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Sted: Idrættens Hus, Brøndby 
Deltagere: Umair Butt UB – John Møller JDM – Shargiil Bashir SB – Carsten Pedersen CP (via. telefon) - Mikkel 
Grøn MG, og Alex Olsen GS (generalsekretær) 
Referent: Alex Olsen 
 

Emne Formanden siden sidst Proces Orientering 

Beskrivelse / 
beslutning 

1. Modtaget info om ICC’s nye concept CRIIIO – som vil være tema til det kommende 
ICC conference-se vedhæftet fil 

2. Modtaget høringspapire for hovedlinjer i Støttekoncept 2021-2024 –se vedhæftet, vi 
er ikke i søge feltet. 

3. Ed Shuttleworth, ICC Development Manager Europe, besluttet at tage hjem til New 
zealand, process i gang med at finde en ny. 

4. Referat af DIF’s årsmøde: https://www.dif.dk/da/politik/vi-s-mener/difs-politiker-og-
holdninger/referat-s-2019 

5. Præmie uddeling T20 DM finale Svanholm park. 
6. Forsøgt at komme til  Guernsey og se landsholdet – lykkes ikke helt pga tøj leverance, 

det blev kun til tøj leverance. 
7. Afholdt status møde med Torben – strategi forløb_ se vedhæftet, også separat punkt 

på på dagsorden. 
8. DIF’s bestyrelses arbejdsplan for 2019-2020 – se vedhæftet 
9. Deltagelse til ICC konference – se møde vedhæftet,samt ”beslutningsreferat mail”, 

samt referat members seminar 
10. Deltagelse I ICC Global Leaders Academy - Game Changers 2019 sammen med Mikkel 
11. Nordisk lederuddannelse i samarbejde med DIF – se vedhæfet forventer at søge om 

optagelse, 5 bliver udvalgt 
12. Invitation til Speeddating mellem specialforbund og visionskommuner 28. nov. 2019 
13. Mail vedr. ”God ledelse i bestyrelserne i specialforbundene og DIF” – se vedhæftet 

oplæg og de muligheder 
14. Afholdt møde med Grays repræsentant (cricket bolde fra pakistan) som var i DK til 

deres møde med SELECT 
15. Deltaget i dialogmøde d. 20. august om Nyt politisk program 2021-2024 , se 

vedhæftet 
16. Mail fra MCC om at ville komme til DK med et hold, administrationen følger op med 

tidsplan mm. 
17. Deltaget i møde med Shargil med landholdetd. 28/8, hvor der blev breefet om 

Malaysia turen 
18. Betty fra Holland er blevet nomieret til AM repræsentant til ICC Women Commitie, 

valg om 2 uger 
Kommende møder: 
• Formands møde i Dif, som afholdes i tivoli 3. september 2019 kl. 17 
• Møde d. 16. september med Richard Done, ICC high performance manager 
• DIF’s budget møde Fredag og lørdag den 4. og 5. oktober 2019 

 

Emne Generalsekretæren siden sidst Proces Orientering 

Beskrivelse /  
beslutning 

Understreget i kursiv er opdatering til punktet fra forrige referat. 

• Spilcricket.dk 
Dette er vores tilbud til skolerne og har været flittigt anvendt i flere år. I budgettet 
har vi afsat penge til en renovering og opgradering. Samtidig har vi sammen med 
Lasse Højstrup Sørensen (den oprindelige designer af spilcricket.dk) ansøgt 
betydelige midler i Nordea Fonden. Kommer der en bevilling fra NF vil det betyde at 
vi på mange fronter kan løfte dette tilbud. 
Vi har nu modtaget afslag på vores ansøgning fra Nordea Fonden. Det betyder at vi 
IKKE vil kunne levere materialer til landets skoler i stor stil. Vi er fortsat i proces med 
at revidere vores spil cricket.dk tilbud. Vi forventer, at vi er klar til re-launch til 
oktober.  

https://www.dif.dk/da/politik/vi-s-mener/difs-politiker-og-holdninger/referat-s-2019
https://www.dif.dk/da/politik/vi-s-mener/difs-politiker-og-holdninger/referat-s-2019
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• DCF-kursus. 
Vi har i vores budget afsat midler til at udvikle kursus ligesom vi har fået bidrag fra 
DIF. Efter en længere idefase har vi hovedkomponenterne på plads og er nu i fase 
med at lave struktur, indhold og materialer. Tidligere kursus vi har tilbudt, mest ECB 
kurser, har haft et stort fokus på cricket komponenter og teknik. Det nye indhold vil 
have meget fokus på trænerens kompetencer. Træneren er hovedpersonen i en 
vellykket rekruttering og fastholdelse.  

