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VED REDAKTØRSKIFTET 

»Cricket« har, som bebudet i sidste nummer, skiftet
redaktør. Ole Thomsen er gået, dog heldigvis uden at
smække mere med dørene, end at han har lovet at
være behjælpelig med statistikkerne og med sit omfat
tende historiske materiale.

Ole Thomsen holdt ud i tre år, en alt for kort pe
riode, men han nåede dog i lØbet af disse år at skabe 
et blad, som aldrig har været mere dækkende og ind
holdsrigt. Men bladet blev stort set skrevet af en mand, 
nemlig ham selv, og det var en kæmpeindsats, som 
ikke kunne vare ved, medmindre forbundet ville lønne 
ham som full-time medarbejder - og redaktØrembedet 
er som bekendt sa ganske og aldeles ulønnet. 

»Den gamle redaktørs efterfØlger« kan ikke fort
sætte i de samme baner uden et nervesammenbrud til 
/Ølge. Det er en nødvendighed, at opgaverne bliver 
fordelt på flere hænder, og herunder hØrer ikke mindst 
klubberne og under dem læserne. Artikler, ideer, læ
serbreve fra andre end redaktionens medlemmer er 
nødvendige, hvis et virkeligt landsdækkende blad skal 
blive til. 

Det mindste, klubberne kunne yde, var at indsende 
kampskemaerne i rette tid og med et nogenlunde læse
ligt udseende, samt at forsyne dem med lidt ud/Ør
/igere bemærkninger. 

Vi i redaktionen kan godt forestille os, at det har 
været »en beundringsværdig determineret gærdestand, 
som A og B fortjener fuld honnØr for«, når de to 

Ole Thomsen 

herrer tilsammen har scoret 499 point, men lad os dog 
få et par detail/er, som vi kan bringe videre. 

Der er ingen grund til at undlade at nævne, at 
dette blad udseendesmæssigt, takket være bogtrykker 
og lay-out medarbejder Per Burmester, er et af de 
smukkeste i den danske bladidrætsverden. Men der er 
så sandelig heller ingen grund til at skjule, at bladet 
tærer alt for hårdt på DCFs i forvejen få Økonomiske 
midler. Abonnenterne har i de sidste par år fået rundt 
regnet det dobbelte af, hvad de har betalt for. Abonne
mentstallet er for lille, men det skulle ikke være svært 
at få det hØjere op. Jeg ved af erfaring, at mange i

og for sig gerne ville abonnere, men de mangler blot 
det sidste skub fra en leder eller spiller, der fortæller 
ham (eller hende), hvem de skal h�nvende sig til. I 
parentes bemærket ekspederes bladet fremtidigt fra 

Sidney NØrgaard, 
Amager Boulevard 127, 
2300 København S. 

Stiger bladets abonnementstal ikke, bliver det den 
nye redaktions /Ørste - og nemmeste - opgave at 
reducere sideantal/et. Flere annoncer ville . også være 
med til at løse det Økonomiske problem, redaktion.en 
er meget gerne behjælpelig med at sætte en ann9nce 
op til en rimelig pris. · 

»Cricket« er Dansk Cricket Forbunds blad, og må
som sådan stå som forbundets officielle talerør, men 
dermed være ikke sagt, at en saglig og urban kritik 
(ligesom hidtil) ikke kan finde plads i spalterne. En 
diskussion af de mål, vi stræber efter, og de midler, 
der skal til for at /Øre cricket frem til den position, 
som vi inkarnerede /Øler spillet bØr besidde, skal have 
både indledningsord og af sluttende punktum i disse 
spalter. 

Det er vor agt at lade bladet komme lidt oftere, 
men til gengæld med lidt færre sider pr. gang. Og vi 
håber i disse numre at kunne fortælle om fortsat 
fremgang, om nye klubber, om masser af spændende 
og dramatiske kampe (uden episoder), om spillere, der 
uden at kny, accepterer dommerkendelser, om dom
mere, der ikke lader solen gå ned over deres vrede, om 
cricket, som det forreste led i Danmarks største folke
fritidshevægelse - idrætten - når det gælder om at 
skabe fred og fordragelighed blandt mennesker. 

Søren Nissen. 
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Det var med sorg og bestyrtelse, den danske cricket
verden erfarede, at Leo Clasen den 24. april 1968 var 
gået bort få dage før sin 51-års fødselsdag. 

Leo Clasen, der fra barnsben havde spillet cricket i 

B. 1913, kom tidlig ind i ledelsesarbejdet, idet han
allerede i en alder af 23 år blev indvalgt i B. 1913s
bestyrelse, og straks blev leder af klubbens cricket
afdeling. Leo Clasen var medlem af klubbens besty
relse i 16 år og virkede i en årrække som sekretær.

Leo Clasen deltog i forberedelserne til Dansk Cric
ket Forbunds dannelse i 1953, og han blev ganske 
naturligt indvalgt i bestyrelsen som forbundets første 
kasserer. Han varetog dette hverv med stor interesse 
og omhu, indtil han i efteråret 1967 blev valgt til for
mand. I de sidste år havde han foruden kassererhver
vet påtaget sig at være sekretær, og betød som sådan 
en uvurderlig hjælp for undertegnede. Det var ikke 
uden betænkelighed, at Leo Clasen overtog formands
hvervet, men han glædede sig dog til opgaven, fordi 
han følte, han derved kunne yde den idræt, som han 
holdt så meget af, en nyttig tjeneste. Han gik med 
liv og ildhu op i den nye opgave, og beviste i den alt 
for korte tid, han fik lov til a,t virke som formand, at 
han var den rette. 

Gennem disse mange år som leder udførte Leo 
Clasen et meget dygtigt, flittigt og uegennyttigt ar
bejde for dansk cricket, og det faldt derfor ganske 
naturligt, at bestyrelsen, da D. C. F. i 1965 havde ind
stillingsretten til J. L. Nathansens mindepokal, enstem
migt besluttede, at den skulle tildeles Leo Clasen. Han 
var desuden hædret med D.I.F.s guldnål. 

Få havde som Leo Clasen forstået at skaffe sig 
venner - han var vellidt overalt på grund af sin altid 
redebonne hjælpsomhed, sin noble og retskafne op
træden og sin kammeratlige og velmenende væremåde. 

Selv om Leo Clasen med liv og sjæl virkede for 
idrætten, glemte han dog aldrig sin familie, og vore 
tanker går til hans hustru og børn, der har mistet mere 
end vi har, nemlig en kærlig og omsorgsfuld mand og 
far - i ordenes bedste forstand. 

Dansk Cricket Forbund vil altid ære Leo Clasens 

minde hØjt. Kurt Nielsen. 

Leo Clasen 

in 

memoriam 

Om nogen sinde ordene, at ingen er uerstattelig, skulle 
betvivles, måtte det være nu, hvor B. 1913 har mistet 

sin cricket/eder. Fra Leo Clasen som femtenårig 

dreng trådte ind på klubbens bedste hold, blev hans 

navn, som årene gik, tæt knyttet til cricket. Så tæt, at 
ordene cricket og Leo efterhånden betØd nØjagtig det 
samme. 

IB. 1913 var Leo Clasen bestyrelsesmedlem, indtil 
Dansk Cricket Forbund blev stiftet. 

Selv i disse travle år, hvor en kassererpost i et nyt 
forbund var en stor arbejdsbyrde, fortsatte Leo Clasen 
sit arbejde for B. 1913 og fynsk cricket. 

En given ting ved arrangementer med udenlandske 

hold eller besværligheder for en junior på hans ar
bejdsplads var, at Leo kunne klare alle vanskeligheder. 

På en pokal, som B. 1913 hvert år giver en cricket
junior, står: »For flid, interesse og godt spil«. Disse 

ord dækker i deres smukkeste betydning den mand, 
hvis indsats for B. 1913 gjorde pokalens navn til hans. 

Æret være Leo Clasens minde. 

Ib Hansen, B. 1913. 

Det fØles så mærkeligt ikke at skulle møde Leo på 
pitchen, når sæsonen begynder. Det er underligt, at 

hans stemme ikke mere lyder i omklædningsrummet 
efter en kamp, hvor B. 1913 har tabt: Ja, gutter, det 
var ikke så godt, men næste søndag, så vinder vi . .. 

Aldrig har man hØrt Leo »brokke« sig over en 
dommerkendelse. Han bØjede sig, ligegyldigt hvor ær
gerlig den kunne være. Han var spilleren, der gik for
rest i kammeratskab og sammenhold. B. 1913s cric

ketafdeling har meget at takke ham for, og nu, hvor 
D. C. F. for alvor skulle nyde godt af hans store

lederegenskaber, så blev han kaldt bort.
Det fØles så trist, at vi skal gå en cricketsæson i

mØde uden Leo Clasen. 
Tak for din indsats, Leo, du var et ungdommens 

forbillede. 

Redaktør Hans A. Hansen, Fyns Tidende. 

En god cricketspiller, en stor leder er gået bort. Leo 
Clasens navn vil stedse få en fremtrædende plads 

dansk crickets og idræts historie. 

Berlingske Tidende. 
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TURNERINGSOVERSIGT 
Tredobbelt jysk triumf eller Svanholm til tops? 

