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ORDFÖRANDE HAR ORDET 

Tariq Zuwak 

Detta har varit ett händelserikt år. 
Under 2022 växte vi som förbund och vid årsskiftet var vi 80 föreningar 
från drygt 30 orter i Sverige. 1 förening begärde utträde och 7 föreningar 
blev nya medlemmar under 2022. Det är tydligt att förbundet växer kraftigt 
trots att vårt fokus i första hand ligger att satsa på föreningskunskap för att 
skapa en stabil struktur hos nuvarande föreningar. För att förbundet ska 
undvika växtvärk behöver vi fundera på åtgärder för att begränsa den 
kvantitativa tillväxten och därmed behålla en rimlig och hållbar nivå för 
antal medlemsföreningar.   

Utöver det har vi under året haft 2 extra årsmöten som vi kan läsa mer om 
nedan. Det andra extra årsmötet hade kunnat undvikas om det första extra 
årsmötet i augusti hade letts på ett bra sätt.  Det är hursomhelst beklagligt 
med alla dessa årsmöten och denna ”trend” som har skapats i förbundet. 
Bland annat av dessa skäl har förbundet träffat på starka reaktioner från RF 
och ICC som vill se en stabilitet i svensk cricket. Denna trend håller dock på 
att brytas då jag börjar se en ökad förståelse hos medlemsföreningarna.  

Baserat på medlemssiffrorna utifrån aktiv i idrott från IdrottOnline 2022 är 
vi 6373 medlemmar, varav 5500 är män och 873 är kvinnor och detta trots 
att inte alla föreningar registrerat sina uppgifter. Gissningsvis är vi totalt 
6500–7000 engagerade inom Svensk Cricket nu och vi fortsätter hela tiden 
att växa, men det är också viktigt att vi i denna snabba tillväxt samverkar 
och inte får problem med växtvärk.   

För verksamhetsåret 2022 deltog totalt 148 lag, från 75 olika klubbar i 
förbundets nationella och regionala tävlingsverksamhet för herr, dam och 
juniorer och förbundet arrangerade 1057 matcher. För dessa matcher 
användes 2286 bollar och det blev totalt 1216 domaruppdrag under 
säsongen. Ligan drevs av regionala kommittéer samt nationella 
ligakommittén som fick en hel del kritik för deras sätt att hantera ligafrågor. 
Det uppmärksammar oss på att en annan struktur även vid 2022 är 
nödvändig för att hantera ligafrågor på ett mer professionellt sätt.  

Något som är vårt absolut viktigaste fokusområde är anläggningsfrågan.  Vi 
samsas om endast 36 cricketplaner och vi måste förmå våra kommuner att 
bygga fler cricketplaner. Vi kan i alla fall konstatera att Svenska 
Cricketförbundets motto stämmer på flera plan. Tillsammans växer vi! 

Förbundsmöten 

Det ordinarie årsmötet, Förbundsmötet, genomfördes 27 mars i Stockholm. Deltog gjorde 60 
röstberättigade föreningar. En ny styrelse valdes och ett flertal motioner & propositioner 
behandlades. 

Den 14 juni 2022, mottog Svenska Cricketförbundet en motion om misstroendeförklaring och 
begäran om extra årsmöte. Det extra årsmötet genomfördes 27 augusti i Malmö. Deltog gjorde 55 
röstberättigade föreningar. Deltagarna på årsmötet valde att rösta direkt utan debatt och med 
rösterna 36 mot 15 fastställdes att motionen om misstroende hade gått igenom. Val av 
interimsstyrelsen tilläts inte på mötet då mötesordföranden tyckte att det inte stod med på 
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agendan. 

Den 9 september inkom ytterligare en begäran om extra årsmöte och denna gång för entledigandet 
av den misstroende förklarade styrelsen och för val av interim styrelse. Detta andra extra årsmöte 
genomfördes den 19 november i Umeå. Deltog gjorde 44 röstberättigade föreningar. Även på detta 
extra årsmöte valde deltagarna att rösta direkt och valde med acklamation en ny interimsstyrelse 
att verka fram till nästa ordinarie Förbundsmöte. 

Mentor till styrelsen 

Svenska Cricketförbundets rådgivare & mentor Bengt Jönsson, som tillsammans med RF anlitades 
hösten 2021 för att hjälpa SCF styrelsen med strategiska målsättningar, var ett aktivt stöd till 
styrelsen fram till kontraktets slut under hösten 2022. I slutet av sitt uppdrag överlämnade han en 
rapport till Förbundsstyrelsen och RF. Baserat på denna rapport fattade RF senare beslutet att initiera 
en oberoende granskning av Svenska Cricketförbundets förvaltning under senare år. 

Förbundet kommer att vara RF & den granskande revisionsbyrån behjälpliga när granskningen tar vid 
under inledningen av 2023. 

Tävlingsverksamheten 

Då vi summerar tävlingssäsongen 2022 är det på sin plats att uttrycka ett stort tack alla som var 
delaktiga under säsongen 2022. Tack alla deltagande lag, alla domare som gjort det möjligt att spela 
matcherna och inte minst alla volontärer i Ligakommittéerna - Damkommittén, Ungdomskommittén 
och Herrkommittéerna South, North & National. Allas bidrag är avgörande för att kunna genomföra en 
så omfattande tävlingssäsong under några intensiva månader.  

