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Protokoll 

Styremøte 3, 2018 

Norges Cricketforbund 
 

Dato: Torsdag 15. februar 2018, kl 09:00-11:30 

Sted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion 

 

 

Tilstede: 

Sondre Sande Gullord  Styreleder 

Janne Hafskjold     Styremedlem  

Per Otto Furuseth     Styremedlem 

 

Gry Bruaas   Fungerende generalsekretær  

(med unntak av sak 15- 2018) 

Irene Silnes   Idrettskonsulent 

(med unntak av sak 15, 18, 19 - 2018) 

 

Sak 11, 2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Vedtak: 

Styret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste. 

 

Sak 12, 2018 Godkjenning av protokoll  
 

Vedtak: 

Styret vedtok å godkjenne protokoll fra forrige styremøte.  

 

Sak 13, 2018 Seriespill og NM for herrer 
Seriespill 2018:  

Det er påmeldt totalt 69 lag til seriespill sesongen 2018. 10 lag i hhv Elite, 1.div, 2.div, 3.div 

og 5 div. og 9 lag i hhv 5.div avd. A og B. Et lag på venteliste.  

 

NM Spill 2018:  

Det er påmeldt totalt 32 lag til årets NM. Like mange lag som vi har plasser. Trekning er 

foretatt, og fire puljer er satt opp. 
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Alle lag har fått tilsendt kontrakter for deltagelse i seriespill og NM. 

 

Det gjennomføres søndag 18. februar obligatoriske oppsamlingskurs for enkelte klubber som 

ikke har stilt på tidligere kurs. Gjennomføring av obligatoriske kurs er en forutsetning for 

deltagelse i seriespill og NM i 2018.  

 

Vedtak:  

Styret vedtok å utvide Divisjon 5. avdeling A og B fra syv til ni lag i hver avdeling fra og med 

2018, med de endringene som fremkom i møtet. Styret ba videre fungerende generalsekretær 

om å oppdatere spillereglementet for 2018 i henhold til dette. 

 

Sak 14, 2018 Endringer Spillereglement 2018, kapittel 9 
Administrasjonen har gjort en gjennomgang av bestemmelsene i spillereglementets kapittel 9, 

og foreslår en justering av følgende bestemmelser:  

 

§ 9.4 «Full-toss» (MCC lov § 42.6(b) og § 42.7) En «full-toss» regnes for å være et kast som 

passerer over midjen til slagmannen uten å sprette i bakken først mens han står oppreist ved 

batting-crease. Dommere skal gi «no ball» for et slikt kast iht. MCC lov § 42.6(b). Farten på 

kastet er ubetydelig, alle «full-toss» er farlige kast. Fortsetter bowleren å kaste «full-toss» skal 

dommere iverksette tiltak i MCC lov § 42.8. 

 

§ 9.6 Ved kast av «front-foot no ball» skal laget som batter tildeles «free hit» på neste ball. 

 

Vedtak: 

Styret endrer § 9.4 og § 9.6 i spillereglementet for 2018, med de endringene som fremkom i 

møtet til:  

 

§ 9.4 Alle «full toss» som er høyere enn midjen til en oppreist batsman i sin crease, betraktes 

som farlige kast, og skal derfor erklæres som «no ball» av dommeren iht. MCC lov § 42.6(b). 

Farten på kastet har ingen betydning. Fortsetter bowleren å kaste «full toss», skal dommere 

iverksette tiltak iht. MCC lov § 42.8. 

 

§ 9.6 Ved kast av alle typer «no ball» skal batting-laget bli tildelt «free hit» på neste ball. 

 

Styret ba fungerende generalsekretær om å innarbeide endringene i tidligere publisert 

spillereglement for 2018, og informere klubber tilsluttet Norges Cricketforbund. 

 

Sak 15, 2018 Ansettelse generalsekretær 
Prosess for ansettelse av ny generalsekretær går så langt etter planen. Kandidater og plan for 

førstegangsintervjuer ble gjennomgått i styremøtet.  

