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1. Introduktion:
1.1 Internationellt

Cricket är en av världens äldsta sporter. Modern cricket spelades i
England redan under 1600-talet. I dag spelas det cricket i 105 länder,
bland annat i Sverige. Det är en lagsport som främjar vänskap och
gemenskap, relationer skapas som håller livet ut i och utanför all världens
omklädningsrum.
The International Cricket Council (ICC) är den globala, styrande
organisationen för cricket och omfattar herr-, dam och ungdomars
deltagande och tävlingar. De är ansvariga för administration av all
organiserad cricket i världen samt hanterar även spelförhållanden och
funktionärer.
1.2 Cricketens historia i Sverige

Den första cricketklubben i Sverige var Stockholm Cricketklubb som
grundades 1948. De flesta spelare var ursprungligen från Västindien.
1978 grundades Pakistan Cricket Club som just nu är Sveriges äldsta
aktiva cricketklubb. Dessa två lag spelade mot varandra och reste till
Danmark, Finland och England för att hitta motståndare. Men redan inom
ett år grundades konkurrenskraftiga lag även i Göteborg och Mariestad.
Den första cricketturneringen i Sverige var ”Swedish Cricket Cup” som
anordnades av Pakistan Cricket Club 1982. Denna turnering spelas
fortfarande. I början var lagen som deltog i Swedish Cricket Cup från
brittiska flottan eller anställda på PIA (Pakistan International Airlines) i
England, Norge, Nederländerna och Finland.
Det Svenska Cricketförbundet (SCF) bildades 1990. Drivkraften bakom
detta initiativ var Guttsta Wicked Cricket Club.
Svenska Cricketförbundet är medlem i ICC sedan 1991.
Den störst andelen av Sveriges aktiva cricketspelare utgörs av imigranter
och gäststudenter och forskare som ofta, senare har blivit svenska
medborgare. På grund av ICC-regler som angav kvoter för hur många
infödda och svenska medborgare ett landslag måste ha hade Svenska
landslaget under 1990-talet väldigt svårt att delta i ICC-turneringarna och
intresset avtog.
SCF gick sedan igenom en process för att återuppliva den svenska
landslagssatsningen för att åter kunna delta i de europeiska
cricketturneringarna. I dag finns det 15 cricketplaner i Sverige och från
och med nästa år förmodligen 37 klubbar som deltar i det svenska
seriespelet.
Dessa 37 lag kommer att spela en serie om tre divisioner med upp- och
nedflyttning i slutet av varje säsong för topp- respektive bottenlagen.
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Utöver de två olika ligaspelen (två olika spelformat; kortare och längre
matcher) spelas även större och mindre turneringar som arrangeras
nationellt eller regionalt av specifika klubbar.
Cricket är en sport som spelas över hela världen av människor från olika
kulturer och bakgrunder. I Sverige spelas cricket av folk från bland annat:
Australien, England, Sydafrika, Indien, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh,
Nya Zeeland och Afganistan, men även av etniska svenskar som fått
blodad tand efter att ha rest till eller bott i länder där cricket är populärt.
Många klubbar i Sverige grundades dessutom av dessa svenskar.
Med denna internationella prägel och med kärleken till spelet som
gemensam värdegrund utgör cricket en utmärkt mötesplats för integration
där dels infödda svenskar och dels till Sverige mer nyanlända
medborgare, gästarbetare och studenter träffas. På och utanför
cricketplanen ges möjlighet att bryta barriärer genom att få människor
involverade i en sport som handlar mycket om respekt och att spela
spelet i en god anda. Det finns cricketklubbar i Sverige som har spelare
från tolv olika nationer och/eller kulturella bakgrunder i ett och samma
lag.

2. Ändamål
Förbundet har som ändamål att bedriva en idrottslig verksamhet i enlighet
med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” (1 kap
RF:s stadgar, bilaga), med särskild inriktning att:

• Bland allmänheten istället för lokalbefolkningen, utveckla och
främja sporten Cricket genom utbildning, organisation och tävlingar
på ideell basis.

