
Årsak til endring: vi kan komme i den situasjonen at lag rykker ned til Qualifying div. hvor et annet lag fra klubber 

er i fra før av. 

 

§ 6.5.9.6 Bruke en ende for hele kampen som avgjøres av laget som vinner toss. Ved bruk av 

kamera bestemt av NCF, bortfaller retten til vinner av toss. Da vil best plasseringen av kamera 

avgjøre hvilken ende som skal brukes . 

Årsak til endring: Viktig å påpeke at filming/live streaming etter anmodning fra NFC og ikke klubben selv 

 

§ 6.5.9.7 En inning må være ferdig innen 45 minuttermin.. Ved forsinkelse på mer enn 5 

minuttermin. i en inning av 1. inning blir tilsvarende antall overs redusert. Ved mer enn 5 

minuttermin.s forsinkelse i skal inning fullføres. 2. inning, må fielding laget ta inn en ekstra fielder i 

inne sirkelen for hver overs forsinkelse. MaksMaksimalt 3 fielders. (5 min. per over)  Forsinket lag 

utover 5 minuttermin. straffes starffessanksjoneres med 5 penalty runs per forsinket over. (5 min. 

per over)  

Årsak til endring: Mer rettferdige konsekvenser for begge lag i begge innings 

 



§ 6.6.4 Divisjon 4 5 består av maksmaksimaltimalt 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. 

4. De 4 lagene som ender på 7., 8., 9. og 10. plass på tabellen etter avsluttet seriespill rykker ned til 

divisjon Qualifying. Forutsatt at det er to puljer i Qualifying divisjonen.  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. Hvis det er 

kun en pulje i Qualifying, vil lag på 8., 9., og 10. plass rykke ned.  

§ 6.6.5 Qualifying divisjon består av 20 lag delt i 2 puljer. Dersom banekapasiteten tillater det, åpnes 

det for å ha flere lag i enn 10 i en pulje. Ved to puljer rykker to øverste lag fra hver pulje opp til 

divisjonen over. Dersom det kun er en pulje, blir det som en ordinær divisjon hvor tre øverste lag 
rykker opp. Det spilles enkel serierunde. I 2022, vil kun det øverste laget fra hver pulje rykke opp til 5. 
divisjon.    
  
Årsak til endring: Etter erfaring 2022 sesongen hvor spørsmålet dukket opp  

 

§ 9.4 Forsinkelser underveis i kampen   

Hvis laget som har fielding i 1. inning ikke kaster sine overs etter tidsskjemaet som er satt opp for 
divisjonen, skal 1. inning fullføres. Forsinket lag straffes med 5 penalty runs per forsinket over. 2. 
inning reduseres med en over for hvert Tidsberegning for tapt tid: 4. minutt min. per over i Super 
League, og (4 minuttermin. og 15 sekunder i T20 kamp og 4 min. Oog 30 sek. iI T10 kamp.), som 1. 
inning er forsinket. Target score skal ikke reduseres.   
  

§ 9.4.1 Forsinkelser i 2. inning    

Hvis laget som har fielding i 2. inning ikke kaster sine overs etter tidskjemaet som er satt for 
divisjonen, skal inning fullføres. Forsinket lag straffes med 5 penalty runs per forsinket over. (4 min. 
per over i Super League og 4 min. og 15 sek. i T20 og 4 min. og 30 sek. i T10 kamp). Den totale tiden 
kan utvides med maksmaksimalt 30 minuttemin.. Er ikke kampen ferdig innen utvidet tid, gis det 
walkover mot det laget som er forsinket. kan tiden utvides med inntil 30 minuttermin.. Skulle det 
fortsatt ikke være mulig å fullføre andre inning innen utvidet tid, vil fielding laget tape kampen på 
forfeit/walkover. Merk at tiden ikke kan utvides pga. vær og baneforhold eller forsinket start.   
 

Årsak til endring: Det blir mer rettferdig med like konsekvenser for begge lag i begge innings. 
 
