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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. Jeg har bekræftet min deltagelse på ICC Global Leaders Academy - Game Changers 
2019 efter ICC-konferencen i London. 

2. 1. April 2019) The International Cricket Council (ICC) today announced that Manu 
Sawhney will assume the position of Chief Executive with immediate effect. Sawhney 
has been working alongside the outgoing Chief Executive David Richardson for the 
last six weeks to ensure a smooth transition for the organization. Richardson will 
remain with the ICC until July as originally planned to oversee the delivery of the ICC 
Men’s Cricket World Cup 2019. 

3. Henvendelse fra Continental Cricket Cup 2019 (Rumænien) om at de ønsker tilsendt 
en som dommer til deres turnering. Vi har godkendt dette og indvilliget i at dække 
flyudgifter tur/retur. 

4. Pathway til U19-worldcup – bilag udsendt til bestyrelsen. 
5. ICC Media Release, 3 May - ICC UNVEILS GLOBAL MEN’S T20I RANKINGS TABLE 

FEATURING 80 TEAMS. Danmark er på nr. 24 – bilag udsendt til bestyrelsen. 
6. Har sammen med GS givet tilsagn om at Dcf betaler vores andel for at få live 

streamet ICC Men's T20 World Cup Europe Final (USD 3000) 
7. Har deltaget i DIF’s årsmøde i Idrættens Hus. 
8. Været aktiv i dialog omkring landsholdsspilleres brug af DCF-udstyr. 
9. Middag med de andre formænd/admin/forkvinder fra de øvrige nordiske land samt 

Tyskland. 
10. Møde med Ester (ICC) sammen med Shargiil og GS. 
11. Henvendelse fra Scotlands Formand om, at han er på Guernsey i forbindelse med ICC 

T20 World Cup Europe Final, gerne vil mødes og udveksle synspunkter omkring 
diverse ICC politiske spørgsmål. 

 

Emne Generalsekretæren siden sidst Proces Orientering 

Beskrivelse /  
beslutning 

(Kursiv og understreget er udvikling siden forige b-møde) 
1.Herning klubskifte. Herning har valgt at anke turneringsudvalgets kendelse til A&O. 

Udover selve behandlingen har jeg på siden af behandlingen, bedt Goeskjær om 
feedback på udformningen af reglen – er den skarp nok eller giver den konkrete sag 
anledning til justeringer.  Kendelse afsagt i denne sag af A&O der bekræfter kendelsen 
fra turneringsudvalget. I den forbindelse er der Ingen umiddelbar anledning til at vi 
foretager os yderligere. 

2.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 om 
yderligere støtte i Nordea Fonden. Kommer der en bevilling fra NF vil det betyde at vi 
på mange fronter kan løfte dette tilbud betydeligt.  Vi afventer fortsat svar fra Nordea 
Fonden vedr. yderligere finansiering. 

3.Dommermøde og dommertøj. Der er planlagt dommer/anfører møde den 13. april. Vi 
tager øst i Brøndby om formiddagen og vest tidlig eftermiddag i vest. I den forbindelse 
udleveres der nyt dommertøj til dommerne. Her vil vi både mundtligt og skriftlig 
indskærpe dommernes forpligtelse til at være mere opmærksomme på at foretage 
indberetninger på stort og småt. En mini ”guide” omkring det udleverede tøj vil blive 
gennemgået. Som en udløber af dette møde og efterfølgende dialog, har der været 
flere indrapporteringer fra dommerne omkring baneforhold og spillertøj. PT. fungerer 
dommersituationen. Vi savner vi en dommersætter i vest. Denne opgave er pt. delt 
mellem Jesper og Per Rasmussen. Der skal findes en ny person til 2020. Generelt 
oplever vi at tingene står lidt skarpere end de seneste år. 
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4.Anvendelse af landsholdsudstyr. Vi har flere gange de senere år husket vores 
landsholdsspillere på at ALT det udstyr og tøj m.v. de har i deres besiddelse, KUN må 
anvendes i forbindelse med DCF-aktiviteter. Det gælder også den røde hjelm som 
spillerne betaler 50% af. Denne politik bliver ikke overholdt. Derfor kommer vi til at 
køre en lille kampagne til spillerne og deres klubber. Ligeledes indskærper vi at 
dommerne skal følge de regler i turneringsreglementet vedr. DCF-tøj. Udløber af denne 
proces kender i fra vores telefonmøde den 5/5 sagen hvor udfaldet er at vi returnerer 
egenbetaling til dem der har de nyeste typer og samtidig indskærper at DCF udstyr ikke 
må anvendes udenfor DCF regi. 

