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Redaktørens egen spalte: 

Nye tider kræver nye toner 

i international cricket 

Følger international cricket med tiden? Er andre 
idrætsgrenes succesrige internationale mesterskaber 
nået ind bag de tykke mure til administrationskonto
rerne på Lords? Er man villig til mere intensivt 
at udnytte massemedierne samt de moderne tiders 
mulighed for hurtigere og billigere transport til hele 
cricketsportens fremme? 

Spørgsmålene forekommer uhyggelig aktuelle. Næ
sten hver måned læser man om - og overværer i TV 
- verdensmesterskaber fra snart den ene idrætsgren
snart den anden. Sådanne turneringer trækker enorme
menneskemassers interesse til sig, og de giver vist
meget sjældent underskud.

Rent· umiddelbart kan man ikke komme på en 
idrætsgren - bortset fra cricket - som ikke har en 
VM-turnering eller noget lignende. Badminton har sin 
All England, tennis sin Davis cup, og skulle nogen 
indvende: Atletik, så er svaret De olympiske Lege. 

Hvad med cricket? 

Cricket har det samme, som man har haft i så man
ge år, de store testmatcher mellem de uhyggeligt få 
nationer, som er med i den lille, snævre accepterede 
internationale elite. 

Det internationale samarbejde i cricketsportens top 
er stort set uforandret gennem de sidste mange år. 
Der arrangeres maratontestturneer de store lande 
imellem, men det er kampe, som ikke i samme grad 
som andre idrætsgrenes store opgør drager hele den 
pågældende idrætsgrens, ja for den sags skyld hele 
den store idrætsverdens interesse til sig. 

Hvad er grunden? Joh, man har aldrig haft viljen 
til at lave et virkeligt internationalt mesterskab - en 
VM-turnering, kort sagt. 

Kom ikke og sig at årsagen dertil skulle være, at 
den slags »ikke er cricket«. De såkaldte eksperter 
kan skrive læssevis af artikler om, hvilket hold, der 
mon nu er det bedste i verden, og diskussionerne er 
uendelige, fordi det aldrig afgøres._ England og Au
stralien kan være dominerende i flere år - de får bare 
ikke lejlighed til at mødes. Og når de så endelig spil
ler fem gange mod hinanden i løbet af kort tid, ja, 
så har vestinderne måske skabt et storhold. 

En VM-turnering i cricket - eller hvad man nu vil 
kalde den - kan ikke være nogen revolutionerende, 
endsige genial tanke. Det må være diskuteret masser 
af gange. Men hindringerne har været for mange, 
særinteresserne for overvældende. Ikke mindst må det 
være en næsten uflyttelig stopklods, at de store na
tioner har aftalt testmatcher under maratonturneens 
form mange år frem i tiden. 

Et VM må kunne arrangeres således, at de store 
hold blev seedet og først trådte ind efter en masse 
forrunder, og med en slutpulje på f. eks. fem hold, 
der i løbet af ca. en måned efter et eller andet point
system fik kåret en mester. Det skulle kun være no
get, der gik for sig forholdsvis sjældent, f. eks. hvert 
fjerde år, og det ville ikke svække interessen for de 
normale testmatcher. Det viser erfaringerne fra an
dre idrætsgrene, der lever højt - tilskuermæssigt - på 
at arrangere VM-revancher, VM-forprøver osv. 
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DET KOMMER OS VED 

Nu vil mange sikkert indvende, at så længe vi hører 
til bunden, forekommer det temmelig naragtigt fra 
dansk side at blande sig i de stores gøren og laden. 

Dertil er at sige, at det aldeles ikke er ligegyldigt 
for Danmark og andre små cricketnationer om de 
store formår at arrangere turneringer, der kan trække 
verdens interesse til sig. 

Se blot på ishockey. Dansk ishockey har i løbet af 
ingen tid vundet fantastisk genklang hos tilskuere og 
udøvere. En meget væsentlig del af denne succes skyl
des de store VM-turneringer, som er blevet minutiøst 
transmitteret i dansk TV på trods af, at der ikke var 
dansk deltagelse i A-gruppen. 

Men national interesse var der alligevel - VM-tur
neringen har dansk deltagelse, dansk ishockey kom
mer måske engang mellem matadorerne. 

Og selvfølgelig skulle Danmarks cricketlandshold 
- og alle de andre små cricketnationer - være med i
en VM-turnering. Vi burde deltage i en regionsind
delt forrunde, hvor vi minsandten gik hen og slog
Holland for første gang, men desværre - på grund af
dommeruheld - derefter tabte til Skotland.

NYE PERSPEKTIVER 

Sikke et mål for vore hjemlige spillere at nå så langt 
som muligt i en sådan turnering. Det ville give enhver 
DCF-kamp et helt andet perspektiv, at en VM-kamp 
lå forude. 

At vi på et eller andet tidspunkt er stensikker på 
at blive tromlet ned, er intet argument mod en del
tagelse. Alle vore hjemlige idrætter deltager i de store 
internationale mesterskaber. Cricketspillerne har hver
ken flere eller færre chancer for at nå helt til tops 
end f. eks. fodbolden, brydningen eller gymnastikken. 

Crickets mærkelige internationale organisation uden 
en magtfuld ledelse og med moder- og førerlandet 
England gennem så mange år ledet på ikke særlig de
mokratisk vis af en enkelt klub, bevirker sikkert, at 
det har lange udsigter med en sådan turnering, der 
kunne bevirke en tiltrængt udjævning af styrkefor
holdet mellem nationerne. Men den kommer en dag, 
vær vis på det. 

For nok er traditionen noget som crickets admini
stratorer sætter pris på at bevare. Men når det rigtig 
brænder på, indser de, at traditionen - det er noget 
man »kløvs« i. 

Blot ikke det forslugne barn er brændt på det tids-
punkt. Nis.
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TURNERINGSOVERSIGT 
1. DIVISION

AaB for tiende gang eller • . . . . • Nedrykkeren • eller nedrykkerne • fra 

1. division svære at udpege - Ringsted må være favorit i 2. division, tæt

fulgt af Holstebro og Silkeborg • Svært for Fredericia • AB får måske

andethold i 2. division 

Gid AaB dog målte f'å lidt 

modgang - til gavn for hele 

standarden i 1. division 

rnener sportsjournalisten 

Ole P. Larsen i denne 

vurdering af den bedste række 

Det er med lidt bange anelser, jeg efterkommer re
daktørens opfordring til at give en vurdering af chan
cerne i 1. division i cricket 1970 - bange anelser, 
fordi der kan være sket spillerflytninger osv. siden 
sidste år, som jeg ikke er orienteret om, men som 
kan komme til at spille en rolle for flere hold. 

Men - til sagen - forbundet har været så særdeles 
fornuftige og forsigtige at rykke turneringens start til 
den 24. maj for ikke at få en gentagelse af turne
ringsstarten 1969, hvor det hele blev spoleret på grund 
af regn. Vi må så håbe, at vejrguderne vil vise sig 
mere medgørlige i år - skønt de første tre måneder af 
1970 ikke gav anledning til optimisme i så hense
ende. Først i april, hvor dette skrives, ligger der end
nu en halv snes cm sne på den del af banen, der 
ikke er forvandlet til en sø - her i det nørrejyske. 

Kort sagt, som vejret arter sig, kan man forudse, 
at det i hvert fald vil komme til at knibe med at 
komme i gang med så særlig megen træning uden
dørs rundt omkring i april - så det er helt i sin or
den, at 1. divisionsholdene først skal i ilden den 24. 
maj. 

Af hensyn til spændingen og publikumstiltræknin
gen ville det være rart at kunne sige, at spørgsmålet 
om placeringen af det danske mesterskab er så åbent 
som nogensinde - men det er jo langt fra tilfældet. 
Ikke desværre, for kan Aalborg Boldklub vinde sit 
I 0. danske mesterskab på stribe, er det simpelt hen 
fordi mandskabet er det dygtigste. 

Men jeg vil tro, at også AaB'erne måske var lidt 
interesserede i, at de øvrige mandskaber ikke på for
hånd afskriver k mpene mod AaB og kun søger at 
slippe så billigt som muligt om ved nederlagene. AaB
erne vil nok kæmpe for deres »jubilæums-mesterskab« 
men det ville unægteligt sætte mere ko!orit på fore
tagendet, om de kunne få lidt modgang - der jo ef
ter sigende gør stærk. 

AaB'erne klarer sig nok, selvom de skulle få et 
par nederlag - men det ville hjælpe gevaldigt på de 
øvrige holds moral, dersom de vidste, at de kan ban
ke mestrene - men det dhænger selvfølgelig kun af 
en eneste ting - de andre holds 100 pct. gåen ind for 
træning og turnering - denne indstilling har AaB'-

erne haft - derfor er de blevet mestre ni år i træk 
og har al mulig udsigt til at gentage succes'en for 
10 år - og ingen skal misunde dem, hvis det går 
sådan. 

Men på deres »gode dage« er der hold, som ikke 
er uden chancer for at slå AaB - det gælder Svan
ho!m, det gælder Skanderborg - måske også Hjør
ring og Nykøbing M. 

Det er vel også af den grund, at forbundet har 
planlagt, at AaB skal møde disse fire modstandere i 
turneringens sidste kampe - skal AaB »væltes af 
pinden« eller blot besejres, skal det ske i august. 

Den 2. spiller AaB i Nykøbing - en bane, som 
AaB'erne altid har haft et kompleks overfor - så
vel i 1966 som i 1968 vandt AaB kun knebne sejre 
- på henholdsvis 29 og 19 point, ja, i 1968 scorede
AaB kun 119 point - og det er ikke meget, når det
er AaB, der er tale om.

Den 9. har mestrene besøg af Hjørring, den 23. 
skal holdet spille i Brøndbyerne mod et Svanholm
hold, der på hjemmebane virkelig er i stand til at 
yde noget af det helt store, og den 30. har AaB 
hjemmebane mod Skanderborg. 

Jo - skal der ske noget, må det blive i disse fire 
kampe - men selvom AaB skulle tabe en eller flere 
af dem, tror jeg ikke, holdene kan forhindre AaB i 
at vinde mesterskabet. 

NYKØBING M »DARK HORSE« 

I ovennævnte ligger så også, at jeg anser de fire 
modstandere for at være de næststærkeste hold i di
visionen - og dermed favoritter til kampen om de 
nye medaljer. 