I år bliver det en jyde. 

der tager sig af spådommene 

vedrørende I. division. 

Sportsredaktør 

Jens Christensen spår. men 

det er klubberne. der rå'r. 

En ny cricket-sæson står for døren, og som de fore
gående fem-seks sæsoner stiller enhver cricketentusi
ast sig spørgsmålet: Vil nogen være i stand til at vælte 
AaB af tronen? 

Og man må sige, at spørgsmålet har fået ekstra 
aktualitet netop tør denne sæson, fordi sæsonen i 
fjor sluttede med, at AaB led sit første turneringsne
derlag i syv år. Denne omstændighed har ganske givet 
styrket selvtilliden hos AaBs nærmeste konkurrenter -
og da ikke mindst hos Svanholm, der til føjede Car
sten Morild & Co. det næsten historiske nederlag. 

Der hersker næppe tvivl om, at Svanholm råder 
over en buket af landets mest blomstrende talenter, 
men det har knebet med at være kons,tant gennem en 
hel sæson. I en eller to kampe har talenterne simpelt 
hen kollapset fuldstændig, og hvis dette sker igen i år, 
bliver det ikke deres banemænd, AaBs syvdobbelte 
mestre i givet fald må afgive mesterskabet til. 

Det kan meget vel blive tre jyske hold, der slutter 
på de tre tørste pladser. Skanderborg blev runner-up 
i fjor og må kunne gøre sig gældende blandt de bedste 
igen. Bl. a. har holdet altid haft krammet på Svan
holm. Foruden AaB og Skanderborg må man sikkert 
også regne alvorligt med Hjørring i den kommende 
turnering. Efter tilgangen af Klaus Buus fra Chang, 
vil det i alt fald ikke overraske undertegnede, hvis 
Hjørring bliver AaBs hårdeste konkurrent. Vendel
boerne har ofte kunnet fælde AaBs gærdeside for en 
forholdsvis lille score, men har så til gengæld intet 
formået mod AaBs kasteside. Klaus Buus har imid
lertid i de sidste par sæsoner trukket sig sejrrigt ud af 
sine dueller med Carsten Morild og Henrik Morten
sen, så han kan blive manden, der vipper vægtskålen 
over i Hjørrings favør. 

TREDOBBELT JYSK TRIUMF? 

Mellem disse tre jyske hold, AaB, Skanderborg og 
Hjørring samt Svanholm vil kampen om titlen efter 
al sandsynlighed komme til at stå - og en ,tre-dobbelt 
jysk triumf kan ikke udelukkes, hvis Svanholm endnu 

en gang viser sig ikke at være i stand til at holde 
standarden gennem hele sæsonen. 

Mens det således ser ud til mere kamp i toppen end 
tidligere, tegner det ikke mindre spændende, hvordan 
situationen vil forme sig i den anden ende af vores 
fornemste række. 

Oprykkede Slagelse må nok belave sig på en svær 
sæson, men har imidlertid gode individualister nok til 
at kunne overraske, så man skal nok være forsigtig 
med at dømme sjællænderne til kun en sæson i 1. di
vision, selv om de mangler bredde såvel på gærde
som på kastesiden. 

Et hold som Chang får det givetvis ikke let i år 
efter Klaus Buus har søgt nye græsgange. Den dyg
tige all-rounder, både som kaster og som gærdespiller, 
og ikke mindst på kastesiden vil han blive savnet. 
Gærdemæssigt har Chang talenter nok til at klare sig. 

For Horsens, B. 1909 og Soranerne gælder det, at 
man mangler ungdom til afløsning for de gamle, vel
tjente kræfter, der udmærket kan gøre en god figur 
ved gærdet endnu, men så kniber det til gengæld 
hårdt med kastningen. På trods af dette sidste skal de 
tre dog nok formå at klare skærene og undgå at 
komme i nedrykningsfare. 

Tilbage bliver tre hold, der formentlig må slås om, 
hvem der må forlade rækken, Århus, AB og Nykøbing 
Mors. For alle tre gælder, at gærdesiden som regel 
svigter katastrofalt i tre-fire kampe i sæsonens lØb, og 
dette kan ikke opvejes af, at man har en nogenlunde 
habel kasteside. Af de tre hold har Nykøbing hidtil 
været mest ukonstant og må derfor betegnes som 
svag »favorit« til nedrykningen. 

Hvorvidt disse forhåndsbedØmmelser vil holde stik, 
kan kun turneringen vise, og det bliver op til de hold, 
der føler sig bedre, end disse linier har gjort dem 
til, at gøre spådommen om deres skæbne til skamme. 

Jens Christensen. 

2. DIVISION

Ja, hvordan gik det så med den næstbedste række? I 
KB er de i hvert fald gevaldige optimister, men 
spørgsmålet er, om der er tilstrækkeligt at have opti
mismen i. Vi tror ikke på, at Hans Jørgen Halling kan 
få en sådan vidundersæson, som i 1967, og selv om 
der er unge mennesker, der står på spring til et gen
nembrud på gærdesiden, mangler kastesiden så mange 
prikker over i'erne, at vi i højere grad må sætte vor 
lid til Sorø, som ganske vist besidder en endnu mere 
uvarieret kasteside, men hvis bitterglade gærdespillere 
til gengæld lige har den passende rutine. 

Silkeborg har mistet mange spillere, og tabet af 
Azar Ali i de sidste kampe betyder, at man ikke må 
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ønske for holdet, at rækken vindes. Det er såmænd 
ellers ikke umuligt, der er stadigvæk megen soliditet 
tilbage. 

Ringsted kan blive den helt store overraskelse, men 
sjællænderne fattes rutine, dog har de rigeligt talent 
til ikke at blive inddraget i bundstridighederne. Det 
samme gælder Køge og Holstebro, sidstnævnte er dog 
ilde faren, hvis John Jespersen ikke kommer i samme 
kanonform som sidst. 

Tilbage er Kerteminde, Skanderborg II, Fredericia 
og B. 1913. Årstalklubben var lige ved at rykke ned 
sidste år, men med Poul Offersen i form, tror vi på 
bedre tider. Kerteminde burde også være god nok til 
en lidt bedre tilværelse, og på sidstepladsen på vor 
private tipskupon kommer så enten Skanderborg II, 
der på grund af den nye regel i turneringsreglementet 
i hØj grad er afskåret fra at benytte folk, der har spil
let på 1. divisionsholdet, eller Fredericia, der har 
mistet næsten det halve hold. 

DE ØVRIGE SENIORRÆKKER 

Når vi skal til at udtale os om de andre seniorrækker, 
vil vi ikke lægge skjul på, at vi er lidt mere på gyn
gende grund. 

Hvad angår 3. division Øst skal vi i hvert fald nok 
vare os for at spå. Nykøbing Falster var ganske vist 
sidste år en lige så kvalificeret oprykker som Ring
sted, og kommer også i toppen i år, men dermed være 
ikke sagt, at falstringerne burde have rykket op. Det 
kniber med fornyelsen på sydhavsøerne, og hvor længe 
kan Harry Erichsen og Poul J. Pedersen holde sig på 
toppen? 

Nykøbing får kvalificeret modstand af Glostrup, 
en klub i fremdrift, af Næstved - i hvert fald når 
Kjeld Grandahl er oplagt. Nedrykkede Frem er det 
svært at sige noget om, Helmer Espensen har lagt op 
efter mange års tro tjeneste, men heldigvis er det lige
som modgangen har styrket den traditionsrige klub. 
En initiativrig ledelse har virkelig sat skub i tingene, 
og et lilleput-hold viser, at Frem er på rette vej. Hvad 
angår Ballerup vil vi gerne krydse fingre for, at krisen 
sidste år var et ganske forbigående fænomen. 

HjØring II vandt 3. division vest i 1967, men ville 
ikke spille oprykningskamp. Vendelboerne trækker 
nok også det længste strå i år, men turneringsregle
mentet er lavet om således, at to'eren kan få lov at 

P. Gøttche

Australske 

KOOKABURRA 
cricketbolde 

Eneforhandling 

Wahl, Hostrups Have 52 
København V. 
tlf. (01) 35 37 09 

spille oprykningskamp, hvis et'teren ikke vil. Derfor 
har Grenå lyse udsigter, men klubben skal passe på 
Herning, der med tilgang af Kaj Ove Jensen og Bent 
0. Andersen kan blive nærgående. Da Kaj 0. Jensen
spillede i 2. division, var han en ren dæmonkaster, og
det kan han også blive i denne række. Og med kva
lificeret kastemakker i den anden ende burde en
mand som Peter GØttsche vokse i farlighed. Det er

dejligt at se, at Herning, der - efter hvad der fortæl
les - kørte lidt på pumperne, har fået ny grobund,
bl. a. har klubben tilmeldt et ungdomshold.

AaB II bliver farlig, når veteranerne Femming Ni
elsen og Jørgen Ib Nielsen er med, Nykøbing M. II 
har en ualmindelig god bredde, hvorimod nyopryk
kede Silkeborg II får det svært, når man må afgive 
så mange spillere for at fylde hullerne på førsteholdet 
ud. 