Herrarnas ligor 
Serieträdet var uppbyggt i tre nivåer - Division 1, Superettan och Allsvenskan. Det är ännu inte 
definitivt fastställt hur ligastrukturen säsongen 2023 kommer att se ut, men vi vet säkert att det blir 
en förändring till 2024 och den kommer att styra upplägget för 2023.  

Allsvenskan T20 

Under en spännande finalhelg på Limhamnsfältet i Malmö samlades de topp fyra lagen för att 
mötas i två semifinaler och sedan en avgörande finalmatch. Följande fyra lag var det som hade 
kvalificerat sig till semifinalerna i Allsvenskan.  
1: Huddinge CC 
2: Ariana AKIF 
3: Malmöhus CC 
4: Ariana CC  
Första semifinalen spelades mellan Huddinge CC och Ariana CC.  
Huddinge hade 132/10 i 19.5 overs. Nasir Iqbal tog 44 poäng för Huddinge CC och   
Zamin Zazai tog 3 wickets för Ariana CC. Ariana CC spelade sedan ihop 121/9 i 20 overs vilket ledde 
till att Huddinge CC vann med 11 poäng och därmed gick vidare till final. Saeed Ahmed tog 4 wickets 
för Huddinge CC och blev utnämnd matchens lirare.  

I den andra semifinal spelades mellan Ariana AKIF och Malmöhus CC. Ariana AKIF inledde med 79/10 
i 13.2 overs och Debarchan Dash hade som mest 34 poäng för Ariana AKIF. Prasanjit Behara och 
Dheeraj Malhotra tog 3 wickets var för Malmöhus. Malmöhus vann matchen i 13 overs och hade 
fortfarande fyra slagspelare kvar. Prasanjit Behara från Malmöhus blev matchens lirare efter 3 wickets 
och 23 viktiga poäng för sitt lag.  

Efter två spännande semifinaler var det dags för finalen i SCF högsta liga Allsvenskan där Huddinge CC 
och Malmöhus möttes i en rafflande match som dessvärre inte kunde spelas sfärdigt på grund av regn. 
Huddinge CC inledde med att samla ihop hela 168 poäng på resultattavlan varav Saeed Ahmed gjorde 
40 viktiga poäng för sitt lag. Syed Shahbaz Hussain tog samtidigt 3 wickets för Malmöhus. Det var 
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sedan dags för Malmöhus att spela ute. De behövde 169 poäng i 20 overs för att bli svenska mästare i 
Allsvenskan. Malmöhus hade samlat ihop 51 poäng och förlorat två av sina slagspelare i 6 overs när 
det började regna, vilket stoppade matchen. Malmöhus tilldömdes segern, baserat på DUCKWORTH 
LEWIS metoden, med endast 3 poäng i denna rafflande match och Malmöhus blev därmed mästare i 
Allsvenskan. Matchens lirare blev Saeed Ahmed från Huddinge med 40 poäng som slagspelare 
samtidigt som han tog ut två av motståndarnas slagspelare.  

Individuella titlar i Allsvenskan tilldelades även följande spelare; 
 Ligans bästa slagspelaren blev Bilal Zaigham från Malmö CC som gjorde 564 poäng
 Ligans bästa kastare blev Dheeraj Malhotra från Malmöhus som tog 31 wickets
 Ligans bästa spelare blev Share Ali från Märsta CC

Stort Grattis till alla spelare och tränare! 

   MALMÖHUS VINNANDE LAG ALLSVENSKAN T20 2022 

Superettan T20 
Finalen spelades mellan Göteborg City och Malmö Kings. Göteborg City var det starkaste laget och vann 
med hela 99 poäng och utnämndes välförtjänt som Mästare i Superettan. Ajay Mundra från Göteborg 
City blev matchens lirare i finalen.  

Individuella titlar i serien tilldelades dessa spelare; 
 Ligans bästa slagspelaren blev Ajay Mundra från Göteborg City som gjorde 420 poäng
 Ligans bästa kastare blev Zeeshan Mahmood från Botkyrka CC som tog 20 wickets
 Ligans bästa spelare blev Ajay Mundra från Göteborg City

 GÖTEBORGS CITY CC VINNANDE LAG SUPERETTAN T20 2022 
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Division 1 
Vi säger grattis till alla lag som vann sina grupper och kvalificerade sig till en uppflyttning till 
Superettan 2023. 

1. Helsingborg Kings (South A) Vinnare
2. Malmöhus 2nd (South A) (Kvalat till Superettan 2023)
3. Vara CC (South B) (Kvalat till Superettan 2023)
4. Kalmar CF (South B) Vinnaren Vinnare
5. Stockholm Titans (North A) Vinnare
6. Stockholm Hunters (North B) Vinnare
7. Värmdö CC (North C) Vinnare
8. Östertälje CC (North D) Vinnare

Individuella titlar i serien tilldelades även följande spelare; 
 Ligans bästa slagspelaren blev Sabir Zahoor från Vara CC som gjorde 390 poäng
 Ligans bästa kastare blev Hamza Saeed från Kista Sports Club stars som tog 21 wickets
 Ligans bästa spelare blev Hamza Saeed från Kista Sports Club stars

