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Crickels ex-forbund 

fylder ao

Den 18. maj 1969 er det80 år siden det første cricket
forbund blev stiftet! 

bet skete den 18. maj 1889, og forbundet hed 
DBU! 

Andetsteds i bladet fejrer vi jubilæet ved at lade 
DBUs generalsekretær Erik Hyldstrup - med med
følgende kommentarer af Thomas Provis - fortælle 
om DCFs løsrivelse fra DBU, og her skal nedfældes 
nogle linier om DBUs stiftelse. 

Når vi tillader os at kalde DBU det første cricket
forbund, er der mange, der vil rynke meget med bry
nene, men sagen var jo ganske enkelt, at cricketspil
lerne i 1889 var altoverskyggende blandt boldspillere, 
og det var da også typisk, at der var flest cricketspil
lende foreninger blandt de ti stiftere, som var: 

Aalborg Cricketklub, Akademisk Boldklub, Bold
klubben Frem, Boldklubben Haabet, Horsens Bold
klub, Kjøbenhavns Boldklub, Kolding Cricketklub, 
Melchorianer Boldklubben, Viborg Boldklub og Øster
bros Boldklub. Cand. jur. F. Markmann, °KB, blev 
den første formand. 

Der skulle gå 20 år inden cricket mistede sin do
minerende position i DBU. Men så skete det også med 
effektivitet. Især i København blev cricket ad åre et 
rent og skært stedbarn, indeklemt i det stadig snæv
rere rum mellem forårs- og efterårsturneringerne -
for den tanke, at cricketspillere ikke også var fod
boldspillere, eller at de to spil kunne leve samtidigt 
og uafhængigt af hinanden var ukendt i mange år af 
Dansk Boldspil Unions historie. 

Det lykkedes ikke i 1889 at lave turneringer under 
DBUs auspicier, men året efter tog unionen initiativet 
til turneringer både i Jylland og København. 

Æren for turneringens start og crickets fremtrængen 
over en bred front herhjemme er først og fremmest 
kaptajn, senere oberstløjtnant H. Hilarius. Kalkau's. 
Ban var anfører på KBs hold, en fortrinlig boldpæda
gog - kaldte man det dengang, i dag ville det vel 
hedde træner - og han afløste 1890 F. Markmann på 
formandsposten i DBU. Den tids Kurt Nielsen var 
med sin glødende interesse og friske initiativ den ·le
dende kraft i en årrække. 

Mens det i København gik godt med turneringerne � 
i de første år, gik det tungere· i Jylland, fotmentlig på 
gru11-d af rejsebesværlighederne, og først da JBU med 
l'ostkontrollør Mazanti i spidsen stiftedes i 1896, kom 
der. for alvor gang i sagerne, og siden har der været 
spillet såvel om det jyske som om det københavnske 
mest�rskab, indtil DCF stiftedes. 

Fem gange i 1800-tallet og konstant siden 1917 og 
indtil DCFs fødsel, spilledes kampene Jylland-Køben
havn. Indtil 1927 var jyder�e priigelknabe, men siden 
var der langt mere jævnbyrdighed. 

Unionskampene var DBUs største gave til cricket
sporten. KBU-JBU var hvert eneste år den altover
skyggende begivenhed, mindre interessante for de to 
unioner var matcht:.rne mod FBU, SBU og LFBU, dis
se kampe var heller ikke inde i en så fast gænge, som 
.rivalopgØrene København-Jylland. DBU afholdt alle 
udgifterne til kampene, og dette var blandt andet en 
af grundene til, at ikke alle cricketspillere var lige 
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Oberstløjtnant 

H, Hilarius-Ka/kau 

lykkelige for adskillelsen fra DBU - for hvem skulle 
nu betale? Skeptikerne kunne naturligvis ikke forudse, 
at tilskuddene fra DIP - tipsmidlerne - efterhånden 
ville blive så rigelige, at arrangementer, som DBU 
ikke dengang ville have drømt om at finansiere, nu 
kan realiseres. 

Det er svært i dag at sætte sig til dommer over 
DBU. Cricket blev jo efterhånden ikke alt for pænt 
behandlet, men hvorfor skulle en union som KBU -
ledet og behersket totalt af fodboldspillere - egentlig 
føle noget for cricket. Det var et ubehageligt vedhæng, 
noget gammeldags, en ting, der lige kunne gå an, 
hvis den holdt sig til sommerferien. JBU var ven
ligere stemt, derfor kom den største modstand mod 
dannelsen af DCF også fra de jyske klubber. 

Vi forstår, hvorfor cricketspillerne ikke løsrev sig 
før 1953. Men når man skal se tilbage, er der nok 
bred enighed om, at cricket ville have stået stærkere 
nu, hvis løsrivelsen var sket tidligere. For at blive den 
stolte svane i slutningen af 1800-tallet, der førte an 
i DBU, blev cricket efterhånden en knap nok tålt 
grim ælling. Fremsynede mænd indså først i 1950, at 
en grim ælling, der højst kunne tilkomme nogle hale
fjer at varme sig ved, aldrig kunne vokse sig hverken 
stor eller stærk. 

Vi er i 1969 ikke blevet den store smukke svane, 
som man kunne have håbet på. Men vi er et selvstæn
digt led i DIFs maskineri, et led, der er ansvarlig for 
sin egen skæbne. Vi ved, at vi har større vanskelig
heder end så mange andre at kæmpe imod, men så 
længe vi hvert år ser idealister dukke op, idealister, 
der kun har en hånlig skuldertrækning til overs for 
de mange spådomme om crickets død, som lød for 
15-20 år siden, så kommer vi stadig nærmere målet:
den smukke - om ikke kæmpestore - svane sejlende
- men ikke spejlende sig - i dansk idræts rummelige
sø. søren Nissen.
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TURNERINGS OVERSIGT 

Spådomme om en spændingsforladt 1. division holder forhåbentlig ikke stik 

- Tre hold i inciterende kamp om avancement til den bedste række

Jens Christensen er ikke 
optimistisk med hensyn til 

udsigterne til spænding i 1. 
division. Forhåbentlig hol
der hans spådomme ikke 
stik - men sidste år skØd 
han nu slet ikke så galt 
endda. 

Det er svært at spå, især om fremtiden, har Storm P. 
sagt engang, men man må desværre konstatere, at det 
ikke er så svært endda med hensyn til 1. division 1969 
- for ikke at sige, at det faktisk er meget let!

Sørgeligt er det, men det er ikke desto mindre
kendsgerningen: Der bliver overhovedet ingen spæn
ding hverken i toppen eller i bunden af vores for
nemste række! 

Med hensyn· til toppen vil det efter min mening 
være en sensation af de største gennem tiderne, hvis 
nogen kan hindre AaB i at vinde det niende danske 
mesterskab på stribe. Så længe Carsten Morild og 
Henrik Mortensen figurerer på samme hold, skifter 
danmarksmesterskabet ikke hænder! 

Nærmeste konkurrent - hvis man kan tale om kon
kurrenter til AaB - bliver formentlig atter Skander
borg, hvis mange talenter i hvert fald nogle år endnu 
vil mangle den fornødne rutine, når de står ansigt til 
ansigt med Morild-Mortensen-konstellationen. 

Såvel Svanholm som Hjørring skuffede en del i 
fjor, fordi de begge havde en par alvorlige break 
downs. Kan de undgå gentagelser af sådan art i den 
kommende sæson, har de måske mulighed for at true 
Skanderborg på andenpladsen, men så heller ikke 
mere. Dertil savner begge holds kasteside variation. 

Hold som Chang, B 1909, Nykøbing Mors og AB 
vil formentlig blive den »bløde mellemvare« i' denne 
sæson, d.v.s. placeret midt i rækken. For alle fire hold 
gælder, at formen som regel er svingende, rrien de bør 
alligevel alle kunne sikre sig tilstrækkelige poi�t til at 
undgå at komme i nedrykningsfare. 