Ret beset må Skanderborg og Svanholm være stær
kest - måske med Nykøbing M. som »dark horse«. 
Hjørring er - som morsingboerne - meget svingende 
i formen og har tilmed mistet spillere - så måske har 
Nykøbing større chance end Hjørring for at blive 
AaBs nordjyske rival - det vil imidlertid vise sig al
lerede i den første kamp, hvor Nykøbing M og Hjør
ring mides i vendelboernes hovedstad. 

Den »nedre halvdel« af divisionen er det straks 
mere besværligt at kaste sig ud i spådomme om. Først 
og fremmest: KB vil sandsynligvis kunne klare sig i 
1. division, og endda få en habil placering. Hamle
op med topholdene kan folkene fra Peter Bangsvej
vel næppe, men det gamle ord om, at succes avler
succes kommer sikkert også til at passe her - så me
get mere som KB jo har fået god tilgang udefra.

KB vil formentlig sammen med B 1909, Chang og 
Horsens komme til at udgøre »mellemvaren« i 1. di
vision - ingen af holdene er uden chancer for at 
overraske mod de store, men til gengæld er der til ti
der fare for rene sammenbrud hos nogle af dem, 
måske især 1909 og Chang - det gik pænt sidste år, 
men var der alligevel ikke opløsningstendenser mod 
slutningen af sæsonen? 
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Horsens skulle være i stand til at klare sig på den 
solide gærdeside, eller er holdet det? Måske skal vi 
have Horsens ud af mellemgruppen og AB op i ste
det? - Ganske vist truer Ths. Provis med at holde 
op, men der er nye talenter på vej - talenter, som 
borger for, at AB ikke skal være bundklub - måske 
er talenterne endnu ikke rutinerede nok, og så får 
AB det svært også i år 

Det bringer os ved simpel elimination frem til de 
to resterende hold og de bold, som jeg altså må anse 
for mest sandsynlige nedrykkere - jeg ved godt, at 
det er særdeles ubehageligt at blive udråbt som ned
rykningsfavorit endnu før den første bold er kastet 
- og skal da også afholde mig fra at sige, at »den-og
den« er dømt til fortabelse, så meget mere som jeg
er villig til at holde en hel del på, at disse profetier
ikke er en pind værd, så snart vi er lidt henne i
turneringen.

2. DIVISION

Men de to ikke ·tør nævnte - Slagelse og Soraner
ne - er i farezonen. Men så alligevel - Soranerne 
plejer at have krammet på flere af de københavnske 
og sjællandske hold, og mon holdets »down-periode« 
sidste år kan være andet end midlertidig? Og hvem 
af de andre hold kan mobilisere samme fighterevne 
som Slagelse så ofte bar glædet med - en fighterevne, 
der kan give de mest overraskende resultater. 

Altså: Slagelse eller Soraner, AB eller Horsens? 
Eller noget helt andet - er topplaceringen på forhånd 
afgjort, synes der at være mindst fire, eller syv, ja, 
måske otte eller ni hold, der kan blive indblandet i 
bundstridighederne, hvor chancer og muligheder æn
dres kamp for kamp. 

Kun de 66 turneringskampe i 1. division kan give 
svaret ... 

ola. 

HARME AFLØST AF IN DÆ Dl VILJE 

Mon ikke det lykkes for Ringsted i år i 2. division, 
for klubbens spillere har nu ladet harmen over ud
faldet af Ringsted-affæren afløse af en indædt vilje 
til at komme i 1. division. 

Og man er tilbøjelig til at tro, at Ringsted bliver 
belønnet for sit store ungdomsarbejde. For nok gjor
de Silkeborg store fremskridt i 1. division i fjor, og 
nok er rutinen derfra et vigtigt våben, men spørgsmå
let er, om jyderne efter de mange skuffelser har den 
store lyst til at prøve kræfter i den bedste række lige 
med det samme. Vi tvivler altså på Silkeborgs vilje 
til at sætte alt ind på et snarligt come back og mener 
derfor ikke, at jyderne ender på nogle af de to første 
pladser, der kan give avancement. 

Der er jo i år indført den nye regel, at nr. to i 2. 
division skal spille mod nr. 11 i 1. division om den 
sidste ledige plads i den bedste række. Kampen stræk
ker sig over to dage - nærmere bestemt ialt 12 timer. 
På den vigtige andenplads tipper vi Holstebro, jy
derne er kommet godt efter det på det seneste, men 
Århus' rutine og erfaring fra mange år i »de bedre 

3. DIVISIONERNE

kredse« gør holdet til en farlig outsider, ligesom man 
selvfølgelig på ingen måde skal kimse ad Silkeborg 
med en Bjarne Rasmussen i storform. 

På sine gode dage kan Sorø slå ethvert af disse 
hold, men sjællænderne er for ukonstante, og især 
forekommer bowlingen for lidet varieret. 

Køge skal som sædvanlig nok klare sig pænt, og 
vi tiltror nyoprykkede Glostrup styrke nok - selv 
om det slæber på med kastningen - til at ende et 
stykke fra bunden. Tilbage er herefter Skanderborg 
Il, Fredericia og Herning Herning var meget tæt på 
at »nyde cigaren« i fjor, men nu hvor mandskabet 
har vænnet sig lidt til forholdene og de større krav, 
der stilles, bør det kunne klare frisag. 

Så er der Skanderborg II og Fredericia til at slås 
om at undgå sidstepladsen, og ligesom sidste år tipper 
vi, at det bliver Fredericia. Det skal nok vise sig, at 
landsoldaterne igen beviser, hvor dårlige vi er til at 
spå. 

Nis. 

B. 1913 og den Aksel Morild'ske "lndian Summer" vil uden tvivl præge

3. division midt og nord - Vender Esbjerg tilbage mod fordums storhed

og hvordan klarer Dronningborg sig? - Bliver det nu AB li der snyder

Nykøbing Falster for avancement i østkredsen? 

Tør man håbe på en Axel Morild i lige så strålende 
vigør som sidste år, får holdene i den nye 3. division 
nord det fornøjeligt - dog først og fremmest som 
deltagere - ikke som sejrherrer - i kampene mod 
Hjørrings andet hold. 

Det bliver nemlig særdeles svært for nogle af de 
øvrige fem hold at hamle op med Axel Morild & Co. 
Måske kan Grenaa gøre det, hvis holdet er kommet 
over den down-periode, der gav holdet en forholdsvis 
dårlig sæson sidste år. Kommer Grenaas gærdeside 
i gang, bliver det meget hurtigt til en masse point, 
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men angrebet er desværre ikke for stabilt. 
Hvis Grenaa falder fra, må det blive andetholdene 

fra AaB og Nykøbing Mors, der skal prøve at få 
»ram« på Hjørring. Af disse to hold er AaBs så ab
solut det stærkeste, men det gælder for dem begge,
at de er meget svingende som følge af deres uens
artede sammensætning fra kamp til kamp. På gode
dage kan de to klubber møde med meget stærke an
dethold, til andre tider er det så som så med kvalite
ten, i hvert fald for morsingboernes vedkommende.
Det skulle give de to andre klubber i kredsen - Vi-



borg og nyoprykkede Dronningborg - mulighed for 
at lege med. Peter Sørensen har efterhånden fået 
Viborgs unge talenter » bygget op« til en god standard 
og Randers-folkene er opsat på at stadfæste den suc
ces, de har fået med avancementet. 

Vores tip må blive: Hjørring vinder med AaB og 
Grenaa som de farligste konkurrenter. Nykøbing M., 
Viborg og Dronningborg kommer formentlig til at af
gøre nedrykningsspørgsmålet mellem sig. 

ola. 

B 1 9 1 3 HURTIGT OP IGEN 

Der var flere, der nok fandt det en smule uretfær
digt, da B 1 91 3  - for så vidt ganske uforskyldt - kom 
til at trække det korteste strå i ned rykningsdramaet 
fra 2. division sidste år. Fynboerne har kvaliteter, så 
de i hvert fald ikke skulle få det store besvær med at 
komme gennem midtkredsen i 3 .  division - vel at 
mærke, hvis ikke nedrykningen helt har taget modet 
fra dem 

I så fald kan Esbjerg meget vel blive en alvorlig 
konkurrent. » Vestjyden« har store traditioner at leve 
op til, og holdet er formentlig for godt til den mellem
række-tilværelse ho ldet i de senere år har født. Til
gangen af den tidli gere 1 .  divisions-spiller Otto G ade, 
kan betyde nyt liv i klubben og materialet skulle sta
dig være så godt, at holdet også vil kunne hævde sig 
i 3 .  division . 

Endelig må man heller ikke glemme Kerteminde, 
som sidste år var kommet i hårdt selskab i østkredsen, 
men som også skulle have muligheder for at true 
B 1 9 1 3 .  

Det levner Kolding og B 1 909s andethold tilbage til 
at slås om de sidste placeringer i den række, og mon 
ikke andetholdet må være forberedt på at løbe ind i 
nogle alvorlige lussinger, så meget mere som der for 
et andethold består den evige fare at skulle afgive 
spillere, der gør sig fordelagtigt bemærket, til første
holdene . - Men altså: B 1 9 1 3  klar favorit, men Es
bjerg og Kerteminde som rivaler. - Nedrykning: B 
1 909s andethold . ola. 

BLIVER NYKØBING F. SNYDT IGEN? 

Østpå er Nykøbing Falster netop sluppet af med sin
evige rival Glost,rup, og så kommer der nedefra et nyt
hold, som meget let kan snuppe det i så mange så
stærkt efterstræbte avancement til 2. division ud af
hænderne på folket fra sydhavsøerne.

Det er ABs andethold, hvor Thomas Provis stiller 
op sammen med sine håndplukkede tropper. Det bli
ver en blanding af unge lovende spillere fra det hold, 
der vandt junior-danmarksmesterskabet b landet sam
men med nogle spillere fra de »gode gamle dage« . 
Det forekommer sandsynligt at et sådant hold bliver 
en for stor mundfuld for Nykøbing Falster. Provis 
skal jo nok sørge for at hans hold ikke bliver for me
get svækket ved at afgive spiilere til førsteho'det. 

Et andet nyt hold i rækken, KB Il, kan også vise 
sig at blive et ubehageligt bekendtskab for de traditio
nelle deltagere, men dette holds bærende spillere er 
formentlig for veteranprægede til at man kan forvente 
at mandskabet kommer helt til tops. Soraner II bliver 
nok en »mellemvare« ,  mens fornyelsen i Frem først 
kommer om et par år, så også her må man være for
beredt på at ende i mellemgruppen. - Svanholm Il, 
Næstved og Ballerup bliver sandsynligvis at finde i de 
nedre regioner. 