Herrarnas F40-liga 
Långt format har inte spelats de senaste 2 åren på grund av COVID19 och antalet lag och klubbar 
har ökat med 30% -40% sedan innan uppehållet. Det var därför omöjligt att ha divisionsbaserade 
ligor där antalet matcher hade kunnat nå upp till 450. Det var heller inte möjligt att kombinera 
långformat med T20 (ca 800 herr, ungdoms och dammatcher inom 22 veckor). Därför spelades F40 
overs liga utan divisioner och med ett lag per klubb. Totalt anmälde sig 59 lag till denna F40 overs 
liga. Lagen delades in i åtta grupper, varav fyra i södra regionen och fyra i norra regionen. 
Finalen i södra spelades mellan Ariana AKIF och Jönköping och Jönköping CA segrade i den 
finalen.   

 JÖNKÖPING CA SEGRARE I 40 OVERS SÖDRA  

I den norra gruppen spelades finalen mellan Djurgården Cricket och Märsta CC och när finalen var 
slutspelad stod DIF som segrare. Vi säger stort grattis till alla lag.  
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   DJURGÅRDEN IF CRICKETFÖRENING SEGRARE I 40 OVERS NORRA  

European cricket league Malaga 2022 (ECL) 
Cricketsäsongen med att Sverige hade ett klubblag som representerade Sverige i ECL för första gången. 
ECL spelades första gången 2019 och tvingades sedan till uppehåll fram till 2022. Alby Zalmi CF som 
blev mästare i Svenska Cupen under 2021 blev Sveriges första lag att delta i ECL T10 som spelades i 
februari-mars 2022. Totalt deltog 30 lag från 29 europeiska länder. 
Alby Zalmi CF hamnade en i grupp med lag från Belgien, Malta, Holland och Tyskland. Laget vann sin 
grupp och kvalade till Championshipveckan tillsammans med andra gruppsegrare. Mästare i ECL 
finalveckan blev Pak i Care från Spanien. Alby Zalmi vann Fair play Award i ECL 2022.  

 FAIR PLAY AWARD ALBY ZALMI CF ECL 2022 

FanCode ECS Sweden 2022 
Under maj månad arrangerade SCF tillsammans med ECN ”FanCode ECS 2022”. Detta spelades på två 
orter, mellan 02 – 14 maj i Landskrona och mellan 16–28 maj i Stockholm.  
Det gläder förbundet att ECN, med Daniel Weston i spetsen, fortsatte visa stort intresse för Svensk 
Cricket och gav oss förtroendet att arrangera, inte bara en utan två omgångar, i Sverige.  Detta ger 
oss en möjlighet att visa upp de begåvade spelare och klubbar som deltar på en global plattform. 

ECN ställde dock som krav på SCF att namnge de 20 lag (ECS Södra respektive Norra regionen) som 
skulle delta redan fyra veckor innan ECS-premiären, dvs deadline var redan den 2 april 2022. 
För SCF var det omöjligt att hinna spela fram vilka 20 lag som skulle delta i 2022 års ECS eftersom vår 
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säsong startade först i slutet av april. Efter dialog med dåvarande styrelse och ECN (önskemål från 
ECN), beslutade SCF att gå vidare med samtliga topp 2 lag från varje division i formatet T20.   
Upplägget för 2022 blev därmed baserat på 2021-års tabellresultat T20, vilket var en olycklig men 
oundviklig konsekvens av ECN:s villkor.  
 SCF valde att arrangerade eventet på dessa villkor då det annars fanns en risk att mista värdskapet från 
ECN och eventet framöver flyttades till andra cricketnationer, vilket skulle ha medfört ekonomiska- och 
möjliga cricketförluster för våra spelare/ föreningar.  

Baserad på resultat från 2021 i T20 format kvalade följande lag i Södra och Norra ECS för gruppspel i 
T10, 

1. *MALMÖ CC & Ariana cc (Allsvenskan South) * Malmö cc och Göteborg cc ville inte delta i ECS då
ställdes frågan till Evergreen som tackade ja.

2. ALBY ZALMI CF & Märsta CC (allsvenskan North)
3. MALMÖHUS & Seaside (Superettan South)
4. Indiska & Saltsjöbaden (Superettan North)
5. UNITED CC & Helsingborg stars (South a div.1)
6. Jönköping & *Hisingen (South b div.1) *Växjö ville inte delta i ECS och frågan gick till Hisingen

som tackade ja.
7. BOTKYRKA CC & Stockholm tigers (North a div.1)
8. Linköping & Umeå (North b div.1)
9. Lomma & Göteborg Royals (South div.2)
10. SMI (g1 North div2) Stockholm titans (g2 North div.2)

ECS Södra spelades mellan 2 maj och 14 maj i Landskrona. Totalt deltog tio lag uppdelad i två grupper. 
Total spelades det 48 matcher under tolv dagar. Malmöhus blev ECS mästare i Södra och därmed 
kvalade till SM VECKAN Linköping  

ECS Norra spelades mellan 16 maj och 28 maj i Norsborg. Totalt deltog tio lag uppdelad i två grupper. 
Total spelades det 48 matcher under tolv dagar. Alby Zalmi CF blev ECS mästare Norra och därmed 
kvalade till SM VECKAN Linköping. 