Også Slagelse vil formentlig være i stand til at klare 
frisag lidt lettere end i fjor - om end måske ikke på 
egen styrke, men mere af den grund, at nyoprykkede 
Silkeborg er endnu svagere. Ingen dansk cricketklub 
har vel lidt så trist en skæbne som Silkeborg, der har 
mistet 15 førsteholdsspillede, siden holdet for første 
gang spillede sig op i den fornemste rækh,. De sidste 
seks i den store åreladning har forladt Silkeborg siden 
turneringsafslutningen i fjor - heriblandt folk som 
Azar Ali, Anders Kold og Steen Stilling - så der skal 
faktisk mere end et mirakel til, hvis Silkeborg skal 
gøre sig håb om mere end en enkelt sæson i 1. divi
sion i denne omgang. 

Ud fra disse betragtninger kan min konklusion med 
hensyn til den forestående sæson kun blive, at der 
desværre må være udsigt til en af de mindst spæn
dende sæsoner i mange år, men forhåbentlig bliver 
jeg glædeligt overrasket. 

Jens Christensen. 

INTERESSANT 2. DIVISION 

Skulle sportsredaktØr Jens Christensen få ret i sine 
forudsigelser om en rent ud sagt stangkedelig 1. di
vision, ser det til gengæld ud til, at 2. division skulle 
blive inciterende nok. 

Vi skal nok vare os for at udpege vinderen af denne 
række. Tre hold forekommer os at stå med næsten 
lige store chancer. Det er KB, Ringsted og Århus. 
Var det nye pointsystem ikke kommet, havde vi tur
det regne Århus som vinder, men holdet er ikke just 
kendt for evnen til at rubbe sig ved gærdet, og det 
vil blive en væsentlig egenskab at besidde i år. KB
erne hører ganske vist ej heller til »the swinging type«, 
men taler rygterne sandt om, at Erling Krogh Ander
sen skulle vende tilbage i al siri fordums glans og her
lighed, så vil alene han betyde en sådan forstærkning, 
at det kan blive udslaggivende. Endelig er der Ring
sted, der sidste år blev nr. to, vi tror det unge eutusi
astiske hold vil få størst glæde af at vente et år 
endnu med avancementet, så skulle grunden efter
hånden være lagt til en stor fremtid. 

Sorø er for ukonstant til at blive nr. et, men uden 
tvivl vil holdets udmærkede gærdeside bevirke, at de 
tre forannævnte hold vil støde på svære vanskelighe
der og måske endda skuffelser henad vejen. 

Nyoprykkede Herning skulle være god nok til en 
placering i midten af rækken sammen med Køge og 
Holstebro, B. 1913, Skanderborg II og Fredericia må 
slås i bunden, vi tvivler på, at Fredericia kan klare 
den, Kurt Østergårds bedrifter får svært ved alene at 
holde skuden oven vande. 

BLIVER DET GLOSTRUP I AR? 

I 3. division øst står Nykøbing Falsters veteraner klar 
til nye bedrifter, men mon ikke· det. qliver Glostrups 
tur i år til at prøve lykken i en opryknings\camp. 

Med tilgang fra Nykøbing Mors. i form af, Ole 
Hedegård, synes forstadsklubben et i ·h.lert fald,' gær
demæssigt ubehageligt mandskab at bide skeer med. 
Kerteminde - nedrykket fra 2. division - er ingen
lunde chanceløs, og med det færre antal kampe skulle 
holdet kunne være ved fuld styrke i hele turneringen, 
og så er fiskerbyens sønner slet ikke så rare, som de 
lod til i fjor. 

Svanholm II og Soraner Il er rykket op fra mel
lemrækken, i hvert fald Soranerne skulle have ma
teriale nok til at kunne gøre sig gældende, bundplad
sen bli.ver sikkert afgjort mellem Svanholm Il, Balle
rup og Næstved. 
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UOVERSKUELIGT I VEST 

I vestkredsen ser det mere uoverskueligt ud. Arhus II 
og Viborg er nye hold i denne række, der i modsæt
ning til østkredsen er en dobbeltturnering. AaB II vin
der sandsynligvis, men plejer ikke at ville rykke op, 
så 1969 skulle være en passende lejlighed for Grenå, 
der med et avancement måske kunne få et tiltrængt 
incitament. Grenå er en af de efterhånden få klubber, 
der ser stort på ungdomsarbejdet. 

Bunden kommer sikkert her til at bestå af Arhus II 
- det kommer dog an på Børge Lorentzen - og Ny
købing M. Il. Viborg skulle have iver og interesse nok
til en placering i midten.

DE ØVRIGE RÆKKER 

Mellemrækken øst bliver vundet enten af AB II eller 
nyoprykkede KB Il. Det bliver et opgør af de store, 
når disse to selvbevidste mandskaber mødes, den 
fynsk/sydjyske kreds skulle gå til Esbjerg, der i jubi
læumsåret har lovet at gØre noget ved det, mens 
Chang II formentlig trækker det længste strå vestpå. 

Endelig er der A-rækken, der byder på tr� nye hold 
i form af Ringsted III, Soraner III og Slagelse 11, 
hvortil kommer Svanholm III fra sidste år, her bliver 
det nok mere et spørgsmål om at gennemføre turnerin
gen end at vinde rækken for klubberne. 

UNGDOMSRÆKKERNE 

Det er naturligvis halsløs gerning at sige noget om 
vinderchancer i disse rækker, men lad os alligevel 
prøve, så drengene kan få lejlighed til at grine ad os, 
når året er gået, og vi har tippet galt. 

Vore tips i juniorrækkerne: På Sjælland: AB - på 
Fyn: Kerteminde - Sydjylland: Skanderborg (men pas 
på Dronningborg) - Nordjylland: AaB. 

De fire drengerækker: Sjælland: KB - Fyn/Sjæl
land: Skanderborg - Midtjylland: Viborg - Nordjyl
land: Hjørring. 

Lilleputrækken, der byder på tre nye hold i form 
af AB, Glostrup og Nykøbing Falster, plejer at vindes 
af Køge, men AB under Thomas Provis' ihærdige le
delse er ikke uden muligheder. 

Nis. 

På rundtur 1 1. og 2. divisionsklubberne 

Nykøbing Mors og Silkeborg igen ramt af spillerflugt 

1. og 2. divisionsklubbernes bold byder ikke på alt
for mange sensationer i form af klubskifter her op til
den kommende sæson.

Meget væsentligt er det dog, at Otto Gade i reali
teten har sagt farvel til Nykøbing Mors. Han har fået 
arbejde i Ribe, og spiller muligvis i Esbjerg. Otto Gade 
har dog stadigvæk bopæl i Nykøbing Mors og vil mu
ligvis spille nogle af hjemmekampene for sin gamle 
klub. 

Otto Gade 

Gade er en af de få, som har holdt stand i Nykø
bing - denne by, som på grund af sine fortvivlede 
arbejdsmuligheder har meget svært ved at holde på 
sin ungdom. Nykøbing har ganske simpelt mistet så 
mange udmærkede spillere indenfor de sidste år, at de 
udmeldte kunne danne et 1. divisionshold helt for sig 
selv. 

Tabet af Otto Gade betyder ikke blot noget spille
mæssigt, men så sandelig også ledermæssigt for mor
singboerne. Det var Otto Gade, der efter Peter SØ-
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rensens afgang til Viborg tog sig af ungdomsholdene 
og skabte f. eks. sidste års junior-danmarksmestre. 

Foruden Otto Gade har Nykøbing sagt farvel til 
åbningsgærdet Ole Hedegård, som i den kommende 
sæson vil spille for Glostrup, men for en gangs skyld 
har det ikke været afgang det hele for fjordbyen. Sil
keborgs Azar Ali er flyttet til Thisted, og vil spille 
for Nykøbing, et interessant moment i Nykøbings el
lers ikke alt for inciterende gærdespil. 

Det er gået slemt ud over Silkeborg, udover Azar 
Ali har Steen Stilling, Anders Kold, Jørgen Rasmus
sen og Poul Rasmussen sagt fra, Stilling og Poul Ras
mussen håber man dog at få overtalt til at stille op, 
men ingen af dem vil kunne træne. Dertil kommer 
banevanskeligheder - den nye bane er ikke klar, og 
den gamle er ved at blive brudt op - så der er lyse 
udsigter. lait har Silkeborg i de sidste par år, ligesom 
Nykøbing Mors, sagt farvel til et helt hold. 