ÅBENT I MELLEMRÆKKERNE 

Dronningborg deltager for første gang med et andet
hold i DCFs turneringer Holdet spiller i mellemræk
ken nord, hvor nedrykkede Århus II også er at finde. 
Rækkens favorit er dog så oplagt Changs andethold, 
hvor blandt andet Eskild Larsen slår sine folder . 

Sydkredsen forekommer meget åben, og det kan 
ikke nægtes, at man nærer bekymring for et par af 
holdene. Nu er det op til dem selv at sørge for, at 
den frygt, man har for, at de ikke i fuldt omfang 
fuldfører turneringen, ikke gøres til virkelighed. 

Der ser ud til at være grøde i Esbjerg igen, der 
for første gang i lange tider har et andethold med. 
Også Fredericia har igen tilmeldt et sekundahold, og 
desuden har rækken deltagelse af Husum, Åbenrå og 
B 1 9 1 3  II. Der spilles dobbelt. Den række skal der 
større spåmænd end undertegnede til at finde en vin
der i. 

Endelig er der østkredsen, hvor den nytilmeldte er 
AB III. Hvis Finnich, Talbro og Carl Larsen & kon
sortium ikke af Provis bliver lokket til a t  spille i 3 .  
division, skulle AB III være meget sikker her. Men 
det skal ikke nægtes, at de t ville være in teressantere 
at høre om godt nyt fra Roskilde, der burde kunne 
lade sig inspirere af Ringsteds fantastiske fremskridt. 
Det er såmænd ikke så mange år siden de to klubber 
var ganske ens stille t. 

Endelig er den sidste seniorrække i dansk cricket 
A-rækken på Sjælland, hvor Svanholm III, Glostru p
I I  og Slagelse I I  spiller dobbelt. Det skal nok blive 
hyggeligt.

Belært af bitre erfaringer fra sidste år holder vi os 
fra at spå om ungdomsvinderne . Men man må have 
lov at kalde os » M ads « ,  hvis ikke AaB i sin jubilæ
umssæson får mindst en deltager i finalerne ligesom 
AB, der efterhånden er ved at have hele Bagsværd 
indenfor sine porte. Nis. 

Kurser - Kurser 

Fra den 4.-9. maj afholder DCF kursus for videre
kommende instruktører på idrætshøjskolen i Vej le . 
Det fik klubledere besked om ved skrivelse af 1 7. 
februar 1 970. 

Indtil nu er der fem mand tilmeldt. 

Kan dansk cricket være dette bekendt? 

Der er endnu mulighed for efteranmeldelser DCF 
betaler kursisternes ophold, medens rejseudgifterne 
afholdes af deltagerne eller deres klub. Anmeldelses
gebyr udgør kr. 70,-, der forinden skal være indbe
talt på giro 94 302. 

Der gøres opmærksom på, at flere kommuner yder 
tilskud til et sådant kursus. 

Under Ted Whitfields ledelse afholdes følgende 
kurser: For ungdomsspillere fra den 20.- 24. juli på 
ABs bane. Henvendelse til ungdomsudvalgene. For 
ungseniores på idrætshøjskolen i Vejle fra 28. juli til 
I .  august. Henvendelse til UK ved Erik Møller. 
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Jamen, 

JEG H.AR 111 �PEl(UL.ERff OVER, 
HVAD C:RICKE"(�PlLLERE 5
LAVER OM VtN1'ERE/J •• 

De laver skam 

noget 

ganske andet! 

□r:51 

===G)=====I 
NEMLIG DETTE 

Fra den afgørende kamp i den store indendørs/urnering i Nykøbing Mors. Lars Mathiasen fra· l\"yk. M. II baller, mens Holstebros 

keeper er Jens Peter Morild. Flemming Skov og Erik Dupont vender '.henholdsvis -facaden og ryggen til Morsø Folkeblads fotograf 

INDENDØRS CRICKET I NYKØBING MORS 

Af Ole Larsen 

Et af de store spørgsmål indenfor cricket er - hvor
dan gør man spillet mere tiltrækkende for publikum? 
En af de veje, der er anvist, og som er prøvet i prak
sis bl. a. af Ths. Provis, er indendørs turneringer. 

Det prøvede Nykøbing Mors Cricket Club i wee
enden 21.-22. marts, hvor den nye, moderne Nykø
bing-hal dannede rammen om et indendørs pokal
stævne. Ganske vist var det ikke overvældende med 
tilskuere, der fulgte det kvikke spil, men de godt 40 
spillere fra fire forskellige klubber var enige om, at 
en sådan turnering har en stor træningsmæssig vær
di. Der er ingen tvivl om, at turneringen i Nykøbing 
vil blive søgt gentaget til næste år, hvor man så kan 
lære af de fejl, som det næsten var uundgåeligt at ar
rangørerne måtte begå - turneringen var formentlig 
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den første i sin art for seniores, i hvert fald i Jylland. 
Man spillede om en flot vandrepokal, udsat af to 

cricketinteresserede Nykøbing-borgere, og pokalen 
blev på Limfjordsøen, idet Nykøbing Mors' andethold 
vandt turneringen, der foruden af to hold fra Nykø
bing havde deltagelse af Viborg, Holstebro og Her
ning. Turneringen var tilrettelagt af Nykøbing Mors
spillerne Erik Hansen og Sv. Rasmussen. 

Man spillede på en indendørs fodboldbane men 
med en speciel blød bold. Hvert hold talte seks mand, 
og alle seks skulle »fældes«, således at femte gærde 
blev inde for at løbe sammen med sidstemanden. 

Alle points skulle løbes. Undtagelser var, hvis bol
den ramte gulv eller bande og sprang ud over ban
den, eller hvis marken ved indstik sendte bolden over 
banden. Hvis gærdespilleren selv slog bolden direkte 



over banden eller i loftet, var han færdig - det gæl
der jo også om at kunne beherske sig i spillet. 

Gærdespillerne blev i øvrigt »fjernet« på snart sagt 
alle måder - mange blev løbet ud - den lille bane 
med kun 15 m mellem gærderne overrumplede man
ge, men man blev også præsenteret for en række flot
te greb. 

Udover kampen om point spillede holdene også på 
tid. Der var afsat 40 minutter til et holds to halv
lege - det vil sige, at havde et hold brugt f. eks 26 
minutter til 1. halvleg, var der kun 14 minutter til
bage til 2. halvleg. Det lykkedes at gennemføre denne 
regel, fordi markholdene alle var så fair ikke at træk
ke tiden ud - men i øvrigt betød systemet, at anfø
rerne for gærdeholdene måtte være påpasselige med 
lukningerne. 

På grund af den knappe tid og de få gærdespillere 
samt den omstændighed, at det tog på folkene, der
som de skulle løbe tre eller fire point sammen, blev 
scoringerne pr. halvleg meget små, men det fjernede 
ikke spændingsmomentet. 

Hver vunden halvleg blev belønnet med et turne
ringspoint, og det hold, der vandt hele kampen (sam
menlagt score) fik endnu et point, således at der 
i hver kamp (to gange to halvlege) blev spillet om ialt 
tre point. 

Nykøbing Mors' andethold vandt alle sine fire kam
pe og måtte kun afgive et halvt point, da holdets 2. 
halvleg i kampen mod Herning endte uafgjort. Ny
købing Mors fik endda sit sidste point på en fejl 
bold! 

Det eneste andet mandskab, der var i stand til at 
true Nykøbing Mors II, var Holstebro, og da de to 
hold, før de mødtes i den sidste kamp, stod lige, 
kunne det ikke være mere spændende. Nykøbing M. 
var dog bedst her og vandt begge halvlege. 

Fest i Aalborg 

CHANG fylder 50 år 

Den 9. og 10. maj er der lagt op til fest i Aal

borg. En af byens stoltheder, Changs cricketaf

deling, fejrer 50 års jubilæum. Alle gamle ven

ner er velkomne til reception i klubhuset lør

dag den 9. kl. 10,00, og bagefter spilles der en 

festlig kamp mellem tidligere og nuværende 

Chang-spillere. Der spilles både lørdag og søn

dag, og det »forhenværende« Chang-hold ser 

yderst interessant ud - tænk, hvis Chang rå

dede over disse tropper i dag: 

Niels Peter Kristensen, anfører (landsholdets 

eks-anfører), Eskild Larsen, Tom I. Poulsen 

(nu Århus), Kaj Ove Jensen (nu Herning), Jens 

Christensen (nu Silkeborg), Ole Jacobsen (nu 

Århus), P. V. Jensen (nu KB), Johan Luther og 

Niels Torp Andersen (nu AB) samt Peter Fred

berg, Odense. 

De »fortabte sønner« bakkes op af Mr. Slans, 

Fyns Tidendes sportsredaktør. Nis. 

Herning blev tredie med to sejre, Nykøbing Mors I 
nummer fire med en sejr, mens Viborg sluttede sidst 
- men det juniorprægede hold, som den tidligere Ny
købingM. 'er, Peter Sørensen, havde med, kunne dog
glæde sig over at vinde to halvlege mod henholdsvis
Holstebro og Herning.

Det højeste antal point, seks mand tegnede sig for i 
en halvleg var 31, det mindste 9. Højeste enkelt-score 
i en halvleg havde Flemming Skov, Holstebro, med 17, 
og et af de mest bemærkelsesværdige kasteresultater, Sv. 
Villumsen, Nykøbing Mors, med fem gærder for fire 
point. 

Kasteanalysen viser i øvrigt følgende (min. 8 gærder): 
Lars Mathiassen, Nykøbing Mors, 8 for 19 = 2,38, Sv. 
Vlyyumsen, NykØbing Mors, 17 for 46 = 2,70, Peter 
Rasmussen, Nykøbing Mors, 10 for 37 = 3,70, E. Du
pont, Holstebro, 12 for 45 = 3,75, P. Gøttsche, Herning, 
14 for 69 = 4,93, Leif Andersen, Herning, 15 for 75 
= 5,00, Erik Krogh, Viborg, 8 for 40 = 5,00, John Jes
persen, Holstebro, 11 for 57 = 5,18, Peter Sørensen, Vi
borg, 9 for 47 = 5,22 og Lars Andersen, Viborg, 11 for 
58 = 5,27. 

Det lyder drabeligt, men i betragtning af ,at der skulle 
fældes ialt 240 gærdespillere (24 pr. kamp), er det ikke 
så voldsomt endda. 

