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ORDFÖRANDE ZALMAY DAFTANI HAR ORDET 
Året 2021 inleddes med nya restriktioner och vi var återigen tvungna att ställa 

om verksamheten från fysiska träffar och utbildningar till digitala. 

Restriktionerna varierade under hela året men vi är mycket glada över att vi 

trots allt fick ett år med flera nya Cricketaktiviteter. För första gången spelade 

Junior Premier League (JPL) och i september hade vi även en Old Boys 

turnering. 

Förbundet växer och när vi stänger böckerna för 2021 är vi 74 klubbar och ca. 

6000 medlemmar. Vi ser i statistiken att det är på främst barn-och 

ungdomssidan som vi växer. En ny generation Cricketspelare är på 

frammarsch. 

För att vi ska kunna fortsätta utvecklas och bli fler behövs det ledare. Vi har under året 

lanserat två nya utbildningar samt förstärkt samarbetet med SISU. Vi har också satsat på att 

nå ut till skolorna med nytt material samt stärka våra styrelsen genom programmet National 

Club Scorecard. 

På grund av restriktionerna var vi återigen tvungna att ställa in det Långa formatet av herrarnas 

liga. Men för andra året i rad valde ECN att lägga en av sina turneringar, ECS i Sverige, vilket 

gjorde att det blev en hel del Cricket i alla fall. 

Demokrati och inflytande är viktigt i en idéburen organisation. Vi ökade inflytandet genom att 

bjuda in alla klubbar till ett Liga Forum under hösten 2021. 

 

 
Utbildningar 

 Strategidag med RF-SISU alla kommittéer och styrelse 

 Föreningskunskap på engelska digitalt under tre kvällar med Christer Pallin och Krister 
Malmsten 

 Short seminars med HP-team 

 Grundutbildning för tränare (GUT 1) i Malmö och Göteborg, totalt 30 deltagare 

 Essential Course i Hedemora vid två tillfällen, 30 deltagare 

 Nybörjarcricket – ny utbildning, material lanserades 
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Ligaspel, Herrarnas liga 
 

Allsvenskan T20 
 

Märsta CC blev 

segrare av 

Allsvenskan T20 

Turneringen. 

På andra plats blev det 

Ariana Cricket Club 

 

Stort Grattis till alla 

spelare och tränare! 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superettan  T20

  

Salstjöbaden CC är 

segrare av Superettan 

T20, 2021. Salstjöbaden 

CC blev segrare av 

Superettan T20 

Turneringen. 

På andra plats blev 

det Indiska Cricket 

Club 

 

Stort Grattis till alla 

spelare och tränare 
 
 
 
 

 

Division 1 

Nedan lag från division#1 har befodrats till Superettan; 

Syd: United CC, Ariana CC 2nd, Jönköping CA, Växjö CC, Helsingborg Star, Malmö CC 2nd. 

Stort Grattis till alla spelare och tränare 

 
Nord: Botkyrka CC, Stockholm Tigers, Solna Eagles CC, Stockholm CC Gladiators, 

Linköping CC, Umeå CC, Sigtuna CC, Tullinge CC. 

Stort Grattis till alla spelare och tränare 

 
Division 2 

 

Alla lag från D2 har befodrars till Division #1. 
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Ungdomsligorna 

U19-Liga 
 

Malmö CC blev segrare av 

U19 T20 Turneringen. 

På andra plats blev det 

Alby Zalmi CC 

 

Stort Grattis till alla 

spelare och tränare! 
 
 
 
 
  
 
 

U15-Liga 
 
 

Göteborg CC blev segrare 
av 

U15 T20 

Turneringen. På 

andra plats blev det 

StockholmCC U15. 

 

Stort Grattis till alla 

spelare och tränare! 
 
 
 
 
 
 
 

Swedish Cup T10 
 

Grattis till Alby Zalmi CC 

som vinner Swedish Cup 

T10 2021. 

Motståndare var Göteborg 

City CK och bäst av 3 

matcher skulle spelas. Alby 

Zalmi CC vann två av tre 

matcherna och kunde 

titulera sig Svenska 

Mästare. 
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Junior Premier League 
 

Junior Premier League drog igång en turnering 

som pågick hela veckan på Kärsbyfältet i 

Norsborg. 

Fyra lag från olika regioner mötes med matcher 

varje dag och finaler på fredag den 9:e Juli. 

Dem fyra regionalla lag var; 

1. Skåne Storm 
2. Västragötaland Blixt 

3. Stockholm Fors 

4. Stockholm Lavin 

Stockholm Fors blev segrare av den första JPL U19 
T20 

Turneringen. 

På andra plats blev det Skåne Storm. Stort 

Grattis till alla spelare och tränare/RSM! 
 
