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ORDFÖRANDE Z A L M AY  D A F TA N I  HAR ORDET

2020 - ett minst sagt ett annorlunda år

Efter det extra årsmötet i december 2019 började interimsstyrelsen att arbeta hårt för att säkerställa 

förbundets organisation, ekonomi och rutiner. I februari meddelade förbundets Generalsekreterare 

Carolina Håkansson att hon väljer att lämna uppdraget som GS. Sedan tidigare hade klubbrådgivare Erika 

Öhrling sagt upp sig för att börja på Svenska Sportskytteförbundet. Ny rekrytering av klubbrådgivare gjordes i februari då 

Lena Lindahl tillträdde tjänsten. Styrelsen rekryterade också under denna period en sportchef, Benn Harradine. I mitten på 

mars drabbades Sverige av den rådande Corona-pandemin och mycket av planerad verksamhet fick ställas in eller skjutas på 

framtiden. Årsmötet flyttades till hösten och styrelsen var tvungen att ställa in det långa formatet av ligan. Efter att ha varit 

utan Generalsekreterare under våren 2020 beslutade styrelsen att ge Lena Lindahl uppdraget från och med 1 juli.

Men trots att det har varit ett utmanande år har 2020 präglats av en stark utveckling av Svensk Cricket. Det har spelats myck-

et Cricket under året och både ungdomscricket och damcricket är nu etablerad verksamhet inom SCF. Medlemsantalet hos 

våra klubbar ökar och det har varit framgångar med nya anläggningar och fler utbildade ledare. Förbundets organisation och 

ekonomi är stabil och rutiner och styrdokument är på plats.

Styrelsen vill tacka alla klubbars ideella ledare och styrelser som engagerar sig och driver Svensk Cricket framåt, 

tillsammans växer vi!

Allmänt om 
Svensk Cricket

Svensk Cricket växer så det knakar och 

vi ser en stark tillväxt på ungdomssidan. 

2020 redovisar de 73 klubbarna ett 

medlemsantal på totalt 4 793 medlem-

mar, vilket är en ökning med 7% från 

2019 och i jämförelse med 2018 är det 

en ökning med drygt 30%. Vi ser att det 

är barn-och ungdomssidan som ökar 

mest samt antal tjejer. 

Till minne av Sajjad Butt 

2020 har på många sätt varit ett riktigt tufft år för oss alla, men det blev ännu värre när Cricket pionjären Sajjad Butt lämnade 

oss i oktober 2020. Sajjad Butt var en riktig pionjär inom Cricket, och bidrog i allra högsta grad till att sporten blev känd och 

uppmärksammad i Sverige, speciellt i södra Sverige. Han var en av de första som presenterade Cricket i Sverige och startade 

Landskrona Cricket Klubb i Skåne. Under åren som följde hjälpte Sajjad Butt till att utveckla cricket runt om i Sverige och 

hjälpte SCF vid olika tidpunkter att etablera ett väl fungerande landslag.  Han var mycket respekterad av 

alla, på grund av sin stora erfarenhet, kunskap och passion för sporten vi alla älskar, Cricket.

Sajjad Butt kommer att vara saknad på cricketplanen när säsongen 2021 kommer igång. Men att 

spela rättvist och behandla andra med respekt kommer göra honom glad. En gång han sa ”du ska 

alltid vara rättvis mot alla och ärlig mot Cricket”. Jag kommer alltid att minnas hans ord och må 

han vila ifred! säger Zalmay Daftani.



3

Ny personal

Under 2020 fick SCF kansli helt ny personal efter det att den tidigare Generalsekreterare Carolina 

Håkansson och klubbrådgivare Erika Öhrling valt att lämna SCF. Till ny Generalsekreterare 

utsågs Lena Lindahl. Lena har tidigare arbetat 11 år som enhetschef på Svenska Gymnastikför-

bundet och har även arbetat tillsammans med Stockholmsidrotten 

och SISU centralt i ett projekt ”Idrott för alla”. 

Sportchef Benn Harradine anställdes under våren och kommer närmast från en 

tjänst som sportchef på Hammarby Friidrott. Benn är från Australien och har 

representerat sitt land i flera OS och internationella mästerskap i friidrottsgre-

nen diskus. 

Azam Khalil som under våren 2020 avslutade sina studier till idrottskonsulent på 

Bosön anställdes under sommaren som klubbrådgivare och projektledare. 

I syfte att säkerställa vår landslagssatsning sökte vi under året en headcoach. Vi är 

glada över att Jonty Rhodes visade intresse för att flytta till Sverige och han påbör-

jade sin anställning i september 2020.