• Organisera den svenska nationella cricketligan (”Nationella Ligan”).
• Utöva, organisera och utveckla sporten cricket i Sverige.
• Uppmuntra att Cricket spelas enligt dess regler och i den bästa av
traditionerna av sportmannaskap.

• Förbundet ska bedriva följande idrotter:
Cricket i enlighet med regelverket som bestäms världsomspännande av
ICC (International Cricket Council) – www.iccc-cricket.com

• Förbundet ska motverka all form av diskriminering samt aktivt
verka för en dopingsfri idrott. (Se bilaga 1, Stadgar)

3. Ålder
SCF bildades 1990 i Mariestad. Sveriges första officiella landslag spelade
sin först match mot en Köpenhamnselva och andra matchen mot
Danmarks U-19-landslag. Den första officiella lagkaptenen var Rajan
Sharma (Malmö CC). Ravi Kent (Göteborg CC) var förbundets första

4

ordförande med Erik Folker (Malmö CC) som sekreterare. Mohan
Govinderjah (Spånga United CC) och Ghazanfar Abbas (Pakistan CC) var
styrelseledamöter.
1992 anslöt sig SCF till ECF (Europeiska Cricketförbundet) och 1993
deltog Sverige i sin första ECF-turnering, som hölls i Berlin. Där spelade
de en vänskapsmatch mot Al-badar CC från Dubai.
1995 deltog Sverige i en europeisk inomhusturnering i Wien. SCF deltog i
liknande turneringar under 1996 (London) och blev europeiska
inomhusmästare 1997 när turneringen hölls i Halmstad, där man bland
annat besegrade lag från Tyskland, Frankrike och Österrike.

4. Organisation
• Det nuvarande förbundets styrelse består av en ordförande, en
sekreterare,

en kassör samt sex andra medlemmar. Alla
medlemmar, inklusive ordförande väljs på ett år och inte mer än tre
år till samma uppdrag. Styrelsen kan bestå av män och kvinnor.

• Styrelsen ska utse en vice ordförande och andra funktioner utifrån

behov. - Om en ledamot avgår i förtid så kan styrelsen ersätta
denne fram till nästa förbundsårsmöte.

• Styrelsen kan utse ytterligare en adjungerad ledamot, med
yttranderätt och rätt att lägga fram förslag, men utan rösträtt.
Adjungerade ledamöter kan utses till befattningar inom styrelsen.

Funktioner av ovan nämnda inlägg anges i konstitutionen.
(Se Bilaga-1 Stadgar)
Verkställande rådet kan utse ansvariga personer för olika kommittéer,
som

• Ligakommitté,
• Disciplinnämnd,
• Umpiring (domar) kommitté,
• Utvecklingskommittén för Ungdomscricket,
• Utvecklingskommittén för Damcricket,
• Webbplats och sociala medierkommitté
• Marknadsföringskommitté
• Utbildning/träningskommitté
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5. Omfattning
5.1 Medlemskap

Svenska Cricketförbundet har just nu 37 klubbar som medlemmar som i
sin tur beräknas ha ca: 2600 individuella medlemmar.
(Se bifogade Bilaga-2, lista över medlemsorganisationer/klubbar)
I dagsläget består förbundet av;

• Seriemedlemmar som deltar i SCF:s Nationella Liga som dessutom
betalar medlemsavgift.

• Lag som inte deltar i SCF:s ligaspel, men spelar annan cricket i
Sverige.

5.2 Utveckling under tidigare år
Cricket i Sverige har växt, inte bara i antalet utövare utan även
geografiskt. SCF kan idag räkna in cricketspelare ända från Umeå och
ända ner till Malmö och många däremellan.
Med stöd från det Europeiska utvecklingsprogrammet från ICC, har SCF
försökt att lösa bristen på domare och tränare i Sverige. Flera kurser har
anordnats för att öka antalet funktionärer och tränare i landet.
Styrelsen försöker också stödja de lokala klubbarna med att anhålla
träningsredskap för juniorer. Med SCF:s hjälp och stöd har många skolor
fått grundläggande cricketutrustning.
Vad gäller utvecklingen när det gäller seniorspelare har SCF planerat att
arrangera ett flertal besök till grannländerna Danmark, Finland och Norge.
SCF har också en pågående process för att kunna finna finansiärer, plats
och partner till en nationell cricketspelplan som uppfyller alla de krav som
ICC har stiftat angående spelplaner av internationella standard.
Med hjälp av privata och individuella initiativ samt välvilliga kommuner
har SCF och dess medlemsklubbar skapat 15 cricketplaner i Sverige för
det svenska ligaspelet. SCF hoppas på ytterligare 5 planer inom kort för
att på så sätt få fler planer att spela på och inte minst på fler ställen i
Sverige.
Under vintermånaderna har SCF anordnat en inomhusliga för både
seniorer och juniorer. Inomhusträning bedrivs också av enskilda klubbar
under vinterhalvåret och utöver träning så spelas då även flera mindre
turneringar och vänskapsmatcher i klubbregi.

