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Ordföranden har ordet 

Det känns stimulerande att summera 2018 som 

har varit ett mycket händelserikt år för svensk 

cricket. Vi växer och fortsätter vår positiva 

utveckling framförallt med avseende på 

utbyggnad av cricketinfrastruktur och 

medlemsökning. Under 2018 byggdes fyra nya 

cricketplaner och ytterligare tre är i 

utförandefasen som ska vara i drift till sommaren 

2019. Tre nya föreningar har beviljats 

medlemskap och ytterligare fem är på gång, trots 

att det primära fokuset under 2018 inte var 

medlemsökningen.  

En historisk storsatsning gjordes på cricketburar i 

hela landet där 25 st cricketburar beställdes från 

England och levererades till våra cricketplaner 

från Malmö till Umeå.  

Ett U-19-landslag skapades som redan samma år representerade Sverige i VM-kvalet i 

England. Det var första gång som Sverige någonsin spelade i en ICC U19 turnering. Under 

samma år skapades även det ska Svenska landslaget som representerade Sverige i ICC T20 

VM-kvalet i Nederländerna.  Utöver dessa 2 lag, skapades också ett nytt lag, kallat Sverige A-

lag, som bestod av lite yngre spelare som har potential att representera det svenska 

landslaget i framtiden. 

Sverige tog emot besök av den internationella cricketklubben, Marylebone Cricket Club, för 

vilket SCF anordnade olika evenemang i Stockholm under ca 1 veckas tid. Vi arrangerade 

matcher och gav möjligheten till drygt 50 spelare att delta i dessa matcher. Vi åkte också till 

skolor med MCC för att introducera cricket och hålla aktiviteter för skoleleverna. 

Figur 1. Tariq Zuwak, Ordförande för Svenska 
Cricketförbundet 



Tränarutbildningen ECB-Level 2 var också något som var banbrytande och anordnades för 

första gång i Sverige. Efter slutförd kurs som sker i april 2019 ska den ge oss 18 st 

certifierade Level 2 tränare som inom snar framtid ska utveckla våra ungdomar.  

Det nya scoringsystemet CricClubs var en annan fantastisk nyhet för svensk cricket med 

möjligheten till online scoring. Detta innebär att från och med nu kan vem som helst följa 

våra matcher online tillskillnad från tidigare där vi fick veta matchresultat några dagar senare 

när resultatet laddades upp manuellt av våra domare. Arbetet med CricClubs var en lång 

process som krävde en omfattande utredning och analys för att säkerställa att vi gör det 

bästa valet av scoringssytem för SCF.  Vi jämförde ett större antal möjliga scoringsystem och 

CricClubs som förutom online scoring och ligahanteringsfunktioner hade även fördelar i form 

av integration med IdrottOnline, kostnadseffektivt tekniskt stöd och möjlighet till utbildning, 

möjlighet till en dedikerad scoring app för SCF som fungerar både för Android och IOS samt 

förmågan att kunna skräddarsy systemet ytterligare för att kunna implementera framtida 

behov. 

Under 2018 skedde däremot en hel del personalförändring som tyvärr skapade en hel del 

instabilitet i organisationen framförallt på grund av att det inte skedde någon överlämning. 

Tidpunkten då personalförändringen inträffade var i slutet på april som i sin tur var 

startpunkt för cricketens högsäsong och en tid för den ca 1 månad gamla styrelsen att ta 

reda på vad som behövde göras, hur det skulle göras och när det skulle göras. Efter en del 

genomlysning visade det sig att det mest akuta var att driva samtliga cricketligor i hela 

Sverige, tillsätta domare för respektive match, planera och organisera SM-veckan, tillsätta en 

ny förbundskapten, tillsätta tränare för U19, arrangera evenemang och organisera besöket 

av det internationella cricketlaget Marleybone Cricket Club (MCC), planera och organisera 

uttagningen för ungdomslandslaget, planera och organisera uttagningen för herrlandslaget 

m.m.   

Allt detta ledde till att styrelsen stod inför ett val att antingen sätta stopp för de pågående 

och planerade aktiviteterna som var väldigt närapå och börja med rekryteringsprocessen, 

som skulle ta den tiden den behövde, eller själva arbeta operativt och inte stoppa några 

aktiviteter under maj-aug eftersom det skulle drabba våra cricketföreningar och vår 

cricketsäsong som alla har längtat till. Styrelsen gjorde det sistnämnda valet och 

organiserade alla ovannämnda aktiviteter på helt egen hand och på ideell basis. Naturligtvis 

är detta också förklaringen till förbundets ökade nettoresultat i jämförelsen med tidigare år. 

Det förklarar också varför till exempel en del av de projektriktade bidragen inte kunde 

användas till fullo under 2018. Men så fort ligorna gick mot slutet och högsäsongen började 

sina lades rekryteringsannonserna ut. Rekryteringsprocessen tog ca 3 månader och vid årets 

slut hade vi åter en stabil organisation med 3 st anställda. 

Idag är svensk cricket i en position där vår riktning behöver ändras från viljan att växa i antal 

till stabilare organisation med tillhörande stabila underordnade organisationer (föreningar). 