Ny grafisk profil

Redan 2019 hade förbundet börjat titta på 

en ny grafisk profil och under 2020 har 

det nu blivit verklighet, en ny logga och ny 

grafisk profil har tagits fram. Tanken bak-

om den nya profilen är att det ska kännas 

modernt, attraktivt och internationellt. SCF 

har tittat på andra internationella förbund 

inom Cricket samt tagit hjälp av en pro-

fessionell formgivare. Förbundet använder 

också olika nya symbolelement i sin kom-

munikation kopplat till specifika områden. 

Nya dokumentmallar och visitkort till 

personalen har också producerats.

Årsmötet

Den 26 september kunde äntligen det på grund av Coronapandemin försenade årsmötet  

genomföras. Årsmötet hölls i Fittjaskolans aula och 40 ombud med fullmakter motsvarande 

54 röster deltog. Många viktiga val och beslut togs på årsmötet. Det valdes en helt ny sty-

relse med ordförande Zalmay Daftani i spetsen och för första gången har SCF 3 kvinnor i 

styrelsen. Vi passade också på att fira SCF 30 år genom att äta tårta. 

Följande beslut togs:

- Rösträtten ändrades och alla klubbar som har varit medlemmar 7 månader innan årsmötet 

samt har betalt medlemsavgiften har rösträtt från och med årsmötet 2021.

... 

Azam Khalil 

K LU B B U T V EC K L I N G  C LU B  D E V E LO P M E N T

Svenska Cricketförbundet    Cricket Sweden

azam.khalil@cricket.rf.se 

POSTADRESS  Box 11016, 100 61 Stockholm, Sweden

BESÖKSADRESS  Skansbrogatan 7, 118 60, Stockholm

+46 8 699 60 85 
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Föreningsmöte med Skåneidrotten

SCF har under året haft ett nära samarbete med SISU distrikten i syfte 

att stödja våra klubbar. Under hösten genomfördes en träff med klub-

barna i Malmö tillsammans med Skåneidrotten. Där diskuterade man 

anläggningsfrågan, behov av samverkan mellan klubbarna och hur 

man kan nå nya målgrupper. Azam var med på plats och presentera-

de SCF:s projektstöd.

- Disciplinnämndens ledamöter kommer från 

och med årsmötet 2021 att väljas av årsmötet.

- Ordförande väljs på två år

- Nomineringar till styrelse och Disciplinnämn-

den ska alltid lämnas till Valberedningen innan 

årsmötet.

-Byte av revisor. Ny revisor är PWC

Till styrelse valdes:

Zalmay Daftani, ordförande (2020–2021)

Sanjay Kumar, vice ordförande (2020-2021)

Jayasree Sajja, kassör (2020)

Pavitra Ramachandran, sekreterare (2020)

Dinesh Adhikari, ledamot (2020-2021)

Areeba Khan, ledamot (2020)

Junaid Khan, ledamot (2020-2021)

Till lekmannarevisor valdes: 

Sadat Sidiqi

Styrelsen har haft 14 protokoll-

förda möten under 2020.

Till valberedning valdes: 

Baboo Duggal (ordförande)

Irene Persson

Abdul Wasi Sayed

Utbildningar

Under 2020 har vi genomfört flera utbildningar. En del blev digitala pga. av pandemin, men vi kunde genomföra en 2 dagars 

utbildning tillsammans med SISU på Bosön under hösten innan allt stängdes ner igen. Utbildningen Grundtränarutbildning 1 (GTU) 

var på engelska och lockade 20 deltagare. En mycket lyckad utbildning. Här är några kommentarer från deltagare:

Vi genomförde också en utbildning för styrelsen och kommittéer i föreningskunskap samt utbildning i Idrottens bestraffningsreg-

ler. Dessa fick vi genomföra digitalt. 

”Thank you to 

Swedish Cricket for the 

opportunity to arrange 

this coaching course in 

English. I think it is a great 

move forward for cricket 

in Sweden and the level of 

coaching provided from a 

young age all the way up 

to adults”

”Holistic approach as a 

trainer and how to be 

more welcoming to your 

members regardless of 

age and race. Add to this, 

how to realise the core 

values of a trainer and 

enhance your skills as a 

trainer”

”Understanding the 

vision of Swedish sports 

and how we as cricket 

coaches can help reach 

that goal.”

”Mindset we need 

to have while coaching. 