 
 
 

Senior Premier League 

Det var planerad att SPL skulle spelas i Maj 2021 men pga. COVID19, kunde inte 

genomföras. Det är nu planerad att genomföras år 2022. 
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Old Boys 

Tack till Guttsta WCC som anordnade en fantastisk helg på temat Cricket hela livet! Många 

veteraner på plats och mycket trevlig stämning. Vi hoppas att alla fortsätter att träna hemma 

i sina klubbar och rekryterar fler äldre kvinnor och män. 

Träningen behöver inte bara vara att spela Cricket utan kan vara styrketräning i utegym, 

promenader, löpning. Kasta, fånga, slå och andra viktiga moment. Det är minst lika viktigt att 

skapa ett socialt sammanhang kring ett gemensamt intresse som att träna själva sporten. 

Cricket hela livet! 

En viktig satsning av Svenska Cricketförbundet för veteraner och motivera dem till att vara 

aktiva och spela cricket hela livet. Ett stort Tack till Rajan Sharma genomförde hela projektet. 
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ECS/Swedish Cup 
 

SCF är mycket tacksamma till ECN-ledningen och särskilt Daniel Weston som konsekvent har 
visat stort intresse för Svensk Cricket och förtroende för våra talanger och har gjort enorma 
ansträngningar för att sätta svensk Cricket på världskartan! En enorm möjlighet för våra 
begåvade spelare och klubbar att visa upp sin talang på en global plattform och inför tittare 
runt om i världen. 

 

Vinnaren av ESC Nord blev Alby Zalmi CC Vinnaren av ESC Syd blev Göteborg City CK 

 

I grandfinalen mötes Alby Zalmi och Göteborg City CK att göra upp om Swedish Cup T10 
Mästerskap. Det skulle spelas bäst av tre matcher. Alby Zalmi vann två utav tre matcher och 
därmed blev Swedish Cup T10 mästare och ska representera Sverige i ECL år 2022. 
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Damturneringar 

Göteborg 
SCF Damkommitté bjöd in alla klubbar till en damturnering i 

Kviberg, Göteborg. 

Den 19-20 juni var det dags för Women's Championship Cricket Göteborg där 7 lag 
deltog av sammanlagt 8 klubbar: 
Alby ZalmiCC, Djurgården IF, Göteborg CC, Karlskrona CC, Lund CC, Malmöhus CC, 
Norrköping CC, Trident 

Turneringens värdklubb var Göteborg CC som satte ribban högt och visade andra föreningar 
hur man hostar en turnering. 

 
Vinnarna av Women’s Cricket Championship - Göteborg 2021 var Malmöhus CC. 

Malmöhus Cricker Club 
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Malmö 
Malmöhus stod som värd för en damturnering 21-22 aug.2021. För första gången spelade 
damerna i formatet T20. 7 lag med representanter från 9 klubbar var på plats. Finalen 
spelades mellan Djurdården IF och Malmöhus CC, där Djurgården IF vann finalen. 
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Norsborg/Märsta Inomhus T10 
Nov 6-7 spelades två parallella damturneringar inomhus i Stockholm. Märsta Cricket Club 

och Alby Zalmi Cricket Förening var värdföreningar. 

Det blev ett stort Succé för Svensk Damcricket när T10 inomhus spelades under 

helgen 6-7 nov. 10 lag deltog och turneringen spelades i två hallar. 

Vi tackar värdföreningarna Märsta CC och Alby Zalmi CC för ett mycket bra arrangemang! 

Alby Zalmi och Malmöhus vinner Damturneringar Stockholm 2021! 
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Landslagsaktiviteter 

Herrar 
Danmark T20I Serien : Sverige spelade tre T20I matcher mot Danmark. Serien slutade med 

2-1 Vinst till Danmark. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finland T20I Serien: Sverige spelade fyra T20I matcher mot Finland. Serien slutade med 2-2 och 
en delad pokal. 
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European Cricket Championship – T10 

European Cricket Network presenterade för första gången European Cricket Championship 

från och med 13 sept till och med den 8 okt. Sverige spelade i grupp A mot Luxembourg, 

Norge, Spanien och Belgien. Sverige slutade på fjärde plats i tabellen. 

Tävlingen sändes live från Cartama Cricket Oval. 
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 Ungdomar T20 och OD-50-overs 

Sveriges U19 Landslag spelade en vänskapsserie mot Danmark. Tyvärr gick inte resultaten i vår 

väg dock Sverige spelade några riktig bra matcher. Våra ungdomar fick med sig värdefulla 

erfarenheter och lärdomar. Sveriges Cricket framtid ser ljust ut. 
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Damer 
Norge T20 & T20I Serien: Sverige spelade två T20 och en T20I matcher mot Norge. Serien 

slutade med Sverige vann alla tre matcher och därmed också vann den första historiska T20I 

match. Det var fantastiskt insats av vår damlandslag. 
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Trygg Cricket 

Bakgrundsbeskrivning till projektet som startade 2020 
Idag finns ingen röd tråd genom cricketverksamheten, ingen vision och värdegrund för SCF. Vi 

behöver arbeta mer tillsammans över hela landet för att utveckla cricketen så att våra 

medlemmar känner delaktighet, lust och vilja att spela cricket i våra föreningar. Vi behöver 

tydliggöra detta på ett sätt som gör att våra medlemmar kan ta till sig informationen och 

kunskapen. 