 

§ 9.6 Avlysning   

Kun dommerne i fellesskap kan avlyse en kamp på kampstedet på grunn av rådende vær og 
spilleforhold ved banen. Spilleforhold skal ikke anses som verken urimelige eller farlige bare fordi 
forholdene ikke er ideelle. Det faktum at gresset og ballen er våt, garanterer ikke at grunnforholdene 
anses som urimelige eller farlige. På banene i Drammen og Bærum kan sollys være et problem. 
Kampen skal ikke stoppes, men fortsettes fra den ene enden frem til sollyset ikke forstyrrer kampen. 
Samme prinsipp vil ved behov gjelde for andre baner.   
Merk, det er kun utfordrende vær- og baneforhold som gir administrasjonen grunnlag for å utsette 
kamper på kampdag eller tidligere. Utsatte kamper skal omberammes i tråd med gjeldende regler. 
Dommer- og scorerhonorar dekkes av NCF hvis kampen utsettes kampdag. er utsatt kampdag.   
 

Årsak til endring: Det er forskjellige praksis under en slik situasjon. Hensikten er at ingen tid skal gå tapt. For det 

må alle skal bruke samme løsning. 

 

 



§ 9.7 Resultat    

For at en seriekamp, også redusert, skal ha et gyldig resultat, må minst 40 prosent av totale overs av 
opprinnelig fastsatte kamplengde være spilt i begge innings. I langformat kamper spilt i september, 
vil den fastsatte kamplengden være den som gjenstår etter reduksjon.  I opprinnelige T20 kamper, 
gjelder minst 5 overs for hver inning. Når kun det ene laget i en Super League kamp har fått redusert 
overs pga. forsinkelse, skal 40% beregnes ut ifra den reduserte kamplengden og ikke den 
opprinnelige kamplengden. 40% regelen i Super League og 5 overs i T20 vil ikke gjelde hvis et lag blir 
all out.    Årsak til endring: presisering.  

 

 

 

§ 10.2.1 Lag som ikke melder inn kvalifiserte dommere/scorer til administrasjonen i NCF innen 
fristen, ilegges et gebyr en bot på kr 15000,- per manglende kvalifiserte dommer(e) eller scorer(e). 

Hvis gebyret ikke er betalt innen fastsatt frist, mister laget de retten til å deltakelse i inneværende 

sesong. Et evt.ev. gjenopptak vil skje i tråd med spillereglementets §§ 5.3.1, § 5.3.2 og, § 5.4.  Det er 
til enhver tid klubbens ansvar å ha nok kvalifiserte dommere og scorere før sesongstart.    
Klubber kan søke om dispensasjon fra denne regelen grunnet ved regionale/geografiske 
utfordringer.    
  
Årsak til endring: Innspill fra adm. som første alternativ for å løse problemet med dommere og 

ansvarsbevisstgjøring av klubber. 

 

§ 10.4.1 Dommerrapport, og opplastning og bevaring av kampskjema    

Hoveddommeren er ansvarlig for å laste opp kampskjema i scoringssystemet innen midnatt samme 

dag som kampen spilles. Dommerne forplikter å ta vare på kampskjema ut året. M, mens begge 

dommerne er forpliktet til å fylle ut dommerrapporten i CricClubsTurneringssystemet, før opplasting 

av kampskjema. Manglende dommerrapport og/eller innsendt kampskjema medfører bot et gebyr på 

kr. 1000,- En kaptein som ikke underskriver kampskjemaet, men deltar i møtet, skal ilegges en bot et 

gebyr på kr. 1000,- .   

Årsak til endring: erfaringen fra 2022 viser at det er slurv med opplasting av kampskjema i CricClubs. Kampskjema 

heller ikke sendt per epost ihht. tidligere praksis. 

 

§ 10.14.4 Kun spillere som er oppført på kampskjemaet før toss kan delta i kampen, med unntak av 

§ 10.15.3 Årsak til endring: unntaket manglet. 

 

 

§ 10.15.1    

Konsekvenser for Een bowler eller batter som har vært ute av banen i mer enn 8 minuttermin. vil 

ikke også være gjeldende for SuperSub. Eksempel: Bowler eller batter, må vente med å gjøre bowling 

eller batting tilsvarende tid vedkommende har vært utenfor banen.    

Årsak til endring: SuperSub får fritak fordi det er veldig vanskelig for dommerne å praktisere de. 