AaB har ingen fornyelse udefra, men har nok af 
konkurrence indefra. Juniorspilleren fra sidste år, Pe
ter Christensen, og Svend Age Jeppesen, som med 
sine næsten to meters hØjde burde kunne blive en god 
åbningsbowler, presser mest på. 

Chang har fået Ole Jacobsen og Kurt Jensen fra 
Arhus, og håber på at få glæde af Finn Nielsen, der 
har været udlånt til Ballerup. Og for at blive i det 
nordjyske vil Hartmann Petersen helst ikke spille på 
1. divisionsholdet i Hjørring, men hvor længe det va
rer, kan man nok have sine tvivl om. Derudover er
Dennis Råhave forsvundet tilbage til AB, så ham hav
de man kun til låns i et års tid.

I Horsens regner man ikke med at se Jens Age 
Brønd, og man lider under de sædvanlige utilfreds
stillende baneforhold, som virker hæmmende i en
hver henseende. 



SOM SMURT I OLIE 

I Skanderborg går det til gengæld som smurt i olie, for 
både klubbens 1. og 2. divisionshold kan glæde sig 
over at råde over tropperne fra sidste år plus hvad 
der måtte komme af nyoprykkede juniorer. 

B. 1909 har fået Mogens FausbØll, der sidste år spil
lede i KB, som den nye, og man regner med, at Ralf 
Andersen vil dukke op og gå ind for det med fuld 
musik efter hans et-årige pause. 

Slagelse venter come-back af Bent Helt samt af 
den tidligere keeper Gert Hansen. - AB har fået til
gang af Changs keeper Niels Torp Andersen samt af 
AaB's Torben Hansen, der har slået med stokken som 
ishockeyspiller i KSF i et par år, mens Svanholm mø
der med den til tider gode gamle garde fra i fjor. 

Slutteligt er Soranerne hårdt ramt. Allan Bloom er 
i udlandet hele sæsonen, mens anføreren Jørgen Han
sen på grund af DCF- og privatarbejde kun vil spille 
på 2. holdet. 

EKS-LANDSHOLDSSPILLER 
FAR COME-BACK I KB 

I 2. division forekommer det mest betydningsfulde, 
at Erling Krogh Andersen omsider har lagt fodbolden 
på hylden, og har lovet at gå ind for det med fuld 
musik på KB's 1. hold. Han er ikke ældre, end at der 
stadig kan blive en landsholdsspiller ud af ham, og 
han vil utvivlsomt blive et uhyre vigtigt kort på KB's 
ærgerrige, oprykningslystne hold. 

Århus har sagt farvel til Ole Jacobsen og Kurt Jen
sen. Formanden, Jørgen Morild, og Erik Madsen hå
ber de unge kan slå dem af holdet, men det kan man 
vel nok tvivle på. Måske dukker Børge Lorentzen op. 

Ringsted er så ivrig, at klubbens 2. divisionshold 
blev lidt stødt, da Køge meldte afbud til en tra,_nings-

kamp søndag den 20. april med den begrundelse, at 
'der lå sne på banen. Og hvad skulle det da også be
tyde? - Holstebro er i så god gænge, at klubben har 
udfprdret AaB til en træningskamp, mens B. 1913 
håber på at kunne spille de to unge talenter Chr. Thor
mose og Jørgen Hvidkær ind på holdet. 

E. Krogh Andersen 

Køge har fået tilgang fra Hjørrings pålidelige gær
despiller Per Nielsen og regner med at have Ebbe 
Hansen med hele sæsonen, mens Sorø er uforandret. 

Herning har som den eneste klub kunnet indendørs
trænet med »ægte cricket«. I Herning-hallerne havde 
man ikke noget mod, at der benyttedes sædvanlige 
cricketbolde, og så vidt vides Ødelagdes inventaret ej 
heller. Tilgangen af Kaj Ove Jensen, Bent Ove Ander
sen og Folmer Christiansen - alle tidlige Nykøbing 
Mors-spillere - har givet denne klub nyt liv. Ja, end
da så meget, at formanden Svend Nielsen regner med 
at kunne lægge op - men, mon dog? 

Endelig er der Fredericia, som får det svært, sand
synligvis uden kasteren Svend Erik Jensen og med 
meget dårlige træningsbetingelser. Men så længe klub
ben har Østergaard-klanen går det forhåbentlig ikke 
helt galt. Nis.

Allceg el besøg og se 

CRICKET 

bats - bolde - handsker - støvler - skinner - beklædning 

STUART SURRIDGE - SLAZENGER - GRAYS 

TELEFON TRIA &200 
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Helhjertet præstation nødvendig 

for at undgå øretæve mod Bermuda 

Så skal cricketfolket til landskamp igen. Det er efter
hånden længe siden, der er blevet budt på en rigtig 
ægte hjemmelandskamp, men i Skanderborg lørdag 
den 31. maj og søndag den 1. juni sker det. 

Opgøret mod Bermuda, der gik i vasken i fjor, fin
der nu sted, og det er synd at sige, at den falder på 
et ideelt tidspunkt af sæsonen. 1. division er kun nået 
gennem to spilleomgange og 2. division een, når lands
kampen spilles, og vore spillere kan ikke være i den 
helt store matchtræning. For at bøde lidt på det, har 
DCF arrangeret fællestræning den 2. og 3. maj i Skan
derborg og i pinsen i Århus. 

Bermuda bliver en for stor mundfuld - det kan der 
desværre ikke herske tvivl om. Den tidligere engelske 
testspiller Mike Stewart, der gæstede Danmark for no
gen tid siden, mente, at Bermuda under egne forhold 
- og her tænkes på gruspitch, havde 4-5 spillere af
engelsk teststandard, hvilket lyder højst foruroligende.

Bermuda er en Ø-gruppe i Atlanterhavet placeret 
groft sagt midt mellem Syd- og Nordamerika. Ø-grup
pen øver en meget stor tiltrækning på rige amerikan
ske turister, for hvem det er en slags riviera. Ialt er 
der ca. 40.000 indbygere, og interessen for cricket er 
så stor, at dagen for den årlige cupfinale er blevet er
klæret for national helligdag. Der har været op til 
15.000 tilskuere til denne begivenhed - altså over 1/3 
af indbyggerne. Øerne er blevet gæstet af testhold fra 
bl. a. Pakistan, England og Vestindien, ligesom ad
skillige engelske countyhold har aflagt besøg. Bermuda 
har ved disse lejligheder vist sand styrke - båret frem 
af et publikum der skaber en stemning af karneval og 
farver, og som hader langsomt spil. 

Mod disse først og fremmest vestindisk inspirerede 
cricketers skal Danmark stå sin prøve. Gid vejret vil 
arte sig, og DCF-holdet kan leve op til de udmær
kede præstationer fra sidste år. 

Til fællestræningen - og dermed formentlig også til 
landskampen - er der fra de egentlige landsholdskan
didater indløbet afbud fra Finn Nistrup, Bjarne Lund 
Petersen og Hans Fausbøll. Dermed kommer man i 
bekneb for en keeper, der samtidig har klasse som 
gærdespiller. De keepermæssige forudsætninger har 
Niels Torp Andersen, nu AB, utvivlsomt, men ikke 
landsholdsklasse som gærdespiller. Interessant skal det 
blive at se, om UK udtager Danmarks for tiden ene
ste yngre slowbowler, Changs Torben Skov Nielsen. 
Han må under ingen omstændigheder vælges, hvis 
ikke anføreren Carsten Morild er indstillet på at be
nytte ham som kaster. 
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Husk kampene! 

DCF - Bermuda 
den 29. maj på AB's anlæg, spilletid kl. 11-19 

Danmark - Bermuda 
den 31. maj og 1. juni i Skanderborg 

spilletid lørdag kl. 11-19 
spilletid søndag kl. 10-18 

Der er spilletid lørdag fra kl. 11 --'l 9 og søndag fra 
10-18. Det er den første landskamp i nogen idræts
gren i Skanderborg, og byen - og klubben - vil gØre
alt for at skabe den perfekte ramme om kampen. -
Bermuda modtages på rådhuset forinden, og Skan
derborg by er vært ved middagen.

