
Klubb- og 
lagledermøte

22. april 2022



Agenda

• NCF Admin

• Beste sesong 2022

• Serieavvikling

• Sesongens øvrige aktiviteter

• Organisasjonens utfordring;
Reiseaktivitet & sårbare klubber

• President Shabhaz har ordet



Admin



Komite & utvalg

Dommer Sanksjon Anke Barn/unge/kvinner Uttak

Ashis Patro Asad Haider Faheem A. Kappan Gopi K. Repaka Zeeshan Siddiqui

Usman Haider Irfan Awan Talib Hussain Vinay Ravi David Kuhlwilm

Bilal Ahmad Sheikh Syed S. Hassan Raksha Jangir Husnain Ali Pooja Kumari

Sudhanshu S.Pandey Nouman S. Butt Asad Ullah Muhammad Arshad

Abhishek Dhaniwal TBD Stanley B. Seneviratne Tahir Shaban

Soby Thomas Nadeem A. Quereshi

Raksha Jangir

Sultana Razia 

Nadem A. Mahmood

Waqas Asif

http://www.cricketforbundet.no/forbundet/komiteer-og-utvalg/dommerkomite
http://www.cricketforbundet.no/forbundet/komiteer-og-utvalg/sanksjon
http://www.cricketforbundet.no/forbundet/komiteer-og-utvalg/ankeutvalg
http://www.cricketforbundet.no/forbundet/komiteer-og-utvalg/utvalg-for-barn_-ungdom-og-bredde
http://www.cricketforbundet.no/forbundet/komiteer-og-utvalg/uttaks-komiteen


Beste sesong 2022

Likt for alle
Les e-post 
følg opp

Frister gjelder

Ingen 
kampendringer

Egen klubb
e-postadresse

Kun lisensierte og 
spilleberettigede 
spillere på banen



Beste sesong 2022

Likt for alle

• Spillereglementet følges 

• Forutsigbarhet for klubbene

• NCF sentralt blir bedre

Frister gjelder

• Klubbene må være «logget på» 

• Bedre forutsigbarhet

• Husk betalingsfrister

• NCF sentralt blir bedre



Beste sesong 2022

Egen klubb e-postadresse

• NCF kommuniserer via e-post til 
klubben – ikke enkeltpersoner

• Krav fra NIF

• Klubben må gi flere enn en 
person tilgang til klubbens e-
post 

Les e-post - følg opp

• Viktige oppgaver

• Gode ideer og tips

• Tidsfrister

• Følg med på hva som skjer i NCF 
organisasjonen, engasjer dere



Beste sesong 2022

Ingen kampendringer

• Alle klubber behandles likt

• Spillereglementet gjelder

• Respekter svar fra NCF 

• Fokuser på det sportslige

Kun lisensierte og spilleberettigede 
spillere på banen

• Spillereglementet gjelder

• Hva er status i din klubb – i ditt 
lag?
• Spillere registrert på riktig lag i 

klubben

• Spillere med status «betalt lisens»



For de 
nysgjerrige



SERIEAVVIKLING
2022



Sesongens serier
• Super League – menn

• T20 Championship med play off – menn

• T10 Cricket festival – menn

• Kvinneserien – Oslo og Trondheim 

• U-serier - Oslo

• U-serier - Rogaland



Rammebetingelser  for kampplanen

2022 kampoppsett

Ca. 800 kamper fordelt

Kort sesong

Sterke begrensninger for bruk av kommunale baner utenom Oslo 
banene, men ønske om mest mulig utnyttelse av disse banene

Religiøse høytider, tre nasjonaldager

Hensyn til reisebelastning generelt

Hensyn til lag som er med i T20 og Super League og reise

Hensyn til lag med mye reisevirksomhet

Hensyn til fordeling av kamper gjennom hele sesongen

Hensyn til at Super League kamper ikke kan settes opp på hverdager

Prioritert Stubberudmyra for U og kvinneserien i Oslo 
Tatt hensyn til innspill innenfor spillereglementet

2022 banekapasitet

Ekeberg 1 – Norway cup 3 uker + 1 helg med Tons of rock

Ekeberg 2 – deles med fotball som i 2021 + Norway cup 2 uker juli/august 
+ Tons of rock 2 uker i juni

Ekeberg 3 - Norway cup 3 uker + 1 helg med Tons of rock

Rommen – åpner  tidligst 19. mai

Stubberudmyra - Norway cup 1 uke

Bærum – en bane deles med baseball 

Drammen – deles med flere idretter

Trondheim - deles med flere idretter/kulturarrangement

Sandefjord - deles med fotball – ingen kamper uten Sandefjord ck  er tillatt

Sandnes - deles med fotball og andre idrettsarrangement



Styret har vedtatt å arrangere en NCF 
T10-Festival med følgende rammer:



