
 

 

NCF code of conduct 2021 

 
 Utøver: 

 Født: 

 _______________________________________________________________________________ 

 

1. BAKGRUNN  

Denne avtalen inngås mellom Norges Cricketforbund (NCF) og utøver nevnt ovenfor (utøver)  Alle 

utøvere som tas ut på landslag for å representere Norge skal signere NCFs landslagkontrakt.  NCF 

jobber for å fremme cricketidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. Forbundet skal 

utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og administrasjon slik at det imøtekommer de krav og 

forventninger norsk og internasjonal idrett stiller.   

 2. FORMÅL 

A. Å definere plikter og rettigheter for utøvere som er tilknyttet NCF som landslagsutøver. 

B. Å regulere ansvar og forholdet mellom NCF og utøvere med representasjonsoppgaver.    

3. GENERELLE BESTEMMELSER 

I tillegg til denne avtalen er utøver og NCF underlagt følgende idrettsorganisasjoners til enhver tid 

gjeldende lover og bestemmelser i International Cricket Council (ICC): 

• Anti-doping code for players and player support personnel 

• Code of conduct for players and player support personnel 

• Anti-corruption code for participants 

• Anti-racism code for participants 

• Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 

• NCFs lover, bestemmelser, retningslinjer, vedtak og spillereglement.   

 Utøver har et selvstendig ansvar for å gjøre seg kjent med relevante lover og bestemmelser fra disse.   

4. GYLDIGHET 

For å inngå code of conduct med utøver som ikke er myndig, må kontrakten underskrives av 

utøveren selv og utøverens foresatte/verge.    

5. AVTALENS VARIGHET OG OMFANG 

Avtalen gjelder fra 1. mars 2021 og opphører uten forutgående oppsigelse den 28. februar 2022. 

Avtalen gjelder i og utenfor Norge.   

NCF kan likevel si opp denne avtalen med øyeblikkelig virkning dersom utøver trekker seg fra 

landslaget eller ikke har deltatt på landslaget over en samlet periode på 45 dager, og dette ikke 

skyldes sykdom eller skader.    



 

6. NCFs FORPLIKTELSER 

NCF skal tilrettelegge for et åpent og trygt fellesskap for utøvergruppen som inngår på landslaget. 

Trenings- og konkurranseaktiviteten skal preges av sportslig utvikling og resultatmål, herunder også 

skape en prestasjonskultur med gjensidig respekt for ansvar, roller, verdier og fair play. Det sportslige 

tilbudet gis i henhold til vedtatte målsetninger og tilgjengelige ressurser.   

NCF skal påse at utøverne har egen landslagsuniform for representasjon under trening og kamp. NCF 

skal påse at utøveren er forsikret gjennom forbundets reiseforsikring.   

NCF skal informere utøveren om de markedsavtaler som forbundet inngår og som forutsetter bruk av 

utstyr og eksponering via utøveren.   

 7. UTØVERS FORPLIKTELSER 

Utøver plikter å være tilknyttet NCF gjennom medlemskap i idrettslag/klubb tilsluttet NIF og NCF.  

Utøver plikter å delta på NCFs landslagsaktivitet i henhold til uttak og avtale med sportslig apparat. 

Uttak til trening og konkurranser mv. foretas av NCF, og denne avtalen medfører ikke at utøver gis 

rett til å representere NCF. Utøver er forpliktet til å benytte NCFs offisielle landslagsbekledning i 

forbindelse med all opptreden knyttet til landslagsvirksomheten.  

Utøver skal ikke uten forutgående skriftlig samtykke fra NCF delta i arrangementer som kan komme i 

konflikt med arrangementer i regi av NCF eller partenes sportslige målsetting.  

Utøver kan ikke delta i utenlandske arrangement – av noe art, uten skriftlig samtykke fra NCF i form 

av en offentlig godkjent NOC fra Norges Cricketforbund. 

Utøver kan ikke delta lokale arrangement, som ikke er godkjent av Norges Cricketforbund, uten 

skriftlig samtykke fra NCF i form av en offentlig godkjent NOC fra Norges Cricketforbund.  