5.3 Framtida utvecklingsplaner
Genom medlemskap i RF, har förbundet också i sikte:
5.3.1 Att bli medlem i de distriktsidrottsförbund (DF) som är geografiskt
relevanta och dessutom i lämpliga fall, även i de sportstadsdelsföreningar
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(SDF) i SF-distrikt, där förbundets registrerade kontor, dvs Stockholms
distriktsidrottsförbund, befinner sig.
5.3.2 Att organisera ligan på distriktsnivå under kommande år.
5.3.3 Att marknadsföra cricket i svenska skolor i en än högre grad med
en detaljerad handlingsplan för de närmaste två åren. För närvarande
bedriver föreningen vissa grundläggande cricketövningar för och i skolor i
Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. SCF planerar också att
genomföra liknande övningar i samarbete med skolidrottsförbundet.

5.4 Planerade aktiviteter:
• Ängsjölyftet (april, maj 2015)
I samarbete med Järfälla kommun, kommer SCF återigen att engagera
skolbarn i cricketövningar. Under 2014 förevisade vi och genomförde
träningar till många skolor de fem första veckorna av Ängsjölyftet.

• My - Nordens största ungdomsmässa (Stockholm spelen) Jan 2015
SCF kommer att delta i My. My är Nordens största ungdomsmässa. En
otraditionell och unik mässa där utställarna engagerar besökarna i olika
typer av aktiviteter. Syftet är att inspirera och uppmuntra besökarna till
att våga ta steget att förverkliga sina idéer och göra det de tror på.
Vi kommer att fokusera på att använda detta evenemang för att
introducera cricket till så många ungdomar som möjligt. Vi deltog i ett
liknande arrangemang i september 2014 i Hagaparken som organiserades
av Solna Kommun och RF.

• Svenska nationella ligan (april till september 2015)
Den nationella ligan kommer att starta som vanligt under slutet av
april och pågår fram till mitten av september.

• Deltagande i Nordic cup under sommaren 2015
• Deltagande i Nordic cup för U19-, och U15-lag, 2015
• Deltagande i ICC-organiserade aktiviteter
• Skolornas Cricketliga, våren 2015
• Vi planerar att påbörja en inomhustävling för de skolor där vi redan vid
något tillfälle har genomfört cricketträning.

• Skolidrottforum Uppsala, april 2015
• Ungdomsturneringar/läger i olika regioner under hela 2015
• Tränarkurser, 2015
• Domarkurser, 2015
• Poängräkningskurser, 2015
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6. Ekonomi
Förbundets inkomster består till största delen av medlemsavgifter samt
stöd från ICC. Utöver dessa intäktskällor tillkommer sponsorintäkter.
SCF:s styrelseledamöter och andra frivilliga gör allt administrativt arbetet,
sådant som coaching, marknadsföring etc, på en ideell basis.
Detaljer om de viktigaste inkomstkällorna och, däribland, utgifter finns i
bilagorna, bifogad med denna ansökan. (Se Bilaga 3-A, B,C)
Verksamhets- och förvaltningsberättelse för de senaste 2-3 år är bifogade
med ansökningen (Se Bilaga 4- A, B, C)

