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Protokoll 6, 2021                                                                                                                                                                                  
Norges Cricketforbund  

Dato: Onsdag 10. mars 2021, kl. 16:00 – 19:00 

Sted: Digitalt via Teams 

Til stede:                                                                                                                                                                       

Shahbaz Tariq    President                                                                                                                                                   

Moosa Ali Rashid   Styremedlem  

Asad Maaz    Styremedlem 

Gry Bruaas   Generalsekretær 

Dominic Tello   Administrasjonen, sak 39 

Erik Aas Andresen  Administrasjonen, sekretær 

Tarqi Mir   Administrasjonen sak 38, 40, 41, 42 

Sonde S. Gullord  Representant fra NIFs styret sak 37 

                                                                                                                       

Ikke til stede 

Nora Sperre Vangsnes   Styremedlem     

Neeta Sankholkar   Nestleder                                                                                                                                                                                                                                                                 

Razia Ali   Varamedlem 

Sulalit Bandyopadhyay  Varamedlem 

 
Sak 35, 2021 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
Vedtak: 
Styret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste. 

 
Sak 36, 2021 Godkjenning av protokoll  
 
Vedtak: 
Protokoll fra forrige styremøtene 3, 4 og 5/2021 er tidligere sendt ut og godkjent per e-post. 
 

Sak 37, 2021 Forbundstinget 
 

En generell gjennomgang av pågående planlegging, inkludert kjøreplan og ansvarsområder.  

 

Ulike prosesser ble oppdater 

• Delegater & fullmakt 

• Møtelokale & teknikk 

• Det digitale forbundstinget 

 

 
 
 
 



 

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

Sak 38, 2021 Dommerkomiteen 2021 
Under behandling av sak 18/2021 var det behov for å se ytterligere på sammensettingen av 
dommerkomiteen for 2021. Tilgjengelige ressurser er vurdert på nytt i tråd med de kriterier vi har 
stilt for samtlige utvalg og komiteen. 
 
Vedtak 
Styret vedtok følgende sammensetning av dommerkomiteen for 2021: 
 

Dommerkomiteen 
  

Navn Rolle Klubb 

Ashis Patro Leder Fjord CK 

Sudhanshu Shekhar Pandey Medlem Hisøy IL Cricket 

Usman Haider  Medlem Bjørvika CK 

Bilal Ahmad Sheikh Medlem Strømsø CK 

Chittaranjan Dash Medlem Stord CK 

Ammar Zainee Vara Fjord CK 

 
 

Sak 39, 2021 Uttakskomiteen 
Etter en lang prosess med søknader, intervjuer, evalueringer og samtaler, har følgende kandidater 
utmerket seg. Alle med gode forutsetninger for å gjøre et godt arbeide i uttakskomiteen, med 
erfaring, engasjement, forståelse og tid. 
 
Vedtak:  
Styret vedtok følgende sammensetning av Uttakskomiteen 2021: 
 

Navn Rolle Klubb 

Dominic Telo Head Coach NCF 

TBD Medlem Assistant Coach 

Zeeshan Siddique Medlem Nation 

David Kuhlwilm Medlem Oslo Aliens CK 

Pooja Kumari. Ph.D Medlem Vestli CK 

 

 
Sak 40, 2021 Spillereglement barn og ungdom 2021 
Forslag til oppdatert spillereglement for barn og unge ble sendt ut i forkant av styremøtet. 
Norges Cricketforbund har med utgangspunkt i eksisterende reglement utarbeidet i samarbeide med 
Utvalg for barn, ungdom og bredde, gjennomgått spillereglementet for 2021. 
 
Det er nå klare delinger mellom barne- og ungdomsaktivitet og tilhørende spillereglement, etter 
oppfordring fra NIF bredde. Det blir bl.a. presisert hva som er viktig for cricket for barn som bør 
gjenspeiles tilrettelagt aktivitet f.eks. i turneringer og på sikt også seriespill. 
 
Innspill og evalueringer fra komite og klubber er også tatt med i vurderingen. Utkast til oppdatert 
spillereglement for barn og unge er vedlagt saksdokumentet. 
 
Vedtak 
Styret vedtok spillereglement for barn og ungdom og ba generalsekretær tilgjengeliggjøre dette for 
medlemsorganisasjonen. 
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Sak 41, 2021 Spillereglement kvinner 2021 
Forslag til oppdatert spillereglement for kvinner ble sendt ut i forkant av styremøtet. 
Norges Cricketforbund har med utgangspunkt i eksisterende reglement utarbeidet i samarbeide med 
Utvalg for kvinner, gjennomgått spillereglementet for 2021. 
 
Innspill og evalueringer fra komite og klubber er også tatt med i vurderingen. En stor takk til et 
engasjert utvalg for kvinner, dere setter perspektiv på egen utvikling.  
 
Vedtak 
Styret vedtok spillereglement for kvinner 2021 og ba generalsekretær tilgjengeliggjøre dette for 
medlemsorganisasjonen 
 
 

Sak 42 2021 Klage Divisjonsoppsettet 2021 
Vi har i løpet av februar – mars mottatt klager på Super Leagues divisjonsoppsett 2021 fra følgende 
klubber: 

• Oslo Aliens CK 

• City CK 

• Falken CK 

• Star CK 

Fordi klager nå er i flertall har vi valgt å behandle samtlige klager i felles sak. Vedlagt saksdokumentet 
følger klagene fra respektive klubber. 
 