Vinnaren av ESC Nord blev Alby Zalmi CC Vinnaren av ESC Syd Malmöhus CC 

Eftersom ECS-upplägget inte blev som SCF hade tänkt, anordnades även Svenska Cupen T10 parallellt 
vid sidan av ECS för att för alla resterande föreningar som inte kom med i ECS skulles ges möjligheten att 
tävla om chansen att representera Sverige i ECL 2023. 
Totalt deltog 35 lag från hela Sverige i Svenska Cupen T10, uppdelade i Södra och Norra gruppen.  
Ariana AKIF vann södra gruppen och kvalade därmed till SM Veckan Linköping där de fick sällskap av 
Huddinge CC som vann norra gruppen och alltså också kavlade till SM-veckan i Linköping. 

https://cricclubs.com/cricketse/viewTeam.do?teamId=1991&clubId=8318
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Vinnaren av Svenska Cupen Nord Huddinge CC Vinnaren av Svenska Cupen Syd Ariana AKIF 

Damcricket 

Under 2022 fortsatte damcricket att utvecklas i Sverige. Svenska Cricketförbundet beviljades bidrag 
från RF för en tvåårig satsning på aktivering av dam- & tjejcricketspelare och en projektledare 
anställdes for att driva projektet.  
Det spelades flera spännande och utvecklande dammatcher i olika Cricketformat (T10 och T20). 
Tillsammans med 8 damlag lyckades Cricketförbundet för första gången uppfylla ICC:s kriterier, som 
indikerar att minst 8 lag i liga ska spela minst 5 matcher under säsongen.  

Coachutbildning för damer 
I takt med det ökade antalet dammatcher, har det också funnits intresse från damerna att utbilda sig till 
coacher. Under denna period har 15 damspelare inlett sin coachresa genom att läsa och avklara ICC 
Foundation coaching course, som sedan kvalificerar till ICC coach level 1.   

Damdomare 
Intresset för att bli damdomare har ökat, vilket ledde till en ökning från 1 till 3 officiella kvinnliga 
domare under 2022.  

Digital plattform för flick-och damer 
Ett sätt att integrera och uppmärksamma damcricket, skapades en digital plattform för att cricket 
intresserade flickor- och damer ska kunna hitta information om damprofiler, kontaktuppgifter till 
damlag, webbutbildningar, matchstatistik och korta uppdateringar.   

Två olika ligor spelades under säsong 2022 
1. T20 SM Serien, som ledde till T10 slutspel i SM veckan i Linköping som arrangerades av

Linköping CC.

2. T20 Sommarmatcher, med DIF och Malmöhus som arrangörer i sina respektive regioner.
Förbundet tackar de lokala värdföreningarna som möjliggjorde detta genomförande.

T20 SM Serie - Deltagande damlag: 
• Alby Zalmi CC (norra regionmästare)
• Djurgårdens CC
• Trident CC
• Västerås CC
• Lund CC
• Malmöhus CC (södra regionmästare)
• Helsingborg Sport club
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• Göteborg CC
• Mixed Warriors

T10 SM Veckan slutspel - deltagande lag: 
• Alby Zalmi CC
• Djurgårdens CC (Mästare SM veckan)
• Malmöhus CC
• Göteborg CC

T20 Sommarmatcher - Deltagande damlag: 
• Alby Zalmi CC
• Djurgårdens CC
• Trident CC
• Västerås CC
• Lund CC
• Göteborg CC
• Malmöhus CC
• Helsingborg Sport club

Finalister i SM – Serien 2022 var Malmöhus CC & Djurgården IF CC. 

Sommarmatcher 2022 



Verksamhetsberättelse SCF 2022 

Informationsklass: Öppen 

SM-veckan i Linköping 30 juni – 1 juli 2022 

SCF genomförde en historisk SM-vecka i Linköping under sommaren 2022.  Årets upplaga var speciellt 
eftersom vi hade totalt åtta deltagande lag varav fyra damlag och fyra herrlag. 

Semifinaler Herrar 
I den första semifinalen spelade Huddinge Cricket Club mot Ariana AKIF Cricket. Ariana AKIF vann 
och gick vidare till finalen. I semifinal 2 möttes Alby Zalmi CF och Malmöhus. Från den semifinalen gick 
Alby Zalmi CF vidare till finalen 

Semifinaler Damer 
Djurgårdens IF Cricketförening mötte Göteborg Cricket Club i den första semifinalen. DIF vann 
semifinalen och avancerade till final. Malmöhus CC mötte i semifinal 2 Alby Zalmi CC. När den matchen 
var färdigspelad stod Malmöhus som stolta segrare och redo för final. 
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Finaler 
På fredagen den 1 juli spelades herrfinalen i SM-veckan mellan Alby Zalmi CF och Ariana Akif. Det blev 
en relativt ensidig match där Ariana AKIF vann klart mot förra årets mästare Alby Zalmi CF och därmed 
kvalificerade sig till ECL 2023. Ariana AKIF kommer representera Sverige i Spanien under mars månad 
2023.  

