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Redaktørens egen spalte:

Wilson satte punktummet
for politik-idræt diskussionerne
Det endelige punktum i diskussionen om, hvorvidt
idræt og politik kan holdes ude fra hinanden, må nu
være muret i bautastene.
Efter en henstilling - der lige så godt kunne have
været en ordre - fra den engelske regering måtte
Sydafrikas cricketturne i England i denne sommer
aflyses. Diskussionen om, hvorvidt denne turne skulle
gennemføres, har bølget hele vinteren, men The Cric
ket Counsil stod fast - invitationen til sydafrikanerne
måtte opretholdes.
Alle foranstaltninger var lavet, for at få kampene
gennemført. Programmet var skåret ned til næsten
kun at omfatte testmatcherne, billetter blev kun solgt
specielle steder i forsalg, kunstige pitche var klar til
brug, såfremt græspitchene skulle blive ødelagt af de
monstranterne, og kæmpemæssigt opbud af politi var
anset for nødvendigt. Men modstanderne af turneen
blev mere og mere rabiate, efterhånden som tiden
nærmede sig for det hvide sydafrikanske holds kom
me. Trusler om bortførelse af engelske spillere, der
erklærede sig villige til at spille mod sydafrikanerne,
blev fremsat, og politiet, som heller ikke i England
ønsker at udsætte sig for flere brådne pander end
nødvendigt, blev mere og mere betænkelig. Samtidig
kom der forlydender om, at det kunne bringe Wilson
regeringen til fald, hvis der blev spillet testmatch på
valgdagen, en testmatch, der kunne befrygtes at ende
i optøjer, som det offentlige apparat ikke kunne styre.
Premierminister Wilson trak så i håndbremsen og
lod henstille til The Cricket Council, at turen blev af
lyst.
Vi bringer et udpluk af en leder fra en af de stør
ste engelske aviser og udtalelser fra prominente per
soner for at vise, hvilken magt over sindene cricket
har i de lande, hvilke argumenter der bringes i mar
ken, og hvor tæt og indfiltreret idrætten nu er i po
litik - og med den i hele samfundslivet:
Først lederen fra The Sunday Express:

»Hvad vil historien fortælle om Harold Wilson?
Indtil sidste uge ville svaret have været: Ikke meget.
Det er et svar, som de fleste tænkende socialister ville
have accepteret.
Men med annulleringen af sydafrikanernes tur har
alt forandret sig. Mr. Wilson har virkelig sat sit fin
geraftryk klart i historiebøgerne. Han er blevet den
første britiske premierminister, der har givet op over
for pøblen.
I stedet for demokrati og lovens orden har Wilson
indsat demonstranternes regering.
Og hvilken lugt af hykleri ligger over det hele.
Vi er ikke i krig med Syd Afrika. Vi handler umå
deligt meget med landet. Mr. Wilson lukker ikke dø
ren mod Sydafrikas forretningsmænd, som kommer
til dette land hver evig eneste dag og hjælper med
til at understøtte Englands økonomi. Dog er han for
skræmt til at lukke en flok unge mennesker ind, der
blot 'Ønsker at spille cricket med os.
Der har været mange svage premierministre før.
Men kun om en af dem -vil historikere skrive:
Han gav fair play til anarkiet.«
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Se det var rene ord for pengene. Ikke mindre grov
var - naturligvis - den sydafrikanske premiermini
ster Vorster, hvis ulyksalige apartheid-politik er skyl
dig i hele miseren. Denne tidligere sagfører sagde, at
den engelske regering var ofre for pengeafpresning
og fortsatte: Enhver sagfører kan fortælle, at hvis
man en gang betaler en pengeafpresser, så må man
imødese stadig forhøjede krav, som tiden går. Det
er utænkeligt for mig, at en regering kan give så let
efter for åbenlys afpresning.

Da han blev spurgt, om Sydafrika ville overveje
at lade hold med forskellige racer spille i udlandet i
fremtiden, svarede han: Mit - og min regerings syn på den sag er klar. I Sydafrika dyrkes idræt ad
skilt.

Den tidligere australske premierminister Sir Ro
bert Menzies: Dette er helt igennem trist, fordi det

betyder, at verdens bedste cricketspillere i dette øje
blik isoleres. Men det har mere betydning end det.
Det betyder, at en minoritet kan overtrumfe majori
tet ved at presse regeringen.