Mellemrækken Øst, der har deltagelse af otte hold, 
skal som sædvanligt nok gå til ABs gamle stjerner, 
her følges med særlig interesse Roskildes bestræbelser 
for igen at samle et slagkraftigt mandskab, bygget op 
om kasteren Henning Jensens udmærkede præstatio
ner, mens Glostrup atter deltager med et andethold. 

HVAD BYDER BUHL PA? 

I mellerækken midt skal det blive virkelig interessant 
at se, hvad ihærdige Henry Buh! har at byde på fra 
Husum, en meget stor præstation at skabe et senior
og et drengehold på så kort tid er det, men Åbenrå 
må ikke miste modet på grund af tabet af ham. Med 
hensyn til vinderchancer tror vi nu mest på Esbjerg, 
men det kommer selvfølgelig an på slowbowleren Ole 
Langerhuus, som har truet med at lægge op. B. 1909 
II vandt sidste år, men kan i år meget vel komme i 
knibe mod bl. a. Kolding. 

Viborg er rykket over i den vestlige kreds, og den 
vinder klubben nok. Fantastisk så godt det er gået, 
siden Peter Sørensen fik den sunkne skude ovenvande. 
I år ser man også et drengehold fra den gamle klub. 

Denne række byder i øvrigt på alt for få kampe. 
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Fem opgør i løbet af en sæson er for lidt for et se

niorhold. Dronningborgs spillere er blevet lidt ældre 
og gør sig måske lidt bedre mod f. eks. Chang, der til 
tider kan byde på Eskild Larsen, en herre, der kan 
gøre underværker i mellemrækken. 

Endelig en glædelig nyskabelse, tre nyanmeldelser 
på Sjælland, Svanholm III, KB II og Sorø II gen
opliver den ellers hensovende A-række i form af en 
dobbeltturnering, og det skal nok blive hyggeligt. 

UNGDOMS RÆKKERNE 

Ungdomrækkerne er i sagens natur endnu mere van
skelige at forudsige. 

Hvad angår juniorrækkerne ser det sjællandske fore
tagende ud til at skulle gå umådeligt sikkert til Ring
sted. Den eneste trussel, der er at øjne mod sidste års 
danske juniormestre, er Køge, hvis boldbegavede, men 
ikke særlig teknisk velfunderede bittere til tider kan 
være en yderst ubehagelig modstander. 

På Fyn bliver det et close race mellem Kerteminde 
og B. 1909. Kerteminde vandt sidste år, men selv om 
holdet har Peter Palle Klokker er det jo ingen garanti. 

I den sydjyske kreds tror vi mest på Skanderborg, 

men Silkeborg, der mister et par af sine bedste spil
lere til seniorafdelingen, er en farlig medbejler. 

I den nordjyske række har Nykøbing måHet sige 
farvel til det »halve hold« fra sidste år i Henning 
Jensens skikkelse, og vi er nu tilbøjelige til at tro, 
at Chang, der tidligere har vundet junior-DM, tager 
stikket hjem. 

Drengerækken Øst har deltagelse af seks hold - det 
største antal i mange år - og sidste års vinder, KB, må 
nok finde sig i at bære favoritværdigheden, men Svan

holm og Køge giver sig ikke godvilligt. 
I de andre rækker ser man frem til en ny stor præ

station af tapre lille Dronningborg, der, skønt klubben 
hverken havde træningspitch eller bane, sidste år un
der Fritz G. Knudsens ihærdige ledelse i det første 
år, hvor foreningen stillede hold, trak en sikker - på 
tekniske færdigheder - baseret rækkesejr i hus. 

Den nordlige række skal såmænd nok gå til Ny
købing Mors med AaB lige i hælene. 

SPORTING SAM 

Lilleputrækken er blevet udvidet, med megen glæde 
genser man et ungdomshold fra Frem, men true de 
»rutinerede« tropper fra Svanholm, Ringsted og Køge
(de endte sidst lige på førstepladsen) kan de nok ikke.

Nis. 

Foranlediget af en aDtikel i »Jyllandsposten« 5. marts, 
hvor man drager Svanholm samt mit og min brors· 
navn direkte ind i diskussionen om dommerspørgs
målet og dommermangelen i Jylland, vil jeg meget 
gerne gøre et par bemærkninger. 

For det første: Svanholm og jeg har afgjort den sag 
os imellem, og jeg betragter sagen som ude af verden 
for vort vedkommende. 

For det andet: Jeg har aldrig næret noget specielt 
Ønske om, at Svanholm eller nogle af spillerne på 
Svanholms hold skulle straffes - dette måtte, som jeg 
i min redegørelse til forbundet gjorde opmærksom på 
- blive en sag mellem forbundet og Svanholm.

Når jeg alligevel har fØlt mig foranlediget til at sige
farvel til »den hvide kittel«, skyldes dette ene forbun
dets holdning, idet man ikke ved sæsonens start skal 
opfordre dommerne til at skride hårdt ind mod dårlig 
opførsel på banen, og så ikke være villige til at bakke 
dommerne op, når de forsøger at rette sig efter denne 
opfordring, men tværtimod vender »næsen« den an
den vej på grund af, at et par aviser har bragt - delvis 
forvanskede - udtalelser af mig om spørgsmålet, inden 
forbundet havde behandlet den. 

Med dette har jeg kun ønsket at placere hele an
svaret for dommermiseren, hvor den rettelig! hører 
hjemme. 

Viborg i marts 1968. Poul Dahl.

by Reg. Wootton 

Desværre vækker korte bukser ikke samme forfærdelse her i Danmark 
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Årets rundspørge: 

Optimisme og fremgangstider 

Ligesom stort set alle andre idrætsgrene i Danmark 
kan cricket i disse år melde om fremgang i antallet af 
udøvere. Den Øgede fritid skaber behov for idræt, og 
cricketklubberne har formået at trække sin del af 
ungdommen til sig, selvom det selvfølgelig slet ikke 
kan diskuteres, at vi er langt fra målet endnu. 

Vi kan i år melde om det største antal ungdoms
hold i DCF's historie, og det vil ganske simpelt sige, 
at vi har det største antal unge cricketspillere i Dan
mark nogensinde. For selvom der måske nok var fle
re seniorhold i tiderne, da fodboldspillerne dyrkede 
spillet som en sommerafslapning, så var det ikke just 
ungdomsarbejdet, der florerede dengang. 

Der er ingen grund til pessimisme, nok tør vi sætte 
adskillige stegte duer ind på, at dansk cricket aldrig 
når verdenseliten, men det væsentlige, at dansk cri
cket har overlevet krisen, og takket være antallet af 
ungdomshold er stærkere end på noget tidligere tids
punkt, står naglefast. 

Vi har konstateret i vor traditionelle rundspørge, 
at opfordringerne til lederne om at skabe ungdoms
hold har båret frugt, man skal nu kun bruge ca. een 
hånd for at tælle de klubber, der i år svigter denne 
deres fremtid og deres eksistensberettigelse. 

Økonomien er et kæmpeproblem overalt, hvor fod
boldens og cricketspillets veje er skilt. Bankospil, by
fester, lotterier, og ikke mindst offervillige medlem
mer klarer nogle af problemerne, og lykkeligvis ser 
det ud til, at offentlige myndigheders forståelse lidt 
efter lidt bliver større. De har efterhånden forstået 
ved at se på de slet ikke ubetydelige summer, de må 
pumpe i de kommunale ungdomsforeninger, at det 
slet ikke er så ilde, at have ubetalte idrætsledere til 
at tage sig af underholdningen, selvom det også skulle 
blive nødvendigt, at forsyne disse ledere med et par 
»gulerødder« i form af småtilskud til foreningerne nu
og da. Lad os i fremtiden bede til, at vi ikke mere
skal opleve en lilleput bliver sendt til gærdet med en
gammel rønnet long-handle (som foreningen forøv
rigt i sin tid tjente til ved et flæskespil).

Og så til rundspørgen. Vi har kun kunnet over
komme at nå rundt til 1. og 2. divisions-klubberne, 
men de øvrige skal ikke blive glemt i vore turnerings
oversigter. 

1. division

Vi får kam til vor hat

holdet. Svend Morild ser vi på grund af sygdom ikke 
Vi er klar over, at det bliver sværere og sværere for 
os, efterhånden som vi kommer nærmere vort mål -
10 mesterskaber på stribe, siger Flemming Sørensen 
fra AaB. Derfor har vi også trænet koncentreret 
indendørs og siden begyndelsen af april tre gange 
udendørs om ugen. Henrik Mortensen har trænet 

Jfvis jeg /ige må have lov at 

indskyde et par ord, 

så stiler vi mod det artende 

mes/erskab på slribe . . .

Vi skal ikke kunne siRe, 

om del var det. 

Henrik Murlensen sagde, 

da [olografen knipsede ham. 

men vi er ikke i !viv/ om, 

at han mener det a/vor/igl

del med mesterskabet. 

meget til inden turneringsstarten, og det samme gæl
der Carsten Morild, der er ved at tage sin afsluttende 
eksamen. Men han behøver som bekendt ikke så me
gen træning for at komme i form. 