På damsidan spelades finalen mellan Malmöhus CC och DIF. Efter en spännande match blev DIF våra 
första mästare i SM-veckan på damsidan.  
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SVT livesände båda finalerna för första gången någonsin i Svensk Crickets historia och ytterligare historia 
skapades för Svenska Cricketförbundet. Stort tack till Linköping CC som var värdförening för cricketen 
på SM-veckan i Linköping. 

Ungdomsligorna
Inom Ungdomsverksamheten sker inga upp- eller nedflyttningar. Det är något som ligger i framtiden 
när fler klubbar har etablerad ungdomsverksamhet som motiverar större seriesystem. 

T20 U19 
Total anmälde sig elva föreningar till U19 T20 liga 2022. Lagen delades upp i två regionala grupper - 7 
föreningar i norra gruppen och 6 föreningar i södra gruppen. Finalspelet Final Four arrangerades av 
Jönköping CC i Jönköping där fyra topplag möttes i semifinaler & finaler. 

Ariana Akif U19 vann den första semifinalen mot Göteborg CC i södra gruppen och Alby Zalmi CF 
vann semifinal 2 mot Hammarby CF i den norra gruppen.  
Därpå möttes Ariana Akif och Alby Zalmi CF i finalen där Alby Zalmi blev segrare i U19 T20 liga. Värdiga 
silvermedaljörer blev Ariana Akif.   
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  ALBY ZALMI CF U19 SEGRARE I U19 T20 LIGA 2022 

Ungdomsliga T20 U15 2022 
På U15 sidan såg vi stor utveckling från året innan. Under 2021 hade vi 13 lag anmälda, under 2022 ökade 
antalet lag till hela 19 vilket är glädjande för vår utveckling av cricket i Sverige. Det resulterade i fler matcher 
för alla unga spelare. På grund av den positiva tillväxten arrangerades två regionala grupper även här i U15 
T20 liga.  

Även U15-ligans finalspel arrangerades i Jönköping. I finalspelet Final Four vann Helsingborg semifinalen 
mot Älmhult i den södra gruppen och Alby Zalmi CF vann semifinalen mot Stockholm CC söder i den norra 
gruppen.  

Helsingborg Sports Club och Alby Zalmi CF möttes därefter i finalen där Alby Zalmi CF blev segrare även i U15 
ligan. Helsingborg Sports club blev förtjänstfullt silvermedaljörer.  
Stort Grattis till alla spelare och tränare!  
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ALBY ZALMI CF U15 SEGRARE I U15 T20 LIGA 2022 

 Old Boys & Gals 

Detta är en viktig satsning av Svenska Cricketförbundet för veteraner då vi vill motivera alla att vara 
aktiva och spela cricket hela livet.  

Årets upplaga av veterancricketen Old Boys & Gals tournament gick av stapeln i anrika Mariestad, på 
Sveriges äldsta cricketplan. Att öppna upp veteranturneringen för både män och kvinnor var ett 
givet steg att ta för förbundet även om det detta första år inte ledde till att vi fick se några mixade 
lag. Det hoppas vi sker under 2023. Mariestad CC stod för värdskapet och arrangemanget var mycket 
uppskattat av såväl deltagare som lokala besökare då även Familjecricket erbjöds för nyfikna 
förbipasserande. Tack även till Rajan Sharma genomförde hela projektet. 
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Junior Premier League (JPL) i Malmö 
Andra upplagan av JPL spelades i Malmö den 4–8 juli. En T20 turnering som blev en succé för alla 
deltagande ungdomar och den tillresta publiken, Eventet var väldigt uppskattat av alla spelare & 
tränare.  

JPL 2022 spelades under hela veckan på Limhamnsfältet I Malmö. Följande fyra regionala lag deltog I 
JPL med ca 60 unga spelare från hela Sverige.  

Stockholm Lavin: Regional Squad Managers (RSM) var Lalindra A. Chandaratne och Faruk Ahmed 
Stockholm Fors: Regional Squad Managers (RSM) var Sesanka Katuri, Parag Dhabe och Khayber 
Mahmood 
Skåne Storms: Regional Squad Managers (RSM) var Nikhil Mathur och Rohit Saproo 
Västra Götaland Blixt: Regional Squad Managers (RSM) var Sundar Shankarlingam och Muhammad 
Ismail  

Efter flera tuffa matcher under veckan stod slutligen Skåne Storms som stolta segrare i andra upplagan 
av JPL 2022. På andra plats blev det Stockholm Fors. Grattis till alla spelare och tränare/RSM och stort 
tack till Ungdomskommittén (Vikram Pimpalkhare & Anukool Korde) som med den äran drog ett 
jättelass i detta event!  
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SKÅNE STORMS SEGRARE JPL 2022 MALMÖ  STOCKHOLM FORS ANDRA PLATS JPL 2022 MALMÖ 

Senior Premier League 
Baserat på det lyckade genomförandet av JPL 2021 byggde förbundet vidare på konceptet och trots en 
något påtvingad begränsning i upplägget kunde SCF bjuda in de topp 50+ spelarna i Sverige till vår allra 
första SPL. Urvalskriterierna baserades på Förbundets fastställda urvalskriterier och individuell 
prestationsstatistik. Denna erfarenhet av SPL blev en nyckelkomponent i uppbyggnaden av vägen till 
landslaget och alla spelare tog nytta av den erfarenheten.  

