Svensk Cricket investerar i internationell expertis
Svenska Cricketförbundet investerar i ungdomscricket, high-performance och tillväxt genom
anställningen av sydafrikanske cricketlegenden Jonty Rhodes som huvudtränare.

Stockholm, 2020-09-10
Sydafrikanske superstjärnan i cricket, Jonty Rhodes, kommer att flytta till Sverige för att dela sin
expertis och erfarenhet tillsammans med den snabbt växande svenska cricketfamiljen. Rhodes, som
tillbringat mer än 10 år som spelare i sydafrikanska landslaget, är betraktad som en av de bästa
cricketspelarna någonsin.
”Jag är verkligen glad över möjligheten att få flytta till Sverige med min familj och jag ser fram emot
att få arbeta tillsammans med Svensk Cricket. Den här möjligheten kom vid en perfekt tidpunkt och
jag är tacksam över att få möjlighet att bidra med min energi i en helt ny omgivning. Jag ser verkligen
fram emot att få börja!” säger Jonty, som just nu är stationerad i Dubai för Indiska Premier League.

En investering för våra framtida stjärnor
Med en 300 procentig ökning i antalet deltagare över de senaste två åren, är cricket den näst
snabbast växande sporten i Sverige just nu. Svenska Cricketförbundet arbetar för fullt med att
implementera strategier för tillväxt och utveckling samtidigt som man även fokuserar på mångfald
och inkludering.
”Våra tillväxtmål och fokusområden är framförallt riktade mot ungdomscricket och utveckling mot
high performance cricket. Jonty kommer ha en viktig huvudroll i att lyfta våra spelare såväl som att
assistera i ramverket för Svensk Crickets kvalitetsträning, allt för att säkerställa och bidra till en
hållbar framtid för sporten. Jag är glad att få välkomna honom som en teammedlem till vårt lilla men
ambitiösa lag!”, säger Benn Harradine, sportchef för Svenska Cricketsförbundet.

Cricket sprids i Sverige
Cricket utövas av fler än 300 miljoner människor runt om i världen och med 1 miljard fans ifrån 125
olika länder är cricket listad topp 10 bland världens idrotter. Svensk Crickets medlemsbas är otroligt
stark vad gäller manlig seniornivå, samtidigt strävar Svenska Cricketförbundet tillsammans med alla
svenska cricketföreningar efter att utöka aktiviteter och skapa möjligheter för att inkludera fler barn
och ungdomar, män och kvinnor, pojkar och flickor.
”Jontys anställning kommer med stor förväntan på Svenska Cricketförbundet. Våra mål är att kunna
ge en transparent och hållbar plattform för våra unga och talangfulla spelare samt att presentera
Sverige som en konkurrent på det internationella planet. Jonty har inte bara varit en av de bästa
spelare inom cricket någonsin, hans iver att stödja vår vision i Sverige som huvudtränare kommer bli
otroligt värdefull för att bidra till att vår utveckling går framåt. Både jag själv och styrelsen är glada
att ha Jonty som en värdefull medlem av SCF”, säger Zalmay Daftani, ordförande i Svenska
Cricketförbundet.
Rhodes kommer påbörja sin anställning på Svenska Cricketförbundet i mitten av november, där han
kommer att utgå från Svenska Cricketförbundets högkvarter i Idrottens Hus, Stockholm.

Snabbfakta med Jonty Rhodes:
- Född och uppvuxen i Sydafrika
- Landslagsman i landhockey och cricket
- Världskänd som bäste cricketspelaren någonsin
- Världsrekord för flest antal dismissals av en
spelare i en match
- Coaching-CV inkluderar Sydafrikanska
landslaget, Mumbai Indians, Indiska Premier
League, Kings XI Punjab, Indiska Premier League
- Har vunnit ”Wisden Cricketer of the year”
- Fyrbarnspappa
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