Der bliver formentlig ikke - som der har været 
avis-snakket om - fjernsynsudsendelse fra opgøret. 
Det skyldes dels, at Danmarks Radio er inde i en 
spareperiode og dels at man er bange for, at opgøret 
kan blive en tvivlsom propaganda. Det er svært at 
sige, hvor stærke Bermuda er, men er de op i nærhe
den af testkvalitet, ligger den fare snublende nær, at 
Danmark bliver »blæst ud af banen«, og det vil være 
en meget dårlig propaganda. Fra sportsredaktionen på 
fjernsynet er der i stedet luftet tanker om at bringe 
en transmission fra en af de hjemlige turneringskam
pe, om hvilken man på forhånd kan regne med, at 
der er jævnbyrdighed til stede. 

Forinden landskampen i Skanderborg varmer Ber
muda op med en kamp mod et hold udtaget af sjæl
landske og københavnske spillere torsdag den 29. maj 
fra kl. 11-19. Opgøret foregår på AB's bane i Bag
sværd, hvor der er ideelle forhold for tilskuerne. På 
trods af at kampen spilles en hverdag burde entusi
asterne dukke op. I hvert fald Bermuda er et besøg 
værd, og med hensyn til det københavnsk-sjællandske 
hold har UK givet sig selv lov til - om fornødent -
at hente forstærkning fra Jylland og Fyn. 

To store interessante opgaver ligger forude for vore 
elitespillere. Og bagefter vanker der en landskamptur 
til Holland og Tyskland. Nis. 

Molenweg, Meer, post Hoogstraten, Belgien 

Cricketudstyr 
Stort udvalg i cricketbolde, 4 slags australske, 
indiske og engelske. 
Stærke kokusmåtter til kr. 1.050, tasker, bat 
(også med stålhåndtag, handsker, overliggere, 
kastemaskiner, plæneklippere, skinner, skridt
beskyttere, bevægelige screens, slipmaskiner, 
gærdepinde, keeperhandsker, etc. 
Skriv efter privat - eller klubbrochure. 

Eurosport søger repræsentanter i Danmark 



Redaktøren og to succesledere sætter 

Ungdomsarbejdet 

under debat 
Nyrekrutering, ungdoms- og propagandaarbejde, burde 
være en umådelig vigtig bestanddel af det arbejde, som 
DCF's bestyrelse varetager. Man føler desværre ikke al
tid, at det er sådan - et nyligt eksempel har fået os til 
at fare i blækhuset. 

Indenfor andre forbund regnes det for en selvfølgelig 
ting, at vinderne i ungdomsrækkerne på en eller anden 
måde hyldes, så de pågældende selv kan se, de har ud
ført en virkelig præstation. F. eks. indenfor københavnsk 
håndbold belønnes en ungdomsrækkevinder med at et 
bestyrelses- eller udvalgsmedlem kommer til stede ved 
den sidste kamp og hylder de pågældende med nogle 
pæne ord plus en lille beskeden nål til en indkøbspris på 
en 3-4 kr. Drengene - eller pigerne - er naturligvis him
melhenrykte for denne nål. De bærer den ved enhver lej
lighed og viser den frem til deres kammerater. Altså -
et udmærket propagandanummer. 

At fabrikere nåle til alle ungdomsrækkevinderne i cri
cket ville koste ca. 600-700 kr. om året - det er mindre 
end 1/100 af DCF's tildeling til frit forbrug fra DIF. 
Ungdomsudvalget har i den forløbne vinter stillet forslag 
om disse nåle - økonomiske betænkeligheder kunne det 
jo dårligt støde på - men forslaget blev fejet af bordet i 
bestyrelsen. 

Forklaringen må være, at et flertal af bestyrelsens med
lemmer er ude af kontakt med ungdomsarbedet. 

DCF har i Øjeblikket flere ungdomshold end nogensinde 
tidligere. En kendsgerning, der lyder besnærende, men 
tallet er trods alt ikke overvældende stort, og ønskes i 
hvert fald adskilligt større. DCF har i modsætning til så 
mange andre forbund ikke stort arbejde med at få en 
turnering til at køre. Der skal ikke stilles dommere i 
ungdomskampe, der skal ikke skaffes baner eller turne
ringsledelse på spillepladsen. Problemer opstår kun ved 
eventuelle uregelmæssigheder. 

Derfor skulle man mene, at der var kræfter til overs 
til det propagandamæssige, det rekrutterende. Presse og 
radio skulle bombarderes i langt højere grad end det er 
tilfældet, seminarier og kostskoler skulle forsøges at gøres 
interesserede. 

Det er en stor mundfuld på een gang, og måske skulle 
man forsøge at få rettet småtingene først. 

Instruktionsbogen lå færdig fra bogtrykkeren adskil
lige måneder før den blev sendt ud. Vintermåneder, hvor 
den kunne være anvendt til at give impulser til indendørs
instruktion. 

Materialetilskuddene til ungdomsholdene, der - uden 
DCF's skyld - er alt for små, kommer klubberne i hænde 
på ganske vilkårlige tidspunkter. Sidste år den 17. juni, 
hvor man må formode at ansvarlige klubledere har ind
købt materialerne. 

Instruktionskurserne kører, trods virkelig god engelsk 
bistand, for tilfældigt. Det nytter ikke at lade Ted Whit
field stå med næsten 40 dænge af vidt forskellig stan
dard, som tilmed ikke forstår, hvad han siger, på Vejle 
Idrætshøjskole, hvor begrebet en anstændig pitch - eller 
en bane - er totalt ukendt. Kurset blev en lejrskole -
udmærket, men ikke lige DCF's opgave. I København gik 
det bedre, men også her var standarden - og alderen -
for forskellig. 

I Crabtree har man en gav,e fra himlen - og han bru
ges forkert. Gang på gang er man blevet skuffet over til
slutningen til denne eminente pædagogs strålende kurser, 
og adskillige gange er DCF blevet opfordret til at ændre 
tidspunktet, som traditionelt er i begyndelsen af maj, hvor 
hverken den skolesøgende del eller den talrige eksamens
læsende del af ungdommen kan komme. Alligevel bliver 
man ved med at lægge kurset på samme tidspunkt. Man 
troede, at grunden var, at Crabtree ikke kunne komme 
på et andet tidspunkt, men dette er ikke forklaringen. 

·Crabtree kan godt komme i begyndelsen af sommerferien.
Hvad er så årsagen? Hvis det er fordi Vejle er optaget
i sommerferien, må der kunne findes et andet sted.

Kursusvirksomheden må laves om. Whitfield skal ikke 
sættes til at undervise rene nybegyndere - hvilken spild 
af kraft. Han skulle tage sig af de virkelige talenter på 
kortere kurser, og derefter sendes på propagandatogter 
til klubber, kostskoler og seminarier. 

Og mon ikke det kunne lykkes at få Crabtree nogle 
dage ind og undervise gymnastikstuderende. Er forsøget 
nogensinde gjort? 

Ligegyldighed er et hårdt ord at bruge, men det er det 
mest betegnende, når forbundet først ca. 10 dage før de 
første ungdomskampe spilles, meddeler klubberne pro
grammet for ungdomsturneringen. Meget kan siges - og 
er blevet sagt om tidspunktet for turneringsprogrammets 
udsendelse - men der gives undskyldninger. Derimod kan 
jeg umuligt finde nogen forklaring på, at forbundet ikke 
sender programmet for ungdomskampene ud i duplikeret 
stand sammen med seniorprogrammet, som kom den 19. 
marts 1969. Er det bestyrelsens mening, at ungdoms-
kampe er så ligegyldige? Nis. 

CRICKET I SKARP KONKURRENCE 

Peter Sørensen, Viborg, skriver: 

En kendt og dygtig cricketungdomsleder vendte for få 
år siden cricket ryggen med ordene: »Det er håbløst, 
dansk cricket overlever ikke«. Af og til må jeg desværre 
give ham ret, men hvad er grunden? 

