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STRATEGI NORGES CRICKETFORBUND
Visjon
- Blir du med å spille?

Inkludere

Verdier
Respektere

Engasjere

Virksomhetsidé:

SWOT:
Styrker:

Norges Cricketforbund skal
tilrettelegge for at cricket
kan spilles av alle og på alle
nivåer. NCF skal jobbe for å
skape optimale rammer for
sine klubber og deres
medlemmer, slik at de kan
tilby god aktivitet lokalt.
NCF skal representere
cricket nasjonalt og
internasjonalt og fremme
cricketidretten i Norge.

Strategiområde 1:
Anlegg
- Cricketbaner og treningsnett
- Nasjonalanlegg
- Innendørsanlegg

Strategiområde 3:
Ny fremtid
-

Godt styresett
Inkluderende og raust
fellesskap
Fair play

• Engasjement og identitet
• Arena for integrering
• Medlemsvekst

Svakheter:
• Anleggssituasjon
• Kunnskap om organisasjonsdrift
• Kvinne, barne- og ungdomsandel

Muligheter:
• Rekruttere mangfoldet
• Anleggsutvikling
• Kort vei til cricketaktivitet

Trusler:
• Politiske intriger
• Omdømmetap

Strategiområde 2:
Organisasjonsutvikling
- Kvalitet i alle ledd
- Aktivitet og rekruttering
- Klubbutvikling

Strategiområde 4:
Topp prestasjoner
-

Landslag herrer
Landslag kvinner
Utøverutvikling

DETTE BETYR VÅRE VERDIER

Inkludere

Respektere

Engasjere

INKLUDERE
Hva det betyr for aktiviteten:
Vi inkluderer alle, uavhengig av alder, bakgrunn, kjønn, tro, legning, språk, forutsetninger og
ferdigheter. Alle skal føle seg inkludert i norsk cricket.
Hva det betyr for organisasjonen:
Vi er opptatt av hvert enkelt menneske, og legger til rette for at flest mulig kan delta i organisert
cricketaktivitet.
RESPEKTERE
Hva det betyr for aktiviteten:
Vi har respekt for hverandre, våre lover og regler, både på- og utenfor banen. "Spirit of cricket" preger
all vår aktivitet.
Hva det betyr for organisasjonen:
Vi overholder og er lojale mot vedtak, lover og regler. Vi respekterer hverandres meninger, og utvikles
av god debatt.
ENGASJERE
Hva det betyr for aktiviteten:
Vi engasjerer og begeistrer folk med aktivitetene våre. Vi viser at vi er lidenskapelige og stolte av
idretten vår.
Hva det betyr for organisasjonen:
Norsk cricket preges av engasjerte mennesker, både som frivillige, tillitsvalgte og ansatte.

STRATEGIOMRÅDE 1: ANLEGG
Hovedmål: Alle som ønsker å spille cricket har en godkjent bane å spille på.
Hovedutfordring: Mangelen på anlegg er en avgjørende begrensning for dagens aktivitetsnivå og videre vekst og
utvikling for cricket i Norge.

CRICKETBANER OG TRENINGSNETT

- Norsk Cricket har godkjente anlegg for seriespill i 1 ny region i 2022

Mål

- Norsk Cricket har godkjente anlegg for seriespill i 2 nye regioner i 2023
- Alle klubber har treningsfasiliteter i sitt nærområde i 2023

Strategiske tiltak:
o
o
o
o
o
o

Sette utvikling av cricketanlegg på den idrettspolitiske og lokalpolitiske dagsorden
Jobbe mot kommuner, idrettsråd og idrettskrets for å synliggjøre cricketaktivitet
Øke forståelsen av prosesser i forbindelse med etablering av anlegg i klubbene
Fokus på vedlikehold og sikre baner og treningsfasiliteter
Øke samarbeid med andre særforbund for felles anlegg (eksempelvis baseball)
Fokus på alternative løsninger på veien frem som eksempelvis flexipitch og tilrettelegging i nærmiljø.