Vi har fået tilgang af Per Sørensen fra Silkeborg, 
men vi har også selv unge spillere, som presser på, 
både Preben Thorup og Peter Christensen er store 
emner, der er medvirkende til at der er knivskarp 
konkurrence om at komme på holdet. 

- Kan l slå Svanholm i år?

Det ved jeg skam ikke, kampen foregår jo på Svan
holms bane, men jeg kan love for at vi ikke giver os 
uden sværdslag ... 

De er nøgterne 

Vi tager koldt og nøgternt på det, slår Evald Møller, 
Skanderborg, fast. Med samme elleve til rådighed som 
sidste år regner vi med en placering blandt de tre bed
ste, men vi er meget vel klare over, at vi skal have en 
dag, hvor a I t glider i olie for os, hvis vi skal slå 
AaB. - 1. divisionsholdet er inviteret et par dage til 
Husum i St. Bededags-ferien, damerne bliver taget 
med, men at kalde det en træningslejr, er lidt over
drevent. Det er forøvrigt et helt fantastisk arbejde, 
Henry Buh! gør for den forening. 

Med hensyn til turneringstilrettelæggelsen må jeg 
sige, at vi er meget taknemmelige for at møde B 1909 
i sidste kamp, det er faktisk det hold, vi helst af alle 
vil slå. Det var dem, der satte en kæp i hjulet for et 
DM til os sidste år. 

På vort andethold spiller Bent Stem Møller efter et 
års pause, derimod har jeg og sidste års anfører Kaj 
Nielsen besluttet at gå ud som dommere, så det kan 
hØjst blive til lidt tredieholds- og forty club-bold for 
os. Med hensyn til placeringen i 2. division tror jeg 
at vort andethold skal koncentrere sig om at blive i 
rækken. 
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- Du lyder ikke så optimistisk?
Jo, det er jeg skam, men jeg er først og fremmest 

realitetsbetonet. Med en kæmpeungdomsafdeling un
der Poul E. Roddings udmærkede ledelse, med tre se
niorhold, med masser af interesse, tror jeg, at vi kan 
se sæsonen i møde med sindsro. 

Ingen falsk beskedenhed 

- Vi lægger al falsk beskedenhed til side, pointerer
Svanholms Jørgen Jønsson. Vort mål og håb er at
vælte AaB af pinden. Vi slog jo AaB sidste år, og
selvom kampen sådan set ikke gjaldt noget særligt
for dem, giver det os tro på, at vi kan gentage sej
ren, når det går lØs på vor egen bane i turneringens
sidste kamp. Men vi brændte os også ganske alvor
ligt sidste år, blandt andet mod Skanderborg, men ef
terhånden skulle vore spillere være så rutinerede og
modne, og vor gærdeside så stabil, at sammenbrud
kan undgås. Men en virkelig spændende DM-finale
med tre hold involveret og med det fjerde, Hjørring,
som dark-horse, tør jeg spå om. Vi har for første
gang i mange år fået en spiller udefra, men Poul
TransbØll, Silkeborg, har nu trænet hos os i to år, så
vi regner ham for en af vore egne.

Det trækker i de gamle cirkusheste 

Er det snart på de tider, hvor du trækker dig tilbage, 
/Ørgen Morild? 

Man ville jo gerne - i hvert fald før sæsonen, men 
når græsset grønnes, så trækker det jo i de gamle cir
kusheste, så jeg tror ikke, hverken med- eller mod
spillere slipper af med mig. 

- Du har overtaget formandsposten i Arhus?
Ja, i hvert fald for nogen tid, men det er også de 

nyheder, jeg kan finde på herfra. Jo, forresten, vi har 
da fået fjernet vor asfaltpitch og lavet nogle nye båse, 
men desværre trækker det ud med at få anlagt nye 
pitche, og det lægger os store hindringer i vejen, hvad 
angår træningen. Vi har akkurat samme mandskab 
til rådighed som sidste år, og tør vel håbe på en pla
cering i midten. 

Mangler anføreren 

Vi har lige fået den yderst ubehagelige meddelelse, at 
vor anfører og hovedkaster, Ralf Andersen, på grund 
af eksamenslæsning ikke vil spille i år, fortæller B 
1909s nye cricketformand, Jens TjØrnehØj. Det skal 
ikke nægtes, at vi nærer en smule bekymring forud 
for sæsonen, men værre end sidste år tror jeg nu ikke 
det går. 

Egon Jensen er med fra sæsonstarten, og af nye 
folk fra egne rækker, som vi venter os meget af, vil 
jeg fremhæve Hans Erik Olsen, Carsten Jacobsen og 
Hans Kurt Lohmann. Desværre kørte vi nogle år uden 
ungdomsafdeling, og det hævner sig nu, idet vore ta
lentfulde juniorer ikke er gamle nok til et 1. divisions
hold. 

Vil have længere spilletid 

- Hvordan er formen, Aksel Morild? 
Nu er jeg jo efterhånden fylde de 55 somre, og 

vi er stadig i april, så toppen er ikke nået endnu, men 
vent til lidt ind i maj. 

- Skal du på 1. divisionsholdet i år?
Det bestemmer spilleudvalget, jeg morer mig over

at spille, hvor der er plads til mig. 
- Hvordan ser det ellers ud, nu er du jo blevet

formand igen.
Rigtig godt. Klaus Buus fra Chang har jo meldt sig 

ind, og det kunne jo være, at han fik lov at smide et 
par bolde og komme lidt til gærdet. Vi har desuden 
fået Dennis Råhave fra AB og Torben Vandsted er 
kommet tilbage, mens Ole Christoffersen ikke har 
gjort alvor om sin trussel om at rejse. Hans FausbØll 
beholder nok sin keepertjans, og med Buus og Hart
mann Petersen i kasteangrebet behøver vi vel ikke at 
rykke ned. Drenge og juniorer har vi rigeligt af, dem 
har Hartmann P. lovet at lære et par fiduser, så vi 
er fortrøstningsfulde. Men vi ville gerne have lidt fle
re tilskuere til vore kampe, men så længe vi ikke kan 
få gennemført længere spilletid, og dermed flere 
spændende afslutninger, bliver bænkerækkerne ikke 
fyldte. 

Køer på isen 

Vi har fået et tredieseniorhold, bestående af hånd
boldspillere. Vi har anlagt endnu en bane, således at 
vi nu som en af de eneste klubber råder over to. Vi 
har så mange drenge og juniorer, at vi ikke kan min
des, det har gået bedre i den retning i mange år, siger 
AB's nye cricketformand, James Ward. 

Erling Froulund 

- Jamen så er der ingen ko på isen?
Jo, det er der desværre. Udsigterne er ikke alt for 

lyse med hensyn til 1. divisionsholdet. Dennis Råhave 
er rejst til Hjørring, Steffen Hansen spiller ikke, Jan 
Ribe! skal til eksamen og kommer først i gang, når 
den er overstået, Erling Froulund er blevet kasserer 
i hovedbestyrelsen - hvor Carl Veng forøvrigt er for
mand - og tager sig af ungdomsspillerne, men vil ik
ke være med på 1. holdet. Som et plaster på sårene 
har vi fået Fredericia's Bent Fisker Christensen, og 
han er jo ikke så dårlig, og ellers må vi sætte vor lid 
til nye folk fra de kendte Talbro- og Bronee-dynasti-
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er, nemlig Niels og Carsten. Finn Willumsen har be
sluttet at gå helt ind for en sportsgren, hvor der ikke 
er noget med rygnumre, som skal noteres op, og hans 
resultater bliver afgørende for vor slutposition. 

- Spiller Thomas Provis?
Selvfølgelig. Det var da et dumt spørgsmål

Hvad udad tabes ... 

- Det gik ikke alt for strygende med Horsens sidste
sæson, går det bedre i år, Poul HØj?

Nu vil jeg nu lige have lov at indskyde, at jeg syn
tes, at lykkens gudinde just ikke havde fundet husly 
hos os, og helt så mange uheld bliver vi vist ikke 
hjemsøgt af i år. Mestre bliver vi ikke, men sådan 
pænt midt i rækken skulle være opnåeligt. Anders 
Mose har gjort alvor af sin trussel om at lægge op, 
ellers har vi samme mandskab inclusive Jørn Høj -
selvfølgelig. 

Vi har store problemer med at skaffe bane, men al
ligevel satser vi meget stærkt på vore drenge og ju
niorer, fodbolden trækker ganske vist stærkt her i by
en, men vanskeligheder er til for at overvindes, og 
med vort materiale skal der snart stå kvalificerede af
løsere parat ... 

Det vidste han ikke 

- Soranerne får nok en ny spiller i år, fortæller vi
an/Ører lØrgen Hansen.

Hvem er det? 
- John Walker fra B 1913.
Det lyder interessant. Så kan han afløse Merwin

Scott, der er rejst hjem. Jørgen Arnsbjerg vil kun 
spille på andetholdet, men eJlers samme elleve inclu
sive Pearson og Bloom. En rolig sæson er i vente, for
håbentlig med en slutplacering mellem nr. 4 og 8. 