Hvad forventer vi egentlig det hele skal resultere i? 
Vi må lige gøre os klart, at foruden fodbold, håndbold 
og gymnastik, som vel nok er de største grupper, findes 
der 25-30 større eller mindre specialforbund. Desuden 
diverse uniformerede korps, bygarder, ungdoms- og fri
tidsklubber, udvidet skolegang og uddannelse for flere 
end tidligere. Altså skarp konkurrence, og hvorfor så lige 
netop vælge cricket, hvor det tager ca. 15 år at opnå de 
fornødne tekniske færdigheder for virkelig at få fornøj
else og resultater af sine anstrengelser. 

Peter Sørensen 

Eller sagt på en anden måde: Mens man i så at sige 
alle andre sportsgrene opnår topresultater i de yngre år, 
fra 15 til 30 år, er det almindeligt, at en cricketspiller 
først topper i 30-års alderen. Derefter kan det næppe un
dre, at mange fra at være aktive, hurtigt bliver »brak
tive« inden for klublivet, idet familie og erhverv netop 
i denne periode kræver en heltidsindsats. 

Og så har vi ledermangelen - alt for få aktive betaler 
af på den gæld, de står i til cricketsporten i form af 
egentlig foreningsarbejde, bestående af at modtage og 
\'ejlede den næste generation. 

Det kan heller ikke undre, at den »faste stok« derefter 
føler sig ladt i stikken og vrider og vender hjernen for 
at finde patentløsninger på, hvordan man fremmer cri-
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cketsporten. Opgaven er ikke umulig, drenge af i dag vil 
gerne spille cricket, men der mangler konstant en gene
ration i dansk cricket, nemlig den, der har travlt med 
familie og erhverv. ' . 

Frem af busken og betal af på gælden til dansk cricket! 

Peter Sørensen. 

NB.: I skrivende stund står min kone bag min ryg og 
læser med. Hun vrøvler noget om at måtte undvære man
den hver søndag hele sommeren ja, selv i sommerferien. 
Og bedre bliver det ikke, siger hun, når manden både er 
aktiv og ungdoms/eder. Så er der ovenikØbet noget med 
vintertræning og forskellige arrangementer i den tid -

men det har selvfølgelig slet ikke noget med det her at 
gøre - eller har det? 

ORD KAN IKKE GIVE INSPIRATION 
TIL NYE AKTIVITETER 

Henry Buh!, Husum, skriver: 
Jeg er blevet bedt om at komme med forslag til nye 

ideer indenfor ungdomsarbejdet. Men jeg tror ikke, jeg 
kan. Jeg tror i det hele taget ikke, andre mennesker i 
ord kan give inspiration til nye aktiviteter. Men en be
gyndelse kan måske gøres ad denne vej. 

Det er af betydning, at man vinder genklang for de 
tanker og ideer, man arbejder med. Uden den genklang, 
jeg har modtaget fra DCF og mange cricketentusiaster i 
Danmark, havde vi ikke kunnet gennemføre at starte cri
cket her i Sydslesvig. 

Henry Kirstein Buill 

Frem for at sige, hvad andre kan gøre, kan jeg kort 
fortælle om, hvad vi har lagt vægt på. Først og fremmest 
at få skabt en gruppe af drenge, som ikke kun på cricket
banen eller i gymnastiksalen kan lide at være sammen, 
men også er sammen udenfor. Det er med held lykkedes. 
Fundamentet for dette kammeratskab har vi skabt ved 
forskellige weekendophold og ferieophold på Vejle Idræts
højskole og Jaruplund Højskole. Her har cricket ikke al
tid været hoved-aktiviteten, men vi spiller fodbold, bord
tennis, løber på skøjter etc. Selvfølgelig spilles der også 
cricket, der er jo mange ting, der skal læres. Det gør vi i 
gymnastiksalen til daglig - og i vore ferier på Jaruplund 
tager vi ind til idrætshallen i Flensborg. Det er virkelig 
noget meget spændende og lærerigt. Det har vist sig, at 
drengene ad denne vej uden alt for megen kedelig instruk
tion selv kan lære en perfekt batfØring, da de ikke er så 
bange for at angribe en gummibold. Har de først lært 
at reagere og forsvare sig mod disse bolde, er cricket
bolden senere blot mere spændende. 

Indendørs cricket har givet os vind i sejlene. Drengene 
kan virkelig lide det. Jeg tror, at der i indendørs-cricket 
ligger den saltvandsindsprøjtning, som bØrne- og ung
domsarbejdet måske trænger til. 

Henry Buh/. 

Støt forbundet! 
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Kricket erstnials in der Bølle 

Zum ersten mal in der Geschichte dieses Sports fand ein· 
Kricket-turnier in d.er Ha/le, siatt. »Idrætshallen« erwies 
sich auch fiir diese hier so se/tene Sporfart ais hestens 
geeignet, die Aktiven selbst fanden hier fast ideale Spiel
bedingungen vor. Sieger des Jugend-Turniers wurde die 
Mannschaft von Arhus Boldklub, Skanderborg belegten 
den zweiten Platz, »Husum Ungdoms- und Idrætsfore
ning« alt Veranstalter wurde Dritter, und erst auf Platz 
4 kam die AB-Mannschaft. 

Ovenstående er hentet fm Slidschleswigsche Heimat
zeitung, og alene det, at der skrives om cricket i en tysk 
avis er usædvanligt nok. Så ser man stort på, at referatet 
indeholder den ganske fejlagtige »sensation«, at den før
ste indendørsturenring i cricket skulle være spillet i Flens
borg Idrætshal søndag den 14. april. 

Men dette gØr ikke den utrættelige Husum-leder Henry 
Buhls glimrende initiativ mindre. Han havde arrangeret 
en turnering for drengehold med deltagelse af Husum, 
AB, Skanderborg og Århus, og weekenden blev en stor 
oplevelse for drengene. - Arrangementet var perfekt og 
kampene forløb glimrende, selvom det var noget uhel
digt, at Skanderborg og Århus kom med drengespillere 
- der ikke var drenge. En af jyderne mødte med et vel
voksent skæg. Det er da vist til gengæld første gang i hi
storien - i en drengekamp, altså.

Turneringen vandtes af Århus foran Skanderborg, mens 
Husum i en fin lmmp om trediepladsen slog AB. Husum
spillerne viste udmærket teknik og forståelse - det har 
vi fra Thomas Provis og Peter Hargreaves, som i oven
nævnte dagblad samt i Flensborg Avis udnævnes til in
ternationalt anerkendte spillere og »Kricket-Experten«. 

Bare de nu kan tåle det . . . Nis. 

Glæden før sæsonen 

Jeg var lige ude om cricketbanen den anden dag. 
Det var ikke fordi jeg egentlig skulle noget derude. 
Men vejen faldt næsten forbi, og jeg synes lige, 
jeg ville kikke ind. 

Grønsværen lå tung, mat og forfrossen, men al
ligevel forventningsfuld. Håbefuld efter de kom-
1;11ende måneder, hvor mænd i hvidt, stor,e og små, 
igen let og tungt vil løbe over den. 

Jeg kunne ikke dy mig. Trods kontorsko skulle 
jeg lige et smut ud til pitchen. Bare se, bare mær
ke, bare fornemme. Jeg ville have bowlet, sådan 
uden ball, men tog mig i det. Den imaginære gær
despiller var heller ikke parat. 

Det er sundt og godt for en cricketspiHer, sådan 
lige inden det rigtigt går løs, at lægge vejen forbi 
for at kikke. Træning giver det unægteligt ikke me
get af, men masser af lyst. Jeg kunne, hvad jeg 
ellers aldrig kan, have bowlet den mest udspeku
lerede legspinner den dag. Og havde jeg haft et bat, 
var gæsternes fastbowler blevet hook'et ud til fire 
runs. Når man sådan står der alene, så kan man 
det hele. 

Da jeg slendrede ind og noterede, at skoene og
så havde været med på midten, kom minderne væl
tende. 