5.Rundt i klubberne. I uge 13 og uge 15 er jeg sammen med Carsten på rundtur til alle 
klubberne i vest. Formålet med denne rundtur at: Forbedre relationen klub og forbund, 
give information omkring hvad der rører sig i forbundet og hvilke tilbud vi har, høre 
hvad der rør sig i klubben og forstå deres situation. Afdække deres drømme og 
ambitioner og hvad vi kan bidrage med. Hele rundturen er afsluttet med gode besøg i 
alle klubberne i vest. Mere info omkring vores strategispor 1. 

6.Ungdomsmøde i vest lørdag 30/3 Tidligere i år havde vi et møde med klubber i vest i 
Kolding. 2 halvleg af denne proces er en ”samling” med Esbjerg, Herning og 
Skanderborg. Med disse 3 klubber har vi haft et samlet møde i vejle lørdag den 30/4 
hvor vi havde en god proces der endte op i et håndslag. Mere info omkring vores 
strategispor 1. 

7. 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 nu gået live og vi 
afventer den face hvor cricket er på programmet. Mere info vil følge. 

8. Rookie program med ICC. Jeg har via ICC lagt en forespørgsel omkring et rookie 
program hos dem. Det er rettet mod Jeremy og Frederik, således de kan få inspiration 
og netværk. Jeg har fulgt op på dette med Ester fra ICC – intet nyt desværre. 

9. Turneringen, udendørs. Alle rækker og kampe er lagt og kan ses i vores 
turneringssystem. Så nu er turneringsplanen låst hvorfor ændringer i hovedtræk skal 
aftales klubberne mellem. PT synes vi at være kommet bedre end de seneste år. Der 
har pt. været en sag for turneringsudvalgt at behandle. Det har betydet en karantæne 
på 6. spilledages karantæne til en spiller fra Århus. Når det gælder kendelser, så har vi 
jo som en konsekvens af GPDR taget disse ned. Fremadrettet laver vi i skemaform en 
oversigt der kort informerer om kendelser fra turneringsudvalget/A&O. Her vil vi 
nævne kampnummer, række, hold involveret, indberetningen og udfaldet. Ingen 
personer vil blive omtalt. Inde-DM blev fint gennemført i Ishøj. Dog var der 
utilfredshed fra Husums side da der ikke var medaljer til alle deres deltagere. Vi kikker 
på om der er behov for at foretage nogle ændringer til næste indendørs turnering. 
Ligeledes skal vi sikre bedre kvalitet på dommerne.  

10. 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. Vi afventer fortsat materiale, der skal leveres af ICC inden vi kan 
teste. 

11. Nordic ICC-møde I København 29/30-april 
Deltagere: Norge, Sverige, Finland, Tyskland, ICC og DK og følgende emner blev 
drøftet: 1.) HP setup i DK. 2.) Klubudvikling i DK. 3.) Trænerkurser. Øvrige lande er 
meget interesseret i at få mulighed for at høre mere om vores og eventuelt sende 
deltagere. 4.) Eventuelt fællesindkøb af cricketbolde (minus Kookaburra) blev aftalt at 
kikke nærmere på. Ole og Andrew undersøger nærmere. 5.) Udstyr til baner, 
herunder leverandør til pitche mv. blev drøftet. Andrew har startet en forhandling 
med Durant, der er en seriøs og kendt leverandør. https://www.durantcricket.co.uk/ 
6.) Kvindecricket blev drøftet og det blev aftalt at vi holder et specifikt møde omkring 
dette i oktober i Helsinki. Indendørs turnering i Dresden vil vi alle modtage invitation 
til i marts 2020. 7.) Spillerpas, hvordan gør de i de øvrige lande. 8.) Dommer 
administration og betaling mv.  

https://www.durantcricket.co.uk/
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12.  Kvinde initiativ. I forbindelse med klub møde i Fredericia blev det aftalt at DCF 
invitere til en indendørs turnering i Idrættens Hus i slutningen af oktober. Hallen er 
booket så nu skal der planlægges sammen med Line Østergaard. 

13. T20 I hovedtræk er T20 forløbet efter planen. Til finaleweekenden er følgende 
planlagt: Der spilles om DIF guldmedaljer. Der uddeles Man of the match medalje 
efter hver kamp. Der er planlagt fællesspisning lørdag efter kampene (2 jydehold skal 
overnatte). Der er booket overnatning til jydehold. Der tilbydes frokost begge dage til 
spillere og officials. Der optages video på dagen der anvendes til at promovere T20 
fremadrettet. Peter Power forventes at være til stede og rapporter. Svanholm har 
lovet at det bliver muligt at købe kaffe/the/Øl/Vand. Vi arrangerer muligvis 
pandekage/is vogn eller lignede. Alle hold forventes at blive til finalen da alle 
medaljer uddeles samtidig efter finalen.  
Om søndagen vil der være besøg fra en skole i Roskilde (David Hemmet) og i den 
anledning vil der her blive optaget video til en promo video der skal fortælle hvor fedt 
cricket er. Carsten Martensen bliver vores arrangement mester i weekenden. Jeremy 
sammen med dommerne. Ole er der om søndag. Der skal overrækkes medaljer og 
pokal efter finalen. 