 

 



§ 12.1.1 Spilleren får ikke lov til å gjøre batting i kampen før lagets batting inning har pågått i løpet 
av spilletiden som er lik den uutløpte gjenstående straffetiden som er videreført fra forrige inning. 
Imidlertid når laget hans har mistet fem wickets i sin batting inning, kan han hen gjøre batting 
umiddelbart når laget har mistet fem wickets i sin batting inning. Hvis det gjenstår en utløpt straffetid 
på slutten av denne inning, blir den videreført til neste og påfølgende inning i kampen. Det gis unntak 
til SuperSub.  
 
Årsak til endring: Vanskelig å praktisere 8 minutts regelen for supersub. Diskutert på dommertreffene og blitt 

enige om å forslå unntak 

  
 

§ 12.1.2 Hvis spilleren forlater banen før han har sonet hele sin straffetid, blir gjenstående tid 

videreført som ubetjent straffetid. En utvist spiller kan ikke få godkjent sin utvisningstid som 

straffetid, og må sone straffetiden separat. Årsak til endring: For å holde utvisning og straffe tid separat 

 

§13.1 Utsettelse av kamper   

Ingen kamper utsettes eller endres på forespørsel fra klubber etter endelig publisering av kampplan. 

Med unntak av §§13.1.1 og §13.2  

AdministrasjonenNCF kan om nødvendig foreta endringer forutsatt at klubbene varsles minst fire 

uker før kampdatoen. Ved kortere varsel enn fire uker, må samtykke fra klubbene innhentes, med 

mindre det er dødsfall av en aktiv spiller i klubben.    

Årsak til endring: Administrasjonen kan av ulike årsaker ha behov for å gjøre endringer. 

 

 

§13.1.1 Swap   
Ved forespørsel kan mulighet for to swap muligheter vurderes. Swap betyr   
1. at laget Laget som ønsker en kamp utsatt, finner et annet lag som ikke allerede har møtt 
motstanderen deres i kampen som ønskes utsatt, og er villig til å bytte dag. Dere må da spille mot 
den motstanderen når det andre laget opprinnelig er satt opp til spille mot dem.   
2. hHele kampen kan byttes mot en annen kamp med tilsvarende kamplengde, forutsatt at alle fire 
lag samtykker.   
Den endelige beslutningsmyndigheten ligger hos administrasjonenNCF som foretar en 
helhetsvurdering av grunnlaget for forespørselen.  
 
Årsak til endring: Administrasjonen kan av ulike årsaker ha behov for å gjøre endringer. 

 

 

§ 14.3 Stumps Wickets og bails     
Lagene må ha med seg stumps wickets og bails på hver kamp, som må plasseres på pitchen senest 20 
minuttermin. før kampstart.   bot. Kampen kan ikke starte uten stumps, og regler som gjelder sen 
kampstart og walkover vil også gjelde her.  Årsak til endring: bot/gebyr fjernes som i §17.5.2 for lag som ikke 

har med seg ball.   
 

§ 16.1 Walkover   
Et lag kan ikke på egenhånd gi walkover. Et lag som på egenhånd gir walkover, vil trekkes 6 3 - poeng 
i serietabellen for inneværende sesong og ilegges en bot på kr 6000,- 3000,-  
Årsak til endring: For å avverge walkover, særlig ved utenbys kamper. Det var noen lag som valgte å melde 



walkover fremfor å reise utenbys. De har kun mistet 3 poeng og fått 3000,- i bot. En tur til Sandnes eller 

Trondheim koster mye mer enn det.  

 

§ 16.1.2 Lag som melder walkover for sent eller ikke dukker opp, må fortsatt stå til ansvar for 

betaling av sin del av dommer- og scorerhonorar. Klubbene må også stå til ansvar for kamper hvor 
NCF normalt skulle ha betalt dommer- og scorerhonorar. For å unngå belastningen av honorarer, må 
walkover meldes inn innen kl. 15:00 dagen før på hverdagskamper og innen kl. 15:00 på fredag for 
kamper som skal spilles i helgene.  
  
Årsak til endring: Presisering spesielt honorar for kamper NCF normalt skal betale. 

 

 

§ 17.4.3 Fristen for å anke er 2 virkedager etter at avgjørelsen er brakt den aktuelle part til kunnskap. 
Anker innsendt etter fristen skal avvises. Det kan i seppesielle situasjoner, særlig hvor det er behov 

for dokumentasjon, åpnes for å levere inn fristbrytende anke. Endelig frist skal likevel ikke 
overskride syv virkedager.   
  