De 52 spelarna valdes ut baserat på förbundets angivna urvalskriterier och analys av RSM och 
prestationer i SCF-ligan. Alla landslagsspelare från 2021 var redan berättigade till SPL 2022. 
SPL arrangerades på Norsborg Cricket Grounds i Stockholm och Alby Zalmi CC stod för det lokala 
värdskapet. 
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Spelarna delades i fyra lag Södra Stockholm, Norra Stockholm, Skåne och Västra Götaland 

Alla spelade mötte varandra i gruppspel. Det blev ett event full av energi och mycket cricket för alla där 
de bästa tävlade mot varandra. Tränarna var på plats och kollade på två matcher samtidigt. RSMs 
tillsammans med tränare Qasim Ali använde helgen till att identifiera det landslag som bara några 
dagar senare skulle åka till Tyskland för att spela i en vänskapsturnering mellan Sverige, Tyskland och 
Österrike.  

Landslagsaktiviteter 

Herrar 
Nedan följer en rapport från Qasim Ali, Sportchef & Headcoach SCF Landslag som rymmer 
landslagssäsongen för våra olika herrlandslag. 

After being appointed Head Coach in June, I arrived on the weekend of the national selections for the 
men’s teams who were competing in a regional performance programme, SPL, with the selected squad 
travelling to Germany two days later to compete in t20i tournament with Austria and Germany. This 
weekend was highly significant as this marks the national squads for the summer based on selection of 
the regional squad managers (RSM) who shortlisted the players for this occasion. Once shortlisted, we 
traveled to Germany. 

Germany t20i tournament 
We played a total of 4 games of which we lost 3 and won 1. 

As the week progressed, it was clear the players got better with every game and confidence started to 
grow along with tactical awareness and skill execution. However, too little too late as the damage was 
done and we lost a good opportunity to move up the ICC T20I ranks.  
Some standout performances from Zaker, leading wicket taker and Umar leading runs scorer, all 
debutants. In total we awarded 5 new players with their international caps for Sweden.  
My key learning points from this trip:  

⁃ Fitness of overall players.
⁃ Poor fielding cost us wickets at crucial times.
⁃ Power hitting ability especially middle order.
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⁃ Overall professionalism, but into a professional culture.
⁃ Taken ID of players must be better.

This marked my planning for our return to Sweden, in the build up to ICC Europe qualifiers. I spent 4 
weeks travelling to south and north of Sweden to work with our players.  

Finland ICC t20 Europe qualifiers   
Another crucial tournament in our calendar as the winners’ progress to 2023 World Cup qualifiers with 
the winners on this stage going to represent Europe in T20 World Cup.  

The lads were much better prepared, fitter, and looked and played like a united group, we made some 
changes from the team who traveled to Germany. Unfortunately, we had to make additional last-minute 
changes to our squad due to visa delays. We grouped against Italy, Romania, Greece, Croatia, and 
Finland. We won 3 from 5 matches beating Romania, Croatia and Greece but losing to Italy and Finland, 
which cost us the finalist places. Winning, three from fives proved with, planning, structure and regular 
training success is possible.  

Sadly, the World Cup dream will have to wait for another cycle as we fell well short of overall winners 
Italy, who were too strong for our group with up to 7 full time professional cricket from England 
playing. What was pleasing to see, was the players buying into the professional culture. All starting to 
work and think, play like professionals. Our culture was starting to challenge fitness, form and 
commitment. Players were holding each other accountable, which was pleasing to see. A contrast 
difference to Germany!  

Whist, the results were very disappointing, I could take some positives from our trip along with 
developing a great understanding of the lads who were present on the trip.  
Areas to improve. 

⁃ Mental: staying the moment and being able to handle pressure
⁃ Exekution under pressure
⁃ Tactical smartness which being outplayed by experienced opposition

Strengths to take away: 
⁃ Positive energy and approach to game
⁃ Fitter and stronger playing eleven ready to complete
⁃ Competition for place, bench strength was good
⁃ Fielding, less drop catches and low percentage of mistakes.
⁃ Bowling unit - working hard to compete with a plan, tactically smarter.

Returning to Sweden, it was clear the team had changed mentally and physically, and acknowledgement 
of their contribution did not go unnoticed.  

T20 SQUAD ICC QUALIFIERS FINLAND 2022 
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European Cricket Championship – T10 
After a break in august, I was back training the squad for the last tournament of the cricket season, ECN 
T10 to be held in Spain.  
Selection was once again at the forefront of every player and club’s agenda. Players were selected based 
on skills, t10 statistics and fitness.  

7 players from the core T20 squad reminded whilst 6 new players, t10 specialist were included into the 
squad to travel. This would be bringing a total of 36 players used across the three tournaments, a high 
turnover for international cricket teams, which is an area to address moving forward.  

ECN, shorter and more explosive format enabled me to see new players at international level against 
some exciting and tough opponents, Netherlands, Finland, Hungry and Denmark.  
The results were well balanced, as we finished 2nd in the the group stages winning 4 out of 8 matches. 
We missed out in the finals as we lost the eliminator round to Denmark who eventually finished overall 
runners up to Netherlands, who played the best cricket consistently.  
Over all, notably contributions for debutant Sher Ali, tournament leading run scorer and wicket-keep 
Jyothi who had the most dismissals.  