Reisestøtte 2022

• Det er avsatt kr 200 000 i reisestøtte til
klubb i årets budsjett

• Reisestøtten er begrenset og fordeles
jevnt for de ulike regions strekninger

• Endelig resisestøtte vedtas på
kommende styremøte

Regionreiser 2022

Sandefjord - Oslo

Sandnes - Oslo

Trondheim - Oslo

Trondheim - Sandefjord

Sandefjord - Hisøy

Sandefjord - Sandnes

Oslo - Hisøy

Sandnes - Hisøy

Oslo - Stord

Sandnes - Stord



DIGITALE LØSNINGER
Registrere nye medlemmer-> Min Idrett - > CricClubs

Medlemskontingent -> KlubbAdmin

Treningsavgift -> KlubbAdmin

Lisenser -> SportsAdmin

Overganger -> SportsAdmin

Dommer og kampplan -> CricClubs

Kampavvikling og Scoring -> CricClubs

Kamptropper -> CricClubs

Seriepåmelding med betaling -> CricClubs

Betaling av dommer og scorerhonorar, via CricClubs -> idrettsoppgjør



NCF Spillerlisens 2022

• Grunn lisens kr. 400

• Utvidet lisens kr. 900
Aldersgruppen 
fra fylte 18 år

• Grunn lisens kr. 200

• Utvidet lisens kr. 500
Ungdom fylte 

13 til 18 år

• Dekket under NIF 
Barneidrettsforsikring

Barn under 13 
år

Status 20. april 

204 betalende



Dommer og scorer

• Umpires corner

• Henvendelse DK

• Mandat DK

• Honorarer

• Obligatorisk hendvendelsesskjema til DK

http://www.cricketforbundet.no/forbundet/dommers-corner
http://www.cricketforbundet.no/forbundet/komiteer-og-utvalg/dommerkomite
http://www.cricketforbundet.no/resources/bilder/nyheter/2022-Mandat-Dommerkomiteen.pdf
http://www.cricketforbundet.no/forbundet/dommers-corner/dommer-og-scorerhonorarer-
http://www.cricketforbundet.no/resources/bilder/nyheter/Saksmal-Klage_Complaint-Dommerkomite.pdf


Status - dommer & scorer
• DOMMER

• Stage 1 & 2 Oslo

• Stage 1 & 2, Trondheim

• Stage 1 & 2, Stavanger/Agder

• Stage 1 trinn 4 face to face

• Stage 1 trinn 4 face to online

• 4 oppdateringskurs for erfarne dommere - Oslo

• 1 oppdateringskurs for nyutdannede dommere – Oslo

• 1 oppdateringskurs for erfarne dommere - Trondheim og Stavanger

• 1 oppdateringskurs for nyutdannede dommere – Trondheim og Stavnger

• Boundry Observation

• 4 Dommertreff - Dialogsforum for dommere

SCORER

• Scorer course Level 1, 2 stk.

• Scorer course Level 2, må bestås , 2 stk.

• Scorer forum, dele erfaringer, lære av hverandres erfaringer



CricClubs 
Idrettsoppgjør



HHvordan bruke idrettsoppgjør?
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OPPSETTE HVER ENKELT 
KLUBB/FORBUND? 
(INTEGRASJON?)

INNSENDING AV KRAV GODKJENNING AV KRAV UTBETALING
(MANUELL, BUYPASS, 

REMITERINGS-FIL)

BILAG TIL REGNSKAP



Demo video 
Idrettsoppgjør
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Treningstider 
og bestilling 
av baner

• Treningstider på Oslo-
banene

• Treningstider øvrige baner

• Bestilling av Oslo-banene 
gjøres via CricClubs

• Bestilling av øvrige baner



Praktiske oppgaver 1

• Ballutlevering Ullevål, onsdag 27. april kl. 16 - 18

• Handle hos NCF

• Dommerjakker

• Dommerskjorter

• Ballteller

• Treningskit barn unge, str. 3 og 5

• VIPPS QR KODE: #708030



SESONGENS ØVRIGE 
AKTIVITETER

2022



Cricket-
aktiviteter i 
sesongen 
2022

• Klubbenes egne tiltak 

• Sommerskoler med og uten 
bidrag fra NCF 

• Åpne dager med og uten 
bidrag fra NCF

19. juni, 
Trondheim



Trenerutvikling er 
klubbutvikling

• NIF Trenerattesten barn og ungdom

• NIF E-læringsmodul: Barneidrettens verdigrunnlag

• EdApp ICC

• ICC Criio Cricket aktivitstlederkurs – E-læring

• ICC Foundation kurs - E-læring

• ICC Level 1 kurs – E-læring og face to face

http://cricketforbundet.no/nyheter/trenere-ta-trenerattesten-
https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=15


Eksempel E-
læring 
«barneidrettens 
verdigrunnlag»

• Problemstilling:
I en lagidrett har det blitt 
bestemt at alle skal spille like 
mye, og treneren har satt 
opp et rulleringssystem for 
dette. I en kamp, jenter 9 år, 
ligger laget an til å tape. To 
foreldre ber treneren toppe 
laget for å vinne. Hva sier 
idrettens barnerettigheter 
om å toppe laget for å vinne 
i denne aldersklassen?

