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Protokoll 11, 2021                                                                                                                                                                                  
Norges Cricketforbund  

Dato: onsdag 23. juni 2021, kl. 16:00 – 19:00 

Sted: Digitalt via Teams 

Til stede:  
Shahbaz Tariq    President       
Neeta Sankholkar   Visepresident 
Farial Safdar   Styremedlem 
Moosa Ali Rashid   Styremedlem 
Yousuf Gilani   Styremedlem 
Bijeyata Kumari   Varamedlem  
Harpal Singh Sidhu  Varamedlem, unntak sak 73  
Gry Bruaas   Generalsekretær 
Erik Aas Andresen  Administrasjonen, sekretær 
 
 

Sak 66, 2021 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
Vedtak: 
Styret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste med de endringer som kom frem i møte. 
 

Sak 67, 2021 Godkjenning av protokoll  
 
Vedtak: 
Protokoll fra forrige styremøte 10/2021 er tidligere sendt ut og godkjent per e-post. 

 
Sak 68, 2021 ICC Introduction 
Andrew Wright, ICC Development Manager Europe, har ønsket et møte med det nyinnsatte styret, 
for introduksjon og informasjon. Det er avsatt 30 minutter til en samtale rundt cricket og forbundet. 
 
Vedtak: 
Styret tok oppdatering og veiledning fra ICC og Andrew Wright til orientering og tar med seg nyttig 
input i videre utvikling av norsk cricket. 
  
Sak 69 2021 Status NCFs varamedlemmer 
 
Cricketforbundets forbundsstyre ble valgt med følgende medlemmer for perioden 2021-2023: 
 

Rolle Navn Klubb 

President Shahbaz Tariq Friends CK 

Visepresident Neeta Sankholkar Stord CK 

Medlem Moosa Ali Rashid Klemetsrud CK 

Medlem Farial Safdar Falken CK 

Medlem Yousuf Gilani Drammen CK 

Varamedlem 1 Bijeyata Kumari Vestli CK 

Varamedlem 2 Harpal Singh Sidhu Sandefjord CK 
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Med en pågående dialog rundt varamedlemmenes rekkefølge, ble dirigenten, Trond Søvik, koblet 
inn. Han bekreftet følgende: 
 

«Signert og publisert tingprotokoll er gyldig og valget er avgjort i tråd med gjeldende lover. 
Bijeyata Kumari ble først valgt og med flest stemmer og utgjør dermed 1. varamedlem. Harpal 
Singh Sidhu ble valgt i 2. runde og med færre stemmer og utgjør dermed 2. varamedlem. Som 
dirigent på tinget kan jeg bekrefte gjennomføring og valgresultat. 
 

Med vennlig hilsen Trond A. Søvik» 
 
Det legges til at forbundsstyret ikke kan overprøve forbundstingets beslutning. Det betyr at styret i 
NCF ikke har myndighet til å revurdere valget gjort på Tinget, dette må i så tilfelle klages inn til NIFs 
organisasjon. 
 
Signert protokoll Forbundstinget: HER 
 
Vedtak: 
Styret tok informasjonen til orientering, det er ikke en sak styret kan ta stilling til. 

 
76, 2021 Avvikling av regional aktivitet T20 – oppfølging 
I forbindelse med påmelding til T20-aktiviteten i 2021, var det behov for en ekstra runde før endelig 
trekning og kampplan kunne utarbeides. Refererer til sak 76/2021 og tilhørende protokoll – HER. 
 
I tillegg var det behov for en gjennomgang av detaljer for avviklingen av T20 i Region Oslo. 
Ulike innspill fra styremedlemmer ble diskutert, vurdert og besluttet for optimal tilpassing ut ifra 
situasjonen. 
 
Vedtak: 

a) Styret vedtok å gå videre med Harpal Singh Sidhu forslag for Region Oslo, med totalt 197 

kamper 

b) Strukturen består av 7 gruppevinnere, 4 lag fra Oslo, ett lag fra Sørøst, ett lag fra Trondheim 

og ett lag fra Vestlandet, samt lag 8, som trekkes ved loddtrekning blant lag som er nr. 