14. Elite Vi har netop afsluttet træningsturen til Dublin hvor 5 T20 kampe var planlagt. En 
kamp udgik på grund af regn. Desværre er vi ramt af en del afbud på grund af skader 
og arbejde mv. På papiret et lidt slattent resultat, men både Morten og Jeremy 
beretter, at både mark spillet og kastningen var fint. Tydeligt at vi havde svære ved at 
batte og for alvor vise format på den konto. Så Jeremy har noget at arbejde videre 
med i de sidste ugers forberedelse inden vi mandag den 10. juni drager til Essex hvor 
vi forbereder os med 4 T20 kampe. På grund af diverse udfordringer med arbejde kan 
vi risikere at kun 11 deltager i Essex og de sidste 3 støder til på Guernsey. 
Ligeledes har vi i samråd med Carsten Pedersen ”bøjet” reglerne omkring YoYo testen 
på grund af de forskellige afbud begrundet i skole examen, skader og arbejde. 
Holdet til Guearnsy (og Essex) er: Hamid, Monty, Oliver, Anigue, Rizwan, Jino, Nicolaj, 
Anders, Bashir, Delawa, Saif, Wahab, Zizhan og Oman. Øvrige Team på Guernsey: Ole 
Roland. Christina Kaa, Jeremy og Frederik. 
Som i kan forestille jer, så har det været en særdeles udfordrende tid for Jeremy. 

15. ECL, Foreløbig går alt efter planen. Jeg har foranlediget at den ønskede præsentations 
video er produceret og leveret. Mig bekendt er vi de eneste der er lykkedes med det 
pt. 

16. 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. 

 

Emne  Godkendelse af referat Proces Godkendelse 

Beskrivelse / 
beslutning 

Referat fra sidste møde den 19.03.2019 godkendt 
Der var en drøftelse om referater fra bestyrelsesmøder skal offentliggøres på 
hjemmesiden. Det blev aftalt at GS undersøger med DIF mht. krav om offentliggørelse af 
referater fra bestyrelsesmøderne.   

 

Emne Opgaveoversigt Proces Debat 

Beskrivelse / 
beslutning 

Oversigten skal indeholde opgaver o.l. der er relevante for bestyrelsen at følge op på og 
opgaver bestyrelsen er involveret i. JDM gennemgår den nuværende liste og justerer 
design og indhold. 
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Emne Bestyrelsens roller Proces Orientering 

Beskrivelse / 
beslutning 

Baseret bla. på tilkendegivelser fra enkelte b-medlemmer havde UB fremsendt sit bud på 
hvorledes bestyrelsen kan være involveret i specifikke områder. UB’s notat justeres og 
udsendes sammen med dette referat. Der aftales møde mellem GS og b-medlemmer for 
at aftale hvorledes involvering sikres. 

 

Emne Økonomiske gennemgang efter Q1 Proces Orientering 

 JDM gennemgik det fremsendte dokument og uddybede enkelte punkter. Selvom det er 
svært at konkludere meget allerede efter 1. kvartal, så er vi inden for budgettets 
overordnede rammet. 

 

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 Status på vores strategiarbejde Proces Orientering og debat 

SH GS præsentere de seneste aktiviteter omkring vores strategispor 1. Bestyrelsen var 
meget tilfredse med præsentationen og udtrykte interesse for at få lidt mere detaljeret 
indsigt. Præsentationen gav anledning til en god dialog og et ønske om at vi skal køre en 
tilsvarende proces i øst. Det er dog vigtigt at vi pt. fastholder fokus i vest. Specifikt er 
H.E.S. top prioritet, men øvrige klubber skal naturligvis håndteres i henhold til 
individuelle behov og aftaler. Bestyrelsen vil gerne opdateres på næste bestyrelsesmøde 

 

Emne Eventuelt Proces Debat 

SH Ingen punkter under eventuelt blev drøftet.  
 

Emne Kalenderoverblik Proces Beslutning 

Beskrivelse / 
beslutning 

• 21/8 B-møde, afslutning på turneringen, medaljer mv. emner til dialogmøde – 
økonomi. Mødes flyttes til den 3/9 og ny kalender indkaldelse udsendes. 

• 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 
 
Andre relevante datoer for bestyrelsen: 
 

• 12-13-14 Senior T20 mod Finland på Svanholm Park. De to kampe 13/7 vil være T20I og 
tæller derfor i vores internationale ranking. 

• 17/8 Senior Øst/Vest 50overs kamp i Herning 

• 14-15/9 Senior Øst/Vest, Svanholm Park. 20 overs hvis vi er kvalificeret efter Guernsey 
 