- Kan I gentage sidste års pokaltriumf?
Ja, det regner vi da med. Men det bliver jo meget

sværere i år, hvor vort andethold er med, og de kan 
reklamere med navne som S. 0. Petersen, Stenersen, 
Arnsbjerg, Kaj Jørgensen, John Sørensen og Frank 
Damkjær. Med en snedig legteori-kastning er vi ban
ge for, at de snyder os for en finalesejr! 

Et helt nyt hold 

- Der gik sidste år rygter om, at I mistede næsten det
halve hold i NykØbing Mors. Står det til troende,
spØrger vi formanden, A. Halse.

Nej, helt så slemt gik det heldigvis ikke, kun to 
mand forlader os, men i betragtning af at det drejer 
sig om en af vore allerbedste folk, Kaj Ove Jensen 
samt Bent 0. Andersen, er det også ubehageligt nok. 
De er begge rejst til Herning, hvor de vil spiJle for 
3. divisionsklubben. Jeg regner med, at de afløses af
Hans Jørgen Andersen og Søren Rasmussen, begge
lovende folk. Tilgang udefra får vi jo ikke her i byen.

- Er cricket stadig det store nummer i NykØbing?
Ja, så absolut, men det er også piskende nødven

digt, at vi har en stor ungdomsafdeling, så vi stadig 
har noget at putte i hullerne på 1. holdet. Siden jeg 
blev formand for fire år siden, har vi mistet stort set 
et hold, tilbage er kun Erik Nielsen og Otto Gade, 
der forøvrigt prøver at lægge sin kastestil om. Jeg 
gad se en anden klub i Danmark, der kunne stå for 
sådan en åreladning. 

- Økonomi?
Det går, v,i holdt lige et bal, og der tjente vi da

5000 kr.! 

Der fik vi ham 

Slagelses formand, Erik Møller, plejer at »smutte« fra 
cricketbladets ihærdige udspØrger. Et par måneder !Ør 
sæsonen tager han til sydlige himmelstrØg og hviler 
ud indtil det går !Øs herhjemme, men i år ringede vi 
ham op, allerede mens sneen lå hØjt, og han kunne 
melde om artige ting. 

Vore spillere er som kåde hingste, jeg har aldrig set 
dem med en sådan lyst og mod på en opgave. Vi har 
trænet indendørs, vi har konditionstrænet udendørs, 
og ingen skal tro, at vi er slået på forhånd. Vi har det 
samme materiale, som sidste år gik ubesejret gennem 
2. division, og med Erik SØrenscen til at lede holdet
ad det rette spor, synes jeg muligheden er der, for at
vi også i 1969 er et 1. divisionshold.

Chang bliver mestre! 

Fra Changs Ole Kjeld Christensen lyder det: V.i håber 
skam på at blive danmarksmestre i år!! 

- Det var sørens, har I ikke mistet »det halve hold«
Klaus Buus? 

Jo, men det var nu også juniordanmarksmesterska
bet, jeg tænkte på. Med hensyn til seniorerne er jeg 
klar over, at det bliver svært, det er jo ingen hem
melighed, at det kniber lidt med kastere uden Buus. 
På den anden side har vi så mange gode folk af egen 
avl, som snart må bryde igennem, så fremtiden synes 
i rigelig grad sikret. Vi har trænet intensivt siden be
gyndelsen af april, så forberedelser skal det i hvert 
fald ikke skorte på. 

V ed ikke, om de spiller 

- Goddag, Villy Petersen, hvordan går det i Silke
borg?

Ja-h, det er sådan som så, det kan være vi slet ik
ke sp iJler i år! 

- Hvad i alverden!! Hvorfor det?

Jo, vi har søgt forbundet om dispensation til at
bruge vor asfaltpitch et enkelt år til - asfalt er nu 
forbudt, men der kan dispenseres - men vi har ikke 
fået svar. Hvis vi ikke får lov, kan vi slet ikke stille 
op. Vi skal til næste år flytte over på en ny bane, og 
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kommunen vil ikke anlægge en ny pitch på vor gam
le bane for et enkelt år. 

- I er blevet et andendivisionshold?

Ja, og det er vi ikke kede af, idet vi nu har mistet
både Poul TransbØll og keeperen Per Sørensen, lige
som Flemming Nielsen og jeg selv ikke er med i år. 
Azar Ali forsvinder også, han spiller kun de første 
seks kampe, så rejser han til Thisted, men har endnu 
ikke bestemt, hvem han vil spille for i fremtiden. Det 
er rart, at vi har nye folk til at fylde i hullerne. Bjar
ne Rasmussen og Erik Mikkelsen er to spillere, som 
vi venter os meget af, og kasteren Poul Rasmussen 
er kommet hjem fra Amerika. Trods spillertabene 
tror vi på en topplacering. 

B. 1913 må videre

B 1913 må nu videre efter den for alle så tyngende 

meddelelse om Leo Clasens dØd. Det ville ikke være 

i Leo Clasens ånd, hvis klubbens spillere lod sig slå 

ud af det ufattelige budskab. Poul Offersen har lovet 

at gå fuldt ind for det i en come back-sæson og med 

nye folk med store evner som Erling Hauge, Ove Eg

strØm og Christian Thormose tror vi, at fremtiden er 

sikret. 

De har konditionen 

Nyoprykkede Ringsted bliver en ubehagelig modstan
der for mange, men går sæsonen lige så godt som ev
nerne hos de unge mennesker berettiger til, så ligger 
der også et kæmpe forarbejde bagved. 

Vi har konditionstrænet hele vinteren, fortæller Jan 
Hansen, der førte juniorholdet til et DM sidste år, og 
vi har nu rejst tre nye båse, så vi kan få gærdespillet 
helt afpudset. 

Din far, Helmer, byggede sidste år et dejligt hus 

til jer, vil han i år være med til at bygge et 1. divisi

onshold op? 

Jan Hansen Henning Hansen 

Vi er forberedt på, at det bliver svært, mon ikke vi 
skal være glade, hvis vi kan blive hængende i ræk
ken, og min far nøjes nok med at spille på andethol
det sammen med Henning Hansen, der i år spiller sin 

fyrretyvende sæson. Men ellers er der strålende gang 
i det hele. Vi på det nærmeste »svømmer« i ungdoms
spillere, og aspiranter til 1. holdet er der nok af. Vi 
har fået tilgang af Jens Jørgensen fra Nykøbing Fal
ster, men til gengæld spiller Børge Helmersen ikke 
mere, men han forlader ikke cricket, idet han har 
stillet sig til rådighed som dommer. 

Holder skansen? 

Selvom vi bor i landsoldatens - eller rettere håndbold
spillernes - by, og selvom vi er flyttet ud på en helt 
vidunderlig bane ved Skansevejens skole og har fået 
en mægtig tilgang af drenge, kan det nok knibe med 
at holde skansen i 2. division, siger Frederia's for
mand, Tage Christensen. Fem af vore spillere fra sid
ste års hold spiller ikke i år. Tre er soldater, derimel
lem Finn Kirkebye. Jørgen Iversen er rejst til Cana
da, og næsten værst af alt, vor bedste gærdespiller, 
Bent Fisker Christensen er rejst til København, hvor 
han dog kun bliver i et år. Peter Østergård plus søn
nen Kurt og en masse unge mennesker skal holde 
skuden oven vande for os. 

I den gode ende 

Vi er netop ved at lave et propagandafremstød, for
tæller spilleudvalgsmedlem Erik Nielsen fra Kerte
minde. - Vi har fremstillet en brochure, som vi nu 
deler ud på skolerne. Vi har ganske vist mange dren
ge og juniorer, men man kan jo aldrig få for mange. 
Med hensyn til divisionsholdet har vi holdet fra sid
ste år intakt, og regner bestemt med at ende i den 
pæne halvdel. 

Nu er tiden inde 

Nu er vi modne, i år er det 1. division, det gælder, 
og jeg tror på, at vi når det. Disse ord kommer med 
eftertryk fra Traugott Elberth, der har stået i spidsen 
for en formelig renaissance for criket i KB. 

- Er der det sædvanlige kvantum udlændinge, der
vil spille hos Jer? 

Ja, vi har folk af flere nationaliteter, der har spurgt, 
men de tider er forbi, hvor det er spillere udefra, vi 
vil bygge vort hold op på. De kan komme, hvis de 
har lyst, rrien det er de spillere, vi selv har skabt, som 
også skal have lov at vise, hvad cricket i KB er. Vi 
sætter vor lid til purunge folk som Benny Burmeister 
og Steen Lund, den lidt mere garvede Henning Ly
strup, som får en stor sæson, samt ikke mindst Hans 
Jørgen Balling, der jo havde et rent drømmeår i 1967. 
Og så har vi forøvrigt tilmeldt et andethold i den ny
oprettede A-række, og det skulle ikke undre mig om 
gamle koryfæer som William Dorsett og Flemming 
Hermann dukkede op der! 
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Udsigt til fin sæson 

Det ser godt ud her i Holstebro, fortæller formanden, 
Svend Christensen, vi får sikkert Jørgen Nagstrup 
med i en del kampe, og har ellers samme hold med 
John Jespersen og Erik Dupont i spidsen. Jeg tror på 
en placering helt i top. 