Nu är det dags att lägga större fokus på kvalitet än kvantitet. Den massiva medlemsökningen 

de senaste åren har till största del berott på den enorma flyktingstormen mellan 2014 och 

2016. Det har skapats föreningar på olika ställen i landet just för att spela cricket och 

framförallt för att delta i den svenska nationalligan. Tack vare detta har vi blivit fler men 



också tappat kvalitén i ligan. Vi har fått en mångfald men också procentuellt sett en lägre 

kunskapsnivå om det svenska föreningslivet i våra föreningar. Cricket har helt enkelt fått 

växtvärk som behöver åtgärdas med en satsning på föreningskunskap i våra nuvarande 

medlemsföreningar och att under en viss tid bromsa den kvantitativa tillväxten som har 

syftet att just delta i den svenska nationalligan. Det är ett arbete som för tillfället görs av 

förbundet och ramarna kommer snart att publiceras på hemsidan. 

Utöver det ser vi också den fiktiva sprickan mellan våra medlemsföreningar som absolut inte 

är till cricketens fördel. Det mesta beror och har berott på spridning av fel information som 

cirkulerar i olika kretsar och som tillslut tolkas som ett faktum. Här anser jag att SCF behöver 

anordna fler träffar med medlemsföreningar för att kunna minska kommunikationsgapet 

men också enas om våra gemensamma mål med cricket. Det är en fantastisk sport vi 

representerar och för att vi ska nå nya höjder behöver vi enas och hjälpas åt.  

Tariq Zuwak, Ordförande för Svenska cricketförbundet 

Ekonomi 

Vi anser att det är fortfarande av största vikt att som medlemsförening i Svenska 

Cricketförbundet (SCF) förstå vilken typ av organisation vi är nu och vilka krav och 

skyldigheter vi har på oss genom våra medlemskap i både Riksidrottsförbundet (RF) och 

International Cricket Council (ICC). Därför är det viktigt att, likt föregående år, även i denna 

verksamhetsberättelse  påpeka att RF följer oss löpande som organisation och ger också stöd 

för att vi ska kunna nå de mål vi beslutar på vår färd mot strategi 2025 och för en mer 

inkluderande och välkomnande idrott. 

Det stöd vi får från RF ges i två delar: 

- Grundstöd  

- Riktade stöd 

 

Grundstöd s.k. SF-stöd 

Grundstödet fördelas utifrån en matematisk beräkning från RF och förbunden väljer själva 

hur dessa medel ska användas. Dock framgår det av RF:s stadgar en rad krav och 

skyldigheter som ett förbund (SF) ska uppfylla för stödet, dessa är: 

 Säkerställa att förbundets föreningar uppfyller villkoren för medlemskap i 

förbundet (8 kap. 1-2 samt 5-8§) 

 Säkerställa att förbundet uppfyller villkoren för medlemskap I RF (10 kap. 2§) där en 

del handlar om att förbundet är skyldig att “administrera idrott”. 

 Fastställa stadgar och tävlingsregler som inte strider mot RF:s stadgar eller de 

principer RF:s stadgar grundar sig på samt uppfyller visa grundläggande villkor (11 

kap. 2§ samt 12 kap. 4§) 

 Uppfylla SF:s åligganden (kap 11. 4§) 

 Säkerställa att förbundet har organ för handläggning av bestraffningsärenden (14 

kap. 8§) 



Samtliga av dessa krav och skyldigheter är sammankopplade med ett administrativt arbete 

från förbundets sida. Det är och kommer bli än mer för oss SF att rapportera med syfte att vi 

säkerställer att vårt SF, liksom övriga SF, uppfyller våra åligganden och använder de 

skattemedel vi blivit tilldelade på ett sätt som är i enlighet med idrottens syfte, mål, vision 

och värdegrund. Dessa medel och de medel vi mottar från ICC ska täcka kostnaderna som 

förbundet har för sin löpande verksamhet som att just driva ett förbund, arrangera tävlings- 

och ligaspel samt utveckla vår landslagsverksamhet. 

Riktade stöd 

RF kallar detta även destinerat stöd och som medlem i RF har vi som förbund möjlighet att 

ansöka om riktade/destinerade stöd inom vissa förbestämda utvecklingsområden. Om man 

beviljas riktade stöd så är dessa medel direkt kopplade till det specifika projekt för vilket man 

ansökt och som RF anser förbunden har nytta av. Dessa medel kan och får INTE användas till 

annat. 

Se följande utdrag av PM från RF juridik som förklarar våra krav och skyldigheter samt de 

olika stöden närmare: 

 



 

Idrottslyftet 

 Den ekonomi som en förening bygger på grundar sig till största del i 

medlemsavgifter och det lokala aktivitetsstödet (LOK) som föreningen kan få 

om den har haft verksamhet för barn och unga mellan 7 - 25 år. Utöver detta 

är det viktigt att vända sig till den kommun föreningen har sitt säte i samt att 

kontakta det SISU-distrikt föreningen tillhör för att se över möjligheten till 

ytterligare ekonomiskt stöd. Vad vi på förbundet kan erbjuda i bidragsform till föreningarna 

är Idrottslyftet.  

För att hjälpa till att göra idéer till verklighet ute i föreningarna finns därför Idrottslyftet för 

den verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar i åldern 7-25 år. 

Därtill finns ekonomiska möjligheter inom idrottslyftet. Så här beskriver Riksidrottsförbundet 

det: 

”Idrottslyftets syfte och mål är tydligt kopplat till idrottens pågående strategiarbete 2025, 

vilket innebär att Idrottslyftet inte ska vara en egen verksamhet utan istället blir ett medel 

för att utveckla föreningsidrotten i linje med den av svensk idrott beslutade strategiska 

inriktningen.” 