2/runners up i alle grupper. 

c) Region Oslo, 1 - 2 divisjon fordeles i 2 grupper av 10 lag, fra oppsett T20, 2021. Utjevningslag 

hentes fra 3. div etter loddtrekning 

d) Region Oslo, 3 – 6 divisjon fordeles i 2 grupper, av 10/11 lag fra oppsett T20, 2021  

e) Regionene utenfor Oslo settes opp i samråd med administrasjonen 

f) Hvis Bjørvika CK går ut som vinner av T20, 2021, representerer de Norge under ECL 2022, hvis 

ikke står vedtaket fra sak 64.3, 2021  

g) Tentativ oppstart 4. juli, 2021 

 
Sak 70, 2021 Delegasjonsreglement for Norges Cricketforbund 
Formålet med delegasjonsreglementet er å gi en oversikt over hvilke lovpålagte oppgaver NCFs 
generalsekretær kan utføre på vegne av særforbundsstyret. Særforbundsstyret delegerer kun 
myndighet og ikke ansvaret for de lovpålagte oppgavene, og har gjennom delegasjonsvedtakene ikke 
frasagt seg retten til selv å utøve den delegerte myndigheten. delegasjonsreglementet er bygget på 
NIFs eget malverk for særforbund.  

http://www.cricketforbundet.no/resources/bilder/2021-NCF-Protokoll-Forbundstinget-14.-mars-signert.pdf
http://www.cricketforbundet.no/resources/bilder/Protokoll-Styremote-12_2021-1.pdf
http://www.cricketforbundet.no/resources/bilder/Protokoll-Styremote-10_2021.pdf
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Vedtak  
Saken ble utsatt til kommende styremøte i september. 

 
Sak 71, 2021 Oppsummering samordnet rapportering 2020 - cricket 
Samordnet rapportering er nå gjennomført og etter et par runder med purring på klubber som ikke 
hadde rapportert per 30.04.2021, så har vi endelig status klar. Vedlagt saksdokumentene en oversikt 
over idrettsregistreringen 2020. 
 

• Klubber registret inne fristen, antall 58, totalt 3460 «aktive» medlemmer. 

• Klubber med manglende registrering, antall 1, Fossum CK  

 

    Kvinner   

År 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år - 
Sum 
kvinner 

2020 62 218 173 55 179 687 

2019 53 206 189 92 145 685 

  Menn   

År 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år - Sum menn 

2020 74 355 580 442 1322 2773 

2019 89 351 596 475 1220 2731 

          

År Antall klubber i IR IR sum total     

2020 58 3460     

2019 58 3416     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det ble i tillegg laget idrettsspesifikke spørsmål fra cricketforbundet som klubbene frivillig kunne 
besvare. Dette gjaldt om kostnader for barn og ungdom knyttet til medlemsavgift, treningsavgift, 
kostnader til utstyr og reise. Problemstillinger knyttet til økonomi og utøvelse av idrett for barn og 
ungdom er noe NIF følger opp og pålegger særforbundene å jobbe med. Klubbenes besvarelser gir 
bl.a. en god indikasjon av kostnadsbilde for å utøve cricket for barn og unge i klubbene 
Samordnet rapportering 2020, særspesifikke spørsmål.  
medlemsavgift – treningsavgift – kostnad utstyr – kostnad reiser  
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Hva er klubbens medlemsavgift for barn 12 år og yngre? 

kr. 50 til 100  

Kr. 101 til 200  

Kr. 201 til 300 

Mer enn kr. 300  

 
 

Hva er klubbens medlemsavgift for ungdom 13 til og med 19 år? 

kr. 50 til 100  
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Mer enn kr. 300   

 
Hva er klubbens treningsavgift for barn 12 år og yngre? 

Har ingen treningsavgift   
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Hva er klubbens treningsavgift for ungdom 13 til og med 19 år 

Har ingen treningsavgift   

Kr. 101 til 200  

Kr. 201 til 400 

Kr. 401 til 600 

Kr. 601 til 1000 
Mer enn kr. 1000 
  

 
 
 
 

Hva er estimert kostnad for påkrevet utstyr for barn 12 år og yngre for å være med i klubben? 

