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Møteprotokoll for Arbeidsutvalgsmøte #2 - 2017 
 
Sted:   Ullevål Stadion – rom 5015 
Dag/dato:  Onsdag 15. februar 2017 
Tid:   11:00- 12:30 
Tilstede:  Oddvar Johan Jensen (OJJ) og Per Otto Furuseth (POF). Janne Cecilie Hafskjold (JCH) deltok 

via telefon. Morten Bruun Evensen (GS) var tilstede fra administrasjonen. 
 
SAKSLISTE: 
 
Sak 010/17  Anmodning fra Oslo CK og Christiania CK om tabellplassering 2016.   
Sak 011/17 Net run rate for Asker CK og Mortensrud CK i tredje divisjon 2016.   
Sak 012/17 Net run rate for Helsfyr CK og Øst CK i femte divisjon 2016.  
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Sak 010/17 Anmodning fra Christiania CK og Oslo CK om tabellplassering 2016.   
Christiania CK og Oslo CK endte i 2016 sesongen på like mange poeng og like mange seire i 
Eliteserien. Det har ikke, blant annet grunnet ulik bruk av Duckworth-Lewis metoden i flere 
kamper, ikke vært mulig å manuelt regne ut net run rate (NRR) for begge lagene for 2016 
sesongen. Ledelsen i begge lagene har i brevs form sendt NCF en anmodning om at lagene 
deler førsteplassen på Eliteserietabellen for 2016.   
 
Vedtak:  Arbeidsutvalget aksepterer anmodningen fra Christiania CK og Oslo CK og 

vedtar at i den endelige tabellen for Eliteserien 2016 deler Christiania CK og 
Oslo CK førsteplassen. I denne sammenheng ønsker Arbeidsutvalget å 
uttrykke takk til de to klubbene for deres konstruktive bidrag til å løse 
utfordringen på en god måte.  

 
 

Sak 011/17 Net run rate for Asker CK og Mortensrud CK i tredje divisjon 2016.    
I tredje divisjon i 2016 endte Asker CK og Mortensrud CK med like mange poeng og like 
mange serie etter at sesongen var ferdigspilt. Før siste serierunde ble det oppdaget, i 
enkelte kamper, at feil data var registrert av scorer via CricHQ, noe som fikk stor betydning 
for utregningen av NRR for begge lag. I samarbeid med CricHQ gikk administrasjonen og 
medlemmer i dommerkomiteen (DK) i gjennom hver enkelt kamp for begge lag for å sikre at 
riktige antall overs ble lagt inn i den manuelle utregningen av hver enkelt kamp. Den 
automatisk utregningen på crichq.com viste at Asker CK hadde høyeste NRR mens den 
manuelle utregningen viste at Mortensrud CK hadde høyeste NRR. GS gikk igjennom og 
redegjorde for den manuelle utregningen, hvilke tall som ble lagt inn og kvalitetssikringen 
av dataene som ble lagt inn. 
 
Vedtak:  Arbeidsutvalget har gjort en grundig vurdering av saken og kommet frem til 

at det datasettet som ligger til grunn for den manuelle utregningen av NRR 
er mest korrekt. Endelig net run rate (NRR) for de to lagene er-1,78718 for 
Asker CK og -1,54551 for Mortensrud CK. Mortensrud CK har høyeste NRR 
og ender da på åttende plass i tredje divisjon. Asker CK ender på niende 
plass i tredje divisjon.   

 
Fra og med sesongen 2017 vil det settes inn tiltak som vil føre til en bedre 
kvalitetssikring av dataene som registreres for hver kamp på crichq.com.  

 
 
Sak 012/17  Net run rate for Helsfyr CK og Øst CK i femte divisjon 2016. 

I femte divisjon endte Helsfyr CK og Øst CK opp med lik poengsum og like mange seire og 
tabellplassering avgjøres da via net run rate.  
 
Vedtak:  Arbeidsutvalget vedtar å bruke manuell utregning for beregning av endelig 

NRR for Helsfyr CK og Øst CK. Både ved den manuelle utregningen og ved 
den automatiske utregningen på crichq.com har Øst CK høyest NRR. Øst CK 
ender derfor på fjerde plass i femte divisjon 2016.  

 
Møtet hevet kl. 12:30.  
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