 

Vedtak: 

Styret tok den fremlagte informasjonen til orientering, og ba styreleder om å følge opp videre 

prosess for ansettelse av ny generalsekretær. 
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Sak 16, 2018 Utvalg og komiteer 2018 
Vedtak 

Styret vedtok følgende sammensetning av Dommerkomité, Sanksjonsutvalg og Ankeutvalg for 

2018:  

 

 
Dommerkomiteen 2018 

Navn Rolle 

Afaaq Khan Leder 

Ashis Patro  Medlem 

Kamran S Sadiq  Medlem 

Pawan Agnihotri  Medlem 

Ahmad Ali Medlem 

Razia Ali Medlem 

 

Sak 17, 2018 Mandat Dommerkomiteen 2018 
 

Vedtak 

Styret vedtok det fremlagte mandatet for Dommerkomiteen for 2018, med de endringene som 

fremkom i møtet. 

 

Sak 18, 2018 Orienteringssaker  
1. Administrasjon og personal  

Med unntak av pågående ansettelsesprosess av generalsekretær har Norges 

Cricketforbund ansatte på plass i alle tiltenkte stillinger for 2018. En viktig målsetting 

for 2018 er å utnytte samtlige ansattes kompetanse når NCFs nye administrasjon nå 

bygges. Midlertidige stillingsinstrukser vil bli utformet for Utviklingskonsulent og 

Idrettskonsulent. 

 

2. Regnskap og revisjon 2017 

Styreleder redegjorde for prosessen og status for regnskap og revisjon. 

Med bakgrunn i siste års historikk, var det enighet om at Controller-funksjonen for 

Norges Cricketforbund må komme på plass i løpet av kort tid. Det var videre enighet 

om å utarbeide en instruks for hvordan Idrettens Regnskapskontor skal håndtere ulike 

avvik. 

 

3. Langtidsplan Norges Cricketforbund 

Prosessen for ny langtidsplan er nå klar, og Norges Cricketforbund har hyret inn 

 
Sanksjonsutvalget 2018 

  Navn Rolle 

Moosa Ali Rashid Leder 

Ali Tafseer Medlem 

Zeeshan Sidiqui Medlem 

Sajid Mukhtar Medlem 

 

 
Ankeutvalget 2018 

  Navn Rolle 

Wenche K. Alm Leder 

Talib Hussain Medlem 

Faheem Ali Medlem 

Tormod Tvare Medlem 
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ekstern hjelp av Per Vestli, Stener Team & Ledelse, Pågående arbeid fra 

administrasjonen for å få på plass siste kvinnelige representant. Møter satt for videre 

prosess. 

 

4. Utbygging Lade Idrettspark 

Trondheim kommune har vedtatt at pitchen på banen i Lade Idrettspark skal være 

ferdig til sesongstart. Banefordelingsmøtet i Trondheim gav cricketidretten tilgang til 

all ønsket aktivitet. Det er avsatt tid for kamper i seriespillet på lørdager og søndager, 

og klubbaktiviteter både på ukedager og i helg. 

 

5. Status Bærum Idrettspark 

Siste innstilling fra Idrettsrådet i Bærum støtter felles sak fra norsk cricket og 

samarbeidende forbund og idrettslag. Norges Cricketforbund er godt fornøyde med 

Bærum Idrettsråds behandling og oppfølging i denne svært viktige saken. Norges 

Cricketforbund registrerer videre at Norges Friidrettsforbund på nytt har gjort et 

direkte initiativ overfor Bærum kommune for å fremme sin sak, med uriktige 

opplysninger om Norges Cricketforbunds standpunkt i saken.  

 

6. Besøk av Stavanger kommune den 21. februar, 2018 

Politikere og administrasjonen i Stavanger kommune ønsker informasjon om cricket, 

integrering, anlegg, behov og vår rolle i NM-Uka. I denne anledning mottar Norges 

Cricketforbund besøk fra kommunen den 21. februar 2018. Administrasjonen i Norges 

Cricketforbund forbereder besøket sammen med styreleder. Ressurser som 

prosjektleder fra NIF og representanter fra anleggsutvalget bidrar i møtet. Styret får 

presentert en rapport fra møtet i neste styremøte.  

 

7. Cricketakademiet på Tveita 

Ulike spørsmål stilles i forbindelsen med forpliktelser for fremleie til klubber hva 

gjelder ansvar, sikkerhet og forsikring. Styret anbefaler å innhente ekstern 

kompetanse, en ekspert på bygg/næringseiendom, for å avklare ansvarsforhold og vår 

situasjon i forhold til leie- og fremleieavtalen.  

 

8. Diverse 

Styret ønsker at saksdokumenter fremover skal distribueres en uke i forkant av 

styremøter. Eventuelle vedlegg som ikke er klare kan sendes på et senere tidspunkt. 

 