Ved gærdet var ishockey-landsholdsspilleren Søren 
Lauridsen, Herning, bedst med et gennemsnit på 7,00 
i sine otte halvlege. Han scorede 49 point for syv fald. 

Øvrige resultater (min. otte halvlege): Peter Sørensen, 
Viborg, 55 for 8 = 6,88, John Jespersen, Holstebro, 40 
for 6 = 6,67, Jens P. Morild, Holstebro, 44 for 7 =

6,29, Erik Hansen, Nykøbing Mors, 36 for 7 = 5,14, Lars 
Mathiassen, Nykøbing Mors, 2 9for 6 = 4,83 og Ove 
Dalsgaard, Viborg, 29 for 7 = 4,14. 

Og så kan vi da lige - til beroligelse for ha/inspek
tørerne sige, at der skete ikke en eneste skade på ma
teriel under kampene, samt at hallen sørgede for over
natning til de spillere, der ønskede det, og at besty
rer Kj. Vad var særdeles glad for at se også cricket
spillerne i hallen. Turneringen varede fra lørdag kl. 
14-21,30 og søndag fra kl. 9,30 til 17,30.

CRICKET 

I 

bat 

bolde 

handsker 

skinner 

taepper 

støvler m/pigge 

beklaedning 

største udvalg: 

Østergade 12, SIikeborg, Tlf. 0&-820701 
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INDECRICKET I KØBENHAVN 

Af Thomas Provis 

Indendørs cricket breder sig, så det er en lyst. Den 
mest omfattende turnering er spillet i København, 
hvor man dels på ABs tre baner og dels i hallen på 
Schneekloths nye skole i Brøndbyerne i løbet af ca. 
to måneder afviklede rækker dels for drenge og dels 
for lilleputter, ialt 21 kampe. Til næste år påtænker 
man at udvide med seniorer og juniorer. Kampene 
strakte sig over ca. 1 ½ time hver (15 over til hvert 
hold), og slutstillingen i de to rækker blev (en vunden 
kamp gav to point. 

DRENGE: 
Bagsværd Kostskole ................. . 
Frem ........................... . 
Svanholm ......................... . 
Sorø Akademi ..................... . 
KB ............................... . 
AB ............................... . 

LILLEPUTTER: 
Svanholm ......................... . 
AB ............................... . 
KB ............................... . 
Bagsværd Kostskole ................. . 

REGLERNE 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

3 
3 
3 
3 

8 
8 
6 
4 
2 
2 

6 
2 
2 
2 

Der blev spillet efter de gældende cricketlove og regler 
med fØlgende tillempeiser: 

Bolde: 

a) senior, junior, drenge: Reader »pudding« bolde (hvide
eller røde) i junior størrelse.

b) lilleput: langbolde (læder).

Pitch: 
a) senior, junior, drenge: 20,13 m.
b) lilleput: 15 m.

Påklædning: 
Som for håndbold (skinner og handsker behøves ikke). 

ScoringsstØd: 
Sidevægge 2, 
Endevæg bag kasteren 4, 
Endevæg bag gærdespilleren 1. 
NB! Disse grænseslag tæller kun når der samtidigt lØbes 
mindst et fuldført løb. De løbende point lægges til græn
seslagets værdi. Der må selvfØlgelig også løbes point 
selvom bolden ikke rammer nogen af væggene. Rammes 
der flere vægge i et stød, gælder værdien af den væg, 
som først rammes af bolden. 

Overthrows: 
Stikkes der forbi gærdet, således at bolden rammer en 
grænsevæg, lægges grænsens »værdi« til point som alle
rede er scoret på stødet. Dog kun såfremt et lØb er blevet 
fuldført under spilsituationen. 

Hvorledes ud: 
a) greb fra væg, loft, net eller andet fast inventar i hal•

Jen regnes for gyldige.
b) slår gærdespilleren bolden direkte ud af banen i luf-

ten, dømmes han ud (slået ud).
(på AB gælder denne regel også, såfremt bolden bliver 
liggende på balkonen. 
På Schneekloth gælder reglen, såfremt bolden rammer 
sidevæggene over ribberne, eller loftet.direkte. 

Holdet: 
Holdet består af maximum 11 spillere, minimum 6 (dren
ge, lilleput 7). 
a) Markholdet: kun 6 markspillere (drenge og lilleput:

7) inkl. kaster og keeper, må være på banen samti-
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digt (dette er beregnet efter almindelig håndboldba
nes størrelse. På større eller mindre baner kan antal
let ændres ved aftale imellem holdene). 
De resterende markspillere kan anvendes som udskift
ning (ligesom i håndbold). Udskiftning må kun foreta
ges mellem overs, ved gærdespil eller. andre naturlige 
pauser i spillet. Ved udskiftning henvender den nye 
spiller sig til gærdedommeren. 

b) Gærdeholdet: Turneringsledelsen bestemmer, hvor
mange af holdets spillere, der må anvendes ved gær
det i en bestemt turnerings kampe, under hensynta
gen til det antal overs, man har vedtaget som værende
kampenes maximum varighed (beregn: 3 minutter pr.
over).

c) Kasteholdet: alle spillere på et hold (også udskift
ningsspillere) kan anvendes som kastere.
Turneringsledelsen bestemmer det maximum antal
overs en enkelt kaster må kaste pr. halvleg (1/5 af
halvlegens vedtagne oversantal anbefales).

Dommere og regnskabet: 
Dommeren ved kasterens gærde bestemmer antallet af 
point scoret på et bestemt slag, og meddeler dette ved 
råb eller tegn til regnskabet. 
Regnskabet og dommere i fællesskab påser, at ingen ka
ster overskrider det vedtagne antal overs. 
Dommerne godkender regnskabets sammentælling efter 
hver halvleg, og inden man går videre med kampen. 
Dommeren ved kasterens gærde meddeler holdene, når 
den sidste over i en halvleg påbegyndes. 

MAN MOREDE SIG KONGELIGT 
Ovenstående var reglerne man brugte (med visse små 
ændringer for de forskellige hallers særheder). 

Reglerne var resultatet af beslutninger, man nåede til 
enighed om på ungdomsledernes møde i København, og 
dette viser, at møder med ungdomsledere ikke er så unyt
tige, som nogle vil gØre dem til. 

Der kom skolehold med fra Sorø og Bagsværd, og da 
»støvet« fra kampene havde Jagt sig, var der enighed
såvel blandt ledere som (allervigtigst) blandt drengene
om, at man havde moret sig dejligt med det lille nye
spil.

Cricketers, som bl. a. på grund af afstand ikke har 
kunnet overvære denne turnerings afvikling, vil måske 
sige: 

»Ja, det er meget godt, at ungerne morer sig. Men
har dette spil nu noget som helst med crioket at gøre? 
Hvad gavner det dem, når sneen er borte og de kom
mer udendørs?« 

Til disse vil jeg gerne sige, at det er absolut afgørende, 
at drengene morer sig. For gør de ikke det, er der in
gen grund til at tro, at de vil have tålmodighed til at 
gennemføre den ret krævende træning i grundteknik, som 
cricketsporten kræver af sine udøvere. 

Spillet indendørs er blevet skabt, og reglerne er ud
formede med omtanke for netop at kombinere det 
øjeblikkeligt morsomme samtidig med at føre delta
gerne mod automatisk indlevelse i de væsentligste 
punkter i det udendørs spil - i »rigtig« cricket. 

Lad os tage de »almindelige regler«, som danner 
denne artikels indledning igennem for at understøtte 
mine påstande: 

Scoringsstød: »Endevæggen bag kasteren« præmie
res med 4 point. Dette opfordrer til »drives« - de 
»lige« scoringsstød til »onc og »off« udført med lod
ret bat Stød som man savner i høj grad i dansk
cricket. Derfor præmieringen!

»Sidevæggene« præmieres med 2 point. Igen en op
fordring til »drives«, men måske i endnu højere 
grad til udførelsen af de små »givtigec stød, placerede 



imellem mid-on og square-leg, eller i »hullerne« i off
marken.. Stød som verdens største gærdespillere er 
enige om at bekræfte som de væsentligste ved opbyg
ning af deres store halvlege ved gærdet. 

»Grænses/ag« tæller kun, når der samtidig løbes

mindst et fuldført »løb«. Dette er umådeligt vigtigt! 
på den »lille« bane skal gærdespilleren kunne pla
cere sine stød udenom markspillerne for at få chan
cen til at løbe. Når chancen er der, skal han løbe 
(idet kampene er af begrænset længde, og uden at 
score kan man slet ikke vinde). Flere goder på en 
gang! Gærdespilleren tvinges (af spillets natur) til at 
»spille i hullerne«, til at tage løbene, når de er der,

og til at tage løbene hurtigt! Makkeren i den anden
ende lærer samtidig at bakke op (ellers bliver han
hurtigt væk), og ligeledes at komme med det sam
me, når makkeren kalder. Begge opdager, hvor man
ge »små enere«, der kan løbes, når bare begge gær
despillere er vakse.

Når gærdespillerne således tvinges til at forsøge 
løb, opstår der selvsagt hele tiden muligheder for 
markspillerne til at løbe dem ud. Dette fører igen 
uundgåeligt til, at marken »går« hurtigt efter bol
den samt bedømmer situationerne hurtigt, mens bol
den samles op og hurtigt stikkes ind til gærdet. 

Altså! Hele kampen igennem kræves der hurtigt og 
koncentreret markspil. Værdien af dette bliver åben
lyst for drengene, og af sig selv finder de meget hur
tigt frem til den bedste og hurtigste måde at gebær
de sig på i marken. 

Overthrows: Spillerne må ikke fritages for »straf
fen«, som følger med unøjagtigheder i marken. Kra
vet til øget hurtighed af spillet på dette område kan 
let føre til »vilde« indstik. Når spilleren med vilde 
indstik har kostet holdet point, bliver han hurtigt 
»vænnet af« med dette af medspillerne i marken.
Denne indbyrdes »disciplinering« er den mest effek
tive, som findes, og den resulterer hurtigt i mere
præcist (og derved mere effektivt) markspil, indstik
og - naturligvis - ikke mindst opbakning!

Hvorledes ud: De »indirekte« greb fra loft og væg 
øger markspillerne reaktionshurtighed i uventede si
tuationer, og samtidig fører de gærdespilleren ind på, 
at holde sine slag nede »Slået ud«, når bolden slås di
rekte ud af banen, tvinger i endnu højere grad gær
despilleren til at holde sine slag langs jorden. Og 
samtidig indfører man i spillet det element, at bol
den aldrig kan slås med gavn til et »fristed«, hvor 
der ingen markspiller står Alt foregår inde på banen, 
hvorved selve spillets hurtighed øges. Og dette bliver 
- som en bivirkning - mere spændende for tilskuerne.