• Udviklingspuljen. 
Der er disponeret 34.000kr. pt. Der er givet tilsagn om yderligere 20.000/25.000. For 
alle gælder at hovedfokus er knyttet til aldersgruppen 10-13 år. Ligeledes har alle 
klubberne via deres seneste regnskab, dokumenteret, at de ikke sidder på betydelige 
værdier selv som det gør ondt at anvende.  

• FamilySport 
Vi er i den sidste face inden dette projekt kummer ud. Når vi har den endelige pakke 
færdig, vil der tilgå jer mere info. 
Programmet er live men forsinket. Der er udfordringer med at få markedsføringen til 
at virke. 

• Rookie program med ECB 
Jeg har via ICC lagt en forespørgsel hos ECB omkring et rookie program hos dem. Det 
er rettet mod Jeremy og Frederik, således de kan få inspiration og netværk. 
Jeg har talt med Esther og fornemmer vi er i et dødvande der. Vi har selv lavet med 
Holland, hvorfor Frederik har været nogle dage i Holland i forbindelse med deres 
kampe mod UAI og deltaget fuldt ud og var involveret aktivt. God inspiration.  

• Turneringen, udendørs 
Som en udløber af ICC’s sene udmelding omkring landsholdet, har der været en del 
udfordringer med at tilpasse turneringen. I Elite og 1. division er det lykkedes at få 
brikkerne til at falde på plads, hvorimod udtagelsen af Lucky har givet nogen 
udfordringer. Det har ikke været muligt at planlægge os ud af den udfordring og det 
oprindelige program er fastholdt. 
Der har været en enkelt kendelse i forbindelse med en protest fra Svanholm efter 
deres senes kamp mod KB. Denne protest er afvist. I samme kamp har der en 
indberetning på en spiller fra Svanholm. Kendelsen var en kraftig advarsel. 
Der har været andre episoder i august, hvor dommerne har valgt IKKE at indberette 
alvorlige episoder der relaterer sig til disciplinære forhold. Desværre har der været 
landsholdsspillere involveret og det er virkeligt ærgerligt, at dommerne vælger ikke 
at indberette. Jeg mener vi skal adressere dette med dommerne. Jeg tager en dialog 
med Jesper om at afholde dommermøde i efteråret og ikke afvente til marts som har 
været kutyme. I samme boldgade har vi bedt dommerne indrapportere (ikke 
nødvendigvis indberette) diverse baneforhold. Der er pt. modtaget få af denne type 
omhandlende forhold i Gentofte, Svanholm og Kløvermarken. Der har været dialog 
med alle. Nogle forhold er udbedret, andre er endnu ikke. Omkring Ishøj og den 
vedvarende kritik af deres pitch er intet modtaget. Husum har skriftligt kommenteret, 
men ingen egentligt indberetninger eller skriftlige henvendelser. Igen ser jeg et 
behov for at dommerne spiller mere aktivt med her. Naturligvis er det også godt hvis 
de på dagen giver info til klubben og de udbedrer eventuelle forhold omgående.   

• ICC-Entry programe. 
Vi har accepteret at teste ICC’s ”Entry level programe” i en eller to udvalgte skoler. 
Uden ar kende detaljerne, så lyder det som noget i stil med vores eget spilcricket.dk 
Materialet er modtaget sent inden skolernes sommerferie hvorfor vi først kan 
distribuere materiale nu. 

• T20 
Refleksionen fra dagene indeholder positivt og negativt. Banen var fint klargjort af 
Frederik, Power var fremme og dokumenterede dagene. Man of the match blev som 
noget nyt uddelt i alle kampene. Vi optog video fra dagen og synes selv at det blev et 
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flot resultat. Specielt droneoptagelserne var flotte og en god fornyelse. Jyderne var 
glade for arrangementet når det gælder overnatning og frokost og aftensmad lørdag. 
Desværre havde både Ishøj og Svanholm meddelt at ingen af deres spillere 
kunne/ville/var interesseret i at deltage i middag lørdag aften.  

• ECL 
Arrangementet forløb perfekt og det fortjener stor ros. Hele organiseringen var 
fantastisk, der var tænkt på alt.  Der var meget stor fokus på at det skulle tage sig 
godt ud på streaming hvorfor der var masser af kameraer, professionelle producere 
og kommentatorer. Svanholm repræsenterede os fint og var det eneste hold der 
kunne presse de ellers suveræne Hollændere. Der var ofte 3 mill. der så med via 
streaming hvilket var et meget tilfredsstillende antal. Ligeledes fik turneringen stor 
opmærksomhed på Twitter og var i fokus på SKY, BBC, FOX-sport. Budgettet for hele 
turneringen var 1mill. EURO. 
Der er allerede afregnet med ECL og Svanholm har derfor fået deres andel. 
Det er fortsat ikke bestemt hvorledes sæt up bliver næste år. T20/T10, antal hold, 2-
baner mv.  