NASJONALANLEGG

Mål

- Nytt nasjonalanlegg av internasjonal T20 standard realiseres i 2024/25

Strategiske tiltak:
o

Norges Cricketforbund skal arbeide aktivt med nye Mortensrud idrettspark, mot politisk og administrativ
ledelse i Oslo kommune

INNENDØRSANLEGG

Mål

- Nytt innendørsanlegg realiseres i Oslo-Viken området innen 2023
- Øke tilgang til innendørs hallkapasitet i alle regioner

Strategiske tiltak:
o
o
o

Fremskaffe alternative løsninger i regi av Cricketforbundet for trening og innendørskamper
Samarbeide med klubber opp mot kommuner og idrettsråd, for tilgang til økt innendørs hallkapasitet
Arbeide for Cricket som innendørssport

STRATEGIOMRÅDE 2: ORGANISASJONSUTVIKLING
Hovedmål: Bygge en sterkere organisasjon
Hovedutfordring: Lite kjennskap til idrettens organisering, ukjent idrett, dårlig omdømme og kulturelle utfordringer

KVALITET I ALLE LEDD
- Øke kompetansen i cricketklubbene
- Flere kvinner og unge ledere engasjert og innvolvert
- Utvikle trenere, ledere, frivillige

Mål

Strategiske tiltak:
o
o
o
o
o
o
o

Øke kompetanse blant kvinner og menn som er trenere, ledere og frivillige
Arrangere årlige obligatoriske klubbutviklingskurs
Bruke «Bedre klubb» konseptet til Idrettsforbundet for bevisstgjøring av klubbdrift
Kurs og kompetansetiltak for å engasjere unge ledere, begge kjønn
Verdiarbeid implementeres i klubbene
Cricket skal ha mangfoldig representasjon i styrene
Øke forståelsen for hva «idrett for alle» innebærer for den enkelte klubb

AKTIVITET OG REKRUTTERING
- Flere, barn, unge, kvinner og parautøvere med i cricketidretten
- Rekruttere flere trenere, ledere, frivillige
- Mer egenorganisert og modifisert cricket i Norge

Mål

Strategiske tiltak:
o
o
o
o
o
o

Utvikle kompetente trenere/aktivitetsledere og treningstilbud for barn, unge og kvinner
Øke kjennskapen til Cricket generelt i Norge
Øke paracricket-kompetansen i forbundet
Økt tilbud til barn, unge og kvinner i grunnskolen og klubb
Økt fokus på tilpasset cricketaktivitet
Konkurranse- og aktivitetsformer som er tilpasset utøvernes alder og ferdighetsnivå

KLUBBUTVIKLING
- Flere klubber med breddeaktivitet i hver region
- Alle klubber driftes i henhold til NIF sitt regelverk
- Cricket som særgruppe i flere fleridrettslag

Mål

Strategiske tiltak:
o
o
o
o
o

Øke forståelsen for de kriterier NIF og ICC stiller til forbund og klubb
Økte krav fra forbundet til drift og aktivitetstilbud
Økte kav til gjennomføring av årlig kurs i forhold til økonomi og drift
Bruke klubbguiden og klubbhåndboka til Idrettsforbundet
Øke kunnskapen i klubb om fordelene med fleridrettslag for en liten idrett

STRATEGIOMRÅDE 3: NY FREMTID
Hovedmål: Sikre en åpen og demokratisk kultur
Hovedutfordring: Liten åpenhet, lukkede miljøer og politiske intriger

GODT STYRESETT I FORBUND OG KLUBBER
- NCF og klubber driftes etter NIF's lover og regler
- Utvikle kultur preget av tryggehet, vennskap og mestring for alle
- Konstruktiv kommunikasjon

Mål

Strategiske tiltak:
o
o
o
o

Synliggjøre NIF’s ressurser som klubbguiden, klubbhåndboka og kurstilbud
Økt fokus på implementering av verdiarbeide i henhold til norsk idrett
Motivere til utvikling av større klubber for bedre ressurstilgang og bredere aktivitetstilbud
Sunn kommunikasjon på agendaen