Kampene i Nørre Alle, hvor AB dystede med 
de store. Per Martens hurtige, elegante tilløb efter
fulgt af en buldrende kanonhård bold. Det herlige 
klask i keeperhandskerne. Eiler Haurbergs vidun
derlige cut, Provis' lidt ukontrollerede, men effek
tive firer. P. A. Svendsens rolige åbningsspil. Kam
pe på KB med Eigil Nielsen i elegant og festlig 
stil, og Pockendahls uforglemmelige kommentarer. 
Eiler Baunehøj, hvor jeg næppe tror mere end en 
håndfuld af etageboerne, trods bopæl der i årtier, 
fandt ud af, hvad det i himlens navn var for et 
besynderligt spil, som voksne mennesker der gik 
og legede. 

Dejlige minder og gode timer dukkede op. Da 
jeg kom hjem sneg jeg mig ind på loftsrummet 
for at konstatere om alt nu også var der. Battet 
blev taget ud, fik lidt ekstra olie - og så ringede 
jeg ,i øvrigt ti,J klubformanden og meddelte, at mig 
kunne de godt regne med i år ... 

Jørgen Mizander. 



 

Fra de internationale arenaer: 

VESTINDIENS FALD 

I Australien nyder man solen og går i vandet 1. jule
dag, for i Australien har man nemlig sol, varme, som
mer og cricketsæson, mens vi herhjemme sjokker 
rundt i sne til knæene. Årets højdepunkt i australsk 
cricket var testserien mod Vestindien - den serie, der 
skulle betyde tronskiftet i toppen af cricketverdenen. 
Vestindien, under Gary Sobers ledelse, har de sidste 
syv år været verdens bedste cricketnation, men alde
ren tærer nu på Sobers og hans årgang, og Australiens 
unge mandskab overtog 1. pladsen på ranglisten, hvor 
kun Sydafrika truer dem. 

Serien indeholdt fem kampe, Australien vandt tre, 
Vestindien en, og en endte uafgjort. Dette resultat var 
ungdommens sejr over de ældre, en sejr for den au
stralske kampvilje over den vestindiske modløshed. 

Australiens UK, under ledelse af Don Bradman, fik 
sin velfortjente belønning for det 'mod, der udvistes, 
da man sidste sommer sendte et så ungt og uerfarent 
hold til England. 

Holdet er nu modnet og klar til at besejre et hvilket 
som helst hold i verden. Dets bedste aktiver er den 
taktisk velfunderede anfører Lawry, de tre teknisk 
velfunderede gærdespillere Walters, Lawry og Chap
pell og et varieret kasteangreb. 

Vestindien synes derimod at være et hold, der træn
ger til en radikal fornyelse. Sobers har på sit hold 
otte mand over 30 år, og den store rutine kan des
værre ikke længere opveje manglende fart og præ
cision i kastningen, manglende hurtighed og sikkerhed 
i markspillet og svigtende koncentration ved gærdet. 
Holdet viser stadig Øjeblikke med vidunderligt cric
ket, men stabiliteten vakler. 

Selvfølgelig har man stadigvæk Sobers i fuld vigør, 
selv om han er 32, men også han viser tegn på træt
hed. For første gang i flere år blev der i Australien 
rettet kritik mod hans evner som anfører, ja, han 
havde ifølge pressen endog taktiske svagheder (han 
som ellers er blevet kaldt taktikkens og intutionens 
mester). 

Men tilbage til testserien. Australien vandt den 
som sagt 3-1, og kendetegnende for denne i øvrigt 
vellykkede serie var et hav af point. Australien nåede 
fire gange over 500, Vestindien en gang (616). På 
det australske hold fandt man måske verdens tre 
mest solide gærdespillere, Walters, Lawry og Chap
pell, som tilsammen scorede 1914 af Australiens 3434 
point. 

BONDEDRENGENS FANTASTISKE 
PRÆSTATION 

Ian Chappell startede serien stærkt (117, 50 og 165), 
men han manglede heller ikke selvtillid, for hans 1. 
klasses gennemsnit var før serien på 99,00. Senere i 
serien overlod han den førende rolle til Doug Wal
ters, bondedrengen fra N. S. Wales, der for tre år 
siden debuterede på testholdet mod England med et 
century i hver halvleg. Han synes nu helt at have 
genfundet formen efter at have aftjent sin værnepligt, 
og han nåede et formidabelt klimaks i den femte test. 
Her indskrev han sit navn i historien (i crickethisto-

rien i hvert fald) ved som den første i verden at 
score et dobbelt century i den ene halvleg og et cen
tury i den anden. Hans halvlege i serien var så impo
nerende som 76, 118, 110, 50, 242 og 103, cifre, der 
taler ganske for sig selv. 

Lawry var simpelt hen Lawry, hvilket vil sige en 
udpræget modvilje mod at miste sit gærde og med et 
specielt talent til at holde samme, indtil der står 100 
eller 200 på hans konto. En irriterende type for en
hver kaster. 

Bill Lawry 

For Vestindien gjaldt det, at man håbede at kunne 
klare sig igennem med de gamle kræfter, og man gav 
faktisk ikke de nye spillere nogen chance, bortset fra 
Carew, som spillede sig ind som fast mand på test
holdet med en række gode innings som åbnings
gærde. 

Ellers lyste alle stjernerne kun op i korte glimt. Der 
blev simpelt hen lagt for tung en byrde på Sobers 
skuldre. Han skulle være næsten hele kasteangrebet, 
og det kunne han ikke bære. Ved gærdet gik han ind 
som nummer seks, en position, hvor han næsten altid 
skulle redde en allerede dødsdømt innings. Faktisk 
burde en batsman af hans klasse gå tidligere ind, og 
der er sikkert noget om, »at hans geni er spildt som 
nummer seks«. Men det er jo ham selv, der be
stemmer. 

At man med god grund kan kalde ham for et 
geni, beviste han i den første test, hvor han skaffede 
sit hold sejren ved at tage seks for 73 i Australiens 
anden halvleg. Det var på det tidspunkt tydeligt, at 
pitchen og australierne var »modtagelige« for legspin, 
men Sobers havde ingen legspinbowler. Hvad andet 
var der at gøre end selv at forsøge at kaste legspin. 
Det gjorde han så og fik seks for 73. Sobers har nu i 
testkampe kastet alle variationer, hård kastning, se
ambowling, uortodoks off-skruekastning, googlie og 
langsom legspin, så nu mangler han bare at lære at 
kaste med højre hånd hver anden bold. Fantastisk 
alsidighed. 

2. test blev vundet med en innings og 30 point af
Australien, hvor gærdespillere blomstrede i fuldt flor 
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i en halvleg på 510. Den meget effektive legspinner 
Gleeson ordnede Vestindien i anden halvleg med fem 
for 61. 

I 3. test fik Vestindien igen en· grundig lektion i 
godt gærdespil af Australien (547), og det viste sig 
tydeligt, at de vestindiske kastere ikke længere slog 
til. Hall 9g Griffith har stadig speed på, men de er 
ikke mere rigtigt farlige. 

ET PRAGTSTYKKE 

4. test var et pragtstykke af en testmatch, den inde
holdt 1764 point, og kun 20 point skilte de to hold
efter fem dages underholdende cricket. Kampens
eneste kedelige episode opstod, da Griffith lØb gærde
spilleren Redpath ud, mens denne ikke modtog stød.
Dette er et klart brud på de uskrevne love, men
Griffith forsvarede sig med, at han anser gærdespille
ren for at snyde ved at løbe, før bolden er afleveret.
Dette kan diskuteres til det fortærskede.

Endelig den 5. test, som helt og holdent stod i Wal
ters tegn. lian viste i denne kamp gærdespil af så høj 
klasse, at de 30.000 tilskuere mindedes Don Brad
man, og de to spillere har da også mange ligheds
punkter. Den højeste australske halvleg mod Vest
indien var Bradmans 223 not out, men Walters over
gik den med 242, og til overflod scorede han så 103 
i 2. halvleg, hvor Redpath fik sit første test century, 
Lawry og Walters hævede sammen totalen fra 51 til 
387 i første halvleg. Lawry var 500 minutter om sine 
151, mens Walters kun brugte 480 til sine 242 runs. 
Resultatet blev, at Australien vandt kampen med 382 
point. 

MCC I PAKISTAN 

Efter at Englands turne til Sydafrika som bekendt 
ikke blev til noget (p. gr. a. den såkaldte D'Oliveira 
sag), blev der kun en testserie for MCCs bedste spil
lere i vinteren 1968-69. Og denne serie, som var mod 
Pakistan, blev desværre et nyt eksempel på den åben
bart uundgåelige sammenblanding af politik og cric
ket. 

