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Sak 76, 2021 Avvikling av regional aktivitet T20 
 
Fortsatt ukjent når breddeidretten over 20 år har lov til å starte opp. Kanskje vet vi mer etter 17. juni 
2021. Uansett må kampplaner ferdigstilles, slik at vi er klare når muligheten åpnes og før 
ferieavvikling. 
 
I 2021 ble det vedtatt regional cricketaktivitet for å tilpasse oss en usikker koronahverdag med: 

• Lokal aktivitet 

• Minimal reiseaktivitet 

• Aktivitet som inkluderer alle 

 
Regional aktivitet betyr at lag skal spille på hjemmebane. Fritt valg av region er kun for de uten bane i 
egen by. 

58 lag meldte seg opp til spill for herrene innen påmeldingsfristen 8. juni, i mellomtiden har det 
kommet 3 lag i tillegg slik at det nå er 61 påmeldte lag. Oversikt vedlagt i tidligere korrespondanse: 

• Region Oslo 48 lag  
• Region Sørøst 3 lag  
• Region Trondheim 2 lag 
• Region Vest 5 lag  

Ut ifra denne situasjonen vil følgende være realiteten: 

• Færre kamper for lagene meldt opp i Osloregionen 

• 50% banekapasitet skal deles mellom U-serien, kvinneserien, NCF-seriene og barneserien 

• To baner vil stå uten aktivitet – Berskaug og nye Sandefjord  

 

Regional avvikling av aktivitet var ment for å tilpasse oss Koronasituasjonen. NCF bør ikke arrangere 

aktivitet som øker unødvendig reisevirksomheten i strid med restriksjonene. 

Vi mener at vi som særforbund ikke kan godkjenne tilreisende lag til Oslo fra andre regioner som 
Drammen, Hisøy, Strømsø x 2, Nordpolen, Asker og Bærum. 
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NCF kan ikke stå til ansvar for de lag som melder seg på utenfor sin region for å få flere 
kamper/bedre motstand. Asker, Bærum, Drammen, Hisøy, Strømsø x 2, Nordpolen og Sandefjord bør 
tilhøre region Sørøst.  

Hvis antall påmeldte lag hadde meldt seg opp i egen region ville fordelingen sett slik ut inkludert de 3 
påmeldte lagene etter 8. juni:  

• Region Oslo 41 lag 
• Region Sørøst 10 lag 
• Region Trondheim 3 lag 
• Region Vest 7 lag  

Målet er å legge til rette for flest mulige kamper per region, uansett antall påmeldte lag i regionen. 
 
Vedtak: 
Osloregion har store utfordringer med tilgjengelige baner i 2021. Pågående oppgradering av Oslos 
baner gjør at 50% av banekapasitet skal deles mellom U-serien, kvinneserien, NCF-seriene og 
barneserien.  
 
Påmelding til regional aktivitet viser at enkelte klubber har meldt opp lag utenfor egen region som 
bl.a. vil resultere i unødig reisevirksomhet og at to baner vil stå uten aktivitet – Berskaug og nye 
Sandefjord. 
 
NCF kan ikke stå til ansvar for de lag som melder seg på utenfor sin region for å få flere kamper/bedre 
motstand. 
 
Styret vedtok at Asker, Bærum, Drammen, Hisøy, Strømsø x 2, Nordpolen og Sandefjord tilhører 
Region Sørøst og spiller deres kamper på henholdsvis Sandefjord og Drammen cricketbane. 
 

 