Ingen kostnad, klubben har alt utstyr til lån 

Kr. 400 eller mindre 

Kr. 401 til 600 

Kr. 601 til 1000 

Kr. 1001 til 1500 

Mer enn kr. 1500 
 

 

0

10

20

30

40

Antall besvarelser

Treningsavgift barn 12 år og yngre

Har ingen treningsavgift Kr. 200 eller mindre Kr. 201 til 400

Kr. 401 til 600 Mer enn kr. 600

0

5

10

15

20

25

30

Antall besvarelser

Treningsavgift 13 - 19 år

Har ingen treningsavgift Kr. 101 til 200 Kr. 201 til 400

Kr. 401 til 600 Kr. 601 til 1000 Mer enn kr. 1000



 

Norges Cricketforbund 
Ullevål stadion, Sognsveien 73, NO-0854 Oslo 

 
 
 
Hva er estimert kostnad for påkrevet utstyr for ungdom 13 til og med 19 år for å være med i 
klubben? 

 

Ingen kostnad, klubben har alt utstyr til lån  

Kr. 401 til 600  

Kr. 601 til 1000  

Kr. 1001 til 1500  

Kr. 1501 til 2500  

Kr. 2501 til 3500  

Mer enn kr 3500   
 

 
 
 

Hva er estimert årlig reise- og oppholdskostnad for barn 12 år og yngre for å være med i klubben? 

Ingen kostnad 

Kr. 601-1000 

Kr. 1001 til 1500 

Kr. 1501- 2500 
Mer enn kr 2500 
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Hva er estimert årlig reise- og oppholdskostnad for ungdom 13 til og med 19 år for å være med i 
klubben? 

Ingen kostnad 

Kr. 401-600 

Kr. 601-1000 

Kr. 1001 til 1500 

Kr. 1501- 2500 
Mer enn kr 3500 
  

 
 
Vedtak:  
Styret tok gjennomgangen og vurdering av tall fra samordnet rapportering 2020 til orientering. 

 
Sak 72, 2021 Dispensasjon dommervirke 
Som et resultat av styrets vedtak Sak 54B, 2021 – LES HER har vi mottatt søknad om dispensasjon. 
Med det som utgangspunkt, har administrasjonen hentet informasjon og veiledning hos NIF avdeling 
HR og Næringslivets Hovedorganisasjon NHO/Abelia hvor Norges Cricketforbund er medlem. Det er 
innhentet lover/retningslinjer som ligger til grunn for ansattes rettigheter utenfor arbeidstiden og 
hvilke handlingsområder arbeidsgiver har mot sine ansatte, når det gjelder verv og ekstraarbeidet. 
Vedlagt saksdokumentet lå utdrag fra NIFs «Personalhåndbok knyttet til Ekstraarbeid verv/oppdrag» 
samt søknad om dispensasjon. 
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http://www.cricketforbundet.no/resources/bilder/Protokoll-Styremote-8_2021.pdf
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Vedtak fra sak 54B, krever tydelige kriterier for både grunnlag og dispensasjon, slik at alle behandles 
likt og i tråd med retningslinjene. Retningslinjer/kriterier må tydeliggjøres for alle som ansettes eller 
tar verv i Norges Cricketforbund, likeledes gjøres kjent for medlemsorganisasjonen utover bare en 
protokoll. Bare da kan et slikt vedtak stå på egne ben med forutsigbarhet og rettferdighet. 
 
Vedtak:  
Styret vedtok at søknad til dispensasjon blir avslått. Hensikten med vedtaket var kun å forhindre 
rolleblanding og har ingenting med hva et styremedlem/ansatt i NCF bruker fritiden til. 

 
Sak 73, 2021 Klage Sandefjord CK dommerkomiteen 2021 

Klage på innstillingen av dommerkomiteen 2021 fra Sandefjord CK ble mottatt per e-post tidligere i 
år. Klagen har vært omtalt ved ulike anledninger, derfor hensiktsmessig med endelig avklaring. 
Vedlagt saksdokumentet, Sandefjord CKs klage, sakspapirer fra styremøte 2021-3, 2021-6 samt 
tilhørende protokoller. 
 
Som nevnt i tidligere saker knyttet til innstilling av bl.a. dommerkomiteen, er det flere kriterier som 
vurderes for anbefaling av kandidater. 