Markholdet: Markholdets antal bestemmes af ba
nens størrelse. Banen skal ikke »pakkes« med mark
spillere, således at gærdespilleren ingen chancer har 
for at score. Men samtidig må der ingen »fristeder« 
være. Udskiftning tillades som en slags »fremtids-for
anstaltning«. For ingen har endnu spillet det »lille 
spil« så hurtigt, som det kan spilles! 

Kasteholdet: Rent pædagogisk er det væsentligt, 
at vi uddanner så mange kastere som muligt. Gærde-

Out siger dommer Bent Rossen. Bagsværd Kostskoles Torben Olesen 

ha r kun et hånligt blik til overs fo r John Vagnsø, der er løbet ud 

på et perfekt indstik lige i gærdet 

= plasticpuden, der er på vej 

mod gulvet (Foto: Jørgen Schiøttz, Aktuelt) 

spil-træning i hår er nærmest værdiløst, når halvdelen 
af de kastende dårligt kan ramme pitchen. Enhver 
cricketspiller med respekt for sig selv skulle kunne 
kaste til »båsebehov«. 

SUMMA SUMMARUM! 

Sådan, i meget korte rids, er de cricket-pædagogiske 
tanker, der ligger til grund for de regler, som er ble
vet anvendt i Københavns-turneringen i år. 

Der er brugt særdeles megen overvejelse (og mange 
forskellige forsøg er gjort i løbet af forrige vinter), 
for at skabe disse regler. De er dog absolut ikke 
endelige, og ethvert velovervejet forslag til deres for
bedring, er særdeles velkommen. Målet, man har haft, 
er at skabe et spil, som - uden formaninger af no

gen art, men igennem selve spillets struktur - fører 
deltagerne ind i »sunde« cricketvaner, som kan for
bedre deres spil udendørs. 

Samtidig har det været et kardinalpunkt, at spil
let skal være morsomt og hurtigt, at det bibringer un
ge mennesker umiddelbar glæde ved at dyrke det. 

Regler er ikke - bør aldrig - være uforanderlige! 
Tiden ændrer sig. Disse regler bliver nok også ændre
de - måske mange gange. Men fire hovedpunkter 
bør man huske, såfremt man skrider til ændring: 

1. Forstyr aldrig »balancen« mellem gærdeholdet
og markholdet.

2. Lav aldrig regler der kan gøre spillet »stillestå
ende«

3. Sørg altid for, at gærdespilleren ingen »friste
der« kan finde, så længe han er ved gærdet.

4. Såfremt »de kloge« finder på taktiske fif, der
forhindrer »fri« scoring og hurtigt løb mellem
gærderne, lav så omgående en ny regel, der for
hindrer dette. Men lav aldrig regel før taktik
ken (fiffet) er opfundet - og praktiseret.



l' ed mr. Gossip 

SNIK 

og SNAK 
AB's nye medlem, Johan Luther 

om navne og klubber 

Johan Luther, Changs landsholdsspiller, er flyttet til 
København og har indmeldt sig i AB 

Torben Vandsted, der fik et gennembrud som ka
ster for Hjørring i fjor, har trænet for fuld kraft hele 
vinteren på KB, hvor han nu slår sine folder. 

Torben Ankjærgaard, Slagelses konstante medium
bowler har indmeldt sig i KB.

Per Sørensen, Århus' udmærkede allrounder, har 
endvidere ladet sig friste af Peter Bangsvejs herlig
heder. 

Per Nielsen, tidligere Hjørring og sidste år Køge, 
foretrækker nu også KB.

Mogens Fausbøll, tidligere B 1909, er vendt tilbage 
til ... ja, gæt engang, ja, rigtigt: KB. 

En pakistaner - hvis han er så god, som KB håber 
skal vi nok senere få opklaret navnet - har i en alder 
af 31 år ladet sig indregistrere i KB's medlemskarto
tek. Han har efter sigende været anfører for et paki
stansk universitetshold, hvor han var en mægtig goog
ly-bowler, idet han tog 150-200 gærder pr. sæson. 

Der går ingen rygter om, hvor de 5-6 KB-spillere, 
der sidste år var med til at spille KB op i 1. division, 
går hen, såfremt de bliver detroniseret af de mange 
nytilkommende. Dog, en plads bliver åben, for: Pre
ben Michaelsen, KB, der har været trofast i gode som 
i »onde« år, har sagt farvel til topcricket. 

Klaus Buus har ladet sig indvælge i Hjørrings be
styrelse og har derved grundigt dementeret de i sid
ste sæson florerende rygter om et forestående klub
skifte. 

Steffen Maibom, Chang, vil i år atter spille i År
hus. 

Børge Søvsø, Chang, er fuldt restitueret efter det 
alvorlige uheld sidste sæson, der kostede ham lang tids 
sygeleje. 

Bjarne Holtegaard, en gang en meget lovende bow
ler, er vendt tilbage fra Sverige, og Chang håber på 
et godt våben i ham. 

AaB og Chang har siden januar konditionstrænet 
i en »kondicenter« (det var dog et rædselsfuldt ord), 
der er skabt, for at Aalborgs sportsmænd kan blive 
ved med at være sejere end dem fra det øvrige land. 

Per Nørgaard er den nyt anfører på et forynget 
Soraner-hold, der bl. a. tæller Allan Bloom og Jørgen 
Hansen, den tidligere anfører, som har tabt 30 pund, 
så han kan være pæn til sæsonstarten. 

Erik Sørensen vil i år lade lokomotiverne passe sig 
selv om søndagen, hvor han glæder sig til at smide 
sine spinnere for Slagelse. 

Jørn Steen Larsen, anfører og træner i Skander
borg, er med på Crabtrees kursus i Vejle. 

Lars Nielsen vender hjem til Skanderborg efter et 
år i Grønland. 

NYE GENIER TIL AB 

Bent Henriksen, der skød som en hest sparkede, den
gang han var på det danske håndboldlandshold, har 
fået lysten tilbage og vender som 32-årig tilbage til 
sin gamle klub Svanholm. 

AB går og lurer på nogle hjemvendte danskere, der 
er opfostret i de store cricketnationer. Ifølge klub
bens talsmand er de noget i retning af cricketgenier. 
Man har ganske vist ikke set dem i aktion endnu. 

Preben Hald, dommer, har flyttet teltpælene fra 
Korinth til Slagelse og vil i fremtiden løfte fingeren 
på Sjælland. 

John Ekdahl, dommer, vil efter en længere syg
domsperiode ikke være at finde med den hvide kittel 
på i år, men forhåbentlig er han klar til næste år. 

B 1909 har flyttet træningen ud på det skønne nye 
anlæg, men forventer ingen pitche klar før midt i 
maj. Så i år har fynboerne en skudsikker undskyld
ning for ikke at være i form til sæsonstarten. 

En ny bane i Volls mose forventer B 1909 at få i 
1971. Så skulle overbefolkningsproblemet på Odense 
cricketstadion være løst. 

AaB indvier sit nye anlæg sidst i juli med en cric
ketmatch mod et skotsk hold. Ganske naturligt -
AaB er stiftet af cricketspillere for 85 år siden. 

Svanholm skal på en 12 dages englandstur og håber 
for øvrigt i løbet af nogle år at få »frimærket« i 
Brøndbyøster skiftet ud med en ny bane ved siden af 
Dansk Idræts Forbunds nye hus. 

Poul Høj, Horsens, griner af, at nogle regner hans 
klub for en mulig nedrykningskandidat. - Vi må da 
være bedre i år end i fjor, UK har jo nu udtaget en 
af vore spillere (Jørn Høj) til fællestræningen for 
landsholdet, siger han. 

Bjarne Lund Pedersen, AaB, vil i år være til dispo
sition for landsholdet. 

Egon Jensen vil være til disposition, hvor B 1909 
har brug for ham Bl. a. vil han træne B 1909's ung
domshold sammen med Poul Riis. 

Erik Nielsen har meddelt Nykøbing Mors, at han 
har lagt op. Mon det er alvor, også når græsset er 
grønt? 

Azar Ali forventes at gøre come back i Nykøbing 
Mors. 

FORYNGEDE BESTYRELSER 

Ringsted ånder lettet op. Hele mandskabet fra sid
ste år stiller op igen, selvom en del af de ældre svor 
på, at de ville holde op i protest mod udfaldet af den 
beklagelige protestsag i fjor. 

Steen Stilling har forladt Silkeborg, der ellers råder 
over sidste sæsons mandskab. 



Harry Hansen har sagt stop efter 32 års tjeneste 
i Sorøs bestyrelse, deraf de sidste seks som formand. 
Hans evner som byfest- og andespilsarrangør, der har 
hjulpet Sorø til at blive en velkonsolideret forening, 
vil han dog lade være til rådighed for den nye besty
relse. 

Jens Bøgh, 20 år, er den ny formand i Sorø, hvis 
bestyrelse har gennemgået et generationsskifte, idet 
også den mangeårige næstformand, Gerhard Hiickel
kamp, har sagt fra. 

Det bliver dog i familien, idet Harry Hansens søn, 
Preben, og Gerhard Hiickelkamps søn, Ole, er med i 
den ny ledelse i Sorø. 

Eigil Damgaard Petersen, der har været cricketfor
mand i Glostrup i samfulde 17 år, vort kære spil har 
været dyrket i forstaden, har sagt stop. Damgaard 
Petersen var stifter af klubben, og han trækker sig 
tilbage på et tidspunkt, hvor Glostrups førstehold har 

opnået den fornemste placering i foreningens histo
rie. I denne sæson vil han være at finde som træner 
for Glostrups drenge. 

Thor Jensen, der kom fra Nykøbing Falster for en 
del år siden, er Glostrups nye formand. 

Jens Peter Morild er ny mand ved rorpindene i 
Holstebro. 

Kerteminde er på lurenkig efter en professionel 
træner. Var det ikke noget med en sommer som 
coach i den idylliske by, hvor cricketklubben ligesom 
Sorø har fundet på fidusen med sommerfesterne? 

Herning har tjene 6700 kr. på en basar på torvet 
i tre dage. 

Arhus arrangerer andespil hver uge om vinteren. 
De fleste andre klubledere ser med skræk frem til 

en ny vinter, hvor de skal til at arrangere pjank og 
fjas for at skrabe penge sammen til at spille cricket, 
som de hverken har tid eller kræfter tilbage til .. 

