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NCF UTTAKSKOMITE 2020/2021 
 
 
Uttakingskomiteen skal bestå av: 

• Landslagstrener, tre komitemedlemmer samt en kvinnelig representant som lærling for kommende 
uttak for kvinner. 

 
Uttakingskomiteens mål/hensikt: 

• Ta ut et best mulig lag som skal representere Norge 

• Promotere og utvikle yngre spillere fra U19 og akademiene 

• Sørge for en rettferdig, åpen og konsekvent uttakingsprosess 
 
Grunnregler for valg av spillere: 

• Spillerens cricketferdigheter, inkludert spillerens mentale styrke 

• Form og resultater gjennom sesongen 

• Treningsiver, frammøte og holdninger 

• Adferd (oppførsel) - lagånd 

• Lojalitet til treningen og High Performance programmet 
 
Roller og forpliktelser for de to komitemedlemmene: 

• Skal sammen med landslagstrener og assisterende landslagstrener, ta ut landslaget som skal 
representere Norge, kvinner og menn. 

• Må være tilstede på uttaksmøter 

• Ha anledning til å være tilstede på treninger når landslagstrenerne 
ber om det 

• Se og følge klubbmatchene for å skaffe seg oversikt og finne nye talenter 

• Kontrollere uttakningsprosessene og protokollene i samsvar med landslagstrenerne 

• Konfidensialiteten til komiteen må være ett hundre prosent. Ikke under noen omstendigheter kan 
informasjon bli avslørt eller delt utenfor organisasjonen (NCF). 
Bruk av sosiale medier i forbindelse med uttak er strengt forbudt.  

• Komiteens medlemmer bør representerer begge kjønn 
 
Forutsetninger for å kunne være medlem av uttakskomiteen: 

• Må kunne High-Performance Cricket i henhold til ICCs rammeverk for High Performance. 

• Må ha kunnskap om den lokale ligastrukturen 

• Tro på en rettferdig og åpen uttaksprosess, ikke være partisk i forhold til spillere eller klubber 

• Ha positive tanker og synspunkter på norsk cricket. 

• Være en god kommunikator. 

• Ha et åpent sinn 

• Være ærlig og sette integritet og moralske prinsipper høyt 
 
Personer å forholde seg til som medlem av uttakskomiteen: 

• Landslagstrener og assisterende landslagstrener 

• Generalsekretær 

• Administrasjonen 

• Kaptein, visekaptein og øvrige spillere 
 
Rekrutteringsprosessen: 
Interesserte kandidater må søke rollen som medlem av uttakingskomiteen gjennom NCF. Kandidatene vil bli 
intervjuet som en del av prosessen. 