- Jens Peter Morild gjorde sig ikke så stærkt gæl

dende som ventet sidste år i debutsæsonen for Hol

stebro? 

Nej, og det beviser, at kastningen i 2. division er 
bedre end det almindeligvis antages. Jeg kan forøvrigt 
fortælle, at vi har fået drengehold i år - det har tid
ligere knebet lidt - men nu har vi også indviet et dej
ligt nyt klubhus, og med det som samlingspunkt gli
der det hele lidt lettere. 

Ludfattige, men spillevende 

Vi kører Økonomisk på pumperne, men vi bliver ved 
med at køre, om vi så skal bruge et stoleben som bat! 

- Dette er indstillingen i KØge, en klub, hvor tek

nikken måske ikke er i hØjsædet, men hvor den hel

lige indhu og kærlighed til cricket bevirket, at man 

har en af landets stØrste medlemslister, skØnt træ

ningsmuligheder, omklædningsforhold, faciliteter i al 

almindelighed er sådan, at en af de stakkels 1. divi

sionsspillere i fodbold, der ingengang tjener penge på 

deres f ritidsfornØjelse, ville få et chok ved at se det. 

Det ser ikke godt ud, sukker Jens Petersen. An
despillet svigtede, vi havde præmier for 3000 kr., som 
vi ikke havde dækning for i kassen, og fik kun et 
overskud på 300 kr. Heldigvis har kommunen støttet 
os med 1500 kr., og nu må vi ud med raslebøssen ... 

Stephen Ridett, en englænder der kom til os sidste 
år, har overtaget anførerposten efter mig, siger Jør
gen B. Nielsen med en lykkelig mine, og med inden
dørstræning hele vinteren og god fornyelse fra vor 
ungdomsafdeling tror vi på en væsentlig bedre place
ring end i fjor. 

Har penge nok - og er i fin vigør 

Næh, så er det noget andet med os i Sorø, smiler 
Harry Hansen, vi tjente 7-8000 kr. på en byfest, har 
holdt 10 andespil med indtægter på over 1000 kr. pr. 
gang og har da også andre veje at skaffe midler på. 
Pengene bruger vi dels til driften og dels til et bygge
fond, for vi er i fare for at miste vor bane, og må 
have midler til et hus, hvis vi bliver smidt hen et an
det sted. Akademiets sportsplads er ved at blive ud
bygget, der laves o t t e båse, og i nødstilfælde har 
vi fået lov at holde til der. Vi har samme hold som 
sidste år, har tilmeldt et andethold og har for første 
gang i adskillige år et drengehold med. 

NIS. 

En tidligere sekundaspillers betragtninger før den ny sæson 

Fra Dalgas Avenue til Lord' s 

AF 

VAGN 

RASMUSSEN 

Der var engang ... ja, det er vel snart 25 år siden nu, 
min far for første gang lod mig komme inden for i 
Århus Boldklubs »skur« ved Dalgas Avenue. Jeg fik 
en rød sodavand i hånden og blev placeret i det store 
» receptions-lokale« ved det arrede bord med udsigt
horisonten rundt til de indrammede, gulnede billeder
fra legendariske test-opgør mellem England og Au
stralien.

Min far trak sig derimod ind bag en skærmende 
trævæg for at nyde en stille bajer sammen med Johan
nes HØrslev. Det var meget vigtigt, at det skete i det 
dunkle halvmørke, hvor Hørslev residerede. Der var 
jo nemlig det, at Århus Boldklubs førstemand i en 
menneskealder opkrævede en krone pr. bajer med en 
fortjeneste på omkring 50 procent. Uden beværter
bevilling, hvorfor de grønne flasker end ikke måtte 
vises i døren. Og således sikredes cricketsportens 

Økonomi og fortsatte trivsel i den jyske hovedstad ... 
Det var virkelig et privilegium at få lov til at købe 

en »Ceres« hos Hørslev, og det siger sig selv, at jeg 
følte mig mange alen større, da jeg nogle år senere 
selv fik lov til at læske ganen i HØrslevs lille inde
lukke. 

Da var jeg imidlertid også blevet andetholdsspiller 
- i ny og næ - for Århus Boldklub. Jo, det var tider i
begyndelsen af 1950'erne, dengang Børge Lorentzen,
Erik »Mads« og Jørgen Morild var i forreste række på
Dalgas Avenue. For resten: »Mads« og Jørgen er det
jo stadig! Det er bare en anden en, der har været nØdt
til at opgive de muntre timer på sekunda-holdene for
en tilværelse uden for snorene.

Dette sidste har heldigvis også givet - og giver fort
sat - mindeværdige og glade stunder blandt aktive 
cricketers og fanatiske supporters. Mange af de sidste 
mødte jeg også for 15 år siden - og det må vel er
kendes, at det er cricketspillets »gamle venner«, der 
stadig er i flertal. 

Og så nærmer vi os det, den nyslåede chefredaktør 
har ytret Ønske om at få nogle betragtninger over, 
nemlig cricketspillet og -interessen her i lille Dan-
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mark. Derfor de forudgående ord om min indførsel i 
dansk cricket. 

Hvilke ord også skulle søge at illustrere, at dansk 
cricket i hvert fald til for få år siden nok kunne lignes 
med en »klan« - et nogenlunde lukket samfund for 
de få lykkeligt indviede. Man kan vel heller ikke helt 
sige sig fri for, at sådan er det faktisk endnu på mange 
måder. 

D C  F BLIVER LANGSOMT GAMMEL 

Heldigvis skrider udviklingen da fremad under Dansk 
Cricket Forbunds om end langsomt tiltagende alder
dom - forstået på rette måde. Og de »go'e gamle« 
kan selvfølgelig med vægt fremføre, at et endnu mere 
ældgammelt, konservativt - og tilmed engelsk fore
tagende, skal man ikke begynde at »pille ved«. 

Det skal man måske nok alligevel. Som sportsjour
nalist ved Aalborg Stiftstidende følte jeg mig yderst 
beæret, da Hjørrings Per Nielsen for et par år siden 
i »Cricket« skrev, at det nok var sådan, at tre »førte 
ordet« i dansk cricket: Kurt Nielsen, AaB, og Aalborg 
Stiftstidende! - Nå, den gode vendelbo skrev nu ikke 
dette netop for at uddele roser, og jeg har da heldigvis 
også så megen selverkendelse, at jeg villigt indrømmer, 
at jeg bestemt ikke »ved alt« om cricket - og heller 
aldrig kommer til det. Det vil Svend Morild gerne 
skrive under på! 

Derfor er det også umuligt at svare fyldestgørende 
og orakelvist på Søren Nissens spørgsmål om, hvad 
der kan gøres for at skabe mere cricket-interesse, hvad 
der er forkert, hvilket der skal rettes o.s.v. 

Indtil sommeren 1966 havde min personligt største 
oplevelse som cricket-entusiast været knyttet til sæ
sonen 1952. Jeg var da mellemrækkespiller i Århus 
Boldklub, men også jeg følte den søde kløe på krop
pen, da de bedste 11 fra min klub for første gang i 
25 år hjemførte det jyske mesterskab til Århus. Tilmed 
nåede HØrslevs tropper finalen om danmarksmester
skabet mod AB, og to-dages matchen blev spillet i 
Århus. » Vi« fik læsterlige bank af akademikerne an
ført af Martens, Bronee, Provis, P. A. Svendsen og 
Poul Talbro - men hvor var vejret dejligt, og sikken 
atmosfære der var på Dalgas Avenue. 

PÅ VIKINGETOGT 

Så var det imidlertid en sen juni-eftermiddag for to år 
siden, at embeds medfør havde skaffet mig plads i 
bussen, der førte vort cricket-landshold det første 
stykke under vikinge-togtet til England og Skotland. 
Halvdøsig sad man på sin plads, da bussen svingede 
ind gennem porten til militærakademiet i Sandhurst -
men så kan det nok være, man blev vækket! Det var 
tilsyneladende cricket det hele! Syv vidunderlige baner 
strakte sig, så langt man kunne se - og på fem baner 
samtidig var der kampe i gang! 

Hvor blev man dog misundelig på de englændere. 
Ganske vist er det ikke nogen »dØdsdyd« at være mis
undelig, men jeg kunne altså ikke undertrykke for
nemmelsen. Og slet ikke, da man nogle dage senere 
stod foran »Mekka«, tog sine første, forsigtige og ær-

bØdige skridt ind på Lords »hellige« arealer. Ikke no
get at sige til, at de brystede sig, de rejse-kammerater, 
som med slet skjult stlothed lod forlyde, at her havde 
de skam været før. Med skinnende Øjne og stive øren 
hørte man efter, når »drengene« forklarede, hvad der 
skjulte sig bag dette eller hint mørnede træværk. Jo, 
man følte sin egen afmagt ved denne lejlighed. 

Missende mod solen kantede man sig på plads. Det 
var bagende varmt, men ikke desto mindre føltes kul
den rislende langs rygraden, da koryfæer som Cow
drey, Boycott, Graveney, Sobers, Hall, Griffith og 
hvad de nu hed, betrådte billard-plænen for at indlede 
»test-krigen« mellem England og West Indien.