Undersøgelser har vist, at der var flertal i den en
gelske .befolkning rfor at turen skulle gennemføres.
Mrs. Ethel de Keyser, sekretær for Anli-Apartheid
bevægelsen: Aflysningen af cricketturen er en meget

lille sejr vundet på den store slagmark. Nu skal det
store slag slås mod firmaer, som handler med Syd
afrika for at forhindre dem i at investere der.« (Bri

tiske investeringer i Sydafrika er 20.000 millioner kr.
værd - eller 60 pct. af alle fremmede investeringer
i landet).
I stedet for Sydafrikas turne søges arrangeret fem
matcher mellem et hold fra »Resten af Verden« og
England. De førende sydafrikanske spillere har er
klæret, at de ikke vil acceptere invitationer til en så
dan tur. Det vil nu sikkert ikke forhindre disse kam
pe i at blive realiteter. Store firmaer har tilbudt at
være sponsorer og store spillere som Gary Sobers
og andre er ved at acceptere indbydelserne.
Nis.
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TURNERINGSOVERSIGTEN
Tre tophold, men ellers stor jævnbyrdighed i 1. division
Mange nye folk på holdene - Henrik Mortensens imponerende sæsonstart
1. division er startet, som man kunne forvente det
med en top på tre hold og med de øvrige hold som
en meget jævnbyrdig gruppe derefter.
Kun tre hold er efter to runder ubesejrede, nemlig
AaB, Skanderborg og Svanholm, mens tre hold er
uden point, AB, KB og Slagelse.
Sæsonstarten gav indtryk af begyndervanskelighe
der visse steder. Flere klubber måtte stille op med
adskillige reserver på grund af skader, udlandsrejser
- og manglende lyst - hos de faste tropper. Det
skulle give ungdommen chancen, men for ganske
grønne junior- og nyoprykkede seniorspillere er det
en skrap kost at blive trukket ind i 1. divisionskam
pene.
Skanderborg fører feltet an med et turneringspoint
mere end AaB og Svanholm. Det ene point nåede
jyderne efter et særpræget resultat mod AB. Skan
derborg havde i 2. halvleg kun en eneste over at batte
i. I denne over skulle klubben score otte point for at
nå op over ABs sammenlagte score i de to halvlege
på 191 point. Skanderborgs egen 1. halvleg lød på
184. Kjeld Kristensen og John Madsen lavede syv
point - og så var kampen færdig. Derefter havde de
to klubber nøjagtig lige mange point - 191 - men
Skanderborg havde 10 gærder i behold. Denne helt
særprægede situation er heldigvis forudset i punkt
syv i turneringsreglementets paragraf 10, og her be
stemmes, at det hold, der har været sidst ved gærdet
i en sådan uafgjort kamp, får syv turneringspoint, så
fremt mandskabet har vundet 1. halvleg.
Kampen blev i øvrigt domineret af Kjeld Kristen
sen med ialt 11 gærder for 78 og 64 point. For første
gang i år fik ABs captain, Finn Villumsen, noget syr.
derligt ud af det ved gærdet - nemlig 43 i 2. halvleg.

Søndagen forinden viste Skanderborg, at jyderne
har taget på B 1909. Fynboernes halvleg på 34 var
minsandten ikke noget at skrive hjem om, mere im
ponerende var John Madsens og Jørn Steen Larsens
kastning. B 1909 synes derimod et ganske godt kaste
bold i år, de høje swingbowlere Kjeld Lyø og Erik
Olesen ryddede forholdsvis hurtigt op i Skanderborgs
gærdespillere, der med fælles anstrengelser fik skra
bet 116 sammen. Det var stort set også nok til en sejr
på 10 stående gærder.
AaB spillede først mod AB, og det skyldtes for
mentlig en for sen lukning, at mestrene måtte nøjes
med en sejr på 209 point efter 1. halvleg. Man for
står ikke rigtig, at AaBs anfører anså det for nød
vendigt at score 289 point for seks gærder mod et
meget ungt AB-hold uden den store bredde på gær
desiden. Henrik Mortensens halvleg på 138 not out
var selvfølgelig en konstant nydelse hele vejen igen
nem, men han havde dog fået vist det ikke så lille
københavnerpublikum det meste af sit store reper
toire, da han passerede de 100.
Nu gik AB - som havde en anelse under halvde
len af spilletiden tilbage til at score de 289 point udelukkende ind for at spille på en uafgjort kamp,
hvilket under de givne omstændigheder må betragtes
som korrekt. Åbningsgærdet Luther og Niels Talbro
havde også held med det i ca. 1 ½ time, men et Hen
rik Mortensen-indstik fik Luther løbet ud, og så var
der ikke meget mere i AB'erne. Talbro holdt dog
stand en tid endnu, og hans indsats må absolut siges

Fra premieren i 1. division i Københevn, hvor AaB gæs
tede AB. AaB's debutant Per Terp kastes ud af AB's debutant
Niels Nørregård. Keeper er Niels Torp Andersen.