7. Tävlingar/Tävlingsverksamhet
7.1 Inhemska ligan

SCF organiserar de nationella ligorna för alla medlemsklubbar. Dessa
tävlingar är uppdelade i tre olika divisioner (Division 1, 2 och 3) i herrligan
och de anmälda lagen placeras i divisionerna i relation till förra årets
prestation.
Samtliga tre divisioner spelas i två olika format, 20- och 40-overs.
1. 40-overs liga, där varje innings består av 40 overs och i genomsnitt

pågår en match cirka 6 timmar.
2. 20-overs liga, där varje sida spelar 20 overs. 20-overs ligan är det

vanligaste formatet som, med sin relativ kortare varaktighet, i genomsnitt
pågår i tre timmar.
7.2 Ungdomsliga

Ungdomsliga består av följande delar:
•

U15 (Pojkar & Flickor)

•

U19 Ligan (Pojkar)

SCF har för avsikt att spela U15- och U19-vänskapsmatcher mot andra
nordiska länder under 2015.
7.3

Damcricket

Det finns damcricketlag som spelar vänskapsmatcher och tränar
året runt. De deltar i tävlingar organiserade i Skandinavien. Vårt
mål emellertid är att starta en reguljär damcricketliga. SCF har
ökat sin budget för damcricketaktiviteter för att uppmuntra fler
damer att börja spela.
Det finns skriftliga regler och förordningar vilka är baserade på
ICC:s regelverk och dessa finns tillgängliga på SCF:s hemsida.
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7.4 Internationella tävlingar/Ligor:

SCF är ansvarig för att välja ut Sveriges landslag samt att erbjuda dessa
träning.
I maj 2011 vann Sverige ICC:s Europadivision 3-turneringen i Slovenien
vilket gav oss plats i ICC:s Europadivision 2-turneringen i Bryssel,
Belgien.
Under 2012 reste landslaget till Korfu, för att delta i ICC:s Europadivision
2-turnering där vi kom tvåa och kvalificerade oss för Division 1-spel.
2013, bestämde SCF att landslaget under två år inte skulle delta i någon
av ICC:s tävlingar, för att istället använda det sina resurser till att
utveckla och främja svensk breddcricket, speciellt bland unga.
7.5 Kungliga Nordiska Cupen

Efter 2009 års framgångsrika startår, tävlade Sverige än en gång mot
Danmark, Finland och Norge i den Kungliga Nordiska Cuppen 2011.
Turneringen spelades i Köpenhamn, Danmark i juli 2011.
Sverige slutade 3:a i tävlingen men fick en stor mängd av erfarenhet från
våra mycket överlägsna Danska och Norska motståndare. Danmark och
Norge får ett starkt stöd, inte minst finansiellt från sina respektive
riksförbund då Cricket är en erkänd och av sina riksförbund ansluten sport
i dessa två länder.
7.6 Inomhuscricketliga

SCF höll sitt allra första Inomhuscricketliga 2014. 14 seniorlag deltog i
tävlingen. Detta var en milstolpe uppnådd av SCF för att utveckla och
stärka cricketen i Sverige. Tack vare inomhusträningarna kunde sporten
bli en året-runt-sport. SCF siktar mot att kunna hålla flera
inomhusturneringar och i flera regioner i landet framöver.
7.7 Inomhusungdomsliga

En separat inomhusliga för ungdomslag organiserades 2014. Sex lag
deltog i tävlingen. Detta var ytterligare en milstolpe nådd av SCF för att
förbättra och främja cricket bland unga.
SCF ser fram emot att hålla flera inomhusturneringar för U19- och U15lag i olika regioner i landet.
7.8 Andra svenska turneringar

SCF:s medlemsklubbar arrangerar olika spelar flera inomhus- samt
utomhusturneringar i sina regioner året runt.