Det betyder alltså att när föreningarna ansökt om idrottslyftsmedel har vi på förbundet haft 

och kommer även i framtiden ha som krav att föreningen utgår från sin barn- och 

ungdomsverksamhet och att medlet går till ett arbete som har som syfte att få fler att börja 

och fortsätta med idrotten.  

Idrottslyftet medel ska användas enligt den utvecklingsplan som togs fram av SCF i början av 

2017 och godkändes av RF samma år. Det betyder att vi har fått förtroendet av 

Riksidrottsförbundet att använda pengarna på ett klokt och genomtänkt sätt. Därför måste 

föreningar som beviljades idrottslyftsmedel under 2018 återrapportera enligt de villkor vi 

har så att RF ser att vi använder medlen på det viset vi sagt. Om detta förtroende missbrukas 

leder det till att föreningen blir återbetalningsskyldig det ansökta beloppet och förbundet får 

betala tillbaka pengarna till RF. Riksidrottsförbundet har från och med 2017 börjat ställa 

tuffare krav på oss som förbund även gällande idrottslyftet och att vi måste skicka in en 

detaljerad delrapport under hösten som sedan kompletteras med resterande information i 

mars månad 2019. Därför är det viktigt att vi tillsammans samarbetar så att vi gör medvetna 

om val i hur vi använder de statliga medel vi blivit tilldelade och rapporterar så som RF 

kräver. 

Under 2018 har förbundsdelen av idrottslyftets medel gått åt att finansiera cricketburarna, 

löner till kansliet (från jan – april), delfinansiering av cricketmattor samt utvecklingsträffar I 4 

olika regioner. Det köptes totalt 25 st cricketburar som levererades till cricketanläggningar 

från Malmö i syd till Umeå i nord.  

 



 

Figur 2. En bild på cricketburar som finansierades under 2018 

 

Utvecklingsträffarna anordnades i Malmö, Göteborg, Stockholm och Ludvika med totalt över 

30 föreningar närvarande.  

 

Figur 3. Utvecklingsträff i Ludvika. 

Den ekonomiska redovisningen av förbundsdelen redovisas enligt följande: 

  



Internationellt 

Landslag herrar seniorer 

Den 19:e april, dvs. knappt en månad efter valet av den nya styrelsen och ca 1 vecka innan 

kanslipersonalens uppsägning, valde dåvarande förbundskaptenen Paul Hutchison att säga 

upp sig.  Styrelsen kallade genast till ett möte med förbundskaptenen för att förstå 

anledning och eventuellt göra en överenskommelse. Ett antal möten hölls varefter Paul 

skickade förslag på en ny uppgörelse som bl.a. handlade om en tredubbling av hans 

befintliga lön, rätten till att utse/anlita all personal relaterat landslaget samt ett måste att 

köpa landslagets kläder från just Romewear. Detta var något som förbundet inte kunde leva 

upp till, vilket resulterade i att förbundet accepterade Pauls uppsägning.  

Eftersom det var cirka 4 månader kvar till VM-kvalet i Nederländerna, letade förbundet 

genast efter en ny förbundskapten som kunde leda det svenska landslaget vidare. Att vara 

förbundskapten är en väldigt hög position som kräver 

en hel del erfarenhet av cricket på väldigt hög nivå 

som tyvärr inte finns i Sverige. Därför letade vi 

internationellt och fick tag i Mohammad Wasim som 

är en välkänd crickettränare på den internationella 

arenan. Förutom sina kvalifikationer var han också 

holländsk medborgare och hade erfarenhet av att 

spela i Nederländerna, dvs. där VM-kvalet skulle 

spelas, vilket gjorde att han var det bästa valet för 

Sverige. Wasim har också ett brett internationellt 

kontaktnät som under sin roll som förbundskapten för 

Sverige har tillfört mervärde i form av internationell 

uppmärksamhet och öppnat upp möjligheterna för 

svenska spelare att utveckla sina talanger i utländska 

cricketakademier. 

Under den korta tiden på 4 månader strukturerade 

Wasim upp det svenska landslagets struktur. Han tog 

fram en prestationsanalys och bildade 3 elit-nivåer, dvs landslaget, A-laget och U-19.  Han 

etablerade också en organisation för berörd personal som skulle jobba med den svenska 

eliten.  

Figur 4. Mohammad Wasim 



Uttagningen för samtliga 3 elit-nivåer hölls på olika orter. För det svenska landslaget och A-

laget hölls uttagningen vid 2 omgångar i både Stockholm och Malmö. Wasim tillsammans 

med uttagningskommittén var på samtliga tillfällen och formade sina lag.  

 

På grund av tidsbrist och kostnad valdes Asif Shakoor som team manager för det svenska 

landslaget och den 23-24 augusti spelades vänskapsmatcher mellan A-laget och det svenska 

landslaget. 

 

Figur 6. Det svenska landslaget och A-laget 

Den 28:e augusti reste landslaget till Nederländerna för VM-kval.  

Figur 5. Bild från uttagningen I Stockholm 



 

Figur 7. Det svenska landslaget i Arlanda på väg till VM-kval i Nederländerna. 

 

ICC World T20 Europe Qualifier, Nederländerna, 180829 – 180902 

Sammanlagt 18 länder delades upp i 3 olika grupper och deltog i turneringen som hölls i 

Nederländerna. De sex bästa lagen, dvs. gruppvinnarna och tvåorna får avancera till nästa 

kvalturnering 2019 som också kommer att hållas i Nederländerna. Vinnaren av den 

turneringen kvalificerar direkt till ICC World T20 2020.  