Solen går aldrig ned over cricket, 

men den skinner desværre ofte på: 

BAL, KAOS OG OPTfflER 
Lars Henriksen skriver om nyt 

fra de internationale arenaer 

Om det britiske verdensrige hed det: Solen går aldrig 
ned over det britiske imperium. Med en let omskriv
ning kan man sige: Solen går aldrig ned over cricket. 
Mens bat og bolde har samlet støv på hylderne her
hjemme, har man boltret sig på den sydlige halvkug
les cricketbaner 

På vej hjem fra sommerens testkampe i England, 
spillede New Zealand mod Indien og Pakistan. Af de 
i alt seks kampe tabte new zealænderne kun en: Den 
første mod Indien. Den anden vandt de med 167 po
int, og den tredje blev uafgjort. Mod Pakistan endte 
første og tredje test uafgjort, mens New Zealand vandt 
den anden med fem stående gærder, og det lykkedes 
således »kiwierne« for første gang at vinde en test
serie. Det mest bemærkelsesværdige ved kampene var 
i øvrigt en utrolig langsom scoring. I den første kamp 
brugte Pakistan således 6½ og 8¾ time til at score 
henholdsvis 220 og 283 point! Tilskuerne har åben
bart kedet sig bravt, hvad man ikke kan fortænke dem 
i. Men i de to lande har man glimrende metoder til
at muntre en hendøende testkamp op: Man sætter ild
til tilskuerpladsernes træstole, smider alt forhånden
værende (flasker, stoleben m. m.) efter spillerne, og
invaderer selv banen. I den sidste og afgørende kamp
mod Indien blev hjemmeholdet således reddet fra ne
derlag dels af regn dels af publikumsoptøjer. New
Zealand var således ikke langt fra at vinde begge se
rier og mønstrer utvivlsomt sit stærkeste mandskab i
mange år.

Vinterens store begivenhed var dog Australiens tur 
til Ceylon, Indien og Sydafrika. Efter Australiens sik
re sejr over Vest-Indien sidste vinter, var mødet med 
Sydafrika imødeset med spænding. 

Men først mødte australierne Indien. Begyndelsen 
var, som man kunne vente efter Indiens svage ind
sats mod New Zealand: En sikker sejr i første test til 

Australien på otte stående gærder. De australske gær
despillere gav prøver på den forventede styrke (Stack
pole 103, Redpath 77), men sejren skyldtes nok så 
meget kasterne, der i anden halvleg fjernede inderne 
for 137 (Gleeson fire for 56). Anden test endte uaf
gjort. Men i tredje test indtraf det uventede: Indien 
vandt med syv stående gærder. Australien formåede 
kun at score 107 i anden halvleg, og de indiske spin
bowlere fejrede triumfer (Bedi fem for 37, Prasanna 
fem for 42). De to sidste tests lod dog ingen tvivl 
om, hvem der var det bedste hold. Australien vandt 
den fjerde med ti stående gærder og den femte med 
77 point, den sidste dog efter et sammenbrud i anden 
halvleg, hvor de seks første gærder var nede for 24 
point og alle for 153 Heller ikke under dette besøg 
slap man for bål af stole på tilskuerpladserne og 
utallige afbrydelser. 

Alt i alt dog ikke så overbevisende en indsats af 
australierne, som man havde kunnet vente. Til trods 
for de upålidelige indiske pitche forekommer det, at 
gærdespillere som Lawry, Walters og Chappell skuf
fede noget. Kasterne dominerede billedet: Off-spin
neren Mallett tog i alt 28 gærder med et gennemsnit 
på 19,10 og fastbowleren McKenzie 21 gærder med 
et gennemsnit på 21,09. 

AUSTRALIEN I SYDAFRIKA 

I januar ankom australierne til Sydafrika. De, der 
havde ventet en række spændende opgør, blev hurtigt 
skuffet, dertil var Sydafrika for overlegen. Men der
med ikke være sagt, at kampene ikke var gode. De 
blev en lang række opvisninger fra sydafrikanernes 
side. De vandt samtlige fire testkampe, og her er re
sultaterne: 

Første test: Sydafrika vandt med 170 point. 
Sydafrika 382 (E. J. Barlow 127, A. Bacher 57, Mallet 

5 for 126) og 232 (R. G. Pollock 50, Conolly 5 for 47). 
Australien 164 (K. D. Walters 73, P. Pollock 4 for 20) 
og 280 (W. M. Lawry 83, Procter 4 for 47). 

Anden test: Sydafrika vandt med en halvleg og 120 
point. 
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Sydafrika 622 for 9 (R. G. Pollock 274, B. A. Richards 
140, H. L. Lance 61). Australien 157 (A. P. Sheahan 62, 
Barlow 3 for 24) og 336 (K. R. Stackpole 71, K. D. Wal-
ters 74, I. R. Redpath 74). .

Tredje test: Sydafrika vandt med 307 pomt. 
Sydafrika 279 (B. L. Irvine 79, B. A. Richards 65, R. 

G. Pollock 52) og 408 (E. G. Barlow 110, R. G. Pollock
87, B. L. Irvine 73, Gleeson 5 for 125). Australien 202
(K. D. Walters 64, P. Pollock 5 for 39) og 178 (I. R. Red
path 66, Procter 3 for 24, Goddard 3 for 27).

Fjerde test: Sydafrika vandt med 323 pomt. 
Sydafrika 311 (B. A. Richards 81, E. G. Barlow 73, 

Connolly 6 for 47) og 470 for 8 (B. A. Richards 126, B. 
L. Irvine 102, A. Bacher 73). Australien 212 (A. P. Shea
han 67, I. R. Redpath 55, Procter 3 for 30, P. Pollock
3 for 46) og 246 (Procter 6 for 75).

De højt berømmede australske gærdespillere kunne 
slet ikke stå sig mod de sydafrikanske kastere. De to 
fastbowlere Mike Procter og Peter Pollock dominere
de den sydafrikanske kastning og supplerede hinanden 
glimrende. De tog til sammen 41 australske gærder, 
heraf Procter de 26, med et gennemsnit på 13,58 
og Pollock resten for 17,20 pr. stk. Det sydafrikanske 
angreb mRngler dog totalt spinbowlere af kvalitet, 
hvilket tilsyneladende ikke hæmmer det på de hjem
lige pitche, men muligvis kan gøre det udenfor Syd
afrika. Kun Redpath viste nogen styrke ved gærdet, 
men som regel kun i den ene halvleg. Lawry og 
Chappell gav ingen beviser på tidligere styrke (Lawrys 
halvlege: 2, 83, 15, 14, 1, 17, 18, 43, Chappells: 0, 13, 
0, 14, 34, 0, 17, 14). 

Og lige så lidt succes havde de australske kastere. 
De to, der dominerede i Indien, Mallet og McKenzie, 
fik henholdsvis 6 og 1 gærder. Mallet blev mærk
værdigvis kun brugt i den første testkamp, og Mc
Kenzie udgjorde simpelthen ingen fare for sydafri
kanerne. Sit enlige gærde fik han, da anføreren Ba
cher rev sig selv ud i fjerde tests sidste halvleg. 

Det var således overladt til Conolly og Gleeson at 
tage de sydafrikanske gærder. Connolly fik 20 (26,10 
point pr stk.), og Gleeson 19 (38,95 i snit). Den sidst
nævnte skal dog have været usædvanlig uheldig. 

Var Sydafrikas kastere gode, var gærdespillerne 
om muligt endnu bedre. De to store navne var Grea
me Pollock og Barry Richards. De ydede begge deres 
ypperste i den anden test, men deres halvlege i øv
rigt var imponerende. Pollock: 40, 50, 274, 52, 87, 1, 
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4, Richards: 29, 32, 140, 65, 35, 81, 126. De må regnes 
blandt verdens 4-5 bedste gærdespillere for tiden. 

BEKLAGELIG DRAMATIK I VENTE 

Spændingen forduftede hurtigt fra det sydafrikansk
australske opgør. Til gengæld øges den omkring mø
det mellem England og Sydafrika til sommer. Og des
værre ikke kun af cricketmæssige grunde. Efter af
færen omkring D'Oliviera og aflysningen af MCCs 
tur til Sydafrika var der store diskussioner i England. 
I december blev det besluttet at fastholde invitationen 
til Sydafrika om at besøge England. Turen er nu skå
ret ned til kun 12 k, mpe på otte forskellige baner. 
Men bliver det overhovedet muligt at afvikle dem? 

Det kan anses for givet, at der vil blive demonstre
ret. Under den nyligt afviklede sydafrikanske rugby
tur måtte der indsættes 5000 politifolk for at få spillet 
de syv første kampe. Og tænk på interzonefinalen i 
tennis for få år siden i Sverige! 

Når man ved, hvor stor en cricketbane er, og hvor 
meget længere tid det tager at afvikle en kamp, kan 
man nok have sine tvivl om, hvor meget der vil blive 
spillet. Med sin beslutning om at gennemføre turen 
står det engelske Cricket Council næsten ene i den 
internationale sportsverden om at opretholde sports
lige relationer med Sydafrika ud fra den betragtning, 
at sport og politik ikke bør sammenblandes. Hvad 
man end mener i den sag, må man beklage, at det 
ikke bliver muligt at afvikle dette møde mellem to 
store cricketnationer under mere sportslige forhold. 
Sydafrika mønstrer for tiden et af sine allerstærkeste 
hold nogensinde, hvorimod Englands styrke er mere 
ukendt. Et er dog sikkert, sommeren vil ikke forløbe 
uden dramatik på de engelske cricketbaner. 

Peter Pollock's fas/bowling samt hans broder Graeme Pollock's 

em,nente gærdespil er frygtindgydende våben på Sydafrikas hold. 

Men får Apartheid-nationen lov til at vise sin fantastiske cricket

kunnen til sommer i England? 



EDB-tiden afspejler 

sig hos det engelske 

cricketpublikum, der 

nu også kræver 

ACTION 

Af Søren Nissen 

Ligesom alt andet forandrer cricket sig også. Men i 
England har en ny form for cricket i løbet af ganske 
få år fået en sådan popularitet, at det, der i disse år 
foregår, nærmere er en revolution end en udvikling. 

Det moderne livs krav om tempo - om action -
om spænding har ikke ladet engelsk cricket uberørt, 
og man har været realistisk nok til at prøve at følge 
med i det nye løb. 