And overall understanding 

value system of Swedish 

Sports Confederation”
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Anläggningsstöd

SCF styrelse beslutade under våren att köpa in 5 träningsburar 

till olika anläggningar i landet. Burarna placerades på följande 

platser: Kalmar, Kolsva, Ängelholm, Husby och Norsborg.

SCF personal har också deltagit på flera möten med olika 

kommuner och glädjande kan vi berätta att det har tillkom-

mit 3 nya planer under 2020, i Jönköping, Linköping och i 

Uppsala. Vi har också fått förhandsinformation om att fler är 

på gång. Det viktiga är att klubbarna samverkar och gemen-

samt lägger upp en strategi för möte med kommunen. SCF:s 

personal deltar gärna på möten med klubbarna, kommun och 

SISU.

UPL och SPL

Den nya satsningen med att införa Ungdoms Premier League 

(UPL) och Senior Premier League (SPL) som förbundet plane-

rade för 2020, blev tyvärr inställt pga. restriktionerna gällande 

Corona. Alla förberedelser som gjordes kommer föras över 

till 2021.

Nytt material

I början på 2020 kom det ett nytt 

material som stöd till klubbar som 

vill arbeta med att nå nya målgrup-

per. Det är en folder med tillhöran-

de inspirationsfilmer som ger tips 

på hur man kan arbeta i projekt-

form tillsammans med SISU. 

Malmöhus damer fick 
representera 
Svensk Cricket i RF:s 
satsning

Malmöhus damer fick möjlighet 

att representera Svensk Cricket 

på RF:s stora satsning ”En vanlig 

dag inom idrotten”. RF skickade ut 

fotografer i hela landet under en dag för att skildra en 

vanlig dag inom idrotten. Alla bilder kommer senare att bli en 

fotoutställning.

Landslag

I början på året åkte de svenska damerna till Norge och spe-

lade en turnering. Det var en turnering som arrangerades av 

det Norska Förbundet och 4 lag deltog. Det var en blandning 

av klubblag och landslag.  Glädjande nog tog de svenska 

damerna hem segern!

Damerna hade också en landslagsträff i Kolsva, men tyvärr 

blev övriga träffar inställda pga. pandemin

Juniorlandslaget genomförde en landslagsträff i Jönköping.

Det blev tyvärr inga aktiviteter för herrlandslaget under 2020. 

De skulle ha spelat VM kval i Finland som tyvärr blev uppskju-

tet pga. av pandemin

Dam-SM inomhus 

I början på mars genomfördes Dam-SM inomhus i  

Stockholm, denna turnering var ett samarbete mellan elever 

från Bosön och SCF. Turneringen spelades i Norsborg

Följande lag deltog i cupen: 

Alby Zalmi cricket förening

Malmöhus Cricket Club

Djurgården IF 

Tridents Sports club

Göteborg cricket club

Föreningsmöte med Västerås
 

I slutet av 2020 hade vår klubbrådgivare Azam Khalil möte med Västerås kommun tillsammans med Västerås CC och diskuterade 

möjligheter för en ny och större cricketanläggning. Där diskuterades även möjligheten till att utrusta hallar med cricketnät. Efter 

ett lyckat möte finns det chans att Västerås kommun kommer installera cricketnät i någon av sporthallarna.

I finalen möttes Malmöhus 

CC och Göteborg CC. 

Malmöhus blev mästare. 
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Svenska Cupen för Damer

I oktober genomfördes Svenska Cupen för damer i Växjö. 

Turneringen anordnades inomhus i Tipshallen under helgen 

24–25/10. Det var 6 klubbar som deltog med representanter 

från 8 klubbar. Djurgården spelade finalen mot Malmöhus CC 

och vann med 7 wickets. 

Följande sex lag deltog i svenska cupen:

Göteborg cricket club

Djurgården cricketförening/Guttsta WCC

Alby Zalmi cricket förening

Malmöhus cricket club

Helsingborg sports club

Norrköping/Lund

 

Individuella segrare

Bästa kastare - Neeha Kayani från DIF

Bästa slagkvinna -  Kanchan Rana från Malmöhus 

Bästa spelare - Kanchan Rana från Malmöhus

Ligan 2020 Inomhus Herrar

I Inomhusligan deltog totalt 29 föreningar  

uppdelade i tre grupper 

Stockholm region:  Vinnare Alby Zalmi U19 lag 

Göteborg region:  Vinnare Seaside CC 

South region:  Vinnare Landskrona CC 

Ligan 2020 T20 utomhus Herrar

Allsvenskan

I Allsvenskan för herrar deltog 14 lag

Finalen spelades i Stockholm den 19 september mellan 

Göteborg city CC och Nacka CC. 