På grund af politisk uro og optøjer under kampene 
fik man kun spillet to en halv kamp. Da England i 
den 3. test stod ved gærdet med 502 for syv, var for
holdene på og omkring banen således, at de engelske 
ledere og spillere skønnede, at det var nødvendigt at 
afbryde kampen. 

Sportsmæssigt var der intet af interesse i disse 
kampe. I alle tre var der ustandseligt afbrydelser, 
fordi folk styrtede ind på banen ved enhver lejlighed. 
Værst var det dog i den 3. test, hvor englænderne bat
tede virkeligt godt. 

Da Graveney nåede 50, væltede folk ind mod mid
ten, men Graveney rev resolut midterpinden op ad 
jorden og truede folk med den; Da Knott senere stod 
med 96 not out - fire point fra sit livs første test
century - blev spillet igen afbrudt, og denne gang 
definitivt. Spillerne spænede til omklædningsrummene, 
så hurtigt de kunne, og Knott udtalte, da han var i 
sikkerhed: »Skidt med de fire point, jeg er glad for at 
være sluppet uskadt ud derfra«. 

Unægtelig en særpræget udtalelse efter en stor 
sportspræstation, men til grund for den lå jo også en 
yderst usædvanlig situation. 

Thop. 

Del system 
lager vi hallen al for 

I et københavnsk -.forn"iiddagsblad kunne man læse, at 
DCF ændrede på pointsystemet hvert år, så det etterhån
den var umuligt at finde ud af. 

Det tør siges at være noget vrøvl. Det nye pointsystem 
er kommet efter et udtalt ønske fra klubberne, som gen
nem adskillige år har været utilfreds med 3-1-systemet. 
DCF's bestyrelse var, så vidt vi har forstået, ikke alt for 
ivrig efter et nyt pointsystem, men har til en vis grad la
vet det under pres. 

Dette forhindrer ikke, at systemet forekommer os at 
være glimrende. Vi vil i hvert fald gerne gratulere »fade
ren«. Det kan se indviklet ud på papiret, men man kan 
med sirtdsro se bort fra alle de upraktiske muligheder, og 
koncentrere sig om det væsentlige. 

For at vinde en 1. halvleg får et hold seks turnerings
point, og for at vinde efter færdigspillet kamp - ligegyl
digt om det sker med en halvleg - får man ialt otte tur
neringspoint. Det hold, der vinder 1. halvleg, men taber 
den færdigspillede kamp, beholder altså de seks indhøs
tede point 

Er der spillet mere end fem timer i en 1. halvleg, men 
har den alligevel ingen afgørelse ved spillets ophør, be
lønnes begge parter med nul point. Er der ikke spillet i 
fem timer, regnes kampen for ikke spillet, og den må 
spilles om, hvis den får betydning for 1. plads eller ned
rykning. 

I 1. og 2. division er spilletiden forlænget med indtil 
tre kvarter. 

Nu bliver der atter noget ved at være anfører. Nu skal 
der tages beslutninger, der skal lukkes, der skal gives or
dre til at spille hurtigt, der skal tages chancer. Mange vil 
dumme sig, men de skal være tilgivet. 

Derimod skal de hold, der ikke forsøger at udnytte 
pointsystemet, men stereotypt kører i vante baner, ikke 
vente tilgivelse i disse spalter. Nis. 

CRICKET 
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tæpper 
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Da cricketsporten blev selvstændig 

- og derefter
For et stykke tid siden fik redaktionen den strålende 
ide at bede en forstandig cricketleder fra 50'erne for
tælle lidt om omstændighederne, som førte til siftel
sen af Dansk Cricket Forbund. Hvordan det skete, 
på hvilke betingelser, og hvad det hele så er blevet til 
siden. 

Det, at cricketlederen skulle være »forstandig«, 
skabte det første problem, og det blev foreslået, at 
man måske burde se igennem fingrene på dette punkt. 
Men redaktØ,ten var ubØnhØ_rlig i_,sit krav, og så måtte 
man granske· videre. 

Vi var nok aldrig nået til enighed om nogen, hvis 
ikke et lyst hoved pludselig havde fundet ud af, at en 
mand, som havde trukket sig tilbage fra ledergernin
gen i cricket faktisk i sagens natur måtte have udvist 
tilstrækkelig megen intelligens til, at han kunne be
tragtes som »forstandig« i ordets egentlige betydning, 
og straks havde man en målestok, som man kunne 
anvende. 

Valget faldt på Erik Hyldstrup, Dansk Cricket For
bunds første sekretær, som ret hurtigt trak sig tilbage 
til en hvilestilling som generalsekretær for DBU, på 
hvilken post han den dag i dag sidder og nyder sin 
velfortjente otium. 

Erik Hyldstrup 

Hyldstrup var med lige fra starten, og her er, hvad 
han har at fortælle: 

- Da DBU blev stiftet i 1889, var cricketsporten
det væsentlige. Syv af ti medlemmer havde cricket på 
programmet, og de daværende ledere var først og 
fremmest cricketentusiaster, der ikke tvivlede på, at 
cricket ville blive nationalsporten. 

Op igennem dette århundrede blev det imidlertid 
mere og mere klart, at sådan skulle det ikke blive. 
Fodbolden udvoksede cricketsporten, der blev stadig 
mere utilfreds, og i 1950 gik man i gang i et udvalg, 
der skulle prøve at finde udvej for at give cricketspor
ten en selvstændig stilling. I betænkningen, der så 
dagens lys i 1951, konstateredes det som en indisku
tabel kendsgerning, at mange opgaver stadig lå uløste, 
og at sporten slet ikke havde haft den fremgang, som 
den burde have haft. 

Udvalget pegede på, at der burde skabes en bestand 
af spillere, der udelukkende var beskæftiget med cric
ket - og ikke sommerferierende fodboldspillere - der 
burde iværksættes en propaganda, man burde søge af
talt landskampe, og turneringerne burde organiseres

som en divisionsordning. Så skulle opgangstider ligge 
forude. Når man så også kunne regne med at få lod 
OR del i tipsmidlerne gennem direkte medlemsskab i 
DIF, var det ikke uforsvarligt at løsrive sporten fra 
DBU. 

42 klubber blev indbudt til stiftende generalforsam
ling i 1953 i Odense. 31 gav mØde. 19 stemmer var 
for dannelsen af det selvstændige forbund, 11 imod og 
en var blank i den afgØrende af stemning. Strukturen 
blev et landsforbund med klubber som direkte med
lemmer, samt enkeltpersoner som passive medlemmer. 
Dette sidste i fortsættelse af Dansk Cricket Ring, der 
samtidig opløstes. 

I medgift fra DBU fik forbundet 25.000 kr. fordelt 
over fem år, ligesom DBUs lokalunioner ydede bidrag 
i overgangen. 

Det var således med stor optimisme den første be
styrelse gik i krig med opgaverne. Kurt Nielsen var 
primus motor som formand, som han havde været det 
som medlem af det udvalg, der planlagde og ind
stillede overgangen. Der blev holdt nogle meget po
sitive bestyrelsesmøder og planlagt megen aktivitet. 
Mange af de tanker, som udvalget havde, blev reali
seret. Divisionsturnering og landskampe. Og - hvad
der måske især huskes - de særdeles effektive kurser
med englænderen Hankinson. 

På dette tidspunkt måtte Hyldstrup træde hjælpende 
til i DBU ved at overtage generalsekretær-posten. År
sagen til, at DBU trængte til hjælp, melder historien 
intet om, men man kan tænke sig til, at unionen måtte 
have haft vanskeligt ved at klare sig uden de mange 
dygtige cricketledere. 

Det kunne være interessant at vide - Hyldstrup 
meddeler det ikke, men det må stå på tryk et eller 
andet sted - hvem de 11 var, som stemte imod stif
telsen, og hvad netop deres mening er om situationen 
i dag. 

