NCF UTTAKSKOMITE

2021/2023

Uttakingskomiteen skal bestå av:
• Tre komitemedlemmer, leder og to komitemedlemmer samt regionale støttespillere/speidere.
Begge kjønn representert.
Uttakingskomiteens mål/hensikt:
• Ta ut et best mulig lag som skal representere Norge
• Promotere og utvikle yngre spillere fra U-serien
Forutsetninger for å kunne være medlem av uttakskomiteen:
• Ha kunnskap om High-Performance (HP) Cricket i henhold til NIFs og ICCs rammeverk for HP
• Ha kunnskap om den lokale seriestrukturen
• Ha kjennskap til NCF strategi for toppidrett
• Jobbe for en rettferdig og åpen uttaksprosess
• Upartisk i forhold til spillere eller klubber
Uttaksprosess
• Komiteen skal innhente innspill på aktuelle kandidater til landslagspoolen fra klubbene
• Komiteen velger 30-40 spillere på "Merit" for intensiv/tilrettelagt trening av hovedtrener, menn
• Komiteen velger 20-25 spillere på "Merit" for intensiv/tilrettelagt trening av hovedtrener, kvinner
• På bakgrunn av pågående treningsopplegg og vurdering av spillerens cricketferdigheter, skal
hovedtrener dele opp landslagspoolen i 3 ulike grupper:

•

GRØNN
o

- klar som landslagsspillere.

GUL
o

- nesten klar som landslagsspillere.

o
RØD

- ennå ikke klar som landslag spillere.

Etter to - tre treningskamper, innstiller Uttakskomiteen 14-16 spillere (inkludert kaptein og
visekaptein) til Forbundsstyret, i samråd med hovedtrener/kaptein.

Roller og forpliktelser til komiteens medlemmer:
• Innhente innspill fra klubber
• Se og følge seriekamper for å skaffe oversikt og finne nye talenter
• Være til stede/følge treninger og treningskamper med landslagspoolen
• I fellesskap vurdere kandidater til landslagspoolen etter innspill fra klubb, regionale
rådgivere/speidere samt komiteens egne vurderinger/erfaringer
• Spille inn 14-16 spiller til forbundsstyret for hvert landslagsuttak
• Påse at uttakningsprosessene er objektive og i henhold til mandatet
• Delta på komiteens uttaksmøter
• Møtene skal protokollføres med de viktigste innspill og vurderinger
• Bruk av sosiale medier i forbindelse med uttak er strengt forbudt.
Grunnregler for valg av spillere:
• Spillerens cricketferdigheter, inkludert spillerens mentale styrke
• Form og resultater gjennom sesongen
• Treningsiver, frammøte og holdninger
• Adferd og lagånd
• Lojalitet til treningen og High Performance programmet
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