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Mandat utvalget for kvinnecricket  

NCFs hovedmål er å ha 8 fullverdige jente/kvinnelag i seriespillet i løpet av de neste 3 år. Utvalgets 

hovedoppgave er å legge til rette for at dette er gjennomførbart. I henhold til ICC medlemskrav må 

NCF i løpet av 2021 vise til en plan/pathway for utvikling av cricket for kvinner. Utarbeidelse av en 

dokumentert plan & fremdrift for kvinnecricket i Norge, vil derfor være i fokus og et viktig mål for 

utvikling og aktivitet for jenter, kvinner og damer. 

 

1. Rekruttering 

 Utvalget skal 

- Rekruttere flere jenter og kvinner til å spille cricket gjennom samarbeid med klubber og 

forbund. 

- Identifisere og rekruttere jenter og kvinner til å sitte i komiteer, styrer, ta trener- dommer og 

scorerverv.  

- Rekruttere flere unge jenter gjennom pågående arbeid for cricket i skolen. 

 

2. Aktiviteter 

 

Utvalget skal 

   

- I forkant av hver sesong komme med innspill på hvordan gjennomføring av seriespill for 

jenter samt hva som kreves for videre utvikling. 

- Gjennomføre en årlig workshop/seminar, med jenter/kvinner i cricket som overordnet tema. 

- Arrangere minst 1 turnering hvert år for jenter og kvinner. 

- Utforme og iverksette tilpasset cricket aktivitet, som kan arrangeres regionalt – ALLE MED. 

- Samarbeide med andre land om utvikling av kvinnecricket. 

- Se til andre idretter for erfaring/samarbeide og knytte kontakt med kulturelle organisasjoner 

og foreninger. 

 

3. Kompetanseheving og engasjement 

 Utvalget skal 

- Motivere til kompetanseheving og deltakelse på kurs og seminarer.  

- Delaktig i utarbeidelsen av ICCs women’s pathway. 

 

4. Rapportering og støtteordninger 

 Utvalget skal 

- Gjennomføre årlig evalueringsprosess mot aktive og klubber, der man ser på suksess og 

øvrige erfaringer. Hva fikk vi til, hva fikk vi ikke til – og hvorfor? 

- Identifisere støtteordninger, legater og stiftelser som kan hjelpe utviklingen av norsk 

kvinnecricket. 

 