Årsak til endring: det kan i visse situasjoner være vanskelig å få tak i dokumentasjon. 

 

 

 

§ 17.65.2 Dersom et lag bruker en annen ikke har ball enn det som er bestemt eller godkjent av NCF 
til en kamp, og/eller bruker en ball i kamp som de har kjøpt på egenhånd (dvs. ikke kjøpt fra NCF) skal 
laget ilegges en bot på kr. 1000 kr per kamp hvor det brukes en ikke-godkjent ball. vil regler for sen 
kampstart og walkover gjelde.    
 
Årsak til endring: Boten fjernes. Samme konsekvens som for å ikke ha med wickets.  

 

 

 

§ 18.1 Klubber må søke om tillatelse hos administrasjonen ifra NCF for å få tillatelse til for å bruke 

en cricketbane (matchpitch) i Oslo kommune til å spille kamp som ikke er organisert av NCF. Brudd 

på bestemmelsen kan medføre at laget foår et forbud mot å bruke banene for trening eller 
treningskamper. bot på inntil kr. 3000 til spillere og/eller klubb.   
 

Årsak til endring: Boten fjernes og annen type konsekvenser legges til. 

 

 

 

§ 18.3 Parkering på områder som disponeres av NCF uten tillatelse fra NCF skal straffes med kr. 1000 
i bot. Parkeringen skal kun skje på områder med P-skilt. Boten sendes til bileieren.   
 

Årsak til endring: Hører ikke hjemme under et spillereglement. Har aldri blitt brukt. 

 

 

 

§ 20.1.3 Kravet om Hhøyere overgangsgebyr grunnet moderklubbens nedrykk i henhold til §§ 

4.4.c og 4.6.1og § 4.4.c, vil ikke gjelde ved oppløsning av klubb bortfalle.  Et lavere gebyr ihht. §4.4d 
må fortsatt betales.    
 
Årsak til endring: Det vil ikke være rettferdig å kreve høyere eller ordinært overgangsgebyr ved klubboppløsning 

da det er utenfor spillernes kontroll. 

 

 



 

 

 

 

 

 

ICC endringer gjeldende fra 1. okt. 2022  
De viktigste endringene spillereglene til ICC som trådte i kraft 1. oktober 2022 er:  
Når en batter er out caught, vil den nye batteren komme inn på den siden utgående batter gjorde 
batting fra, uavhengig av om de har krysset før catch ble tatt.  
Bruk av spytt for å polere ballen: Dette forbudet har vært på plass i over to år i internasjonal cricket 
som et Covid-relatert midlertidig tiltak, og det anses som hensiktsmessig å gjøre forbudet 
permanent.  
En innkommende batter vil nå bli pålagt å være klar til å spille innen to minuttermin. i langformat, og 
nitti sekunder i T20Is forblir uendret.  
Dette kreves at en del av bat eller batter forblir innenfor pitchen. Skulle en batter gå utover det, vil 
dommeren kalle og signalisere dead ball. Enhver ball som vil tvinge batter til å gå utenfor pitchen, vil 
også bli kalt no ball.  
Enhver urettferdig og bevisst bevegelse mens bowleren løper inn for å bowle, kan nå resultere i at 
dommeren tildeler 5 penalty runs til batting laget, i tillegg til dead ball.  
Spillebetingelsene flytter metoden «Mankading» Run-out fra "Unfair play" til "Run out.  
Tidligere kunne en bowler som så batter bevege seg i retning wicket før leveringsskrittet, kunne kaste 
ballen for å forsøke å gjøre batter run out. Dette vil nå bli kalt en dead ball.  
Andre viktige endringer: Konsekvenser i kampen introdusert i T20Is i januar 2022, (hvorved fielding 
lagets unnlatelse av å kaste sine overs innen den planlagte tiden, fører til at en ekstra piller må 
bringes inn i inne sirkelen for gjenværende overs av inning, vil nå også bli tatt i bruk i ODI-kamper 
etter fullføringen av ICC Men's Cricket World Cup Super League i 2023.  
 

Vi er ikke pålagt å innføre alle endringer ICC har gjort. Det er ikke nødvendig å bake inn endringer vi skal følge i 

spillereglementet, siden vi allerede referer til ICC regler der vi ikke har særskilte regler. Men endringen må 

gjennomgås på oppfriskningskursene og klubbledermøte. 