HØRUPS ORD OM IGEN 

Det tør jo nok siges, at dansk cricket må finde sig en 
af de mere ydmyge pladser i denne sammenhæng. Man 
måtte som gammel radikaler spørge sig selv, om det 
hele var nogen nytte til. Men selvfølgelig er det da det. 

Det gælder blot her, som så mange andre steder, 
at man skal erkende sin begrænsning. Og i så hen
seende kan vi vel være nogenlunde enige om, at dansk 
cricket er i besiddelse af den prisværdige beskedenhed. 
Dog har man altid lov til at forsøge at slå brødet i 
hvert fald en smule større op. 

Derfor må man med tilfredshed ontere, at der i de 
seneste år er blevet arrangeret fler kampe mellem unge 
talenter og de seje fra Forty Club. Derfor var det 
glædeligt, at ungdomsarbejdets fortsatte ekspansion 
kom til en - synes jeg - frugtbar debat på det seneste 
årsmøde i DCF, og derfor er der grund til med opti
misme at se hen til en endnu videre udbygning af 
arbejdet blandt de yngste. Det er ganske enkelt grund
laget fremover - og det er ikke noget specielt for 
cricket. 

Den nu afgåede chefredaktør Ole Thomsen - med 
hvem undertegnede har taget mangen en herlig dyst -
har tidligere i bladet fremført som sin mening, at det 
ideelle i 1. division må være ti hold i en enkeltturne
ring med to-dages kampe. Og jeg må bedrøve Ole 
Thomsen med, at jeg for en gangs skyld er helt enig 
med ham - og noterer altså en af de sjælne »a tie«. 

Jeg tror bare ikke, man lige med det samme kan 
tage springet over i 12-timers kampe på en weekend. 
Det bliver nok for voldsomt for både spillere og til
skuere - og disse sidste er betydningsfulde og må til 
enhver tid tilgodeses. Men man kunne måske til en 
begyndelse »knibe« yderligere en time ind i en-dages 
matcherne ved at starte kl. 9,30 og først slutte kl. 
18,30. 

LÆNGERE SPILLETID ØNSKES 

Det er min personlige opfattelse, at enhver udvidelse 
af spilletiden er en fordel. Derved må man også have 
større chancer for at fremtvinge en afgørelse, idet øget 
spilletid også er en god, lang bold mod »prikkeriet«. 
Der var jo bl. a. i fjor i 1. division et par kampe, der 
i hvert fald set fra et tilskuer-synspunkt blev »Øde
lagt«, fordi den ene part udelukkende ventede på, at 
klokken skulle falde i slag. 
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Nyt frø England 

Af Thomas Petersson, 

Cricketbladets nye 

Englandskorrespondent 

Vinterens største cricketbegivenhed fandt sted i Vest
indien, hvor England var på besøg for at få afviklet 
en testserie mod Gary Sobers næsten uovervindelige 
tropper. Som forudset var Englands overordentlig ru
tinerede gærdeside i stand til at holde vestindernes 
hurtige kasteangreb på afstand, og begge de første 
tests blev da også draws. 

Fælles for disse to kampe er, at englænderne begge 
gange har haft de bedste vinderchancer. Størst var 
muligheden for sejr i den anden test i Kingston, men 
de engelske forhåbninger fordampede i den bræn
dende solhede i det Øjeblik de vestindiske tilskuere 
»kogte over«. De begyndte at kaste flasker mod de
engelske spillere og stormede banen, så at alt spil
måtte afbrydes i en times tid, mens politiet gennede
folk ud fra banen med tåregas. Ja, sandelig kan der
også være temperament i crickettilskuere.

Situationen, der udløste disse tumulter, var den, at 
Vestindiens Butcher blev dømt grebet ud af keeper 
Parks. På dette tidspunkt var Vestindien 29 point bag
efter, Sobers var ved gærdet men i synlige vanskelig
heder, og der var kun fem gærder tilbage, deriblandt 
tre udprægede kastere. Men da spillet atter kom i 
gang, klarede Sobers (113 n. o.) og Holford (35) para
grafferne med en gærdestand på 110. 

Dermed havde kampen taget en kovending; Vest-

fortsat fra side 36 

Dette kan så til sidst føre hen til den også evigt 
standende debat om et ændret pointssystem. Vi har vel 
alle leget med tallene, og mine skal da heller ikke 
mangle: 6 point mod O for sejr med en halvleg. 4 po
int mod 1 for sejr i færdigspillet match. 3 point mod 0 
for sejr efter første halvleg. 2 point for vundet første 
halvleg i færdigspillet, tabt kamp. 

Meget kan sikkert med velovervejet saglighed ind
vendes mod det her fremførte. Det skal også kun tages 
for nogle lØst nedfældede og i øvrigt uforpligtende be
tragtninger af en tidligere sekundaspiller fra Dalgas 
Avenue, der nu tjener til det daglige brød som skriver
karl - og som gØr det med særlig glæde i den danske 
sommer, når de hvidklædte gentlemens indsats skal 
omtales. V agn Rasmussen.

indien var nu pludselig ovenpå. England blev sendt ind 
igen, Sobers kastede fjendtligt, og kun med nød og 
næppe klarede Cowdreys hold en draw i land. 

Vestindernes frygtede fantom-kastere Hall og Grif
fith har ikke kunnet true Englands stØttespillere, Bar
rington (143 i 1. test), Graveney (118 i 1. test) og 
Cowdrey (101 i 2. test), og mange eksperter mener, 
at det bliver Halls sidste testserie. Øvrige centuries er 
scoret af Vestindiens nye star Clive Lloyd (118) og 
som nævnt af captain Sobers (113 n. o.). 

Begge holds gærdesider er uhyre solide, og der bat
tes igennem i hvert fald til nr. 8. Englands kastere, 
som på forhånd var anset for det ømme punkt, har 
klaret sig over forventning. Brown, Jones og Snow er 
faktisk farligere her på de hårde, soltørrede pitche end 
hjemme i England. 

LANGSOMME I OPTRÆKKET 
Den store forskel på de to hold ligger i markspillet, 
hvor vestinderne nærmest er rasende gode, medens 
Englands lidt mere satte folk er noget »langsomme i 
optrækket«. De mere stillestående markspillere, kee
per Parks (6) og slip'erne Graveney (5) og Cowdrey, 
har dog holdt alt og haft 12 af 18 greb. Alle vest
inderne er lynhurtige, og Lloyd skulle være noget af 
et fænomen og i klasse med sydafrikaneren Bland i 
marken. 

Englands Captain Colin Cowdrey, der efterfølger 
detroniserede Close, må sikkert indkassere nogen kri
tik over ikke at have været i stand til at »presse citro
nen den sidste smule« og fremtvinge sejr i de afgø
rende Øjeblikke, hvor England var i vinderposition. 
Men han har jo endnu et par tests, i hvilke han kan 
rehabilitere sig i det lidet misundelsesværdige job som 
anfører for et hold, der møder verdens måske bedste 
cricketnation - og det endda i Vestindien, hvor hjem
meholdet er opsat på at vise, hvad det kan. 

Til sidst resultaterne: 
1. test uafgjort. ENGLAND 568 (Barrington 143, Grave
ney 118, Cowdrey 72, Boycott 68, Griffith 5 for 69).
VESTINDIEN 363 (Lloyd 118, Kanhai 85) og 243 for 8
(Butcher 52, Brown 3 for 27) .
. 2. test uafgjort. ENGLAND 376 (Cowdrey 101, Ed

nch 96) og 68 for 8 (Gibbs 3 for 11, Sobers 3 for 33). 
VESTINDIEN 143 (Snow 7 for 49) og 391 (Sobers 113 
n. o., Nurse 73).

AUSTRALIENS HOLD 
Australien har udtaget det hold, som til sommer skal 
møde England. Man har sat sin lid til de helt unge 
spillere, og håber med tiden at få et nyt storhold ud 
af disse unge mennesker. Holdet er bygget op omkring 
den rutinerede Lawry, der overtager anførerhvervet 
fra Simpson. 

Her er navnene med spillernes alder i parentes: 
Lawry (31), Chappells (25), Connolly (28), Cowper 

(27), Freeman (23), Gleeson (29), Hawke (28) Inverarity 
(24), Jarman (32), Joslin (20), Mallett (22),' McKenzie 
(26), Redpath (26), Renneberg (25), Sheahan (21), Taber 
(27), Walters (22). Thop.
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Siden sidst 

På repræsentantskabsmødet var der flertal blandt 1. 
og 2. divisionsklubberne for at lade to hold rykke ud 
af 1. division, og at lade dem erstatte af to fra 2. 
division. Det var almindeligt ventet, at bestyrelsen 
ville følge denne vejledende afstemning, men nu er 
det vedtaget, at man bliver ved den gamle ordning 
med kun et holds nedrykning. Det skete blandt andet 
ud fra synspunkterne, at man ikke bør blive ved med 
at ændre på 1. division, at nedrykningsspænding må
ske ikke er befordrende på kvaliteten, og at man måtte 
befrygte, at det bedste af de to hold, der rykkede ud, 
var adskilligt bedre end 2. divisions nr. 2. 