I løbet af det sidste tiår er countyturneringen i det 
store publikums øjne næsten sovet hen. Og hvordan 
skulle det gå anderledes. Countykampene spilles over 
tre hverdage, således at tilskuerne enten må være pen
sionister, have ferie eller økonomisk ganske uafhæn
gige for at kunne se dem. Det kunne lade sig gøre 
for en 15-20 år siden, men ikke nu. Tilskuerpladserne 
er normalt gabende tomme til disse countykampe. 
Nogle få pensionister og klubfanatikere drypper et 
par småmønter i tælleapparaterne, mens de øvrige, · 
der har lyst til at ofre deres feriedage til at se på cric
ket, i hvert fald sparer dem til testmatcherne, der sta
dig kan trække de store tilskuertal, når det vel at 
mærke er de store lande, der mødes. Spillernes pro
fessionelle sikkerhed-fremfor-alt-indstilling har gjort 
deres til denne udvikling. Mange countykampe er 
dødsens kedsommelige at se på. Nedrykning er der 
ikke noget, der hedder, så det er kun førstepladsen, 
der tæller i det store publikums øjne, og den slås 16 
hold om. Og de fleste af dem bliver naturligvis hur
tigt tabt af feltet. 

Publikum skulle vindes tilbage - om ikke andet for 
at få penge i de slunkne kasser. 

Og hvad fandt man så på? 
Først cup-cricket. Gilette-cup blev startet i begyn

delsen af tresserne, et begrænset antal overe til hvert 
hold, og kampene kunne overstås på en lørdag efter
middag. Det viste sig at give pote. Fodboldpublikum, 
der var vant til at få resultater i løbet af halvanden 
time, kunne også goutere denne form for underhold
ning. Den sidste finale på Lords trak 25.000 tilskuere 
og gav større udbytte til klubberne, end de kunne 
skrabe sammen i løbet af en hel countyturnering. 

Dernæst fandt man på single-wicketturneringerne, 
der understøttet af store firmaer gav gode penge til 
de bedste spillere. 

Og nu her til allersidst er man begyndt at bruge 
det allerhelligste - søndagene. Man har indstiftet The 
Sunday players league - 40 overe til hvert hold, 8 

overe til hver bowler. Det hele er overstået på små 
fem timer, og denne turnering er øjeblikkelig blevet 
en så stor succes hos publikum, at den nu er uund
værlig for at kunne få countyturneringen til at køre 
rundt. Den skaffer ganske simpelt maden på horden 
til de professionelle spillere. 

VÆGTIGE MINUSSER 
The Sunday-league har bragt tilskuerne tilbage til 
countyklubbernes baner. Mange steder skal man helt 
tilbage til 1948 for at finde noget lignende. 

Men denne turnering har også sine minusser. Den 
er i færd med at trække den sidste rest af de tilskuere, 
der i hvert fald om lørdagen kunne tænke sig at se 
på county-cricket. For de får her i løbet af få timer 
to holds maksimums-ydeevne. De bliver ikke trådt på, 
som de i hvert fald ofte følte, de blev, når de i coun
tyturneringen måtte se et hold batte en hel dag i et 
langsommeligt tempo. Samtidig får de stjerner for de
res penge. Spillere som Ted Dexter, Barber og Mike 
Smith, som var blevet for store forretningsmænd i det 
private erhverv til at kunne ofre en hel sommer i en 
dårlig betalt countyturnering, kan være med i søn
dagskampene. 

Et andet stort minus. Cup-cricket og søndagscric
ket skaber ikke store testspillere. Der er ganske sim
pelt ikke tid nok for en ung spiller til at spille sig ind 
- eller kaste sig ind - og få den nødvendige rutine.
Dertil kommer, at markopstillingen i disse kampe så
vel som kasterne let bliver steorotype og defensive.

Der er ikke noget at sige til, at mangen en konser
vativ cricketkender ikke vil anerkende denne form for 
cricket. De opfatter disse lynkampe som et merkan
tiliseret spil, som ikke fortjener at bære navnet: Cric
ket. Men lyncricket er kommet for at blive, hvor me
get man end vrider sig. For ej heller cricket kan leve 
uden penge. 

Men situationen nu er uholdbar. Fra maj til sep
tember spiller countyholdene hver dag. To county
kampe a tre dage om ugen plus en søndags- eller cup
kamp. Det er for meget for selv den mest forslugne 
spiller. Og countyturneringen er for dyr at gennem
føre, sådan som den kører nu. (forts. side 14)
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Century i mellemrækken men det var i 1969 

Enkelte klubber har meget svært ved at overholde 
fristerne med hensyn til indberetning af kampe, og 
det er ikke blot uhøfligt mod redaktionen af cric
ket, men så sandelig også mod DCF og dermed de 
øvrige hold i de pågældende klubbers rækker, som 
har krav på orientering om resultaterne i de øvrige 
kampe. 

Rekord med hensyn til manglende indberetning må 
Kolding og Aabenraa dog have. Takket være en be
hjertet fynbo er det lykkedes os i april 1970 at blive 
orienteret om to kampe, der blev spillet i Sydjylland 
i sommeren 1969. 

At Kolding ikke har indberettet sin kamp mod B 
1913 II i mellemrækken, kreds 33, er ikke blot uhøf
ligt mod de ovenfor nævnte, men så sandelig også 
mod en af klubbens egne spillere, som nok havde 
fortjent uden forsinkelse at komme ind i DCF's kar
toteker. Det var Ole Madsen, som den 10. august 
1969!!!! scorede et af de sjældne centuries i en mel
lemrækkekamp. 

Mod B1913 II lavede Ole Madsen som åbnings
gærde 106 point, og han havde sammen med still go
ing strong Aage Wange Thomsen (med 44) en anden
gærdestand, der strakte sig fra 47 til 145. Kolding 
lavede ikke mindre end 273, men B1913's anfører, 
Poul Offersen, Jod sig ikke slå ud, han gik ind og 
lavede 81 not out ud af B 1913's 148. 

Den anden kamp, vi har hørt om her for nylig, 
var et sindsoprivende lokalopgør mellem Aabenraa 
og Husum, hvor bølgerne efter sigende er gået højt 
både på og udenfor banen. Kampen var da også umå
delig lige, men afgørende blev det, at mens Aabenraa 
kun havde et trumfes i form af Jørgen Mizander, 
havde Husum hele to af slagsen nemlig Henry Buh] 
og hans elev Svend Aschberg. 

Nis. 

Ole Madsen 

(ACTION) 
Men den kan ikke afskaffes. Det er countyturnerin

gen, der skaffer de store medlemstal, som klubbernes 
økonomi bygger på. Det er countyturneringen, der 
er den klassiske form for cricket, den der skaber den 
teknik og den taktiske indsigt, som må til, og hvis 
finesser går tabt i lyncricket, og det er først og frem
mest den, der skaber de store testspillere, de stjer
ner, som folket kommer for at se om søndagen. 

Derfor er man midt i en brydningstid. De konser
vative vil bevare countytumeringen som den er nu, 

14 

Den korrekte slutstilling i kreds 32 er herefter: 

B 1909 II ............. . 
Esbjerg ............... . 
Kolding .............. . 
Husum ............... . 
B 1913 II ............. . 
Aabenraa ............. . 

(8) {6) (0) 

5 5 0 0 

5 4 1 0 

4 0 2 2 

5 1 1 3 
4 0 0 4 

5 0 0 5 

40 
38 
12 
14 
0 

0 

8,00 
7,80 
3,00 
2,80 

Herefter burde de i disse to kampe deltagende spillere 
rettelig! være optaget på statistikken med følgende slut
cifre: 

., 
E bl) '5 .; 

°' bD
" 

0 - " ., 
-; _., .,- C: 
-; 0 E" ... > c:-

" 0 .,- CJ";:: -" 
;i:: z "'� v,,c: c.:,.; 

Gærdespil: 

Ole Madsen, Kolding . 6 1 193 196 38,6 
Henry Buh!, Husum ...... 9 2 219 74* 31,3 
Poul Offersen, B 1913 II .. 6 1 130 81* 26,0 
Fl. Christensen, Kolding .. 8 1 127 38* 18,1 
Lars P. Nielsen, Kolding .. 8 1 104 35 14,9 
Poul E. Nielsen, Kolding 8 0 102 57 12,8 
Aa. w. Thomsen, Kolding 8 0 98 44 12,3 
Sv. Aschberg, Husum .... 7 0 81 39 11,6 
Knud Jessen, Kolding . . . . 8 0 80 28 10,0 

10 i gennemsnit i mindst 3 innings i Øvrigt. 
B. Borgaa, Aabenraa ..... 6 5 34 12* 34,0 
Niels Jensen, Kolding 6 5 23 13* 23,0 
Gunnar Offersen, B 1913 II 6 3 37 13 12,3 
B. Roworth, Aabenraa .... 6 0 72 30 12,0 

"' ... E C: 
i'..: " " " 

"O "O C: 
" 

·;;
..c ... c:-
"' 8 v·;:: 

0 ;; ..,J c.:, c.:,.; 

Kastning: 

J. Mizander, Aabenraa 22,3 5 64 11 5,8 
Sv. Aschberg, Husum 29,5 7 79 12 6,6 
D. Sierks, Husum .... 22,0 3 86 12 7,2 
Henry Buh!, Husum .... 58,0 8 205 20 10,3 
Poul E. Nielsen, Kolding .. 58,5 8 178 14 12,7 
B. Roworth, Aabenraa .. 48,3 6 196 14 14,0 
Frank With, Kolding .... 32,4 7 141 10 14,1 

og ser helst lyncricket skudt så meget hen i et hjørne 
som overhovedet muligt. De skammer sig nærmest 
over denne gang pop. Men de realitetsbetonede arbej
der med en ænd:ing af countyturneringen. 

Et mønster, der går ud på, at hver klub kun spiller 
en countykamp i løbet af en uge (en kamp over tre 
eller fire dage), og hvor der herefter er tid til den 
slags cricket, som skaffer mammon i klubbernes kas
ser, fordi den opfylder EDB-tidens krav om hurtig 
information om et resultat, giver spænding og valuta 
for tilskuernes penge. Nis. 



FORSØGSORDNING 
FØigende forsøgsordning er gældende: 

Ingen kaster må foretage »prøvetilløb«, efter der er 
råbt »spil« undtagen ved gærdefald, hvor en dom
mer kan tillade et sådant •prøvetilløb« , hvis han er 
sikker på, at der ikke derved spildes tid. 

KOMMENTAR 
Denne begrænser kasterens mulighed for at foretage 
»prØvetillØb« og er et middel til at undgå spild af
tid.