Utøver innestår for at han/hun ikke vil opptre på en måte som kan være i strid med NCFs formål, 

virksomhet eller kjerneverdier og som er uforenlig med utøverens plikter/rolle som landslagsutøver 

og vil skade idrettens anseelse og omdømme.   

Utøver skal utad og innad i organisasjonen være en cricketambassadør og bidra til å omtale norsk 

cricket, NCF og NCFs aktuelle samarbeidspartnere på en positiv måte. Dette inkluderer adferd på 

cricketanlegg og aktivitet på sosiale medier (som Facebook, Twitter, Snapchat m.m.) gjennom hele 

avtalens varighet. Utøvere som representerer NCF skal vise lojalitet til NCFs visjon, verdier, roller og 

vedtatte planer. Utøver som er illojal mot, og misbruker, NCF på sosiale medier vil kunne ilegges bot 

på inntil kr. 1000 ved første overtredelse og suspensjon/ny bot ved ytterligere overtredelser.    

NCF har rett til å inngå de avtaler som anses nødvendige for å danne grunnlag for finansieringen av 

NCFs virksomhet, herunder å benytte utøver til å oppfylle NCFs inngåtte markedsavtaler. Utøver er – 

i rimelig utstrekning - forpliktet til å medvirke i oppfyllelsen av NCFs markedsavtaler (jf. NIFs lov 

§145) og utøver har rett til å ta forbehold dersom slik medvirkning vil stride mot utøvers etiske eller 

moralske overbevisning (jf. NIFs lov § 14-5 (3).    

Utøver aksepterer å være underlagt NIFs regelverk, herunder NIFs straffe- og dopingbestemmelser, 

og at sanksjoner/straff etter NIFs regelverk kan ilegges dersom han/hun bryter regelverket. Utøver 

har plikt til å melde fra til ansvarlig person i NCF dersom utøver ikke kan oppfylle forpliktelser etter 

denne avtalen.   

  

 



 

  

8. DOPING / RUSMIDLER 

Utøver er underlagt gjeldende nasjonale og internasjonale dopingbestemmelser, slik disse til enhver 

tid er gjeldende. Utøver plikter å gjøre seg kjent med disse bestemmelsene, og forplikter seg til å ikke 

foreta handlinger eller opptre på en måte som innebærer brudd på nevnte bestemmelser.   

Utøver skal føre en livsstil som er forenlig med forbundets toppidrettssatsing, samt utøverens 

trenings- og konkurranseaktivitet.   

Utøver skal aldri fremstå i beruset tilstand eller være påvirket av rusmidler i forbindelse med 

konkurranse, trening, treningssamlinger eller i andre forbindelser hvor utøver representerer NCF.   

Utøveren plikter å gjennomføre Antidoping Norges e-læringsprogram «Ren Utøver» senest innen 1. 

april hvert år.                                                                                                                             

• LINK Ren utøver: www.renutover.no   

Sertifikat for fullført gjennomgang sendes til admin@cricketforbundet.no innen 1. april. 

 

9. GODTGJØRELSE VED UTENLANDSREISE 

Ved reise med landslaget det utøver representerer i internasjonale ICC arrangement, har utøver rett 

til å motta godtgjørelse per døgn, med mindre det på forhånd er kommunisert fra NCF at slik 

godtgjørelse ikke gis eller det er gjort avtale om en annen ordning.    

Daglig godtgjørelse per døgn per spiller i utbetales henhold til gjeldede bestemmelser/vedtak. 

Godtgjørelsen utbetales via overføring på utreisedagen mot innlevert og signert honorarskjema.  

10. TVISTER  

Enhver uenighet, tvist eller uoverensstemmelse vedrørende denne avtalen skal håndteres internt og 

søkes løst i minnelighet. Partene skal lojalt og etter beste evne søke å bidra til at løsningen skjer ved 

forhandlinger/dialog.   

 

Kontrakten er utferdiget i to eksemplarer, hvorav NCF og utøver beholder hver sin.    

  

Sted/Dato:       Sted/Dato:  

 ________________________________                        ______________________________ 

  

Utøver/foresatte/verge      NCF head Coach   

         Dominic Telo 

 ________________________________                        ______________________________                                                                                                                  

  

Signatur              Signatur 

 ________________________________                        ______________________________ 

mailto:admin@cricketforbundet.no

