Mandat for utvalg for barn, ungdom og bredde 2021
Utvalget for barn, unge og bredde skal gjennom sitt arbeid bidra til økt aktivitet, større mangfold og
bedre organisering av cricket for barn og unge. NCF har som generelt mål å få flere klubber til å tilby
aktivitet for barn og unge, NCF har også som mål å få flere lag med i U-seriene og utvikle tilbudet til
barn. Dette er viktige utfordringer å ta tak i for utvalget og som skal konkretiseres i planer og tiltak.
Definisjon barn 12 år og yngre. Definisjon ungdom 13 år og eldre.

1. Kartlegging og vurdering
Utvalget skal
-

Kartlegge norske cricketklubber som har jevnlig barne- og ungdomsaktivitet.
Kartlegge norske cricketklubber som ønsker å ha barne- og ungdomsaktivitet.
Kartlegge om tilbud til de yngre samsvarer med ønsker og behov blant yngste
Kartlegge trenerressurser i norske cricketklubber for barne- og ungdomsaktivitet.
Utvikle aktivitetsplaner i tråd med resultat av kartleggingen.
Hva er dagens tilbud til barn, hva er dagens tilbud til ungdom og har vi nok trener ressurser?
Hvordan kan vi bli bedre?

2. Aktivitetstilbud
Utvalget skal
-

-

Planlegge minst en innendørsturnering med tilpasset cricketaktivitet i tre regioner
(Viken/Oslo, Vestland og Trøndelag) sammen med aktuelle klubber i tidsperioden september
– april.
Initiere og bidra i planlegging for å tilby mini-cricket aktiviteter for barn i alderen 5-10 år i
tidsperioden mai – august i samarbeid med aktuelle klubber.
Bidra i arbeidet med å introdusere cricket i 5 norske barne- og ungdomskoler hvert år.

3. Rekruttering og utvikling
Utvalget skal
-

I forkant av hver sesong komme med innspill på hvordan gjennomføring av seriespill i
U-seriene kan videreutvikles i tråd med erfaring.
Oppfordre klubber til å prioritere de yngste med aktivitetstilbud og deltakelse i seriespill og
andre aktiviteter.
Vurdere og gi råd for innføring av seriespill for barn tilsvarende andre ballidretter.
Gjennomføre en årlig workshop/seminar, tema «barn og ungdom i cricket».
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4. Kompetanseheving og engasjement
Utvalget skal
-

Motivere til kompetanseheving og deltakelse på kurs og seminarer for trenere og ledere for
barn og ungdom.
Rekruttere inn aktive kandidater til verv og prosjektansvar.

5. Rapportering
Utvalget skal
-

Gjennomføre årlig evalueringsprosess mot klubber, der man ser på suksess og øvrige
erfaringer. Hva fikk vi til, hva fikk vi ikke til – og hvorfor?
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