
Trygge baner åpner
muligheten for flere:

• Barn

• Unge

• Kvinner



Norsk cricket
DETTE ER OSS - NCF

SITUASJON

UTFORDINGER



Nest største 
idretten i verden



Cricket i Norge

• Organisert under NIFs paraply siden 2007

• 4000 medlemmer med røtter fra Pakistan, Afghanistan, India og Sri Lanka

• 64 klubber i Norge, inkludert 32 klubber i Oslo

• 2000 aktive barn, ungdom, kvinner og menn i seriespill

• 4 permanente cricketbaner, i Oslo i meget dårlig forfatning

• 4 permanente treningsnett i Oslo, i meget dårlig forfatning



Følger Idrettens motto Idretten skal! Idretten vil!

Betydelig andel ynger foreldreløse flykninger blant
våre aktive.

Viktig tilbud for minoritetsungdom, med jentene i 
fokus

NCFs fokuserer på utvikling og økt aktivitet for 
barn, unge og kvinner

NCF har kvinner representert i styret og alle våre
komiteer og utvalg

NCF har eget utvalg for kvinneutviklingen.

NCF har eget utvalg for barne- og
ungdomsutviklingen.



Anlegg
Dette er cricket



Bat & ball



Banen

• Pitch, 30 x 2,75-meter cricket pitch

• Kortklipt gress

• Sikkerhet

• Vedlikeholds utstyr

• Score board - resultattavle

• Boundry tau – banemarkering

• Oppholdsted

• Toalett, strøm & vann



Treningsnett

• Fra et bur og oppover, basert på areal og 
budsjett

• Bur med cricket pitch for trening

• Ballfangernett

• Vedlikeholdsutstyr



Innendørs cricket

• Flerbrukshall eller åpen hall

• Nettgardiner

• Innendørsmatte



Manglende 
vedlikehold
Oslos baner og treningsnett



Ekeberg 1 cricketbane 26 år uten vedlikehold



Ekeberg 3 - NYE

Skulle bli Oslos nye stolthet,
men ble et symbol på
manglende respekt for
cricket som idrett

• Banen er farlig pga. 
manglende gress
tilsluttet pitchen.

• Banen er farlig grunnet
bruk at feil materiale.

• Materialvalg til pitchen er 
ikke cricket spesifikt, men 
et produkt tilpasset
landhockey



Ekeberg 2
• Midlertidig

• Prioritert unge og kvinner

• Deles med fotballen som
har første prioritet

• NCF måtte i 2018 reparere
pitchen på egen kostnad (kr. 
60 000) for ikke å måtte
stenge banen



Ekeberg treningsnett

• Treningsfasilitet som både foreldre og 
naboer frykter.

• Slitt og skeivt med hull i nettmaskene.
Fare for forbipasserende og aktive.

• Manglende gressmatte, som ble lånt til BYM 
høsten 2017. Fortsatt ikke erstattet.

• Manglende pad & matte har gjort at 
treningstiden på Ekeberg er halvert i et alt 
presset område.



Ekeberg treningsnett



Rommen 
banen

• Et viktig anlegg lokalisert i 
nærområde til mange av våre 
medlemmer

• Et farlig anlegg gitt slitasjen og 
manglende vedlihehold



Stubberudmyra
banen

• NCF måtte i 2019 reparere 
pitchen på egen kostnad (kr. 
140 0000) for ikke å måtte 
stenge banen

• Et farlig anlegg gitt slitasjen og 
manglende vedlikehold



15. punkts prioriteringsliste for generelt vedlikehold fra 
2017. Der 12 punkter gjenstår 2020

Kontinuerlige møter med BYMs ansvarlige siden 2017

Kontinuerlige befaring med BYMs ansvarlige siden 2017

Tilhørende bistand og hjelp fra NIF

Utfordringer løftet opp til anleggsrådgiver i OIK I 2019 og 
2020 deretter tidligere byråd i 2019 som endte I 
saksnummer 201902540-6 

Ny bistand og hjelp fra NIF med påfølgende møte med 
anleggsrådgiver og generalsekretær i OIK

September 2020 finner BYM en skuff med ekstra midler. 
Pågående vurderinger for overfalte vedlikehold av baner 
og treningsnett  I Oslo

Realitet 2017 - 2020



Slik og ikke slik…



Dette er hva vi trenger…
For sikkerhet & utvikling av 

cricket i Norge



Sikkerhet, utvikling og rekruttering i fokus

Hva må cricket ha…
• Oppgradering av grunnarbeidene

• Rehabilitering av baner og pitch ved bruk at 
cricketspesifikke materialer

• Rehabilitering av området tilknytter pitchen

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

• Ballfanger nett

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

• Lagbenker med tak

• Oppholdsbrakker med vindu

Hva bør cricket ha…
• Små ubenyttede arealer slik at vi kan rekruttere inn 

bare, unge og jentene. Eksempler på Rommen og 
Stubberudmyra.

• Toalett

• Vann

• Strøm

• Garderobe

• Respekt for vår idrett og våre medlemmer



Dette er hva det koster…
For sikkerhet & utvikling av 

cricket i Norge



Totalen for er en tryggere og 
bedre hverdag for 

minoritetsgrupper av barn, 
unge og kvinner…

Underkant av 2 000 000



Kostnad cricketbane

Grunnarbeider & materialvalg 
tilpasset cricket

• Ca. Kr. 200 000

Tilhørende sikkerhet & utstyr, 
kommer i tillegg



Kostnad treningsnett
m/2 binger

Grunnarbeider & materialvalg tilpasset 
cricket

• Ca. Kr. 150 000 – 200 000

Variabler som lengde på nett/bur, 
grunnforhold og behov for 
graving/fundamenter påvirker prisen

Kan lages med fra 1 – mange binger. En 
binge gir betydelig økt aktivitetstilbud 
for de yngste



Tryggere aktivitet

Barn, unge & jenter