Sverige placerades i Grupp C mot Tjeckien, Israel, Norge, Guernsey och Gibraltar. Inför 

turneringen var Sverige seedade 3:a i gruppen efter favoriterna Norge och Guernsey. För att 

avancera krävdes det därmed att Sverige besegrade en av de två förhandsfavoriterna. 



Turneringen började utmärkt för svenskarna den 29 augusti med en vinst mot Tjeckien. 

Sverige begränsade tjeckerna till 111/8 på 20 overs, mycket tack vare gedigen bowling 

prestation av det svenska landslagets bowlers. Sverige vann relativt enkelt med 6 wickets 

efter att Bilal Zaigham lett laget hem med sina 41*. Han belönades med Player of the Match 

för sin insats. Samma eftermiddag hade vi match mot Norge som inför matchen var 

favoriter. Sverige dominerade början av matchen och Norge kämpade sig till 101/3 på 16 

overs. Tyvärr ingrep då regnet som satte stopp på vår frammarsch, och matchen kunde inte 

avslutas. Den blev då omlagd till reservdagen 31 augusti. 

Sverige fortsatte positivt den 30 augusti med en 

vinst mot Israel. Efter att Waqas Haider gett oss 

en drömstart med sina 30 runs på 18 bollar 

slutade vi till sist på 142/8 på 20 overs. Israel kom 

aldrig igång mot våra bowlers som imponerade 

genom att begränsa dem till 102/8 på 20 overs. 

Azam Mohammad tilldelades Player of the Match 

för sin bowling (3/14 på 4 overs). 

 Den 31 augusti mötte vi våra grannar Norge igen. 

Denna gång kom vi dock tyvärr aldrig igång. Man 

märkte sviterna efter 2 ½ match på 2 dagar, och 

det var uppenbart att det fanns många trötta ben 

på spelplanen. Norge fick ihop 150/6 på 20 overs 

vilket blev för mycket för svenskarna förlorade 

med 56 runs (94 all out på 18.4 overs).  

Förlusten mot Norge innebar att matchen mot 

Guernsey den 1 september skulle bestämma vårt 

öde. För att avancera var vi tvungna att vinna mot 

en av de två toppseedade lagen Norge och 

Guernsey. Trots tappert försök lyckades vi inte 

hela vägen. Guernsey kunde genom mycket disciplinerad bowling och fielding hålla oss till 

107 (all out på 20 overs). Vid halvtidspausen verkade detta aldrig tillräckligt men svenskarna 

kämpade ända in i kaklet och gav Guernsey en riktig kamp. Mest imponerande var Wakil 

Jalali med sina 3/18 på 4 overs. Till slut kunde dock Guernsey ta hem matchen med 111/4 på 

19.3 overs genom en 6:a som slogs i matchens allra sista over.  

Efter två raka förluster var Sverige utslagna ur turneringen och hade bara äran kvar att spela 

för i den sista matchen mot Gibraltar den 2 september. Raz Imtiaz stod då för en av 

turneringens bästa innings med 72* och tog oss till 149/6 på 20 overs. Han belönades med 

Player of the Match för sin soloprestation. Kaptenen Usman Arif ledde oss sedan till en 

tröstvinst efter en bra bowling prestation (1/13 på 4 overs). Gibraltar kunde bara musta ihop 

118/4 på 20 overs och Sverige vann med 31 runs. 

Som helhet presterade laget ungefär som förväntat, men det var givetvis en enorm 

besvikelse att inte avancera till nästa kvalturnering 2019. Sverige besegrade de lag vi 

Figur 8. Azam Momand som tilldelades "Player of the 
Match" för sin fantastiska prestation mot Israel. 



förväntades besegra, men kunde tyvärr inte komma upp med en skräll mot de två 

toppseedade lagen. Hade regnet inte stoppat den första matchen mot Norge, eller om vi 

hade kunnat få ihop några runs till mot Guernsey, då hade vi mycket väl kunnat bli 

gruppvinnare. Men marginalerna är små i T20 och denna gång befann vi oss på fel sida i de 

avgörande momenten.  

Landslag herrar U19 

För U-19 hölls uttagning på 3 olika orter nämligen Stockholm, Göteborg och Malmö. I 

Stockholm och Göteborg hölls uttagning vid 2 omgångar medan i Göteborg bara 1 gång 

eftersom det saknades spelare som uppfyllde ICC:s kriterier för att delta i VM-kvalet under 

samma år. Som U-19 tränare anlitades David Williman och Rajan Sharma. Den sistnämnda 

fick rollen även som team manager.  

 

Figur 9. Sveriges U-19 landslag 2018 

ICC Under-19 World Cup Qualifier Europe Division Two, England, 180731 - 180808  

Written by U-19 coaches: David Williman and Rajan Sharma  

“Squad (13)  

Munib, Munir, Saad N , Saad M, Haris, Ilham, Akmal, Sami, Abdul, Aritra, Aryan , Usman, 

Faaseh.   