Syftet med projektet är att Svenska Cricketförbundet i delaktighet med föreningar skapar 

dokument som ökar trivsel, gemenskap och stärker en trygg idrott. 

Mål 
 Skapa en Vision och värdegrund 

 Skapa två handlingsplaner: 

o Förebyggande Trygg cricket handlingsplan 

o Handlingsplan för när något oönskat har hänt inom cricketen 

 
Vision och Värdegrund 
Visionen som arbetats fram tillsammans med deltagare i referensgruppen Tillsammans växer vi 

genom Mångfald, Gemenskap och Allas rätt att vara med. #thisiscricket används i sammanhang 

och aktiviteter som kan kopplas samman med vår värdegrund 
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Spelarutvecklingsplan 
 

Spelarutvecklingsplanen är Cricket Swedens riktlinje för en framgångsrik utveckling av 
de aktiva medlemmarnas sportsliga resultat. Målgrupp för spelarutvecklingsplanen är 
alla aktiva och de funktioner och personer som stöder de aktiva. 
Spelarutvecklingsplanen beskriver det arbets- och förhållningssätt Cricket Sweden har 
valt för att framgångsrikt utveckla de aktiva. Spelarutvecklingsplanen innehåller både 
fasta krav och rekommendationer för hur utvecklingsarbetet ska gå till och omfattar alla 
utvecklingsnivåer: barn, ungdom, junior, senior och elit. 
Den beskriver också lämpliga utvecklingssteg i respektive skillset: slå, slunga och fånga. 

 
 

 
National Club Scorecard 

Bakgrund och syfte 
Konceptet är framtaget för att alla våra svenska Cricketföreningar ska ha verktygen för att 

bygga upp sin kunskap om hur man driver förening, skapar en bra miljö för sina medlemmar 

och ge möjlighet för att både utveckla befintliga cricketspelare och attrahera nya oavsett 

nationalitet, kön, ålder eller ambition. Cricketen växer och vår vision är att vi tillsammans ska få 

den att fortsätta växa och bli en sport som är tillgänglig för många fler. För det krävs att vi har 

väl fungerande föreningar, bra värderingar, en professionell verksamhet med bra utbildning och 

ett bra samarbete mellan alla aktörer inom cricketen, idrotten och samhället. 

National Club Scorecard 
För att stödja cricketföreningarna har vi därför valt att bygga upp ett system för att skapa 

lärande och utveckling inom ett antal områden. Där kan föreningen med stöd i materialet och 

med hjälp av andra resurser ta ansvar för och leda sin egen utveckling. SCF kommer sedan 

att mäta och redovisa föreningarnas framsteg baserat så att alla föreningar kan äga och följa 

den egna utvecklingen. 
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Ett poängsystem kommer att visa vilka föreningar som satsar på utveckling och lärande. Vi har 
satsat 

på kontinuerlig utveckling istället för en certifieringsmodell så att alla som arbetar i systemet 

känner tillfredställelse i att gå framåt och inte först när målet är uppnått. Målet flyttas 

ständigt fram och systemet tillåter utbyggnad med mer material vartefter behov finns eller 

förutsättningar ändras. 

Föreningen behöver inte göra allt i en specifik ordning. Om ni har arbetat mycket inom ett visst 

område i föreningen kan ni mycket väl skicka in dessa uppgifter för att få poäng medan andra 

föreningar fokuserar på andra områden. I takt med att föreningar tar sig igenom materialet kan vi 

lägga till nya ämnen och uppgifter för att fortsätta utvecklingen. Vissa uppgifter måste göras eller 

revideras med olika intervall t.ex. årligen eftersom föreningen utvecklas, förutsättningarna ändras 

och styrelser byts ut. 
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Lilla sportspegeln och Lilla aktuellt 
 

Stort tack till SVT/Lilla Sportspegeln och Alby Zalmi CC för ett fint reportage om Cricket. Nu 

hoppas vi många barn och ungdomar börjar spela Cricket. Länken till reportage hittas 

nedan; 
 

 

https://www.svt.se/barnkanalen/barnplay/lilla-sportspegeln/KM3X2aA/ 
 

 
 SVT:s serie ”Idrottens himmel och helvete” 

 

Svenska Cricketförbundet deltog i en serie inspelning av SVT i Norsborg. Programserien 

"Idrottens himmel och helvete" kommer att ta upp Cricket som en växande sport med många 

fördelar. Serien sänds i vinter. 

https://www.svt.se/barnkanalen/barnplay/lilla-sportspegeln/KM3X2aA/
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Digitalt årsmöte 
 

Det var en utmaning att genomföra ett digitalt årsmöte. Det började redan från start 

med att Easymeets servrar gick ner och mötet blev 45 minuter försenat. 