 

Vinnare av Allsvenskan 2020 T20 blev Nacka CC.

Individuella segrare:

Bästa slagman – Bilal Zaigham

Bästa kastare –  Serge Conein

Turneringens bästa spelare – Khalid Zahid

Superettan

I Superettan för herrar deltog 25 lag.

Finalen spelades i Jönköping den 6 september mellan Ariana 

CC och Ariana AKIF, Ariana CC blev mästare. 

Både Ariana CC & Ariana AKIF gick upp till Allsvenskan 2021 

från Syd A gruppen.

Kista sports club & Spånga United gick till Allsvenskan 2021 

från Stockholm A gruppen.  

Individuella segrare:

Bästa slagman - Arif Hossain

Bästa kastare – Waqas Ahmed

Turneringens bästa spelare – Debarchan Dash

Division 1

I division 1 för herrar deltog 32 lag.  

Vinnare av respektive grupp blev:

South Group A

Seaside & Watan Zalmi gick till Superettan 2021

South Group B

Älmhult & Karlskrona Zalmi gick till Superettan 2021

North Group A 

Märsta cc & Alby Zalmi cc gick till Superettan 2021

North Group B

Forenom Royals & Stockholm CC 2 gick till Superettan 2021

Individuella segrare:

Bästa slagman – Ihsanullah Wafa

Bästa kastare – Sher Rahman

Turneringens bästa spelare – Sher Rahman
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Svenska Cupen T10 Herrar

Totalt var det 43 lag som deltog i Svenska Cupen T10 upp-

delad i åtta grupper. Jönköping CA vann finalen mot Ariana 

AKIF i Norra Sverige medan Alby Zalmi CC vann finalen mot 

Märsta CC i södra Sverige. Grand finale spelades i Jönköping 

den 20 september mellan Alby Zalmi CC och Jönköping CC 

där Jönköping blev mästare i T10 cupen. 

Det blev en play off match mellan Jönköping CA och 2019 

års mästare Lund CC som fick inte åka till ECL år 2020 då 

ECL 2020 ställdes in pga. av Pandemin.  Lund CC vann play 

off matchen mot Jönköping CA och därmed får de repre-

sentera Sverige i ECL 2021 i Spanien. 

Individuella segrare:

Pre-season ligan 2020

Under 2020 tog SCF initiativ att anordna en pre-season liga 

T20 för alla nya lag som ville spela cricket. Pre-season ligan 

var en plattform för de lag som vill börja spela i SCF:s liga. De 

ger lagen en möjlighet att se hur det är att tävla mot varan-

dra. Pre-season ligan bestod av följande fyra lag. 

Stockholm Mumbai indians

Stockholm Titans

Trident Sports club

Örebro cricket klubb

Stockholm Titans blev mästare av pre-season ligan.  

Ungdomsligan inomhus och utomhus

U15 Inomhus vanns av Göteborg CC och spelades i  

Stockholm

U19 inomhus spelades i Malmö (DR Academy) Totalt var det 

sex lag som deltog. Inomhusligan vanns av Alby Zalmi CC

U15 finalen utomhus spelades mellan Alby Zalmi och Göte-

borg CC i Linköping den 19:e September och blev en succé. 

En solig höstdag där 50-60 personer från Göteborg CC, Alby 

CC och Linköping var på plats. Det var en hel del nyfikna 

åskådare som kom förbi och var intresserade av hur Cricket 

spelas i Sverige. Alby Zalmi vann finalen. 

Övriga vinnare var:

Matchens spelare – Munir Safi – Alby Zalmi CC

Turneringens bästa spelare –  Muhammad Huzaifa – 

Saltsjöbaden Cricket Club

Bästa kastare – Kirthan Sai Duttulur – Helsingborg SC

Bästa slagman – Yatharth Singh Chauhan – Göteborg CC

U19 finalen utomhus spelades mellan Malmö CC och Alby 

CC den 17 augusti i Älmhult. Vinnare blev Malmö CC. 

Övriga vinnare var: 

Matchens spelare – Zaker Taqawi – Malmö CC

Turneringens bästa spelare – Yrjan Mohammadi – Malmö CC

Bästa slagman – Samiallah Khalil – Alby Zalmi CC

Bästa kastare – Shariq Shahbaz – United CC

ECS

Under Sommaren 2020 gästades Sverige av ECN och fyra 

turneringar genomfördes i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Dessa turneringar livesändes och kunde ses i stora delar av 

världen. Ett riktigt lyft för Svensk Cricket att få möjlighet att 

visa upp sig internationellt. Vi vill tacka värdföreningarna och 

gratulera vinnarna! 