INKLUDERENDE OG RAUST FELLESSKAP

- Norsk cricket skal være Norges beste idrett for integrering

Mål

- Velkommen til alle - blir du med å spille

Strategiske tiltak:
o
o
o
o

Øke fokus på mangfold i cricketaktivitet til alle uansett alder, kjønn og nivå
Motivere til lederutvikling for unge og eldre, frivillige og aktive
Øke åpenhet på klubbnivå, på tvers av kultur, språk og tilhørighet
Øke interessen for cricket i fleridrettslag

FAIR PLAY

Mål

- NCF forbli sertifisert som Rent Særforbund

Strategiske tiltak:
o
o
o

o

Opprettholde og videreutvikle handlingsplan for å tilfredsstille krav som Rent forbund/antidoping
Samtlige aktive utøvere må gjennomføre Ren Utøver (E-læring)
Opprettholde arbeidet og implementering av antidoping og anti korrupsjon policy
Holdningsskapende arbeid mot kampfiksing og ulovlig spill

STRATEGIOMRÅDE 4: TOPPRESTASJONER
Hovedmål: Utvikle toppidrettsutøvere å bygge en toppidrettskultur ved hjelp av et godt planverk og økt fokus på
junior aktivitet.
Hovedutfordringer: Svak toppidrettskultur og manglende kvinnelige utøvere

LANDSLAG HERRER
- Kvalifisere til neste runde i T20 WC European Qualifier
- Rangert blant de 5 beste europeiske assosierende nasjonene, og blant de
20 beste internasjonalt i T20-formatet

Mål

Strategiske tiltak:
o
o
o
o
o

Bygge opp toppidrettskulturen på landslagene og kulturen i treningshverdagen
Følge ICCs retningslinjer for High performances/toppidrett
Regelmessig trening/konkurranse på høyere nivå, inkludert deltakelse i internasjonale mesterskap for også
heve nivået nasjonalt
Heve treningsnivå og forbedre treningshverdagen for landslagsspillere, med målbare styrke- og
kondisjonsprogram. Inkludert ernæring og livsstil
Sikre at alle spillere kjenner utviklingsprogrammet og muligheten for morgendagens utøvere til å sette
riktige mål og synliggjøring egen utvikling og kompetanse mot landslagsdeltakelse

LANDSLAG KVINNER

Mål

- Utvikle landslag kvinner, for deltakelse i internasjonale turneringer

Strategiske tiltak:
o
o
o
o
o

Videreutvikle og forsterke eksisterende cricketaktivitet.
Eget aktivitetsprogram med regelmessig cricketaktivitet gjennom hele sesongen
Koordinere utviklingen av landslag kvinner med den regionale spillerutviklings i Norge
Rekruttere flere jenter/kvinner til nasjonalt seriespill for å øke størrelsen på landslagstroppen
Heve treningsnivå og forbedre treningshverdagen for våre landslagsspillere, med målbare styrke- og
kondisjonsprogram. Inkludert ernæring og livsstil

SPILLERUTVIKLING - UNGDOM
- Øke antall unge crickettspillere i Norge på tvers av kultur og etnisitet
- Øke antall unge jenters deltakelse i seriespill for ungdom

Mål

Strategiske tiltak:
o
o
o
o

Etablere et «Cricket utviklingsprogram» for ungdom i ulike aldersgrupper på skoler og i klubber
Opprette en NCF ungdomsstruktur for å identifisere fremtidige landslagsspillere og presenterer
utviklingsprogrammet med de muligheter og forventninger som følger
Utdanne og presentere cricket i skolen for gymlærere og aktivitetsansvarlige som motivasjon til å
introdusere spillet for sine elever/studenter ved skolen
Øke klubbtrenerens forståelse for «Cricket utviklingsprogram» for ungdom gjennom trenerutviklingen, og
sikre at de unge spillere har likt utgangspunkt for utviklingsmulighetene