 

Figur 10. Sveriges U-19 landslag innan start av VM-kvalet i England 2018 

Summary  

This was the first time Swedish cricket has entered a team in any ICC youth tournament. The 

squad played a total of 4 games, beating Guernsey and Belgium and losing to France and 

narrowly to Italy. These results meant that we finished in 7th place, ahead of Spain and 

Belgium. Every member of the squad played at least one game in the tournament, most 

played all 4 games. As coaches we were delighted with the progress this group made 

together, both on and off the field. From this squad we have 5 to 6 players who will be 

young enough and good enough to compete in the next qualifying tournament in 2020. We 

believe it is vital that we have continuity going into the next cycle of qualifying as we have 

built up a good knowledge of the players abilities and temperament and they now trust us as 

a coaching unit. 

See below for details of the games played and player performances. 

Link to stats 

http://www.espncricinfo.com/ci/engine/series/1153433.html?view=records 

In terms of numbers , Munib Safi was our stand out player but was well supported by Saad 

Nawaz, Sami Khalil and Aritra . Its exciting that both Munib and Sami will be available for 

selection in 2 years time.  

On the field  

The basic tactics we applied were to bowl one side of the wicket and a full length 

encouraging the batsman to drive and play into a heavily defended offside field. This worked 

http://www.espncricinfo.com/ci/engine/series/1153433.html?view=records


well with Sweden bowling out every side we played within 50 overs for scores of 226, 126, 

118 and 86. More work is required on our consistency and stamina, as bowlers were barely 

able to bowl more than 3 overs before feeling fatigued. Our fielding improved throughput 

the tournament, but work is required on our athletism and co-ordination as well as our 

general fitness. Our main area of concern is our batting.  This was not a surprise and we 

were well aware of this pre-tournament. To be fair however I think this was the case with 

every side except Holland in this tournament. To be able to bat effectively you need hours 

and hours of practise in the nets, grooving and batting long periods in games, working on 

technique as well as the mental side of the game. Or players do not have that experience. 

The highest score amongst the whole group in adult cricket was 28 and none of our top 6 

batsman had batted longer than 12 overs in a competitive match prior to this tournament. In 

our final game we did achieve one of the key goals we set, by batting as a unit for almost 50 

overs.  

If we wish to be very competitive in our next tournament and seek promotion to the next 

level all of the above areas need to be addressed in a long term, co-ordinated way by 

coaches that the board and the boys trust. 

 In terms of behaviour on the field, the boys were exceptional, they represented the Swedish 

shirt well and stuck closely to the spirit of cricket we had discussed with them. They 

maintained the over rate at all times and there were no complaints from any umpires or 

officials throughout the tournament.  

Off the field 

We took with us one of the youngest squads in the tournament, age range was 13 to 17 and 

at times this showed. In general, the boys’ behaviour was excellent, time keeping, 

appearance and politeness to other squads and other guests in the hotel.  

Some of the boys were leaving parents at home for the very first time and most of the boys 

seemed to have been heavily protected by parents and maybe not used to the freedom that 

was available to them on tour. It meant the coaches had to spend rather more time than we 

expected as surrogate parents, reassuring the boys and setting clear instructions on what 

was expected.  

There were a few incidents of players spending too much time each other’s rooms and not 

being in their own bed by the agreed curfew time. The ICC did accuse the team of being 

involved in ice throwing at the hotel, which we strongly denied and when the facts were 

actually established it turned out not to be team Sweden, but one of our Nordic cousins.  

The main behavioural incident on the tour involved Usman Jabbar and Faseeh Choudray, 

team mates from Alby. It escalated into a minor fight and Usman being disrespectful to the 

Captain and removing himself from the tour whatsApp group. The coaches acted quickly and 

held a mini investigation. Both boys were deeply remorseful and decided they would both 

like to apologise to the team. A team meeting was called and this took place and seemed to 

galvernise the team and make them a stronger unit in the remainder of the tournament.  

 



Outside of the squad  

In my experience parents are generally the most difficult part of any tour. They only get one 

side of the story, are fiercely loyal and think their son is the next big thing in cricket. We had 

a couple of disappointing phone calls and exchanges with parents (Usman and Haris) who 

did not know the actual facts and seemed more prepared to believe their sons than us as 

coaches. Social media still remains an issue as the boys read everything that is written, again 

most of which is ill informed and inaccurate. The worst example was a post from Shahzeb 

Chourdray which in our opinion was mocking one of the younger players in the squad about 

their inability to score any runs off 12 balls. This is something that the board may wish to 

consider making an example of so we do not have things like this repeated in the future.” 

Med enorm stolthet efter en överförväntad prestation i England kom U-19 landslaget hem 

den 10:e augsuti 2018 och togs emot av ordföranden, Tariq Zuwak, och ledamoten i 

uttagningskommittén, Syed Arif Zaidi, med lite blommor. 

 

Figur 11. Sveriges U-19 landslag precis anlänt i Arlanda från VM-kvalet i England. 

 

  



Ligan 2018 

Svenska cricketförbundet anordnade under 2018 totalt 12 olika ligor, uppdelade i olika 

format och i 4 olika divisioner, svenska cuppen, U19, U15 samt en damliga.  2018 var det 

året då det spelades flest matcher genom tiderna, dvs 748 st.  

Utomhus 

Senior 

SCFs senior ligor var uppdelade i två olika format: T20 och längre format som omfattar 

30/40/50-overs samt svenska cuppen. T20 formatet var uppdelad i en nationell elitdivision, 

en nationell division 1, två regionala division 2 grupper och fyra regionala division 3 grupper. 