• Listen av tilgjengelige kandidater etter påmeldingsfristen 

• NCFs strategi og utviklingsprosesser 

• Kandidatens kompetanse og erfaring  

• Kandidatens personlige holdninger og engasjement 

• Engasjere de som representerer våre fokusområder - barna, ungdommen og kvinnene 

Tilgjengelige ressurser ble i begge omganger vurdert etter de kriterier vi har stilt, for samtlige utvalg 
og komiteer.  
 
Vedtak:  
Styret vedtok at vedtaket fra sak 38/2021 blir stående uendret. 
 
74, 2021, Orienteringssaker 
 
STATUS ADMINISTRASJON 

1. Generell status fra administrasjonen 

Drift, økonomi, gjenåpning av idretten, deltakelse på idrettstinget samt en alvorlig varsling 

om rasisme/taksering mottatt fra Stavanger Idrettsråd via av NIF Bredde. Saken er anmeldt 

og behandles lokalt. 

 

2. Styret har oppnevnt arbeidsgrupper knyttet til sak 58, 2021 tingsaker til oppfølging 

1) Endrede kriterier for deltakelse i nasjonale seriespill med Shahbaz, Bijeyata og Moosa 

2) Regional serieavvikling, oversendelsessak med Neeta, Yousuf og Harpal 

3) Opprette markedsutvalg med Yousuf, Bijeyata og Harpal 

4) Sesongavslutning med Yousuf, Farial og Moosa 

 

Gruppe 1 delte sin status skriftlig, men ingen av arbeidsgruppene fikk tid til en 

muntlig oppdatering. Prosessen vil følges opp i tiden frem til kommende styremøte. 

 

 

 

http://www.cricketforbundet.no/resources/bilder/Protokoll-Styremote-6_2021.pdf
http://www.cricketforbundet.no/resources/bilder/Protokoll-Styremote-8_2021.pdf
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3. Barneserien (nyhet) 

I. Barneserien, U9 og U11 er ment som en lavterskel aktivitetstilbud for de minste.  

II. Enkle regler og involvering av trenere, foreldre, ledere som veiledere i gjennomføring 

av kamper. 

III. Kan spilles uten pitch og lagene består av 7 spillere. 

IV. Klubbene har blitt oppmuntret til å melde på så mange lag som mulig og klubbene 

oppfølges via e-post og samtaler i tillegg til sosiale medier. Region Vest viser god 

interesse, mens spesielt Oslo har dårlig påmelding tross sitt potensiale med mange 

klubber.    

V. Starter 7. august og vil vare noen uker avhengig av hvilken region det spilles i.  

 

4. Ungdoms serien 

i. U-serien i Oslo startet lørdag 5. juni og avsluttes 21. august i Oslo.  

ii. Kampene er satt opp i helgene frem til herre serien begynner 

iii. U19, fire lag – U17, to lag - U15, tre lag – U13, syv lag 

iv. Noen klubber har trukket sine lag fra U seriene 

v. Det er nå iverksatt arbeid for å få påmeldt lag til U-serien i øvrige regioner foruten 

Oslo med start 7. august. Region Vest har allerede nok lag til å starte seriespill, men 

det fortsatt er lite lag i de øvrige regioner.  

 

STATUS UTVALG & KOMITE 

Når det gjelder oppfølging av komiteer og utvalg, er de fleste av disse ikke politisk valgte. 
Fagkomiteene/utvalgene er oppnevnt for å styrke idretten ved å kombinere innspill til utvikling og 
selv være aktive innenfor sine mandater som igjen bygger oppunder strategiplanen. Slik sett jobber 
de for å levere til styret i tett samarbeid med administrasjonen som fungerer som en koordinator. 
 
UTVALG KVINNER 
NCF ansvarlig inn mot komiteen, Erik 
15.04.2021: Startup meeting with introductions 

Discussion on Mandates 
Season 2021 

01.05.2021: Meeting, discussion on Mandate "Recruitment" 
11.05.2021: Meeting, WhatsApp discussion Season 2021 

• Contact the clubs to check for their availability and any requirements for the season. 

(Amna, Hina, Farima and Ramya checked the availability of Vestli, Falken and Fjord. Will 

continue contacting the other clubs as well. Fjord has a special requirement like they will 

only play with indoor ball as they are new team.) 

