KONTRAKT DOMMERPANEL 2021
Fornavn/Etternavn
E-post
Mobil
Klubb

Hensikten med denne kontrakten mellom dommer/scorer og Norges Cricketforbundet heretter kalt
NCF, er å skape et ryddig og oversiktlig samarbeid. Kontrakten skal være enkel og avklare begge
parters forpliktelser samt avklare praktiske spørsmål i avtaleperioden.
I kontraktstiden kan dommeren ikke ta dommeroppdrag fra andre uten samtykke fra DK/NCF, med
mindre begge parter er enige om å oppheve denne kontrakten, eller at kontrakten fra en av partene
blir rettmessig hevet.
Dommeren forplikter å:
1. Innordne seg etter Dommerkomiteen heretter kalt DK og tilhørende mandat, spillereglement og
idrettens lover. Være en positiv og lojal ambassadør for norsk Cricket.
I.
Anti-doping
II.
Gjennomført og sertifisert i Ren utøver
III.
Anti-korrupsjon
IV.
Antirasisme - STOP
V.
Idrettens veileder vold og trusler
2. Oppgi sin tilgjengelighet senest en måned før seriestart.
3. Benytte representasjonsantrekk pålagt av NCF.
4. Dømme alle typer tildelte kamper av DK og i særtilfeller av NCF-administrasjon i avtaleperioden,
så lenge egen klubb ikke er delaktig.
5. Søke om å få godkjent ethvert dommerbytte ved å følge gjeldende rutiner hos DK. Minst ti (10)
dager før kampdato med gyldig grunn.
6. Ansvarlig for å skaffe erstatning hvis du er forhindret i å dømme en oppsatt kamp.
7. Delta på obligatoriske kurs/oppfriskningskurs og samtlige oppsatte dommertreff.
8. Være tilgjengelig for å dømme minst 15 serie kamper for herreseriene i løpet av sesongen,
hvorav minst en (1) kamp i Drammen, 1 kamp i Sandefjord og 2 kamper i Bærum. I tillegg 1 kamp
for jenter/kvinner og 2 kamper i U-seriene. For kamper i Sandefjord vil forbundet dekke
reisekostnader for dommere (rimeligste alternativ). Utbetaling skjer en gang i måneden via
Visma.
9. Må ha konto i MinIdrett og være registrert som dommer under klubben i KlubbAdmin.
NCF/DK forplikter seg til:
1. Dommere med kontrakt i dommerpanelet har forsikringslisens dekket av NCF
2. Besørge nødvendige og obligatoriske kurs/oppfriskningskurs i avtaleperioden.
3. Sørge for at dommerne til enhver tid er oppdatert på siste endringer i spillereglementet.
Norges Cricketforbund
Ullevål stadion, Sognsveien 73, NO-0854 Oslo

4. Tildele tilstrekkelig antall kamper i løpet av en sesong, særlig med hensyn til «ECB accreditation»
sertifisering og/eller videreutdanning.
5. Gjennomføre «boundry observation» av samtlige elite panel dommere i løpet av
kontraktsperioden og evt. dommere fra senior og juniorpanelet ved kapasitet.
6. Utnevne en mentor ved behov for oppfølging
7. Reisekostnader refunderes via Visma mot kvittering (billigste måte) for utført dommeroppdrag i
Sandefjord, Sandnes eller Trondheim. Ved bruk av bil, gis det kjøregodtgjørelse gjeldende
offentlige satser
Obligatorisk utstyr for dommere fastsettes av NCF, men må bekostes av dommeren selv.
Ved kontraktstidens utløp eller dersom rettmessig heving er foretatt, mister dommeren automatisk
plass i dommerpanelet og kan samtidig retten til å dømme kamper i regi av NCF. Kontrakten skal
normalt kunne fornyes med mindre det foreligger særlige grunner som tilsier noe annet.
Ved vesentlig kontraktsbrudd, kan den andre part heve kontrakten. Som vesentlig kontraktsbrudd
regnes å unnlate å oppfylle forpliktelsene nevnt ovenfor.
Kontrakten er utstedt i 2 -to- eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt.
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