• I idrett er det greit å 
toppe. Utøverne synes 
også det er gøy å vinne. 
Idrett handler om å bli 
best og dette må barna 
lære.

• Det å toppe laget i 
barneidretten anbefales 
ikke. Det er viktig at alle 
får oppleve mestring, og 
foreldrene bør ikke 
fokusere på resultatet 
fremfor at alle på laget får 
være med å spille.



Påmelding 
via MinIdrett



NCF sin 
YouTube 

kanal





Organisasjonens 
utfordring

2022



Reiseaktivitet & 
sårbare klubber

Lag i seriespill fra flere 
regioner i dagens 
kampformat betyr 

reisevirksomhet for 
«hjemme og 

bortelag»

Lag i Osloregionen er i 
liten grad vant til å reise 
og har liten villighet til å 

reise

Lag i regionene som 
har fått «egne» baner 

forventer mindre 
reisevirksomhet enn 

tidligere

Flere lag har 
marginalt med 

spillere

Flere lag har spillere 
med dårlig økonomi, 

inntektsgivende 
arbeid i helger og 

begrenset villighet til 
å reise

Klubber/lag har ikke egen 
økonomi som i særlig 

grad dekker kostnader 
for den enkelte ved reiser

Sesongen er satt opp 
med kamper uten 

hensyn til 
ferieavvikling



Regional serieavvikling

Regional 
serieavvikling –

oversendelsessak 
fra Tinget  

Utvalg: Neeta, 
Yousuf og Harpal  



I forhold til landsomfattende seriespill ble det lagt opp til mindre
reising denne sesongen. Hvordan opplevdes dette? 



Hvordan var denne sesongen kostnadsmessig sammenliknet med 
en mer "normal" sesong?



Nye kriterier for deltakelse 
seriespill, vedtatt 

• Alle klubber må innen 2023 ha minst en av følgende lag registret og aktive
for å kunne delta i seriespill elite og 1. divisjon i T20 Championship og Super 
League:

• Barn (U9-U11)

• Ungdom (U13-U19)

• Kvinner

• Klubber som har utfordringer med å danne et rent kvinnelag kan erstatte
dette med et blandet lag av begge kjønn for U13/U15.  

• Klubber som ikke er i stand til å danne egne lag etter kriteriene over, har et 
minstekrav om å registrere 5-7 spillere i kategorien barn, ungdom og/eller
kvinner, som NCF vil fordele i passende lag. Registrerte spillere skal ha nær
tilknytning til klubben og et aktivt treningstilbud.



Regional serieavvikling

Divisjonsendring 
for Super League 

2023  

Målsetting
Gjennomføring   



Praktiske
oppgaver 2

• Ta vare på våre eiendeler

• Rydd inn utstyr etter kampslutt

• Grunnet gressklipping må flagg og boundary fjernes etter kamp på ukedager i Oslo

• Ihht. §14.1 og §14.1.1:
Hjemmelaget» påser at banen er ryddet og spilleklar senest 20 min. før kampstart.
«Hjemmelaget» på ettermiddagskamper rydder inn alt utstyr inkludert boundry tau/flagg 
og scoreboard etter kampslutt.



Praktiske oppgaver 3

• Alle er ansvarlige for å rydde opp etter seg

• Ta med søpla hjem eller et annet egnet sted
dersom søppelkassene på banen er fulle



Beste sesong 2022

Etikette

• Sjikane, trusler og usannheter, er 

vi ferdige med

• Idrettsaktiviteter under trygge 
forhold for alle

• NCF støtter opp om etisk og 
trygg idrett

• Hjelp hverandre til gode 
holdninger og konstruktiv 
kommunikasjon

• Generell respekt for hverandre

• NCFs Spillereglement §17

• NIFs lov 11.1 

• spesifisert mandat mot brudd på 
god oppførsel

• Landslagets Code of Conduct

• Dommerkontrakt

Virkemidler & verktøy

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-11-alminnelige-disiplinarforfoyninger-sanksjoner-etter-sarforbundets-regelverk-og-straffebestemmelser/#%C2%A711-1
http://www.cricketforbundet.no/resources/bilder/nyheter/2022-Mandat-Sanksjonsutvalg.pdf


FREMTIDEN
Flere steder å spille cricket

Flere barn, ungdom og kvinner



Spørsmål & svar
www.cricketforbundet.no