Därefter fortsatte tekniken att utmana oss med att flera deltagare blev "utslängda" ur 

systemet. Tex. så blev förbundets ordförande Zalmay Daftani bortkopplad under tiden han 

föredrog verksamhetsberättelsen för 2020. 

Då många deltagare upplevt problem och inte kunnat delta på mötet så har vi idag fått 

information om att överklagan har skett av flera föreningar till RIN. 

RIN beslutade om att årsmötet skulle göras om så fort som möjligt och det skulle göras 

från början enligt agendan. Det innebär val till styrelse, DN, lekmannarevisor och 

valberedning samt röstning gällande medlemsavgift, motioner och propositioner. 

 

 
Extra AGM 2 stycken 

Extra årsmötet 5 juni 2021 
Den 5:e juni 2021, Svenska Cricketförbundet höll årsmötet kombinerad med ett extra 
årsmöte för misstroendeförklaring mot ordföranden. Motionen om misstroendeförklaring 
misslyckades och han fick fortsatt förtroende. 

 
Extra årsmötet 21 november 2021 
34 ombud med sammanlagt 62 röster samlades i Idrottens Hus, Stockholm. Till ordförande 
för mötet valdes Björn Eriksson, RF. 

 
Gällande misstroendeförklaringen mot styrelsen beslutade årsmötet att rösta direkt utan 
debatt och att rösta person för person. Fortsatt förtroende fick följande ledamöter: 
Ordförande Jamal Daftani, Dinesh Adhikari, Areeba Khan och Jayasree Sajja. 

 
Följande ledamöter fick inte fortsatt förtroende: 
Sanjay Kumar, Junaid Khan och Pavitra Ramachandran. 

 
Enligt SCF:s stadgar måste styrelsen bestå av 7 personer och årsmötet valde då tre 
ledamöter att ingå i en interimsstyrelse fram till ordinarie årsmöte 2022. 
Följande personer ersätter de som inte fick fortsatt förtroende, Anukool Korde – Västerås CC, 
Usman Mughal – United CC och Rashmi Ganjagunte – Göteborg CC. 
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Ny hemsida 
 

Svenska Cricketförbundet är glada att meddela att vi, från och med 20:e september 2021, 
har en ny hemsida: www.cricket.se. 
Således kommer vår tidigare hemsida: swedishcricket.org inte längre att uppdateras. 

 

 
 

Mentor till styrelsen 
 

Svenska Cricketförbundet tillsammans med RF har anlitat en rådgivare/mentor. Initiativet togs av 

Svenska Cricketförbundets styrelse. Vi välkomnar varmt Beng Jönsson som vår mentor och 

rådgivare. 

Han kommer att hjälpa SCF styrelsen med strategiska målsättningar. 

http://www.cricket.se/
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Liga Forum 
 

Svenska Cricketförbundet tillsmannas med SISU bjöd in alla medlemsklubbar till Ligaforum. 

Inbjudan skickades till alla klubbar och kommunicerades via sociala medier. Det var planerat 

fem träffar till att börja med för att ge möjlighet till alla att medverka. Växjö, Malmö, Göteborg 

och två träffar i Stockholm. Växjö träffen fick vi ställa in då det inte var några anmälda 

föreningar från den regionen. 

Liga Forum där vi hade en gemensam dialog kring ligan (herr, junior och dam). Inbjudna 

var ordförande/styrelseledamot samt coach/captain i klubben. Max 2 personer per klubb. 

Träffen var gratis. 

Ligaforums mållsättningar; 

 Informera och identifiera alla möjliga liga relaterade bekymer och problem 
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Cricket i skolan 
 

Riksidrottsförbundet (RF) gör just nu en större satsning med att inspirera skolorna till att testa 

nya och gamla idrotter. Självklart vill vi visa hur man spelar Cricket samt ge skolorna möjlighet att 

köpa utrustning. Ni hittar allt skolmaterial på vår webbsida 

Svenska Cricketförbundets budskap till alla skolor är simpelt och motiverande; 

”Att spela Cricket på rasten eller idrottslektionen är lika enkelt som att spela fotboll eller 

brännboll. Ni behöver inte ha en stor yta som vuxna har när de spelar Cricket, utan det går lika 

bra på skolgården. I vårt skolmaterial finns allt ni behöver.” 
 


