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Sak 101, 2021 Høringsinnspill strategisk viktige anlegg for krets og forbund 
 
Idrettsstyret vedtok i tidligere styremøte å sende ut et forslag til liste over strategisk viktige anlegg 
for særforbund og idrettskretser på høring i organisasjonen. Ut ifra de overordnede mål: 
 
 «Idretten skal! Flere og bedre anlegg», er det foreslått at tilskudd fra anleggspolitisk program kan gis 
til følgende tre formål: 
 
1. Større trenings- og rekrutteringsanlegg. 
2. Strategisk viktige anlegg for særforbund og idrettskretser.  
3. Etablering eller oppgradering av mesterskapsanlegg som ikke faller inn under Høringen 
 
NIF har invitert alle særforbund og idrettskretser til å komme med forslag til punkt to, «Strategisk 
viktige anlegg for særforbund og idrettskretser». NIF åpner opp for innspill til nye anlegg utover de 
anlegg som allerede er meldt inn, som skal være basert på et formelt vedtak i det enkelte 
organisasjonsledd. Cricketanlegg er ikke tidligere spilt inn på nevnte liste.   
 
Innspill av anlegg for cricket 
Det er ikke mange konkrete pågående anleggsprosjekter som inkluderer cricket i Norge per i dag, 
med unntak av «Mortensrudprosjektet».  
 
For-prosjektet har vart over flere år, der lokale ressurser og NCF har vært involvert og bl.a. bidratt 
med innspill og kravspesifikasjoner til Oslo kommune og Kultur og Idrettsdepartementet (KID).   
Cricketanlegget inngår i det store Mortensrudprosjektet, som inneholder sykehjem, skole, bibliotek, 
idrettsanlegg mm.  
 
Status Mortensrudprosjektet, fra BYM seksjonsleder: 

«Det er foreløpig usikkert når reguleringsplanen kommer til politisk behandling, men det er 
planlagt offentlig høring høsten/vinteren 2021. Deretter skal planen til politisk behandling i 
bystyret. Deretter må det fattes en investeringsbeslutning i bystyret, og først når det er gjort 
kan anleggsarbeidene komme i gang.» 



 

Norges Cricketforbund 
Ullevål stadion, Sognsveien 73, NO-0854 Oslo 

 
Realisering av prosjektet vil innebære for cricket: 
 

1. Utendørs cricketbane, første cricket fasilitet av internasjonal karakter som innebærer 
a. Muligheten til å arrangere internasjonale turneringer 
b. Synliggjøringen 
c. Tilhørighet & stolthet for cricket 
d. Økt aktiviteter & muligheter for rekruttering 
e. Utvidet sesong 

 
2. Utendørs treningsnett 

a. Nærmiljøtilbud for trening 
b. Tilrettelegge for økt aktivitet og rekruttering 

 
3. Innendørs treningsfasilitet 

a. Treningstilbud for landslagene på hjemmebane 
b. For innendørsturneringer (Barn & unge) i regi av NCF 
c. Treningstilbud for tilhørende 32 klubber 
d. Kursarrangement for trenere, aktivitetsledere 

4. Klubbhus 
a. Tilgang til vann og strøm 
b. Garderobe, dusj, toalett  
c. Kursavikling ++ 

 

 
 
 
Vedtak: 
Styret vedtok at Mortensrudprosjektet meldes inn til NIF som cricketforbundets forslag til anlegg som 
settes på listen over strategisk viktige anlegg for særforbund og idrettskretser. I høringssvaret 
påpekes det viktigheten av mangfold i anleggstilbudet i idretten og at dette er viktig også for 
inkludering i norsk idrett generelt.  