Sammanlagt 77 lag från ett 60-tal klubbar deltog i de olika divisionerna. Däremot var svenska 

cuppen en nationell turnering där det inte fanns någon division indelning och alla klubbar 

kunde vara med.  

2018 var det året då det första gång delades ut priser i T20 ligan. Tanken med priserna att 

visa en uppskattning och uppmuntra cricketklubbarna för att erhålla en hård 

tävlingskonkurrens. Därför delades det ut 10000 kr till vinnarna av T20 Elite-divisionen och  

7000 kr till det laget som kom tvåa. I division 1 delades det ut 7000 kr till vinnarna och 5000 

till tvåan. I division 2 delades det ut 3000 kr till respektive lag som kom etta i sin ligatabell 

och på motsvarande sätt 1500 kr till ettor i division 3.   

 

Figur 12. Priser i T20. 

 

 

 

 

 



Säsongen började med det korta formatet, dvs T20, den 21:a april 2018. I hela landet 

startades turneringen precis enligt planerna förutom i Husby där någon vandaliserade 

cricketpitchen. Det rörde sig om en anlagd brand i just mitten av pitchen på flera olika 

ställen. Det fanns olika spekulationer och en del sade att det måste ha gjorts av någon 

cricketspelare eller åtminstone någon kan cricket med tanken på brandens placering och 

timingen, d.v.s. just dagen innan ligans startdatum. 

 

Figur 13.Husbypitchen som brändes dagen innan ligans start 

Då det var flera lag som hade tänkt att spela sina matcher i Husby, ställde det till för liga-

kommittén och vi var tvungna att hitta ny datum och placera om matcherna någon 

annanstans. Men efter intensiva möten med Stockholm idrottsförvaltning fick Husby 

cricketplanen en ny pitch ca 2 månader senare. Stort tack riktas till Stockholms 

Idrotssförvaltninge för förståelsen och samarbetet.  

Ligorna administrerades centralt från förbundet där styrelsen arbetade operativt. 

Huvudansvaret låg hos ligakommittén som utgjordes av styrelseledamöterna Mohammad 

Ismail och Dharminder Singh.  

  



Finalen i svenska cuppen spelades under SM-veckan som arrangerades i Helsingborg. Detta 

var andra året i rad som cricket deltog i SM-veckan men första året för Lund Cricket Club 

som vann SM-guld. 

 

 

  

Figur 14. Lund Cricket Club efter sin seger i SM-veckan 



Helgen den 28-29 juli anordnade svenska cricketförbundet ett historiskt evenemang där 

semifinaler och finaler i T20 Elite och divsion 1 spelades. Evenemanget arrangerades på 

sportfältet i Skarpnäck där det vid ett tillfälle var ca 200 personer på plats. Det var en mycket 

god blandning av människor allt från barn till vuxna, cricketspelare som bara fans, kvinnor 

som män osv... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Bilder från evenemanget i Skarpnäck 



 

Under den första dagen spelades semifinalerna i T20 Elite och division 1. I Elite spelades 

första semifinalen mellan Märsta Cricket Club och Nacka Cricket Club. Märsta tog hem 

segern i en relativt enkel match och kvalificierade sig vidare till final. Den andra semifinalen 

spelades mellan Göteborg Cricket Club (GCC) och Stockholm International Cricket Club 

(SICC). SICC lyckades försvara sin 147 runs trots att GCC fick en drömstart där deras 

Rahimullah Safi tog 32 runs av första overn.  

I division 1 spelades första semifinalen mellan Stockholm Akademiska Cricketsällskap (SACS) 

och Göteborg Cricket Clubs division 1 lag. SACS började först och gav en total score av 150 

runs tack vare Benjamin Pattersons 99 runs av bara 41 bollar. GCC lyckades bara göra 111 

runs och åkte därmed ur.  Den andra semifinalen spelades mellan Huddinge Cricket Club och 

Göteborg City Cricket Klubb (GCCK). GCCK började slå först och hade väldigt svårt att samla 

poäng under de första 12 overs. Därefter spelade GCCKs Abu Zar en fantastisk inning och 

samlade 65 run som gav en total score på 141 runs. Huddinge däremot tog en bra start och 

hade full kontroll på sin inning fram till de sista 4 overs där huddinge behövde 30 runs av 24 

bollar och med 5 wickets kvar. Detta slutade dock i en total kollaps som gjorde att Huddinge 

bara lyckades samla 117 runs och åkte därmed ur turneringen.    

Den första dagen avslutades med en gemensam middag och mingel på crickenplanen för  

ladda upp inför dag 2 då finalerna skulle spelas 

 

 

Figur 16. Gemensam middag efter semifinalerna i Skarpnäck 



Finalen i Elite-divisionen spelades mellan Märsta Cricket Club och Stockholm Internationel 

Cricket Club där Märsta Cricket Club försvarade sin titel och segrade återigen i T20 Elite-

divisionen. Märsta hade mycket svårigheter att samla runs och lyckades endast göra 138, 

vilket inte kändes mycket med tanke på SICCs styrka i batting. Men med sina erfarenheter av 

att ha spelat tillräckligt många finaler lyckades de försvara sin titel och begränsa SICC till 

endast 113. 

  

 

Figur 17. Märsta Cricket Club efter segern T20 finalen 

Figur 18. Märsta Cricket Club får sitt pris 



 

 

Finalen i division 1 spelades mellan GCCK och SACS  där det sistnämnda laget tog hem en 

enkel seger. SACS gjorde 112 runs men begränsade GCCK till endast 44 runs tack vare 

återigen Benjamin Pattersons prestation men denna gång i bowling där han tog 3 snabba 

wickets.  