• Furthermore, details have been sent to NCF through email (Subject Season 2021). 

 
Outcome plans from the above meetings: 
Recruitment 

• Plans for arranging Open day for women/girls at least once a month. Detailed email has 

been sent to NCF (subject: Recruitment Program for Women Cricket). 

• Contact the clubs and help them in recruitment materials like making posters and 

publishing. Discuss and work on how we can attract the kids to new teams. (an example 

email for the clubs has been sent in previous email sent to NCF regarding open day 
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program). This can be done as soon as possible, so we can start delivering the posters or 

brochures during summer school event as well. 

• Publishing: Plan to include school and collage notice boards as well along with NCF 

website and FB page. This increases the audience range. 

• Tennis ball tournament. 

Responsibilities: 

• Once the email sent to all the clubs, the members going to pick up the clubs upon the 

received responses and start working with contact persons. 

• Razia and Arshad wants to focus on coaching side, so they will take up the 

coaching/presenting sessions during open days along with other available members. 

• Based on the availability, one from the committee will take up the charge for each open 

day. So, everyone will be included and avoid only one working all the time. 

Season 2021 

• It would be great to get a fixture from Tariq and DK first like last year, so that it gives the 

clubs a concrete date to check the availability and move the dates forward/backward 

based on their responses (Similar to last season). 

 
BARN, UNGE OG BREDDDE 
NCF ansvarlig inn mot komiteen, Erik 
Se sak på cricketforbundet.no.   

1. Antall møter: 2 (Oppstartsmøte og oppfølgingsmøte) 
 

2. Delegerte ansvarsområder: Fortette å jobbe sammen. Roller avgjøres i neste møte. Vi har 
bestemt oss for at hver enkelt tar ansvar for ulike regioner og følger opp utviklingen. 
 

3. Handlingsplan: For øyeblikket planlegger vi hvordan sommerskolene organisert av NCF kan 
være broen mellom klubber og deltakere. Arbeidsoppdrag: Hvordan kan vi motivere klubber 
til å rekruttere ungdom? 
 

4. Fremdriftsplan: 
a. Involvere klubbene til å organisere aktiviteter for barn og ungdom 
b. Organiser åpne dager 
c. Samarbeid med kvinneutvalget 
d. Initiere og følge opp seriespill for barn og ungdom 

 
5. Spennende prosjekter: 

Prithvi har kommet på ideen om å gjennomføre en undersøkelse med klubber som målgruppe. 
Hovedmålet med undersøkelsen vil være å innhente kunnskap om: 

a. Hvor interesserte klubber er å danne et barne- eller ungdomslag 
b. Hvilke utfordringer finnes?  
c. Hva vil motivere klubbene til å danne et ungdomslag? 
d. Sammen med dette var komiteens medlemmer aktive i å gi innspill til barneseriene 

U9 og U11. Vi vil komme tilbake med en mer konkret handlingsplan etter vårt neste 
møte.  
 
Takk!!!! Barn, ungdom og bredde komité 
 

  

http://cricketforbundet.no/nyheter/cricket-trenger-enda-flere-barn-og-ungdom-i-seriespill--
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DOMMERKOMITEEN 
NCF ansvarlig inn mot komiteen, Gry 
Merk nettsiden Umpires Corner 
 
1. Usman Haider: 

• Responsible for setting up umpires for the Oslo/Drammen region.  
• Will take part in the education/refresher course, assist various Umpiring courses conducted 

by DK/NCF and monthly umpires meet. 
  

2. Chitta Ranjan Dash: 
• Responsible for setting up umpires for the rest of the region which includes Trondheim, 

Stavanger and Sandefjord. 
• Will take part in the education/refresher course, assist various Umpiring courses conducted 

by DK/NCF and monthly umpires meet. 
• Will assist Usman if required. 

  
3. Bilal Sheikh:  

• Responsible for setting up scorers for all regions. 
• Will take part in the education/refresher course, assist various Umpiring  courses conducted 

by DK/NCF and monthly umpires meet. 
• Will coordinate with Dash for setting up umpires in Trondheim if he needs any help. 