Our process to pick t10 specialist worked as they won difficult games from very difficult situations and 
our captain led Shazab led from the front, showing great character and leadership on and off the pitch.  

Overall, another satisfying tournament, lots of positive improvement witnessed, KPIs achieved and 
group improvements.  

I close the season with a very satisfied return from all the matches and tournament, lots of positives 
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and memories from 2022 and more importantly a buy in to compete more in the coming season. With 
regular, transparent, and challenging process in place, we can make huge strides.  

Ungdomar U19 
Sveriges U19 Landslag (främst bestående av U17-spelare) spelade en vänskapsturnering i 
Nederländerna som utgjorde en förberedelse inför ICC World Cup Qualifier i Guernsey i slutet av 
sommaren. 
Här nedan har vi lånat lite insiktsfull information från en rapport från VM-kvalet på Guernsey, 
sammanställd av medföljande Sundar Sankaralingam. 
 ” There were 20 Matches played in the tournament including 4 Semi Finals and 4 Finals. Each team has 
played a total of 5 matches equally. Sweden Completed in 6th Place. This means we have to continue 
playing Division 2 matches and any further dreams of playing in ICC World Cup has to be started again 
from 2024.  
Sweden has been the second highest Run Scorer in the tournament scoring a total of 1076 in 5 matches 
with an average of 215 Runs Per Match. Sweden has also played the maximum number of balls in the 
tournament. Sweden Batsman has faced 1394 Balls out of 8790 Balls bowled in the tournament which 
is 15 %. The maximum number of overs a team can face is 250 (1500 Balls). Sweden has faced 92 % of 
that.  
1) Swedish team has been the most consistent team in the tournament
2) Our batsmen have ensured that we play all 50 overs
3) we don’t throw away our wicket and we grind
4) All matches were closely fought
5) We have maintained a run rate of 4.65 Per Over throughout the tournament while the tournament
average RR is 4.78
In Summary there is very little difference between the teams that qualified for the division 1 and
Sweden. Had we struck to our catches during crucial moments, we would have been there. We missed
the bus by whisker. It was so near and yet so far. This feeling was hurting and quite heavy in our heart.
Every match the boys learned more and more. It’s a pity that they have played only 8 matches of 50
over cricket in their entire life yet performed like experienced seasoned professional players but
finishing at the 6th position.
In comparison to Youth Programme in countries like Norway and Germany, SCF is more structured and
well organized.

U19 landslaget sommaren 2022

Damer 
Damlandslaget spelade under året två internationella turneringar: T20 Nordic Cup 2022 och T20 
Winter Series i Desert Springs, Spanien. 

T20i Nordic Cup 
I Kolsva, med Guttsta Wicked Club som arrangör, deltog Sverige, Norge och Danmark i denna nordiska 
turnering som gav samtliga deltagande länder välkomna erfarenheter av internationella landskamper. 
Det Svenska damlandslaget gick triumferande ur turneringen och vann 5 av 5 matcher och korades 
därmed som Nordiska Mästarinnor.  
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Spelartrupp: 
1. Gunjan Shukla
2. Kanchan Rana
3. Rashmi Ganjagunte Somashekar
4. Neeha Kayani
5. Meghana Alugunoola
6. Abhilasha Singh
7. Daisy Holm
8. Signe Lundell
9. Sienna Linden
10. Tzoulietta Zilfidou
11. Sofie Elmesiöö
12. Surya Kala Ravuri
13. Anya Vaidya
14. Eman Asim

Reserver:  
Tova Elmesiöö 
Saanvi Bhanushali 
Sai Devata 

Coacher:  
Rajan Sharma - Mentor 
Sesanka Katuri - Manager/Coach 
Madhan Prabhu - Bowling Coach 
Faruk Ahmed - Batting Coach 

T20 Winter series Spanien 
För första gången någonsin fick damlandslaget tävla internationellt utanför Sveriges gränser. 
Deltagande nationer: Sverige, Spanien, Isle of Man, Italien och Norge 
Sverige slutade på en imponerande tredje plats, efter två vinster och två förluster.  
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Spelartrupp: 
1. Gunjan Shukla
2. Kanchan Rana
3. Rashmi Ganjagunte Somashekar
4. Neeha Kayani
5. Meghana Alugunoola
6. Signe Lundell
7. Sienna Linden
8. Sofie Elmesiöö
9. Surya Kala Ravuri
10. Anya Vaidya
11. Eman Asim
12. Elsa Thelander
13. Imali Jayasooriya
14. Abhilasha Singh

Coacher:  
Qasim Ali – Director of Cricket / NT 
Sesanka Katuri – Team manager / Assistant coach 
Rajan Sharma – Mentor 

Damlandslaget och ICC Pathway 2022 
Redan i september 2022, informerades SCF Förbundskansli om ett historisk ICC beslut,  
som kansliet fick offentliggöra först i januari 2023, efter ICC godkännande.       
Det historiska ICC beslutet var att svenska damlandslaget kommer ingå ICC:s Women’s T20 World Cup 
pathway och därmed få möjligheten att spela VM-kvalmatcher 2023 - för första gången någonsin i vår i 
historia! 