Hyldstrup mener, der har været fremgang, og kon
kluderer med følgende ord: 

- Man har nok lov i dag at konstatere, at cricket
sporten og standarden er udviklet og vokset betyde
ligt mere, end det ville have været til! ældet med fort
sættelse under DBU. Tilbagegang eller i bedste fald
stagnation blev afløst af fremgang og initiativ.

Alligevel er nok ikke alle forventninger opfyldt. -

I dag, midt i et samfund, som tilsyneladende styres 
- eller ihvertfald bevæges kraftigt - af vokalt velud
styrede mindretalsgrupper arbejdende indefra, kan
man måske have sine tvivl om rigtigheden af »kejser
snittet i 1953«. Det kan dog vel nok konstateres, at
cricketspillerne fra dengang ikke appellerede kraftigt
nok - hvilket AaBs fjender burde tage ad notam!

Det er i dag som impulsen fra skubbet - eller 
sparket om man vil - som man fik fra DBU i 1953, 
er ved at ebbe ud og blive erstattet af en ret afslappet 
indstilling i administrationen. Turneringsplaner kom
mer for sent ud, bladet kommer ikke frem til folk, 
som har betalt for det for måneder siden og har ryk
ket resultatløst indtil de snart helt har opgivet håbet, 
cirkulærer, som kræver overvejelse og diskussion i 
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klubberne, ankommer dagen før de skal besvares, ud
valgsmedlemmer bliver ikke informeret - eller for sent 
informeret - om bestyrelsesbestemmelser og planer, 
som influerer på deres arbejdsområde, og som de må
ske ville have protesteret imod, såfremt de var blevet 
konsulteret. 

Det ville være forståeligt, hvis Kurt Nielsen var 
blevet træt, for når alt kommer til alt, er det Kurt, 
som har været drivkraften i forbundets administration 
lige siden 1953. Han har trukket sig tilbage og sidder 
kun på formandsposten nu på grund af den nød
situation som opstod ved Leo Clasens tragiske bort-

gang. Det ville være forståeligt om han var kørt træt, 
men mindre forståeligt er det, at senere ankomne al
lerede synes at være blevet endnu mere trætte. 

Det er måske nærliggende, at den tanke netop mel
der sig, når man kommenterer en artikel skrevet af 
DBUs generalsekretær, at det, som også vi har brug 
for, er en forstandig mand ansat hos os, der kan fjerne 
den daglige administrationsbyrde fra vore lederes 
skuldre, som de ikke længere er i stand til at bære. 

Pengene til dette må skaffes, og helst inden hele

staben af dygtige og villige ledere er blevet slidt op! 
TAJP 

Prøvelove og -noter for sæsonen 1969 
LOV 17, NOTE 3 - FROKOSTPAUSE. 

Følgende prøvenote 3 til lov 17 er gældende: 
Frokostpausen skal begrænses til den forud aftalte 
varighed, hvis en innings slutter 10 minutter eller 
mindre før frokostpausens fastsatte påbegyndelse. 

LOV 26 - FEJL BOLD. 

FØigende prøvelov 26 er gældende: 
a) For at boldens aflevering skal være lovlig, skal

den bowles, ikke stikkes. Hvis en af dommerne
ikke er fuldstændig sikker på, at bowlingen er ab
solut fair i denne henseende, skal han råbe og
markere »fej,! bold« i det øjeblik, bolden slippes.
Dommeren ved bowlerens gærde skal råbe og
markere »fejl bold«, hvis ikke, i det skridt, hvor
under bolden slippes, en del af bowlerens forreste
fod rører jorden bag ved slaggrænsen, eller hvis
han ikke er sikker på, at bowlerens bageste fod
er sat ned inden for sidelinien, eller dens forlæn
gelse fremefter, uden at røre denne.

b) tilføj følgende note til loven:
Dommerne skal være fuldstændig sikre på, at bol
den er bowlet. Hvis de er sikre, er alt andet uved
kommende.
Følgende definition af et stik fremsættes til dom
mernes vejledning:
En bold skal betragtes som have været stukket,
dersom een af dommerne mener, at armen, der
bowles med, strækkes, enten delvis eller helt, un
der den del af afleveringssvinget, som finder sted
umiddelbart før bolden slippes. Denne definition
skal ikke afholde bowleren fra at bruge håndled
det i afleveringssvinget.

c) I forbindelse med ovennævnte prøvelov skal føl
gende bestemmelser gælde:
1) Forlængelsen af sidelinien fremefter skal være

1,22 m, men selve sideliniens længde skal be
tragtes som værende uendelig. 

2) Slaggrænsen skal række 1,83 m til hver side
af gærdet.
Det henstilles, at slaggrænsen og sidelinien, så
vidt muligt tegnes op under hver pause.

LOV 30, NOTE 1 - LEG BYES. 

FØigende prøvenote 1 til lov 30 er gældende: 
Leg byes skal kun tælle i regnskabet, såfremt slåeren 
efter dommerens mening: 
a) har forsøgt at spille bolden med boldtræet, eller
b) har forsøgt at undgå at blive ramt af bolden.
I det tilfælde hvor bolden skifter retning ved berø
ring med slåerens person, bortset fra under a) eller
b) ovenfor, skal dommeren råbe •dØd bold«, så snart
et løb er fuldført, eller bolden er nået til grænsen,
og sådanne løb skal annulleres. Gærdespillerne skal
gå tilbage til deres oprindelige gærder.

LOV 35 - GREBET UD. 

Følgende prøvelov 35 er gældende: 
Slåeren er »grebet ud«, hvis bolden kommer fra hans 
boldtræ eler en hånd, der holder det, men ikke fra 

Afleveret til postvæsenet den 13. maj 1969 

håndleddet, og holdes af en markspiller, før den rø
rer jorden, selv om den gribes ved, at han uden at 
røre den med hånden fastholder den med sin per
son, eller den tilfældigt bliver siddende i hans dragt. 
Markspilleren må ikke have nogen del af sin person 
på jorden uden for spillepladsens grænser, idet han 
udfører grebet eller bagefter. 
Slet den nuværende note 2 og tilføj ny note 2: 
Handlingen »at udføre grebet« begynder fra det øje
blik, markspilleren første gang rører bolden. 

LOV 38 - REVET UD. 

Følgende prøvelov 38 er gældende: 
Slåeren er »revet ud«, hvis han bryder sit gærde med 
boldtræet eller nogen del af sin person under føl
gende omstændigheder: 
1) På noget tidspunkt under forsøg på at spille bolden
2) Idet han sætter af til det første løb
Noter:
1. •Under forsøg på at spille bolden« skal inkludere

at gærdespilleren foretager dobbeltslag for at hol
de bolden væk fra gærdet.

2. Enhver del af gærdespillerens dragt skal betragtes
som en del af hans person.

3. En gærdespiller er •ikke ude«, dersom han bryder
sit gærde i forsøg på at undgå at blive løbet ud
eller ,stokket ud.

LOV 44- NOTE 3 - BEGRÆNSNING AF ANTALLET 
AF MARKSPILLERE PÅ ON-SIDEN. 

Følgende prøvenote 3 til lov 44 er gældende: 
Antallet af markspillere bag slaggrænsen på on-siden, 
i det øjeblik bowleren afleverer bolden, må ikke 
overstige to. 
I tilfælde af markholdets overtrædelse af denne lov 
skal leg-dommeren råbe •fejl bold«. 
BEMÆRK: Dommeren kan vælge at stå på off-si

den, forudsat han meddeler markholdets 
anfører og slåeren om denne beslutning. 

VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER: 

LOV 26 - FEJL BOLD. 

Opmærksomheden henledes på den vejledende definition 
af et stik. 
I forbindelse med »overtrådt« gøres opmærksom på, at i 
modsætning til sidste år skal kasteren have en del af sin 
forreste fod på jorden bag slaggrænsen, når bolden slip
pes. Med andre ord gælder reglen »streg er ude« nu både 
for kaster og gærdespiller. 

LOV 30 - LEG BYES. 

Da det tit forekommer, at en gærdespiller fuldfører et 
løb hurtigere end den anden, gøres der opmærksom på, at 
der ikke skal råbes »død bold«, før begge gærdespillere 
har fuldført et løb. 

Wilh. Burmesters bogtrykkeri AIS - Aalborg 