* 

I en del aviser kunne man læse nogle alarmerende hi
storier om, at spillernes ubehøvlede optræden har 
medført, at der praktisk taget ingen dommere var til 
divisionskampene i år. Det viste sig heldigvis at være 
noget af en »and«. Erik Møller, der tager sig af de 
sjællandske dommere, har givet udtryk for, at han er 
vældig godt kørende, og Evald Møller, der har med 
problemerne i Jylland og på Fyn at gøre, har med
delt bestyrelsen, at spørgsmålet er ved at løse sig der. 
Men det er rigtigt, at det er svært at skaffe dom
mere, især i Jylland - det må vel skyldes de store 
afstande - og man må endnu engang opfordre even
tuelle interesserede emner til at henvende sig til Evald 
Møller i Skanderborg. Dommerhonoraret er sat op til 
50 kr. i år mod 35 kr. sidste år, og selv om det stadig 
ikke er nogen herregård, så er det vel alligevel værd 
at tage med, hvis det samtidigt er en opgave, man 
morer sig ved at løse. 
Arets store internationale opgør bliver kampen mod 
Bermuda d. 20.-21. juli i Aalborg. Bermuda vil gan
ske vist ikke være med til at kalde det en landskamp, 
fordi man henholder sig til den internationale regel 
om, at officielle landskampe skal gå over tre dage. 
Men for DCFs vedkommende ville det ærligt talt være 
for småtskårent, hvis man ikke så stort på, hvad Ber
muda mente, og for sit vedkommende regnede det 
som en officiel landskamp. I forvejen spiller vi så få -
alt for få - egentlige landskampe, og spillerne har så 
få chancer for at komme på dette hold, som trods alt 
må være de fleste spilleres Ønskemål, at når der ende
lig kommer en kamp mellem to landshold, så må man 
også knytte det lille - næsten magiske - ord til kam
pen, og belønne de deltagende danske spillere med en 
af de grønne DCF-caps. Hvis DCF af en eller anden 
grund har så store betænkeligheder, kan forbundet 
blot se på Dansk Håndbold Forbund, som regner de 
kampe, man spiller mod de såkaldte udvalgte Øst
tyske hold for landskampe, selv om Østtyskerne på 
grund af de politiske forhold ikke regner dem for 
sådanne. 

Bermuda spiller torsdag d. 18. juli på KB, det er 
bestemt, at modstanderen bliver et udvalgt køben
havnsk-sjællandsk mandskab, og lad os da håbe, at de 

kan gØre det noget bedre end den blege indsats, som 
det tilsvarende hold sidste år leverede mod Oxford. 
Især var markspillet ved den lejlighed så ringe, at det 
burde være en saga blott i dansk førnteklasses cricket. 
Det skulle dog ikke være nødvendigt at indskrive aal
borgensere for at levere et anstændigt markspil. 

* 

En dejlig dansk cricketpige fra Åbenrå, desværre har hun vist /agt 
op. ellers burde hun være selvskreven mod Eng/æn_derinderne. 

Og så - men det sker ganske vist først i 1969 - kan 
vi glæde os til det helt specielle, et engelsk damehold 
turnerer i Danmark, og de skal sandelig spille mod 
danske herrehold. Vi skal skåne læserne for de vittig
heder, der allerede er »fyret« af i den anledning! 
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NOTER 

I 1888 gik en vis mr. Adlam til gærdet. Det er vel ingen 
sensation, men i betragtning af, at mr. Adlam var fyldt 104 
år må det vel siges, at det var en ganske pæn bedrift, at han 
nåede helt derind. Der er altså langt igen for årsungen Tho
mas Morild, som bare var 80 år, da han spillede mod AB 
sidste år. 

• 
Cricket har aldrig rigtig vundet indpas i Kina. Det skyldes 
måske - efter hvad det fortælles - at da spillet i sin tid blev 
indført der, spillede man med bolden i en snor, hvis anden 
ende var fastgjort til kasterens tommelfinger. Man havde der
ved den fordel, at alle markspillerne kunne stå tæt ved gær
det, men spillet blev lidt ensformig, da der sjældent blev sco• 
ret mere end et par point i hver halvleg. 

• 
Skulle der være nogen, der undrer sig over, at man aldrig 
har fået indført danske betegnelser for pladserne i marken, 
kan de godt holde op nu, for man har skam fundet på dan
ske navne. I 1866 udgav »Den kjØbenhanvske Boldspilklub« 
en oversættelse, og når vi bringer de engelske og tilsvarende 
danske navne kan man godt forstå, hvorfor man holdt sig til 
de engelske: 

Point = standser, mid-on = bagmand, long slip = dæk
smutter, cover point = dækstandser, square leg = dæk!Øber, 
mid-of = formand, slip smutter, long-of = langtfor, long
on = langtbag. 

• 
Da man i sin tid indførte cricket på Samoa var det under 
noget specielle former. Holdene bestod af et par hundrede 
spillere på hver side, 4-5 dommere, og 3 gærdespillere ved 
hver sit gærde. Kampene varede som regel i flere uger, og alt 
arbejde blev lagt til side i den tid. Til sidst måtte den sa
moanske Hilmar Bausgård, kong Malietoa, udstede fØlgende 
forbud: 
1. Det er strengt forbudt for to landsbyer at spille mod hin

anden.
2. Det er forbudt for beboerne af en landsby at spille ind

byrdes.
3. Overtrædelse af forbudet vil medføre bØder på 45 dollars

eller tre måneders tugthus (det må da for øvrigt være
noget for finansministeren). 

• 
Middlesex spillede for en del år siden mod Australien. -
Fastbowleren G. 0. Allen kæmper for sin plads på testholdet. 
Woodfull og Ponsford åbner for Australien - Allens første 
bold - en yorker - fjerner Woodfulls midterpind - på den 
anden bold ryger Browns legpind. 

Turen er kommet til legendariske Don Bradman. Udtagel
seskomiteen vogter hver og en af Allens manøvrer. Han tager 
tilløb - 30 skridt - og kaster. En knaldhård bold med god 
længde, en anelse uden for off-pinden. Bradman kanter den 
lige i hænderne på første slippen ved navn Stevens, som taber 
bolden. TRAGEDIE! 

Mens kasteren kæmper en hård kamp med sig selv - han 
er ikke just kendt for sin engelblide tålmodighed - tager Ste
vens bolden op, triller den tilbage til Allen og råber med en 
stemme, der flænger den uhyggelige stilhed: 

Kast efter pindene, din idiot! 

fortsat fra side 38 

BAOR er DCFs anden internationale opgave. Det 
udvalgte hold fra den britiske Rhinarme spiller søn
dag d. 7. juli i København, og det er en kamp, som 
man egentlig også bør se frem til. Englænderne har 
lige den rette klasse - vi kan slå dem, men kun hvis 
vi gør os megen umage. BAOR har været en glim
rende forbindelse for dansk cricket, men det er nok 
snart slut, England skærer ned overalt, også på mili
tærbevillingerne. 

Nis 

Da Vejle slog Bøgballe . . .

Somme tider hører man klager over dårlige baner og 
upålidelige pitche. Hvor utaknemmelige er vi jordens 
børn ikke - hvor let glemmer vi ikke; til ihukom
melse, læs her, hvordan det gik, da Vejle slog Bøg
balle med ni stående gærder. 

Bøgballe er en lille landsby derude, hvor de stærke 
jyder bor, god kost må der til, før man går i gang 
med cricket, så da Vejle ankom, blev holdet fra stor
byen budt velkommen af hele BØgballes befolkning, 
og inden kampen spistes et solidt måltid bestående af 
hakkebøf og bajerskøl for ikke at glemme rabarber
grøden hos BØgballes formand, lærer Andersen . 

Banen var en lyngmark i byens udkant, der var 
ryddet et stykke på 30X 15 meter, som bestod af ren 
sandbund. Der, hvor bolden faldt, blev den liggende, 
man måtte kaste »høje i gærclet« hele tiden - ellers 
nåede bolden ikke frem til gærdespilleren. 

Når bolden røg ud i lyngen, var den svær at finde, 
så man råbte tabt bold adskillige gange i løbet af den 
kamp, men man aftalte, at det kun talte så mange løb, 
som gærdespillerne havde nået at løbe forinden. Der 
var mange »tabte bolde« i den kamp . 

BØgballe scorede først 40, Vejle svarede med 50, 
derefter nåede BØgballe 22, og efter knap tre timers 
spil scorede Vejle det vindende 13. point i anden halv
leg for tabet af et gærde. Af deltagerne på Vejle-hol
det må fremhæves toldassistent Hammerum, samt 
bankbestyrer Arctander, de var gode gærder og fine 
kastere. 

Efter kampen samledes holdene til kaffe med basser 
hos lærer Andersen. BØgballe-spillerne var karle fra de 
omliggende gårde, og alle optrådte i langskaftede 
støvler. Da de blev spurgt om, hvorfor de ikke lige
som Vejle-holdet var i sportsdress og små, lette gum
misko, svarede de: 

»Der er så mange hugorme i lyngen!«
Ak, der spilles hverken cricket i Vejle eller Bøg

balle mere, men søndag den 9. august 1908 mødtes de 
to hold ... 

Nis. (med tak til R. E. Brincker.) 
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