  
4.  Sudhanshu Shekhar Pandey: 

• Will be handling complaints received from various parties. 
• Will prepare all the reports and send it to the Admin/Board if required.  
• Will take part in the education/refresher course, assist various Umpiring courses conducted 

by DK/NCF and monthly umpires meet. 
 

5. Ammar Zainee: 
• Will be helping DK if there is any member who is not available or inactive for any reason. 

  
6. Boundary Assessment Consultant: (Tentative) 

• Will make sure that the BA will be completed with the list of umpires provided by the DK. 
• Will follow up with the umpires if needed. 
• Submit a report to the DK. 

  
6. Ashis Patro 

• Vendor management. This includes being well versed with the CricClubs on how the different 
functionalities work and share knowledge with peers to use. 

• Helping and coordinating with the vendor for league schedule preparation.  
• Prepared several reports and analysis based on the schedule received from CricClubs. 
• Overall function of DK and make sure that all the roles and responsibilities are met. 

 
Meeting Details: 
Regarding the meetings, it's difficult to give you an exact number of meetings but I can roughly give 
you an idea on what level of meeting I/members of DK involved during the season so far. 

• As far as my involvement/meeting is concerned, I have been involved with Admin/Tariq with 
several meetings/discussions regarding Spillereglement, TA and CricClubs 
replacement/integration, season format for 2021 since November 2020, Dommer contract. 

• Muliple meetings with CricClubs regarding existing functionality and new functionality for 
our requirement and proper test to make sure that it works according to our need.  
 

http://www.cricketforbundet.no/forbundet/dommers-corner/kontakt-dommerkomiteen
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Within the DK members: 
• Attended several refresher courses to educate all the umpires about new rules and 

guidelines. 
• Attended several courses to go through the Scoring courses with the scorers.  
• Meetings with all the DK members to go through different routines and functionalities. 
• Routines on how to assign scorers and umpires in CricClubs. 

 
Boundry Assementet – BA  
Endelig har vår relationship manager hos ICC, Esther fått kontakt med de som skal holde online BA 
Workshop, tross en travel hverdag. I første omgang blir det kun DKs utnevnte ansvarlige for BA. 
Deretter planlegges videreutviklingen av flere kandidater. Møte for planlegging av online workshop 
holdes torsdag eller fredag denne uken.  
 
SANKSJONSUTVALGET 

• Ingen oppsatte møter annet enn oppstartsmøte med NCF. SU er avhengig av at det spilles 

kamper og håndterer saker som meldes til SU innen de fristene som er definert i mandat og 

NIFs regler. Vi har bare hatt et orienteringsmøte på telefon.   

• Alle i komiteen har tilgang til mandat, strategi og spillereglement. SU er avhengig av å holde 

seg oppdatert til spillereglement til enhver tid.  

• Oppgaver i SU fordeles ihht sakens karakter og omfang. Da inhabilitet kan spille en rolle så 

velger SU å ha rullerende ansvarsfordeling når det gjelder behandling av saker og referat.  

• Møter settes opp basert på omfang av innkommende og rapporterte saker. Møtereferat 

skrives rullerende etter et fastsatt NIF mal.  

• Leder for SU holder oversikt over innkommende/rapporterte saker. SU leder sender 

avgjørelse på en sak etter at medlemmene i komiteen har behandlet saken. et medlem som 

er inhabil involveres ikke i saken. SU følger mandat og NIFs regler.  

• Innmeldte saker diskuteres i komiteen gjennom ulike kanaler - nettmøter, e-post, telefon og 

andre relevante kommunikasjonskanaler.  

• SU utarbeider årlig rapport på antall saker som er meldes inn.     