8. International Status:
8.1 Medlemskap I internationella förbundet

Den internationella Cricket Rådet (ICC) är den världsomspännande och
styrande organisationen bestämmer över all cricket; herr, dam och
unddom samt alla de spelformat som finns samt större internationella
turneringar.
(http://www.icc-cricket.com/about/96/icc-members/overview)
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ICC
har
tre
medlemskapskategorier
beroende
på
hur
långt
cricketutvecklingen har nått i ett land visavi: storlek, administration och
spelskicklighet:

• Ordinarie
•
•
•

Ledamöter; Får spela officiella Testmatcher (10
Medlemmar).
Associerade Medlemmar; inte kvalificerade somn fullvärdig
medlem, men där cricket är stadigt etablerad och organiserad (38
Medlemmar).
Associerade Medlemmar; där ICC erkänner att cricket spelas I
enlighet med crickets lagar (57 Medlemmar).
Idag är det 105 länder som är medlemmar och Sverige är en
associerande medlem av ICC sen 1991.
http://www.icc-cricket.com/about/224/icc-members/affiliate-members/sweden
(Se Bilaga-6)

8.2 Cricket i de nordiska länderna

De nordiska länderna, speciellt Danmark och Norge har en
och välutvecklad cricketstruktur. Norge och Finland har
Sverige samma kategori av medlemskap (Affiliates) hos
Danmark innehar nivån över och räknas bland de
Medlemmarna.

väletablerad
precis som
ICC medan
Associerade

(http://www.icc-cricket.com/about/96/icc-members/overview)
8.2.1 Norge

Norge är en av cricketens mest norra utposter och sporten har en stark
och växande position i ett land med bara 4,5 miljoner människor.
Asiatiska immigranter började spela under 1960-talet och cricket har nu
växt till mer än 30 klubbar som spelar organiserat.
I juni 2000, blev Norge upptagen som en Affiliate medlem i ICC och i maj
2007, så blev cricket erkänd sport i Norge och den norska cricket
federationen fick fullt stöd från den norska sportråd och staten.
Norge har presterat väldigt bra på internationell nivå och spelar nu i
Europas division 1 och världscricketligans division 7.
Den norska cricketfederationen organiserar egna inomhusturneringar.
Svenska lag har ofta varit väl sedda gäster och har även haft äran att
vinna två cuper under 2012 och 2014.
8.2.2 Danmark

Under 1840 så åkte några lärare från Danmark på en studieresa till
England och tog hem cricketutrustning till Danmark. Senare under 1860talet byggde engelska rallare dansk järnväg och därför hittas idag klubbar
längs med spåren, bland annat i Randers och Odense. Intressant är att
Hans Christian Andersen i sin dagbok från 1857 nämnde att han spelat
cricket när han skulle besöka Charles Dickens i England, och att han
bollen
träffade
hans
finger.
Cricket
blev
organiserat
under
fotbollsförbundet, Dansk Boldspil Union (BDU). De stora klubbarna i
Köpenhamn var KB (Kobenhavns Boldklub), AB (Akademisk Boldklub) och
Boldklubben Frem. I Jutland så var de ledande klubbarna Hjörring CC och
Nyköbing Mors C.C.
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Det var inte förrän andra världskriget som det blev aktuellt att arrangera
cricket i ett eget förbund. Så 1953, grundades danska cricketföreningen
(Dansk Cricket-Forbund, DCF). 1954, så spelade Danmark sin första
internationella match mot Oxfords Universitet. Sedan dess har Dansk
cricket utvecklats, inte minst efter att de blivit medlemmar i ICC 1966.
Danmark har tagit del av ICC:s turneringar och blivit grundande medlem i
Europeiska Cricketförbundet. De var värd för första Europeiska
mästerskapet 1996. Under 2006 blev DCF en del av ICC:s European
Development program´s high performance member.
8.2.3 Finland

I Finland så spelades cricket första gången vid Helsingfors Olympiastadion
1952 och sen senare under 1960 vid Palmerston Society i Tapiola. Cricket
började organiseras under 1970-talet under beskydd av Helsinki Cricket
Club, den äldsta klubben i Finland. Finlands Cricketförbund (FCA) bildades
1999.
Finland spelar just nu i samma Europeiska liga som Sverige.