• Total Cricket Score TCS 
Dette system CricHQ ejer TCS som rygtet siger bliver lukket ned. Vi skal derfor have 
styr på hvordan vi fremadrettet organiserer os her 
Det er afklaret at TCS fortsætter. Men vi har besluttet af afklare om et andet mere 
moderne system der er, på markedet skal afløse TCS. Vi er i dialog med Crickclub. 
Deres system har også adgang via tablet/mobil og har flere smarte funktioner. Der er 
naturligvis også funktionaliteter der skal undersøges yderligere. Mere når vi er bedre 
afklaret. 

• T20I Finland 
Vi har afviklet 2 T20I mod Finland på Svanholm park og yderligere 2 ordinære T20. 
Alla kampe blev vundet, men den ene af de to T20I kunne meget nemt være blevet 
tabt. Det er tydeligt, at flere lande omkring os har enkelte gode spillere der på dagen 
kan udfordre. Men grundlæggende så er vi bedre på de fleste parametre. 
Arrangementet forløb som planlagt og gæsterne var meget glade for vores 
værtsskab. Vi havde sikret os at alle kræfter fra vores side var tilstede under dagene. 
Carsten var der alle dage for at sikre at intet logistisk gik galt.  

• Cricket Canada 
I forbindelse med GS-ferie i Toronto, besøgtes Cricket Canada og havde et interessant 
møde med deres formand. De havde PT meget fokus på deres ”Global T20” der 
samme dag skulle løbe af stablen med live streaming. De er meget negative omkring 
ICC, og at ICC synes at vægte USA højere på den vestlige halvkugle. 

• Invitation til T20 i Malaysia 
Vi har modtaget en invitation til en T20I turnering i Malaysia der skal foregå i 
forlængelse af challange leauge. Vi har takket pænt nej tak til tilbuddet. Samtidigt har 
vi udtrykt at vi naturligvis gerne vil inkluderes i fremtiden. 

• ICC Nordicmøde 
GS og CM deltager i et ICC-møde i Finland den 3-4 oktober. Flere punkter forventes at 
være på dagsordenen. Hovedtema vil være udviklingen af kvinde cricket. Skotland har 
haft stor fremgang på dette felt og de vil deltage sammen med Tyskland og de øvrige 
nordiske lande. 

• Manglende indberetninger fra dommere 
Der har været adskillige episoder i elitedivisionen hvor turneringsudvalget ikke har 
modtaget indberetninger. Episoder som synes at have en alvorlig karakter og burde 
have indberettet. Baggrunden for de manglende indberetninger samt årsagerne til 
episoderne bør sættes højt på dagsordenen. 

• GS orienterede og status på ”Saudsagen”. Sagen har tidligere været på dagsordenen. 
Bestyrelsen er af den opfattelse at sagen er lukket fra forbundets side. Svanholm har 
været meget passive i deres interne opfølgning og rapportering til forbundet. Derfor 
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opfatter vi det som et forhold mellem Svanholm og Saud hvorledes de får afviklet den 
uden stående gæld. En gæld der oprindeligt var fra Saud til forbundet, men som 
Svanholm valgte at håndtere med Saud. Der er nu gået mere end 1½år siden aftalen 
blev indgået. I forbindelse mad årsafslutningen 2018 blev OR og Nissen om hvorledes 
denne gæld ville fremgå af Svanholms regnskab og ikke længere i forbundet. Det har 
Henriksen så senere anfægtet, men samtidig har Svanholm ikke overholdt vores 
skriftlige aftaler. Beløbet er i omegnen 6500kr. Det kan godt tænkes at Henriksen vil 
bringe dette op, og hertil vil jeg meddele at vi betragter sagen som afsluttet fra 
forbundets siden. 

 

Emne  Godkendelse af referat Proces Godkendelse 

Beskrivelse / 
beslutning 

Referat fra sidste møde den 19.03.2019 godkendt 
GS har forespurgt hul DIF om vi har en særlig forpligtelse til at offentliggøre referater. 
Det er en klar ”god governance” anbefaling at specialforbund sikre transparens og god 
information til klubberne. Om det foregår via offentliggørelse af referat eller via andre 
kanaler, må de enkelte forbund arbejde med.  
Dette punkt påføres opgavelisten således bestyrelsen får et notet til at foretage en 
beslutning omkring punktet 

 

Emne Opgaveoversigt Proces Debat 

Beskrivelse / 
beslutning 

JDM gennemgik det nye design og GS opdaterer denne til præsentation på b-møder. 