LOV 46, NOTE 4 (iii) - PÅVIRKNING AF BOLDEN 
FØigende prøveændring i 4 (iii) til lov 46 er gældende: 

a. Efter »Harpiks, voks« tilføjes »olier«.
b. Som nyt punktum tilføjes: »Ingen (kasteren ind

befattet) må gnide bolden på pitchen eller jor
den, eller foretage sig andet, der forandrer bol
dens tilstand, bortset fra polering af denne.« 

!fØ8MENTAR 
-,. • I forbindelse med påvirkning af boldens tilstand gØ
, 'res det ulovligt a) at bruge olie og b) at gnide bol-

den på jorden. 

LOV 46, NOTE 4 (iv) - FAIR OG UNFAIR SPIL 
Dommere gøres opmærksom på, at enhver spild af tid er 
unfair. Dersom en kaster er unødvendigt længe om at 
kaste en over, skal dommeren ved kasterens gærde, efter 

············································· ........................................................ .
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Den lovede orientering om klubbernes stilling til forsla
get om en ændret opdeling af ungdomsrækkerne vil ikke 
blive bragt i dette nummer, da adskillige klubber ved 
fristens udløb ikke havde returneret spØrgeskemaet. Samt
lige klubber opfordres indtrængende til at give deres me
ning til kende snarest, hvorefter resultatet af undersøgel
sen vil blive bragt i førstkommende nummer. 

DCF's ungdomsudvalg. 

Tilskud til cricketmateriel

Ansøgninger om tilskud til cricketmateriel til ungdoms
hold skal være indsendt senest den 20. maj 1970. 

Kun klubber, der deltog ined ungdomshold i sæsonen 
1969 vil komme i betragtning. 

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger om 
klubbens cricketungdomsafdeling: Antallet af spillere, år
ligt kontingent pr. medlem, sidste års materialudgift, sid
ste års rejseudgifter minus tilskud fra forbundet. 

Desuden må ansøgningen være bilagt et eksemplar af 
sidste års regnskab, der skal være ledsaget af oplysnin
ger om indtægter såsom gaver, indsamlinger, lotteri eller 
spilleres tilskud til rejser, såfremt disse ikke fremgår af 
regnskabet. 

Ansøgninger indsendes til: JØrgen Morild, Fenrisvej 6, 
8230 Åbyhøj. 

Indbinding af »Cricket« 

Roder Deres gamle årgange af »Cricket«? Fø
ler De trang til at få dem til at pynte på reo

len i stedet for? 

Det er der råd for nu. For 25 kr. indbindes 

indtil tre årgange af »Cricket« i helbind med 

guldtryk. Henvendelse: Redaktionen. 

Afleveret til postvæsenet den 30. april 1970 

at have rådført sig med den anden dommer, straks fore
tage sig følgende: 
(i) Advare kasteren og underrette markholdets anfører

om denne advarsel.
(ii) Skulle denne advarsel vise sig virknings!Øs:

(a) Forlange at markholdets anfører sætter kasteren
fra at kaste, ved afslutningen af den igangværen
de over.
Anføreren skal sætte kasteren af som forlangt.

(b) Underrette anføreren for gærdeholdet om det
skete, så snart der er ophold i spillet.

En kaster, som er blevet »sat af« som ovenfor, må ikke 
kaste mere i den samme inning. 
KOMMENTAR 

Dette er et forsØg på at undgå spild af tid. Den vi
ser, hvad dommeren skal foretage sig, såfremt han 
mener, at en kaster bruger for lang tid til at /Øre en 
over. 

Der gøres endelig opmærksom på, at MCC des
uden har udsendt nogle prøvelove, der ikke er gæl
dende for kampe mellem danske hold. Men klubber, 
der skal spille mod udenlandske hold må inden kam
pens påbegyndelse aftale med modparten i hvilket 
omfang, de skal gælde. Disse prøvelove er tilsendt 
klubberne. 

RESULTATER 

M ellemrækkerne: 
10. august 1969
KOLDING-B 1913 II (6-0). Kolding førte med 125 point 
efter 1. halvleg. KOLDING 273 (Ole Madsen 106, Aa. 
Wange Thomsen 44, Lars P. Nielsen 35, T. Hirtz 4 for 
110, Bent Dyreborg 3 for 109). B 1913 II 148 (P. Offer
sen 81*, Poul E. Nielsen 3 for 44). 

Aabenraa-Husum (0-8) Husum vandt efter færdig 
kamp med to gærder. Aabenraa 77 (Jørgen Mizander 31, 
Henry Buh! 3 for 20) og 74 (Arne Møller 27, Sv. Asch
berg 4 for 22). Husum 97 (Sv. Aschberg 39, J. Mizander 
7 for 44) og 61 for 8 (Henry Buh! 28, J. Mizander 4 
for 20). 

Den 21. og 22. marts 1970 
Indecricket i Nyk. Mors 

Resultaterne: Nykøbing Mors I-Nykøbing Mor� II 30 
-38. Turneringspoint 0-3. Nykøbing Mors I 15 for 6 og
15 for 6, NykØbing Mors II 18 for 6,20 for 6.

Viborg-Nykøbing Mors II 31-33 (0-3), Viborg 13 for 
6 og 18 for 6, Nykøbing Mors I 114 for 5 og 19 for 1. 

Holstebro-Herning 46-38 (3-0), Holstebro 27 for 5 
lukket og 19 for 5 lukket, Herning 23 for 6 og 15 for 6. 

Viborg-Holstebro 45-49 (1-2), Viborg 16 for 6 og 29 
for 5 (spilletid udløbet). Holstebro 31 for 3 og 18 for 6. 

Nykøbing Mors I-Holstebro 34-48 (0-3). Nykøbing 
Mors 118 for 6 og 16 for 6. Holstebro 2 9for 1 og 19 
for 1. 

Nykøbing Mors II-Herning 50-40 (2½-½). Nykøbing 
Mors II 19 for 6 og 31 for 6. Herning 9 for 6 og 31 
for 6. 

Viborg-Herning 35-38 (1-2). Viborg 20 for 6 og 15 
for 6. Herning 19 for 6 og 19 for 3. 

Holstebro-Nykøbing Mors Il 37-42 (0-3). Holstebro 
20 for 6 og 17 for 6. Nykøbing Mors Il 23 for 5 og 19 
for 3. 

Viborg-NykØbing Mors I 32-39 (0-3). Viborg 18 for 
6 og 14 for 6. Nykøbing Mors I 32 for 6 og 17 for 5. 

Nykøbing Mors I-Herning 32-37 (1-2). Nykøbing M. 
I 14 for 6 og 18 for 6. Herning 9 for 6 og 28 for 5. 

Slutstilling: Nykøbing Mors II 11 ½, Holstebro 8, Her
ning 4½, Nykøbing Mors I 4 og Viborg 2. 

Wilh. Burmesters bogtrykkeri A/S • Aalborg 



OBS. Ben for-reglen ændret 

De nye prøvelove 
Nye love - nu igen Sådan er der sikkert mange, der 
sukker ved tanken om, at der nu på ny skal spilles 
efter nogle ændrede love. 

Men man må trøste sig med, at det er et sund
hedstegn, at der sker ændringer. Man forsøger gan
ske simpelt hele tiden at gøre lovene så perfekte som 
muligt. 

Derfor har Dansk Cricket Forbund også i dansk 
cricket indført nedenstående prøvelove i sæsonen 
1970. Man kunne selvfølgelig have ventet med at ind
føre dem, indtil de var blevet officielle, men det ville 
betyde, at vore spillere i internationale kampe skulle 
spille efter andre love end dem, de er vant til, fordi 
disse prøvelove bliver benyttet i England. 

Her følger prøvelovene samt DCF's kommentarer 
til dem. Læg mærke til den umådelig vigtige ændring 
af ben for-reglen. Den skal der nok blive meget dis
kussion om. 

LOV 26 - FEJL BOLD. 
Følgende 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 »fejl 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.
FØigende 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 afmærkes mindst 1,83 m til
hver side af gærdet, men selve grænsen skal
betragtes som værende uendelig.

3) Slaggrænsen og sidelinien bør såvidt muligt
tegnes op under hver pause.

KOMMENTAR 
I punkt c) er bestemmelse 2) ændret, og der er til

/Øjet bestemmelse 3), men det drejer sig kun om ty
deliggØrelse i forbindelse med afmærkning og opteg• 
ning af slaggrænse og sidelinie. 

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 IØb straks efter at 

have spillet bolden.

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.

KOMMENTAR 
Her er gjort en tilfØjelse i linie 5, som betyder, at 
slåeren kun kan dømmes ud »revet ud«, hvis han 
bryder gærdet, idet han sætter af umiddelbart efter 
at have spillet bolden. 0 pstår der senere en situa
tion, f. eks. et »overthrow«, hvorved et lØb bliver 
muligt, vil slåeren ikke kunne dØmmes ud »revet 
ud«, hvis han bryder gærdet, idet han sætter af. 

LOV 39 - BEN FOR 
FØigende prøvelov 39 er gældende: 

Slåeren er ude med »ben for«, dersom han på no
gen del af sin person - hånden undtaget - rammes 
af en bold, der ikke først har ramt hans boldtræ 
eller hånd, og som efter dommerens mening ville
have ramt gærdet forudsat at enten:
a) bolden har pitchet eller ville have pitchet inden

for rektanglet mellem gærderne, eller
b) bolden har pitchet eller ville have pitchet uden

for slåerens off-pind, og slåeren, efter domme
rens mening, ikke har gjort noget virkeligt for
søg på at spille bolden med boldtræet.

KOMMENTAR 
Her er en ny og meget vigtig prØvelov! Man vil med 
denne forhindre unØdig brug af skinnerne, og da 
gærdespillerne udsættes for en ekstra risiko, har man 
villet imØdegå dette ved også at give dem en fordel. 
GØr slåeren forsØg på at spille bolden, kan han ef
ter prØveloven kun dømmes ud med »ben for«, hvis 
bolden har eller ville have pitchet inden for rekt
anglet. GØr slåeren intet forsøg på at spille bolden, 
kan han også dØmmes ud med »ben for«, hvis bol
den har eller ville have pitchet på off-siden, selv om 
det sted, han bliver ramt, ikke er inden for rektang
let. Det er selvsagt altid en forudsætning, at bolden 
efter dommerens mening ville have ramt gærdet og 
ikke fØrst boldtræet eller en hånd, der holder om 
boldtræet. 
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- Har du hørt det. Han siger, at nu har MCC igen ændret lovene. 
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