at være rosværdig af en så ung spiller, selvom hans
trang til at benytte skinnerne næsten mere end battet
for tilskuere, dommere og modstandere er noget af
en pestilens. Det kan den forresten også hurtigt blive
for ham selv med mindre standhaftige dommere end
de to på AB.
Henrik Mortensen var i denne kamp i aktivitet næ
sten fra start til slut, og hans bowling (7 for 33) var
især, når han satte tryk på, nærmest uspillelig for de
fleste af AB'erne.
Lige så meget blomstrede Henrik Mortensen mod
Chang. Holdet fra Provstejorden bed ganske pænt fra
sig i 1. halvleg, men der var kun styrke til at mod
stå AaBs pres i en omgang, i 2. halvleg tog det kun
en time og ti minutter for AaB'erne at få has på mod
standerne, som led særdeles meget under, at Børge
Søvsø overhovedet ikke kom på pointtavlen. Over
raskende forekommer det, at et så ubeskrevet blad
som Changs Hans Kristensen kunne lave 41 point
mod AaBs præcisionskastning i 1. halvleg.
Svanholm er det tredie ubesejrede ho,Jd, men brønd
bymandskabet må også siges at have haft det letteste
program. Slagelses batsmen forekom i hvert fald al
deles ikke i hopla med to halvlege på 56 og 67, den
konstante Jørgen Jønsson indledte sæsonen med 6
for 13.
Mod Slagelse, som Svanholm besejrede med en
halvleg, viste Ole Isaksson bedre form end længe (47
point), og da han mod Soranerne faldt sammen med
fire af de øvrige mest pålidelige Svanholm-gærdespil
lere for beskedne scoringer, fik brøndbymandskabet
koldsved på panden. Men der var åbenbart gjort reg
ning uden Jørgen Jønsson (80 point) og Henrik Lam
(73), der havde en sjette gærdestand på 123 point.
Svanholm lukkede for 225 for 7 med tre timer og tre
kvarter tilbage af spilletiden. En meget langsom Sora
ner-start, der bragte totalen op på 100, før det tredie
gærde faldt, gav kun de to parter fem kvarter til at
få en afgørelse - eller en uafgørelse!! Men pludselig
fandt Ole Isaksson ud af, at det halvhårde - op-og
ned af dynen-stof, som han har kastet snart i 15 år,
ikke »duttede« længere, og hans nye våben - leg
breaks - skabte sand ravage hos Soranerne, der lod
ham indkassere otte gærder for 36.
IKKE LYSTELIG SÆSONSTART
KB's sæsonstart har ikke været for lystelig. Et rib
bet Chang-hold syntes en overkommelig premieremod
stander, men det tog lidt af modet fra KB'erne, at de
kort ind i kampen måtte sige farvel til anføreren Hen
ning Lystrup på grund af et sygdomstilfælde i den
nærmeste familie. Det betød, at KB var berøvet en
glimrende allrounder, og i betragtning af at Chang
vandt kampen med 27 point, er det ikke usandsynligt,
at Henning Lystrups deltagelse kunne have vendt fo
retagendet.
Børge Søvsø spillede en meget stor halvleg hos
Chang (82 point), og det er helt sikkert, at hans åb
ningsspil betød meget for ålborgenserne - også rent
moralsk - i den første kamp efter de har måttet sige
farvel til en så dominerende spiller som Johan Luther.
Også mod Hjørring gik KB knebent ned. Med det
hold, Hjørring stillede i København, ville man ikke
have givet meget for vendelboernes chancer, men en
magtfuld halvleg af Per Morild, sorgløst hjulpet af
den »for tilfallat« tilkaldte Hartmann Petersen bragte
Hjørring fra 82 til 152, og vendelboerne skulle blot
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op på 171 for at hente gevinsten. De to veteraner dan
nede et sjette gærde, der skulle efterfølges af ganske
uprøvede folk. Men KB kom ikke ned til disse i tide,
Henning Lystrups slowbowling var det eneste farlige
våben i KBs kasteangreb, hvor mediumbowlerne fod
rede Per Morild med korte bolde på legsiden.
Hjørring måtte sige farvel til Ole Christoffersen,
der ikke spiller i år, Hans Fausbøll og Mogens Uhr
skov var sygemeldte mod KB, Flemming Jensen siges
at have meldt fra, og Jørgen Holmen læste til eksa
men.
I nøden kender man sine venner, så både Hart
mann P. og Aksel Morild tog turen med til Køben
havn, Hartmann fik mest ud af det med fem gærder
for 59, mens hans 27 point ved gærdet såmænd er
mere end han oftest laver i 3. division. Det er ingen
ros til KB's kastere. Derimod har KB mere grund
til at være tilfreds med gærdeindsatsen, hvor A. Gar
ner og overraskelsen Mogens Fausbøll stod for det
mest positivt.
Horsens fik en dukkert at starte på mod Soranerne,
der med Jørgen Hansen og Jørgen Arnsbjerg (41 og
51) i spidsen fik samlet 174 point sammen. Desuden
præsenterede holdet en ny pakistaner, Adya, som i
hvert fald kastemæssigt er en gevaldig forstærkning.
Det var dog Hans Rasmusen med syv for 23, der
ruinerede Horsens gærdeside, der var ude for 69.
Langt bedre gik det for Horsens i Nykøbing Mors,
hvor Jørn Høj havde en af sine store dage især som
kaster. Seks gærder for 10 er ikke daglig kost - og
slet ikke fra hans side - og en Nykøbing-total på 69
endda væsentligst skrabet sammen af »halen« var
kun for småting at regne mod Horsens 135, hvor Jørn
Høj som sædvanlig førte an med en solid åbning. Han
synes at være kommet godt i gang i år.
Nykøbing har dog haft glæder, nemlig en kneben
sejr på otte point efter 1. halvleg over Hjørring, der
kastemæssigt måtte støtte sit hoved til den unge Tor
ben Mortensen, som dog også inkasserede fem for 52.
Nykøbings topscorer var Finn Hvass - holdet mang
lede Henning Jensen - Hvass lavede 44 point, og ef
ter de rygter, der er nået til København, scorede han
dem med kanten af battet. Det tyder på et godt øje.
Hvad kan det ikke blive til, når han begynder at bru
ge pladen!!!
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Hvad mener du med: »Tidligt på sæsonen at bruge det
slag? Det er det eneste slag, jeg har.