 

Emne Elite, status sommerens aktiviteter Proces Orientering og debat 

Beskrivelse / 
beslutning 

GS havde udsendt en skriftlig beretning til bestyrelsen. På baggrund af denne beretning 
var der en dialog med særligt fokus på landsholdets tur til Essex/Guernsey. Der har været 
nogen snak i krogene efter turen. Meget af den snak har foregået udenom forbundet og 
afstedkommet forskellige upræcise rygter og historier. En situation vi også oplevede 
efter U19 holdets hjemkomst fra Holland. Spillere der har fortalt om deres tur og deres 
vinkler på diverse forhold. Flere af disse historier har desværre fået upræcise vinkler og 
konklusioner. 
Det er naturligvis stærke utilfredsstillende. Derfor har der i forhold til herrelandsholdets 
næste tur til Malaysia, har vi afholdt et med spillerne. Evalueringer, kritik mv. skal klares i 
en intern dialog. Hvis ikke det kan klares direkte med landsholdstræneren eller 
holdlederen, så skal spillerne henvende sig til GS. Alternativt kan de kontakte CP.  
På samme møde blev vores code of conduct udleveret endnu engang og udvalgte temaer 
blev gennemgået. Interne frustrationer og kritik af holdkammerater holdes netop 
interne. Men som udgangspunkt er spillernes væsentligste opgave deres egen indsats. 
En tilsvarende proces vil vi gennemføre ved første lejlighed med U19 truppen. Her vil vi 
invitere ind til et møde hvor også forældre er inviteret. Udover ovenstående, vil dette 
møde indeholde andre temaer 

 

Emne ICC Event Pathway & participation criteria  Proces Orientering og debat 

 Som udgangspunkt skal vi for at kunne deltage i U19 ICC-turneringer have en turnering 
med 11. mandshold og min 20 overs. Det har vi ikke pt. og det vil blive et meget kritisk 
element hvis vi ikke kommer tilbage på sporet. Netop dette punkt debatteres med 
klubberne på det kommende ungdomsmøde i øst. Hvordan og hvad gør klubberne for at 
komme tilbage med 11 mandshold i drenge og juniorrækkerne? 
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Emne Betaling af dommer i de landsdækkende rækker. 
Kan/vil DCF håndtere dette? 

Proces Debat 

 GS havde udarbejdet et notat der blev debatteret. Holdningen var positiv og alle var 
enige i at vi arbejder med scenarier 2&2 i kombination. 
Fremtidig setup bliver præsenteret på dialogmøde den 27. oktober i år.  

 

Emne Dialogmøde I Odense Proces Debat 

SH Form, indhold mv. blev debatteret. Den sædvanlige indbydelse udsendes med opfordring 
til indput til dagsorden fra klubberne. 
DCF ønsker at give oplæg til og debattere følgende emner: 

• Hvordan kan fremtidens turneringsstruktur være? Hvad ønsker vi at opnå og hvordan? 

• DCF organiserer dommerbetaling. Planerne for hvorfor og hvordan præsenteres. 

• DCF giver en orientering om udvalgte emner der er i fokus. 

 

 

Emne Eventuelt Proces Debat 

SH SB foreslog at vi overvejer at dokumenter til bestyrelsen lægges op i en mappe på 
dropbox. Altså disse sendes ikke ud på mail. GS kikker på hvorledes dette bedst gøres. 

 

Emne Kalenderoverblik Proces Beslutning 

Beskrivelse / 
beslutning 

• 1/10 B-møde 

• 27/10 Dialogmøde med klubberne 

• 17/12 B-møde, økonomi 
2020  

• 14/1 B-møde 

• 18/2 B-møde 

• 25/2 Sidste tlf. møde inden rep-mødet 

• 15/3 Rep-møde 2020 
Andet 

• 7/9 Uddeling af bronzemedaljer til Skanderborg (kampen spilles i Esbjerg) CP 

• 8/9 Uddeling af guld og sølv på Albertslund (kamp mellem KB og Svanholm) UB 

• 15/9 Drenge DM, alle medaljer på Svanholm  GS 

• 16/9 HP-møde med ICC på KB SB – UB – CP – AO 

• 21/9 Miniput landsstævne i Køge  CM 

• 22/9 Lilleput DM, alle medaljer i Glostrup. GS 

• 22/9 Junior DM, alle medaljer på Svanholm. MG 

• Uge 40, Elite møde. Evaluering af Malaysia og vejen frem: CP – SB – JB – OR – AO 

• 8/10 Økonomi møde (forslag) OR – JDM – AO  

• 26/10 Kvinde event i Idrættens Hus CM – AO 

• Budgetmøde i primo november JDM – OR – AO 
 
Der skal aftales en dato for et bestyrelsesmøde i begyndelsen af 2020 hvor der er flere 
timer til rådighed for større fordybelse i udvalgte emner. 

 


