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Sak 74 2020 ICC Men's U19 CWC Europe Division 2 
 
Styret vedtok Sak 48, 2019 at NCF ønsket å delta under de to kommende turneringer; 2021 ICC Men’s 
T20 World Cup Pathway og 2022 ICC Men’s U19 Cricket World Cup Pathway. 
 
Grunnet Covid 19 og ICCs utsettelse av et flertalls turneringer, har vi som deltaker i ICC Men's U19 
CWC Europe Division 2, fått en utfordring som krever beslutning. Involverte land har tidligere i år 
spilt inn gode og mindre gode perioder for avvikling av utsatt Men's U19 CWC i juli til ICC. 
 
Grunnet logistikk, tilgang til fasiliteter og årstider, har ICC likevel beholdt tentativ periode – to siste 
uker i mai 2021. Påmeldte land har således mottatt en beklagelse og mulighet til å trekke seg fra 
turneringen - kostnadsfritt, på bakgrunn av dette. 
 
Generalsekretæren har hatt en lenger dialog med både ICC Europa ved Andrew Wright (CEO) og med 
involverte land i gruppen. Hun har også vært i kontakt med Skole og utdanningsetaten for å bli kjent 
med mulige løsninger. 

 
Etter samtaler og dialog eksternt og diskusjon innad i administrasjonen, vil en deltakelse i siste del av 
mai 2021 være en umulig oppgave. Våre spillere er inne i en viktig del av skolegangen, har ikke status 
som profesjonelle og får derfor ikke fritak fra skolen, gyldig fravær eller tilpasset avviking av 
heldagsprøver og eksamener i avgangs fag. Gitt forutsetninger, deltakerkostnaden på $10,000, 
tilhørende kostander og ressursene som påløper, ser vi det som eneste løsning å trekke Norge ut av 
ICC Men's U19 CWC pathway og samtidig oppfordre ICC til å finne alternative løsninger for U19 deres 
fremtidige pathway. 
 
Om ikke ICC kommer opp med nye løsninger, bør midler avsatt øremerkes alternative løsninger som 
utvikler og rekrutterer på ungdomsnivå via økt aktivitet, konkurranser, nasjonalt og internasjonalt. 
Satsingen vil også inkludere økt fokus mot klubber og krav til satsing på de yngre med trening og 
deltakelse i seriespill.    
 
Vedtak 
Styret vedtok at Norge og Norges Cricketforbund trekker seg fra ICC Men’s U19 CWC Europe Division 
2, i 2021, og ba generalsekretæren informere Michael Kennoy for ICC Europe innen tidsfristen. 
Samtitid beklage at ICC ikke ha funnet løsninger som tilrettelegger tilbakemeldingene innhentet fra 
deltakerlandene involvert. 