Profilkläder & uniformer 

Ett förbund behöver profilkläder för att kunna representera organisationen professionellt vid olika 
tillfällen.  
Med detta som bakgrund, beslutade kansliet att inventera vår tillgång till profilkläder och uniformer. 
Under hösten uppdaterades vårt lager med nödvändiga plagg och vi kunde även teckna ett efterlängtat 
sponsoravtal med CricClubs som de kommande 3 åren kommer att förse samtliga våra landslag med 
välbehövliga tränings-, match- & representationskläder.  
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Utbildningar 

Det blev inte så många kursgenomföranden under 2022 som önskat, men alla förberedelser är på plats 
för desto fler kurstillfällen under 2023. Det genomföranden som faktiskt skedde var;  

• ECB Coach course, level 2 – 10 färdigutbildade deltagare
• Strategiworkshops med Styrelse och personal. (Föreningar under 2023)
• Temabaserade Webinarier för alla inom Cricketsverige
• Coachutbildning Fundamentals – 15 deltagare
• Introduktionsträffar för skolkricket/nybörjarcricket

Kommunikation 

Hemsida 
Den 10 november lanserade förbundet, dess nya ansikte utåt, hemsidan – cricket.se 
Den föregående hemsidan blev dessvärre inte långlivad då flera nödvändiga funktioner saknades vilket 
begränsade dess värde. 
Den nya hemsidan har ett nytt och modernare utseende, som är byggt för att besökaren ska kunna lätt 
hitta information den söker efter. 

På hemsidan hittar du information om svensk cricket och kontaktuppgifter. Nya funktioner på 
hemsidan är möjligheten att dela våra nyheter direkt med sociala medier, möjligheten till filmklipp, 
Sökfunktion mm.  
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Youtube 
Ett annat steg som förbundet har tagit är att spela in och publicera våra mycket uppskattade 
temabaserade webinarier. Dessa finns att tillgå på Förbundets Youtubesida – SCF Cricket Sweden. 

Nyhetsbrev 
Den 23 november lanserades förbundets nya nyhetsbrev, syftet är ta ytterligare ett steg i 
kommunikationsstrategin och komma närmare målgruppen, alla våra medlemmar och andra 
cricketentusiaster.  
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Nyhetsbrevet är en möjlighet att nå ut till alla er som är engagerade i Svensk Cricket, oavsett 
klubbtillhörighet eller inte. 

Streaming 
Ökat intresse för svensk cricket och dess kommersialisering, har bidragit till att SCF tillsammans med 
Staylive har ingått i ett avtal för att streama alla Förbundsägda event, dvs JPL, SPL, LPL, slutspel i SCL 
(Svenska Cricket ligan) och landskamper på hemmaplan under 2023. Ambitionen är att utöka detta 
utbud med våra inhemska högsta serier på sikt. Detta skulle ge föreningarna i de högsta serierna en 
möjlighet att inte bara visa upp sina lag för en bredare publik utan även en möjlighet till intäkter till 
föreningen. 

Cricket i skolan 

Riksidrottsförbundet (RF) fortsätter sin satsning med att inspirera skolorna till att testa nya och 
gamla idrotter. Självklart är SCF med i den satsningen och visar hur man spelar Cricket samt 
erbjuder skolorna möjlighet att köpa utrustning.  

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.” 
SCF har skapat fram några instruktionsfilmer i projekt ”cricket i skolan” i skolsamverkan under 
2022. Filmerna är gjorda på svenska som underlättar för alla skolever och skolpersonal att ta del av. 
SCF har också beställt flera cricketplastset för skolor. Under 2022 beställde flera skolor våra 
nybörjarset. Under 2023 är det möjligt även för våra föreningar att beställa dem för er samverkan 
med skolorna i ert upptagningsområde.  
Under hösten 2022 deltog vår projektledare för “Skolcricket” (Azam Khalil) på Västra Götalands 
nätverksträff tillsammans med RF-SISU Västra Götaland andra förbund. Nätverksträffen vände sig till 
skolor i regionen. SCF fick möjlighet att presentera projekt ” Cricket i Skolan ” för 
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skolpersonal. Skolpersonalen fick testa och spela cricket på slutet av presentationen.  
Är din förening intresserade av att samverka med skolor i ert område? Hör av er till SCF. 
För mer info om skolcricket besök https://cricket.se/skolcricket/ 

Ligaforum 

Svenska Cricketförbundet bjöd in alla medlemsklubbar till Ligaforum under hösten. Dessa 
genomfördes vid 4 olika tillfällen på 3 olika orter. Inbjudan skickades till alla klubbar och 
kommunicerades via sociala medier.  

På dessa Ligaforum presenterade Förbundskansliet det pågående arbetet med såväl uppbyggnad 
& utveckling av Tävlingsverksamheten som Utbildningsverksamheten och annat matnyttigt för 
föreningarna. Inför Ligaforum hade förbundet sänt ut en enkät till medlemsföreningarna för att 
inventera behov och förväntningar och därefter kunna planera verksamheten för att möta de 
utmaningar som föreningarna har angivit. Kansliet och deltagarna hade en gemensam dialog kring 
ligastrukturerna (herr, junior och dam), regelverket och behovet av utbildning samt allmänt 
utvecklingsstöd till klubbar, spelare och coacher.  

https://cricket.se/skolcricket/
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