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Norges Cricketforbund (NCF) har bedt om tid med samferdsels- og miljøutvalget i forbindelse med 

fremlagte forslag til budsjett. Vi ser at det fortsatt ikke er satt av øremerkede midler til cricketbanene 

i Oslo. Cricketbaner som ikke er vedlikeholdt på de siste 26 år, med unntak av reparasjoner forbundet 

selv har måttet utføre for ikke å måtte stenge banene.  

Våre ca. 4000 medlemmer - i hovedsak minoritetsgrupper fra Pakistan, Afghanistan, India og Sri 

Lanka, lider under meget farlige og kummerlige forhold og rekruttering av jentene, barn og unge 

utfordres grunnet forholdene på våre eksisterende baner. 

NCF har løftet dette opp for Bymiljøetaten (BYM), Oslo Idrerettskrets, Norges Idrettsforbund (NIF) og 

to byråder uten å få gehør. I forslag til budsjett 2019 var det satt av ekstra midler til vedlikehold av 

baner i Oslo, der også cricketbanene var spesifisert. Disse falt ut i sin helhet på endelig budsjett og 

banene/treningsnettene våre er fortsatt utslitte, falleferdige og farlige. 

Derfor håper vi at deputasjonen 4. november kan sette nytt fokus på NCFs utfordringer. Som verdens 

nest største idrett, med en medlemsmasse dominert av minoritetsgrupper og en betydelig andel 

ynger foreldreløse flykninger blant våre aktive, oppleves situasjonen som uholdbare og meningsløs. 

Hva skal til for at våre medlemmer og vår idrett skal oppnå respekt og oppfølging på lik linje med 

andre idretter og aktiviteter.    

Hovedandelen av våre medlemmer kjenner cricket like godt som fotball. La disse blomstre i sin idrett. 

Det gir mestringsfølelse og tilhørighet og kanskje kan de få nysgjerrige «skiløpere» til å prøve noe 

nytt. 

Under en oppsummering av følgende: 

• Cricketforbundets innspill og tanker 

• Behovet for sikkerhet, utvikling og rekruttering 

• Kostnaden for sikkerhet, utvikling og rekruttering 
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CRICKETFORBUNDETS INNSPILL OG TANKER 

Under et knippe innspill som også er løftet inn for de to siste byråder (Idrett & kultur) de seneste 
årene. NCFs 17-punkts vedlikeholds-liste fra 2017 er vel kjent i både byråd, kommune og BYM. 
 

• Vedlikeholdsansvar hviler på Oslo bymiljøetat (BYM), hvorfor er ingenting gjort?   
• Manglende sikkerhet på eksisterende fasiliteter 
• I budsjett forslag for 2020 ble det foreslått avsatt 10 mill, der rehabilitere cricketpitcher ble 

spesifisert. Dette falt ut i sin helhet, der det i 2020 ikke ble benyttet 1 kr på cricket, tross 
kritiske forhold på samtlige baner og treningsnett og den eksisterende behovslisten for 
vedlikehold delt med BYM i utgangen av 2017.   

• Første permanente cricketbane ble anlagt i 1996, siden den tid har det ikke være vedlikehold 
på noen av banene med unntak at det vi har måttet gjøre selv – på egne kost, for ikke å ha 
måttet stenge banene grunnet sikkerhet.  

• Utfordringer med å bli tatt alvorlig i Oslo Idrettskrets og BYM. Det oppleves som manglede 
respekt for vår idrett og våre medlemmer.  

• Omtrent 100% av våre medlemmer er ikke etnisk norske, dette oppleves ikke bra ut for et 
Norge som vil satse på integrering og mangfold. 
 

• Norges Cricketforbund ber Bystyrets politikere med dette å innvilge øremerket midler under 
budsjett behandling til fullstendig rehabilitering av alle cricketpitcher samt 
reparere/oppgradere treningsnetter med plassering av brukbare oppholdsbrakker på alle 
cricketbaner i Oslo.  
 

• Vedlagt presentasjonen forteller litt om oss, våre utfordringer og våre muligheter 
  
  

BEHOVET FOR SIKKERHET, UTVIKLING OG REKRUTTERING 

Hva cricket må ha: 

• Oppgradering av grunnarbeidene 

• Rehabilitering av baner og pitch ved bruk at cricketspesifikke materialer 

• Rehabilitering av området tilknyttet pitchen 

• Totalrenovering av samtlige treningsnett, grunnarbeider, stenger, nett matte og pitch 

• Ballfangernett 

• Sight screens/kontrast duk på stolper til baner/treningsnett 

• Lagbenker med tak 

• Oppholdsbrakker med vindu 

Hva cricket bør ha: 

• Små ubenyttede arealer slik at vi kan rekruttere inn barn, unge og jentene. Eksempler på 

Rommen og Stubberudmyra 

• Toalett 

• Vann 

• Strøm 

• Garderobe 

• Respekt for vår idrett og våre medlemmer 
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KOSTANDEN FOR SIKKERHET, UTVIKLING OG REKRUTTERING 

For i underkant av 2 000 000 kan eksisterende aktivitet trygges og benyttes maksimalt, samtidig som 

det åpner for utvikling og rekruttering med flere tilbud mot våre minoritetsgrupper av barn, unge og 

kvinner. En tryggere og bedre hverdag for alle cricketentusiaster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORGES CRICKETFORBUND 

Gry Bruaas 

 

Generalsekretær 

Mobil: + 47 970 95 755 

www.cricketforbundet.no 

 

http://www.cricketforbundet.no/

