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Vedtatt av styret i styremøte 01/23 25. januar -23 
 
Mandater for komiteer/utvalg – felles forhold 
 
Styret er høyeste myndighet mellom tingene. Det følger av NCFs lov §14 at «Styret kan oppnevne 
komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller enkeltstående oppgaver, og utarbeide mandat/instruks 
for disse». 
 
Det framkommer også av NIFs lov §11-2 at «Særforbund kan ha eget regelverk som gir hjemmel for 
sanksjoner ved overtredelse. Styret kan selv forestå dette eller delegere til oppnevnte sanksjonsorganer. 
For å ivareta rettssikkerhet skal sanksjons- og appellorganer opptre uavhengig. 
 
Felles rammer for de styreoppnevnte komiteer/utvalg; 
• Hver komité/utvalg skal normalt bestå av 3-5 medlemmer samt 1-2 varamedlemmer, men dette kan 

avvikes i spesielle tilfeller.  
• Funksjonstid for komiteene/utvalgene kan fastsettes ved oppnevnelse, normalt et kalenderår av 

gangen, men løper inntil videre om ikke annet er bestemt. 
• Begge kjønn skal representeres med minst 40% iht. NIFs lov §2-4 og etnisitet/mangfold bør 

etterstrebes.  
• Komiteene/utvalgene rapporterer til styret gjennom Generalsekretæren (GS) og skal avgi skriftlige 

månedsrapporter i sesong og kvartalsvis ellers, herunder delta i et årlig rapporteringsmøte med styret. 
• Det skal føres protokoll fra alle møter i komiteen/utvalget og disse skal deles fortløpende med GS via 

Teams plattform. 
• Komiteene/utvalgene kan innhente administrativ bistand ved behov. Slik bistand må tas opp med GS 

som må ha anledning til å planlegge tilgjengelig ressursallokering. Sanksjons- og ankeutvalg vil bli 
prioritert dersom ressursknapphet.  

 
Fullmakter; 
• Komiteene/utvalgene avholder møter når de finner det nødvendig (dvs. når leder bestemmer det eller 

minst 2 medlemmer forlanger det) og opererer innenfor budsjettrammer fastsatt av styret.  
• Komiteene/utvalgene må vurdere sitt mandat og melde fra om ev. endringer/tillegg som ønskes slik at 

styret får vurdere disse og ev. godkjenne.  
• Komiteene/utvalgene har anledning til å fremme saker for styret. 
• Komiteene/utvalgene kan fremforhandle avtaler og tilrå disse, men ikke inngå avtaler på NCFs vegne. 
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Mandat for utvalg for barn, ungdom og bredde (BUB) 
 
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».  
 
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?  
 