9.0 Övrigt
9.1 Hemsida och social media

Förbundets hemsida är den viktigaste informationsportalen för alla
medlemsklubbar och övriga som är intresserade av svenskt cricket. Det
finns även andra hemsidor där SCF lägger ut information om aktiviteter
och tävlingar som är planerade i olika regioner. SCF har en officiell
Facebooksida samt ett officiellt Twitterkonto.
9.2 Cricketplaner runt om i Sverige

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eskilstuna
Göteborg
Guttsta (Kolsva)
Hallunda, Stockholm
Halmstad (under konstruktion)
Helsingborg
Husby, Stockholm, 2 planer
Karlskrona
Landskrona
Malmö (Bulltofta Motion)
Malmö (Limhamnsfältet)
Märsta, Sigtuna
Norsborg, Stockholm
Rinkeby Stockholm, (under konstruktion)
Uppsala
Vällingby, Stockholm
Västerås

9.3 Sponsorer

Svensk Cricketförbundet skrev nyligen under sitt största sponsoravtal
någonsin, med hotellkedjan StayAT AB. Avtalet är värt mer än 50 000
SEK per år.
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9.4 Om Svensk Cricket

Följande är några länkar till nationell och internationell
pressrapportering om svensk cricket under åren.
Sweden beat Isle of man (Div 2, 2012)
http://www.bbc.com/sport/0/cricket/19475690
Cricket on Ice (city hall in background)
http://www.espncricinfo.com/ci/content/image/167032.html
MCC coaches Rodney Cass & John Wilson at Guttsta Cricket Park (G.C.P.) in
Kolsva, Sweden in August 96
http://www.espncricinfo.com/ci/content/image/160580.html
Helsingborg
http://reachforchange.org/forza-ungdom/2013/09/30/var-ungdom-mohammadgholami-startar-helsingborgs-forsta-cricket-forening/
Helsingborg
http://reachforchange.org/forza-ungdom/2013/09/30/var-ungdom-mohammadgholami-startar-helsingborgs-forsta-cricket-forening/
Helsingborg
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/mohammad-alskar-cricket
Helsingborg
http://hd.se/sport/2014/08/25/sporten-gav-honom-en-andra-chans/
GT-journalist
http://www.expressen.se/gt/gts-reporter-testar-cricket--en-rysare/
Lund Cricket Club
http://www.sydsvenskan.se/lund/lundaklubb-slar-ett-slag-for-cricket/
Thelocal.se
http://www.thelocal.se/20120727/42276
Botkyrka
http://adamsvanell.se/2011/02/23/fran-engelskt-overklassnoje-till-asiatiskfolkidrott/
Botkyrka
http://www.svd.se/kultur/fran-overklassnoje-till-folksport_5953713.svd
nt.se
http://www.nt.se/nyheter/cricket-225513.aspx
Eskilsltuna
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=5927804
Eskilstuna
http://radioeskilstuna.se/dev/blog/eskilstuna-cricket-club-annat-fran-torshallaungdomsfestival/
Landskrona
http://landskrona.lokaltidningen.se/skaanederby-i-cricket/20100805/artikler/100809840/
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KTH
http://www.yourlivingcity.com/stockholm/lifestyle/cricket-stockholm-ylc-guide/
ICC
http://www.espncricinfo.com/wcl/content/image/515450.html?page=1;object=153
http://www.espncricinfo.com/other/content/image/581413.html?page=1;object=1
53
NZ Embassy
http://www.nzembassy.com/sweden/news/cricket-new-zealand-ambassadors-cupto-become-an-annual-event
Touring teams
https://www.youtube.com/watch?v=evkylZ6KwBY&sns=fb
SACS
http://www.direktpress.se/viivasby/Sporten1/Jag-ville-bli-cricketens-Zlatan/
Uppsala
http://www.unt.se/uppland/uppsala/nar-cricketen-kom-till-vange-309851.aspx
Göteborg
http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.194266-sport-med-anor-fran-1500-talet
http://www.gp.se/sport/1.2280166-cricket-mot-brostcancer
Märsta
http://unt.se/sigtunabygden/sport/sm-silver-for-marsta-cc-3359349.aspx
Sigtuna
http://unt.se/sigtunabygden/cricket-ar-stort-i-kommunen-3237738.aspx
http://unt.se/sigtunabygden/sport/crickethelg-for-sigtuna-och-marsta3232145.aspx
Finspång
http://www.folkbladet.se/nyheter/crickethistoria-skrevs-i-finspang-2834757.aspx
http://www.folkbladet.se/nyheter/lanets-forsta-cricketlag-ser-sitt-ljus2697480.aspx
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