 

Figur 19. Benjamin Patterson efter sin prestation i T20 division 1 final. 

 

Figur 20. GCCK:s Abu Zar efter finalen i division 1 



I division 2 som spelades i 2 regioner, norr 

och syd, var vinnarna Nacka ungdoms 

Idrottsförening respektive Karlskrona Cricket 

Club. 

I division 3 som spelades i 4 olika regioner 

var vinnarna Skillingaryds Frisksportsklubb, 

Karlskrona Zalmi Cricketförening, Västerås 

Cricket Club samt Stockholm Vikings Cricket 

och Kulturförening.  

 

 

Efter att T20 säsongen avslutats, flyttades fokuset till de längre formaten. Elitdivisionen 

delades upp i två grupper (Norr & Söder) och utspelades med 50-overs matcher; Division 1 

delades ocskå upp i två grupper, men utspelades med 40-overs matcher. Division 2 och 

Division 3 matcherna spelades i 30-overs formatet. Division 2 delades också upp i två 

regioner, medan Division 3 uppdelades i fyra regioner.  

Märsta Cricket Club tog i år hem ’dubbeln’ 

genom att även segra i Elitdivision 50-overs, 

efter att ha besegrat Göteborg Cricket C i 

Göteborg. Ett kraftigt regn bröt ut precis efter  

matchens slut som delvis ställde till för cereomin 

och avslutspresentation men Märsta åkte hem 

glada efter att ha dominerat både T20 och 50 

overs ligan. 

  

 

 

 

Figur 21. Märsta Cricket Club efter finalen i Elite 50 overs ligan 



På motsvarande sätt spelades finalen i Division 1 40-overs ligan mellan Pakistanska 

Föreningen (även kallat Jinnah CC) och Malmöhus Cricket Club på Limhamnsfältet i Malmö. I 

en fantastisk match mellan båda lagen tog Jinnah CC hem segern. 

 

Figur 22. Jinnah CC som utses till vinnare i division 1 40-overs ligan. 

Vinnarna av division 2 30-overs ligor var Ariana Afghanska kultur – och idrottsförening samt 

Norrköping Cricket Club.  

Vinnarna av division 3 30-oversligor Borås Cricket Klubb, Helsingborg Sports Club, StayAt 

Royals Cricket Club samt Borlänge Cricketförening.  

 

Youth and women 

It was first time when SCF have arranged U19 50-overs league. This was directly connected 

to goal where Swedish U19 was aimed to play in qualifying round for U19 OneDay. Initially 

there were 10 teams but later 2 teams (SACS and Nacka Ungdoms) decided to withdraw 

from the league. So total 8 teams participated and Ängelholms Cricket Förening won the 

title. Due to time constrains and grounds availability many matches were played during the 

week. Since it was first time U19 were playing 50 overs games, it was too long for them 

hence most of the matches were shortened to 30-overs instead. 



Beside U19, SCF arranged T10 U15 tournament, only two clubs Helsingborg and Goteborg 

participated in that tournament. 

In 2018, it was first time when SCF arranged women league where two teams Sweden North 

and Sweden Sound participated. Both teams played 4 games each. Sweden south traveled to 

Stockholm and played two T20 matches, the week after Sweden North travel Goteborg and 

played two matches. 

Inomhus 

Kvinnor Inomhus 2018/19 

Written by: Asif Shakoor: 

 

Woman’s Indoor cricket tournament 23 Feb 2019 i Stockholm from 1130 till 1500 

For the first time SCF have arranged indoor training for Girls in Sweden, tournament was 

announced in November 2018 that tournament to be played on 23rd Feb 2019 for one-day 

tournament to be held in Stockholm, participation form was sent out to all clubs for 

participation in November and 3 team from Stockholm showed interest and 3 from 

Göteborg. 



Later on when the schedule was 

announced prior to tournament 1 team 

from Stockholm and 3 teams from 

Göteborg withdrawn, SCF have redone 

the schedule and made a best of 3 

tournament between 2 reaming teams 

as best of three from 11:30 till 15:00 

 

 

 

 

 

 

Disciplinkommitté 

Nedanstående redovisning avser tiden fr.o.m. årsmötet 2018 fram t.o.m. 2019-02-10. Under 

denna period har Disciplinkommittén avgjort sammanlagt 17 ärenden. Av dessa 17 ärenden, 

har 4 överklagats till Riksidrottsnämnden, varav 2 beslut återförvisades till 

Disciplinkommittén för förnyad prövning. Efter omprövning av de återförvisade ärenden har 

Disciplinkommittén fattat nya beslut, som fram till och med denna skrivelse, 2019-02-10, ej 

överklagats. 

Disciplinkommitténs arbete 2018 har varit intensivt, inte minst pga den omnämnda 

incidenten i Göteborg i matchen mellan Watan Zalmi och Halmstad. Denna anmälan har 

krävt en utförlig utredning där Disciplinkommittén personligen intervjuat samtliga 

involverade spelare. Disciplinkommittén har även samarbetat med Polisen efter att 

händelsen polisanmälts. Utredningen har även innefattat bevisning från sjukvårdsjournaler, 

samt bild- och videobevisning. 