Dream 11 European cricketserien Stockholm Märsta 

Värdförening: Märsta Cricket Club

Champions: Pakistanska föreningen 

Dream 11 European cricketserien Stockholm Botkyrka 

Värdförening: Alby Zalmi Cricketförening

Champions: Nacka CC

.. .
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Dream 11 European cricketserien Göteborg 

Värdföreningar: Hisingens IKF, Seaside Cricket Club, Watan 

Zalmi Cricket Club

Champions: Jönköping CA

Dream 11 European cricketserien Malmö

Värdförening: Malmöhus cricket club 

Champions: Ariana AKIF

Familjecricket

Projektet Familjecricket som finansieras med stöd av Svenska 

Spel kom igång under hösten 2020.  15 klubbar ansökte och 

fick stöd för att utveckla sin verksamhet mot att nå nya mål-

grupper. Totalt belopp som fördelades var 150 000 kr 

 (10 000 kr/klubb) Projektledare Azam Khalil anordnande två 

uppföljningsträffar via Teams och anlitade en fotograf som 

har hunnit besöka ett par klubbar som kunnat starta verksam-

het. Tanken med projektet är att fler ska starta ny verksamhet 

som sedan blir en permanent verksamhet, men också ge 

möjlighet till erfarenhetsutbyte med klubbarna. Projektet 

kommer fortsätta 2021. Alla ledare som är med i projektet har 

fått en T-shirt med trycket Familjecricket.

Trygg Cricket

Projektet Trygg Cricket som är ett 2-årigt projekt med stöd 

från RF startade under våren 2020. SCF har tagit hjälp av 

SISU och processledare Kim Rhenfeldt. Projektet har haft 2 

workshops med representanter från flera klubbar. Projektet 

har tagit fram Visionen Svensk Cricket – Tillsammans växer 

vi, samt ledorden Mångfald – Gemenskap - Allas rätt att 

vara med. Pga. pandemin var vi tvungna att ställa in den sista 

planerade workshopen i december 2020 som skulle arbeta 

med att ta fram vilka viktiga värdegrundsfrågor som planerat 

material ska vara stöd till. Arbetet fortsätter 2021.

Spelarutvecklingsplan

Spelarutvecklingsplan är ett 2-årigt projekt med stöd från RF 

som startade under våren 2020. Projektet har som mål att 

vi får fler och bättre cricketspelare i Sverige. Det handlar om 

att ta fram en plan för hur klubbarnas coacher kan utvecklas 

och utbilda sig. Det handlar också om långsiktig förenings-

utveckling för att behålla våra ungdomar kvar inom Svensk 

Cricket.  Projektet har under 2020 gjort en nulägesanalys, 

tagit fram ett förslag till utbildningstrappa och satt samman 

en referensgrupp. Arbetet fortsätter 2021.

Cricket i skolan

7 Klubbar har beviljats stöd för att arbeta med projektet 

Cricket i skolan. De har förutom ekonomiskt stöd fått Cricket 

plast-set som de kan använda i skolan under prova-på dagar. 

Totalt belopp som fördelades var 37 000 kr. Detta projekt 

kommer fortsätta under 2021, när restriktionerna lättar.

Projektstöd från RF

Styrelsen beslutade under våren att riktlinjerna för projektstö-

det på 130 000 kr som går direkt till klubbarna från RF, skulle 

vara inkludering av nya målgrupper samt stöd till utbildning. 

17 föreningar beviljades projektstöd till att rekrytera nya mål-

grupper, 16 föreningar beviljades projektstöd till utbildning. 

En dela aktiviteter har kunnat genomföras med gott resultat, 

men en del har fått skjutas på framtiden på grund av rådande 

restriktioner.

Extra projektstöd

12 klubbar beviljades ett extra projektstöd, vilket var pengar 

som styrelsen avsatte från SCF budget. De klubbar som an-

sökt om dessa bidrag ville främst satsa på att starta Cricket för 

damer eller ungdomar. Beloppet som avsattes var 100 000 kr.

Beslutade styrdokument under 2020

Under året har följande styrande dokument fastställts av 

styrelsen:

 - Tävlingsbestämmelser – godkändes av RF 25:e jan 2021

 - Ethics Code (ICC)

 - Anti Corruption Code (ICC)

 - Kriterier för uttag till landslag

Årsmötet beslutade om följande styrande dokument:

 - Ändringar i stadgarna

 - Verksamhetsinriktning 2020

 - Ekonomisk inriktning 2020

Tillsammans växer vi