Forslag til vedtak 
Styret vedtok å utsette behandling av saken grunnet sykdom og lav deltakelse av styremedlemmer på 
møtet.  
 
 

Sak 43, 2020 Orienteringssaker  

1. Engasjert prosjektstilling med offentlig tilskudd 

i. Stillingen er todelt mellom cricket i skolen tiltak og arbeide rettet mot ungdom som 

bl.a. oppfølging av U-seriene i samarbeid med landslagssjef.  

 

2. Vinteraktivitet Tøyen dag og NCF-aktivitet 

i. I vinterferien samarbeidet NCF med Tøyen Sportsklubb og Aktivitetsskolen om å tilby 

cricketaktivitet for barn 1. – 4. klasse. Unge aktivitetsledere ansvarlige for tre økter 

per dag, med 20 barn deltakende i hver økt. Et vellykket som ble godt mottatt. Barna 

fikk utlevert informasjon om hvilke klubber i nærområdet som tilbyr crickettrening.  

 

ii. NCF inviterte parallelt til cricket trening for aldersgruppen 19 år og yngre til Tøyen 

Sportsklubb ettermiddagen 24. og 25. februar. Interessen var preget av Corona 

sitasjonen, hvor vi lyktes med å gjennomføre en økt for 12 gutter i alderen 14 til 16 

år. 

 

3. ICC Data Submission 2020 

i. Et krevende stykke reportering er i havn som vil gi grunnlag for nye statistikker og ny 

vurdering på ICCs scorecard.  
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ii. For 2021 vil ICC lansere et rapporteringsverktøy for digital rapportering av aktivitet 

for barn og ungdom utover ordinært seriespill. Rapporteringen vil utøves av NCF 

sentralt og av ledere, trenere, lærere mm. som NCF gir tilgang til som brukere av 

registreringssystemet.  NCF har fått testet systemet og gitt tilbakemeldinger til ICC 

om hvordan løsningen oppleves. Denne ordningen vil kunne gi et meget godt bilde av 

cricketaktiviteten lokalt i hele landet.  

 

4. Overgang fra DNB til Sparebank 1 

Prosessen for overgang er startet både for bank og pensjonsdelen. Det vil fortsatt ta tid før vi 

er over i ny bank og enda lenger tid før vi avvikler DNB. DNB vil være aktivt frem til både 

medlemmer og leverandører er informert og implementert. 

 

5. NM-veka 

I pågående prosess med Sarpsborg kommune og Sarpsborg arrangementskomite for evt. 

cricketbane og deltakelse. Kommunen ser nå på to ulike områder for etablering av 

cricketpitch. NCF bistår med veiledning.    

 

Årets NM-trekning gikk som alt annet digitalt – TRYKK HER 

 

6. Gruppe A 7. Gruppe B 

8. Fjord A 
Minhaj 
Oslo A 
Sandefjord B 

9. Friends 
Klemetsrud A 
Nord A 
Sinsen A 

 
 

10. Kurs og utvikling 

Planlegging av kurs er i gang der vi har satt datoer og planlegger kurs for 

- Scorer 

- Dommer (kurs, oppfriskningskurs, forum) 

- Trener 

 

Implementering av trenerutdanningen i Trenerløypa er pågående, etter mange års 

tilrettelegging. 

 

Med kort frist fikk våre jenter/kvinner tilbud om ICC Foundation 1 coach - women only. ICCs 

eget prosjekt hvor USA og våre jenter er først ut. I alt 12 jenter svingte seg rundt og meldte 

seg på.  

 

Pågående Dommerkurs – online var også meget populært. Der ECB åpnet opp for i alt 63 

deltakere fra Norge. Kursoversikt – TRYKK HER 

 

 

 

 

http://www.cricketforbundet.no/nyheter/nm-2021
http://www.cricketforbundet.no/aktiviteter
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11. Landslagene 

 

NCF gjennomførte et 3 timer langt møte med landslagene, der vi gjennomgikk viktige 

elementer i forkant av en forhåpentligvis aktiv sesong. På agendaen: 

- Anti-doping 

- Antikorrupsjon 

- Code of conduct 

- Ren utøver 

- NIFs koronakurs 

- Planer 

 

Gjesteforelesere kom fra Antidoping Norge og Lotteri- og stiftelsestilsynet. 

Landslagspiller kan nå trener, men må forholde seg til tydelige restriksjoner – TRYKK HER 

 

12. Sesong 

Pågående planlegging mot sesongen med utarbeidelse av, kampplanen, påmelding serien 

menn, kvinner og ungdom samt lisensregistreing, Uforutsette påvirkninger og pågående 

saker har påvirket fremdriftsplanen for kampplanen, men vi holder oss til plan B slik at dette 

ikke skal medføre for store endinger for klubbene 

 

Sak 44 2020 Eventuelt 
 

http://www.cricketforbundet.no/resources/bilder/Protocol-of-High-performance-activities-NO.pdf