Det har under årets gång framkommit att SCFs regelverk motstrider RFs stadgar, bland annat 

gällande bestraffningsregler och regler gällande överklagan. Detta har givetvis försvårat vårt 

arbete. Disciplinkommittén har upplyst styrelsen om detta och  

rekommenderat att styrelsen skyndsamt ser över SCFs regelverk för att åtgärda detta inför 

nästa säsong. Detta behövs framförallt för att uppfylla RFs krav, men även för att underlätta 

disciplinkommitténs arbete framöver. 

Masood Zaigham, Rumman Uz Zaman & Manohar Lund 

 

  



Kansliet 

Under 2018 hade SCF ett kansli som arbetade fram till årsmötet den 25:e mars 2018. Dagen 

efter årsmötet då den nya styrelsen valdes gick hela kansliet på sjukledighet och vab. Två av 

kansliets personal förlängde sina sjukskrivningar till slutet på april och under denna tid sade 

de upp sig för att inte en enda dag komma till arbetet, därav inget överlämningsmöte. Den 

tredje, Azam Khalil, kom tillbaka efter ca 1 vecka för att jobba i ca 2 månader och gå på 

föräldraledighet till sista augusti. Under denna tid var det väldigt svårt att arbeta med Azam 

Khalil då han dels motarbetade styrelsen dels inte rapporterade vilka arbetsuppgifter han 

utförde. Precis innan hans föräldraledighetstid skulle ta slut, sade han upp sig, vilket ställde 

till ännu mer för styrelsen. Styrelsen arbetade därför operativt från och med april till 

åretsslut.  

Personalannonserna lades ut så fort ligorna och landslagets samt u-19 aktiviteterna tog slut. 

Rekryteringsprocessen tog ca 3 månader och vid slutet på året hade vi åter ett kansli med 3 

st personal: 

 Carolina Håkanson, generalsekreterare 

 Carolina Mellberg, kanslist med huvudarbetsuppgifter mot klubbutveckling 

 Nida Ali, kanslist med administrativa arbetsuppgifter.  

Statistik från året 

Statistik för ”Aktiv i Idrott” i våra medlemsföreningar: 

 

 



Statistik med avseende på antal idrotter och könsfördelning i våra föreningar: 

 

 

Statistik med avseende på könsfördelning på förbundet: 

 

  



Bilagor: 

Ekonomisk redovisning av idrottslyftet förbundsdel: 

 

Aktivitet Belopp 

Burar 399828 

Mattor 50000 

Löner till kansliet fram till april 98147,9 

Utvecklingsträffar 45882,66 

SUMMA 593858,56 

 

 

Mottagare Idrottsmedel (överpott) Idrottsmedel (underpott) Belopp
Göteborgs Cricket Klubb Idrottslyftet 2018 Cricketmaterial 10000

Nacka Ungdoms Idrottsförening Idrottslyftet 2018 Cricketmaterial 10000

Malmo Kings Cricket Club Idrottslyftet 2018 Cricketmaterial 10000

Stockholm Super Kings Idrotts FöreningIdrottslyftet 2018 Cricketmaterial 6000

Eskilstuna Cricket Club Idrottslyftet 2018 Cricketmaterial 10000

Pakistanska Cricket och KulturföreningIdrottslyftet 2018 Cricketmaterial 10000

Stockholms Akademiska CricketsällskapIdrottslyftet 2018 Cricketmaterial 10000

KFUM Örebro Ungdom Idrottslyftet 2018 Cricketmaterial 10000

Karlskrona Zalmi Cricketförening Idrottslyftet 2018 Cricketmaterial 10000

Ariana Afghaniska kultur- och idrottsföreningIdrottslyftet 2018 Cricketmaterial 10000

Evergreen Cricket Club Idrottslyftet 2018 Cricketmaterial 10000

Kristianstad Cricket Club Idrottslyftet 2018 Cricketmaterial 10000

Jönköping Cricket Association Idrottslyftet 2018 Cricketmaterial 10000

Huddinge Cricket Club Idrottslyftet 2018 Cricketmaterial 10000

Stockholm Cricket Club Idrottslyftet 2018 Cricketmaterial 1400

Kalmar Cricket Förening Idrottslyftet 2018 Cricketmaterial 10000

Stockholm Tigers Cricket Club Idrottslyftet 2018 Cricketmaterial 10000

Landskrona Cricket Club Idrottslyftet 2018 Cricketmaterial 10000

Indiska Cricket Club och Kultur FöreningIdrottslyftet 2018 Cricketmaterial 10000

Seaside Cricket Club Idrottslyftet 2018 Cricketmaterial 10000

Watan Zalmi Cricket Club Idrottslyftet 2018 Cricketmaterial 10000

Göteborgs City Cricket Klubb Idrottslyftet 2018 Cricketmaterial 10000

Mölndal Cricket Club Idrottslyftet 2018 Cricketmaterial 6500

Kalmar Cricket Club Idrottslyftet 2018 Cricketmaterial 10000

United Cricket Club Idrottslyftet 2018 Cricketmaterial 12000

Malmö Cricket Club Idrottslyftet 2018 Cricketmaterial 10000

Älmhult International Cricket Club Idrottslyftet 2018 Cricketmaterial 10000

Sigtuna Cricket Club Idrottslyftet 2018 Cricketmaterial 10000

Lund Cricket Club Idrottslyftet 2018 Cricketmaterial 10000

Göteborg King Cricket Club Idrottslyftet 2018 Cricketmaterial 10000

SUMMA 285900