 
SELECTION COMITY  
The Selection Committee includes the Following personnel: 

• Dominic Telo – Chief Selector 

• David Kilhulm – Selector 

• Zeeshan Siddique – Selector 

• Pooja Kumari - Selector 

  
Current Tasks 
NCF Series Men – A selection meeting was held with the task to identify the top domestic performers 
from the Oslo Clubs to select 3 teams which will take part in the NCF Series. The selection committee 
took into account the following: 
 

1. Current National Squad Team Members 
2. Top Domestic performers over the last 2 years. (Stats from CricClubs were used to assist) 
3. Selectors Knowledge of current domestic players 

 
Taking into account, the domestic and NCF Series Stats the Selection Committee will then select 
squads for the various tournaments accordingly. 
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NCF Womens Series (Oslo) 
Pooja Kumari will be leading the Womens NCF Series and ensuring that 3 teams be divided equally to 
ensure we as a selection committee have the opportunity to see the current and potential women 
National Team Cricketers in the Oslo Region 
NCF Youth Series 
Stats from the current Domestic Youth Series will be taken into account prior to the selection of the 
Various NCF Youth Series which we will run during the course of 2021. 
 
NCF Series (Regional) 
We are currently in the process of arranging the top domestic performers in the various regions 
outside of Oslo to take part in an NCF series. This would entail both the Men’s, Women’s and Youth 
and ensure that we give all cricketers in Norway and opportunity to put their names forward for 
National Selection. 
 
NATIONAL TEAMS 
 
MENS 
Tournaments: Due to COVID 19 multiple tournaments and Series have unfortunately been either 
postponed or cancelled. However, the Following Series and Tournaments are still set to take place: 
 
Germany Quadrangular Series: 
Dates: 5th -8th August 2021 
Venue: Germany 
Teams: Germany, Norway, Spain, France 
Format: T20I 
 
Sweden Series 
Dates: August 2021 
Venue: Norway 
Teams: Norway, Sweden 
Format: T20I 
 
ECC 2021 
Dates: 8-13th September 2021 
Venue: Spain 
Teams: Scotland XI, Norway, Sweden, Belgium, Spain 
Format: T10 
 
WOMENS 
Sweden Series 
Dates: August 2021 
Venue: Sweden 
Teams: Sweden, Norway 
Format: T20 and T20I 
 
Youth U19s 
Germany Series 
Dates: TBC 
Venue: Germany 
Teams: TBC 
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Due to COVID 19, many of the planned events we had in our schedule have unfortunately not been 
able to take place however we are continuously working to ensure our National Teams will be able to 
part take in beneficial international cricket during 2021. 
 
STATUS FRA ARBEIDSGRUPPENE KNYTTET TIL SAK 58, 2021 TINGSAKER TIL OPPFØLGING 
For de ulike saker ønskes en statusrapport for plan og fremdrift. Der det som et minimum bør kunne 
deles en plan for videre prosesser, inkludert møteplan, fremdriftsplan og frist for delmål. 
 

• Endrede kriterier for deltakelse i nasjonale seriespill 

o Shahbaz, Bijeyata og Moosa 

 

• Regional serieavvikling, oversendelsessak 

o Neeta, Yousuf og Harpal 

 

• Opprette markedsutvalg 

o Yousuf, Bijeyata og Harpal 

 

• Sesongavslutning 

o Yousuf, Farial og Moosa 

ANLEGG 
Viser til nettsiden og oppdatering anlegg - HER 
 
NPL 2021, OSLO CK 
Orientering om henvendelse og dialog med Oslo CK i forbindelse med mulig avvikling av NPL 2021. 
Under orientering ble det vis til tidligere dialog og gjeldende samarbeidsavtale.  
 
Grunnet sen henvendelse og uforutsigbarhetene som følger oppgradering av Oslos baner og 
pågående pandemi, ble følgende meddelt Oslo CK:  
 

«I 2021 vil det ikke være rom for arrangement utover seriespill for voksne, ungdom, barn, 
kvinner, NCF-seriene samt landslagskamper med Nordiske på plass. I tillegg til oppgradering 
av alle Oslos baner er det anleggsvirksomhet på Rud og mye uforutsigbarhet med 
banekapasiteten. 
 
Med nye forventliger fra NIF og ICC og ny strategi vedtatt, håper vi Oslo CK - som en erfaren 
klubb, vil vise frem sine ungdom og kvinner og være med på både Kvinneløfte og 
ungdomsløfte inn i den kommende periode. For klubber som ikke har fulle lag for 
kvinner/ungdom kan vi sette sammen Mixed lags – dette får å få de aktive på banen, selv om 
laget ikke er fullt. « 
 

 
 

 

http://www.cricketforbundet.no/nyheter/status-cricketbaner--nett

