Svenska Cricketförbundet

Information om ICC-projektet Wildfire
I egenskap av generalsekreterare för Svenska Cricketförbundet har jag blivit utvald
att vara med i ett ICC projekt som kallas ”project Wildfire”. Dels tack vare den
fantastiska utveckling som förbundet haft de senaste fem åren men dels även för
mina uppskattade insatser vid kontakt med ICC och ICC Europe. Projektet är initierat
av ICC och till hjälp tar de företaget Rowboat som är vana att facilitera
utvecklingsprojekt utifrån modellen ”human-centered design”.
Frågeställningen som ICC tagit avstamp från är ”how might we make participation in
cricket grow like a wildfire and take root throughout the world in order to make
cricket the world’s fastest growing sport”.
ICC har initierat detta projekt då de ser att cricketspelandet minskar i världen.
Utmaningarna man ser globalt sätt är att cricket tar för lång tid att spela, upplevs av
många som tråkigt och svårt, är allt för mansdominerat och allt för tävlingsinriktat.
Cricketplanens storlek är även den begränsande för sportens utveckling då mycket
yta krävs vilket är svårt att hitta i våra städer och kommer bli än svårare framöver.
Därför har projektet skapats och mål och syfte börjar ta form:
”We´re going to reimagine cricket by stepping outside the tradition of the industry.”
”We want to make cricket a fun and meaningful part of people´s lives by making it
accesible to anyone, anyhow, anytime.”

Projektet kommer pågå året ut, inledningsvis, och drivs av ett ”ICC core team” som
träffas varje vecka, sedan finns en ”advisory group” där jag sitter med och utöver det
kommer det skapas nätverk med andra inom cricketvärlden som är med och tycker
till och testar. I ”advisory group” deltar, förutom jag, chefer från ICC men även ledare
från Västindien, Storbritannien, Nya Zeeland, Uganda och Australien.
Det vi hittills i projektet ser är att sporten måste skalas av och omarbetas för att
sedan kunna ta nytt tag för att möta framtidens cricketspelare – oavsett var man bor,
hur man vill spela cricket eller vem man än är. Sporten behöver bli mer
underhållande, snabbare och kommer kräva andra typer av ytor. Det handlar till stor
del om att ändra kulturen kring vad som är ”riktig” cricket, vad som behövs i planer
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och utrustning samt vilka som välkomnas. Men det kommer också krävas mod att
våga förändra struktur och styrsystem. Det kommer behövas en global förändring
kring detta liksom nationella, därför känns det särskilt viktigt att det är ICC som
initierat och leder arbetet. Alla dessa delar möts och skapar framtidens cricket med
utgångspunkt från våra målgruppers önskemål och behov. Själen i cricket ska vara
kvar, den får absolut inte gå förlorad, men det kommer krävas att vi vågar bredda
oss, skapa nya format, nya regler, nya begrepp om vad en cricketplan är, osv. Det
befintliga kommer så klart få finnas med även i framtidens cricket, men det vi skapar
framöver kommer bli ”add-ons”, tillägg.
Vi ser i flera delar av världen, bland annat Storbritannien och Australien att det finns
en stor cricketrörelse men som inte vill eller har möjlighet att ingå i de officiella
cricketorganisationerna eller ICC i dagsläget, detta till viss del på grund av hur ICC
fördelar sina bidrag. Detta gäller bland annat street cricket. Vi ser också att indoor
cricket växer kraftigt men att det finns en uppfattning om att detta inte är ”riktig”
cricket. Som två exempel.
Hela grundidén med ”human-centered design” handlar om att ta in nya perspektiv
och att LYSSNA på vad målgrupperna de facto vill med sin, i vårt fall, fritid och sin
cricket INNAN vi tar fram lösningar. Det kommer förmodligen innebära att modiga
beslut kommer behöva fattas för att möjliggöra en förändring – på global, nationell
och lokal nivå, det kommer krävas tålamod och det kommer krävas att vi vågar
släppa kontroll för att skapa en hållbar och inkluderande rörelse som byggs upp av
aktiva, ledare, scorers, förtroendevalda, osv fyllda med motivation, lust och glädje till
sporten. Alla är lika viktiga på resan mot framtidens cricket.
ICC är nu i full gång och kommer fram till årets slut kartlägga det sista; göra
djupintervjuer, hålla online-communities över hela världen och sedan sammanställa
allt som framkommer. Därefter kommer det vara dags att börja testa olika förslag för
att möta människors önskemål, livsstilar och behov. (Läs mer i separat presentation)
Hela kartläggningsarbetet började egentligen redan i våras hos ICC i och med att vi
inom ICC Global Leaders Academy med 26 ledare från hela världen har intervjuat,
gjort enkäter och läst in olika rapporter och studier gjorda vad gäller idrottande,
cricket och fritidsaktiviteter i stort. Initialt var fokus på tjejer i ålder 8-12 år, men i
”project Wildfire” är det alla vi riktar oss till. Allt detta tas också med in i projektet.
För svensk cricket då, vad betyder det här? Vi i Sverige har den fina chansen att vara
med och bidra i detta arbete, vilket kommer innebära att lite av vår tid på kansliet
går åt till detta fram till jul. Däremot står ICC för alla kostnader i övrigt.
Jag ser att det vi får ut kommer vara mycket värdefullt för Svensk Crickets utveckling.
Jag ser också värdet av att vi positionerar oss inom ICC Europe samt ICC. Detta är helt
i linje med en långsiktig struktur för vårt förbunds fortsatta utveckling och för att
skapa livskraftiga och blommande föreningar.
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Vi kommer vara många som har möjlighet att vara med i utvecklingen på olika vis.
Det kan handla om att testa nya former av cricket ute i landet (street cricket, ice
cricket, midnight sun cricket, osv) eller vara med och tycka till om olika förslag vi tar
fram. Ni föreningar kommer även få ta del av resultatet i projektet så ni direkt kan
omsätta det i er verksamhet. Vår utveckling kommer ha en röd tråd till de planer vi
har för kommande år och till de projekt och bidrag vi får via Riksidrottsförbundet.
Mer om detta kommer efter hand. Detta startar nu och vad spännande att se var vi
är 2025, eller hur?! Vilken resa vi har framför oss – både för oss i Svensk Cricket men
även cricket globalt sätt!

Ulrika Lingslunde
Generalsekreterare
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