Sensationel start i 2. division
Ordet sensation er efterhånden så misbrugt af sports
journalisterne, at det ikke rigtig dækker det resultat,
som 2. division indledtes med, nemlig Køges sejr
over Ringsted.
Ringsted gik først til gærdet, og da en af Køges
spillere ganske simpelt blev væk uden afbud, stod
hjemmeholdet med IO mand. Mens Ringsted battede
roligt opad, gik budstikken rundt i gummibyen, og
i andet forsøg lykkedes det at overtale veteranen Jens
Peter Jensen til at spille med, og cykelsportspræsiden
tens navnebror startede med at gribe to mand ud, da
han dukkede op med en times forsinkelse. Alligevel
fik Ringsted lavet 178 point, og det skulle under nor
male omstændigheder have været rigeligt, især da Kø
ge ikke havde Ebbe Hansen med.
Men omstændighederne var ikke normale, for Jens
Peter Jensen spillede med veteranens kløgt - og vist
nok også med lykkens gudinde i baglommen - og sco
rede 71 point. Alligevel var otte Køge-gærder ude
for 135, og oprykningsfavoritten Ringsted syntes i
sikkerhed. Men Køges anfører Jørgen B. Nielsen, der
ligesom sine forgængere har det med at sende »mæn
nerne« ind i omvendt rækkefølge, battede som ottende
gærde sammen med Finn Nielsen op til Ringsteds 178
og blev selv noteret for 47 point not out.
Dette resultat må have været en spand koldt vand
i hovedet på Ringsted, men holdet er nu ikke så let
at slå ud. Søndagen efter huggede Ringsted nærmest
Fredericia til pindebrænde og vandt med en halvleg
og 167 point. Det er måske så meget at nævne hele
Ringsted, faktisk var kampen et rent one man show
af Jan Hansen, hvis allround præstation må høre til
blandt de allerflotteste i dansk cricket. Dels nåede
han et century på 140 ud af Ringsteds 234, og dels
tog han 6 for 21 og 6 for 5 i Fredericic1s to halvlege
på 43 og 24.
Holstebro hører til et andet af de formodet bedste
hold. Efter en kamp, hvor der må siges at have væ
ret »slag i bolledejen« - ialt 640 point - vandt Hol
stebro over Skanderborg II med fire gærder efter
færdig kamp. Jørgen Nagstrup scorede 90 for Hol
stebro i første halvleg, hvor fem gærder var ude for
36, efter at Skanderborg havde startet med 66. Men
takket være Nagstrup battede Holstebro op til 192 for
alle. Men så var Skanderborgs Henry Rasmussen og
så blevet inspireret, og han bar Skanderborgs halv
leg på 250 med 78 not out, og derefter var der min
sandten også tid til Holstebro til at score de vindende
131 point. Der var ialt 12 mand i sving til at kaste
bolden ned i den anden ende på de to hold, beteg
nelsen kastere skal vi måske gemme til en anden god
gang.
Skanderborg II viste også bedre styrke end i fjor
mod nyoprykkede Glostrup, der hjemme måtte afgive
alle otte turneringspoint til jyderne. N. N. Haurum
carried his bat i Skanderborgs 1. halvleg.
Det må have været rædselsfuldt kedeligt i Herning,
hvor Århus battede i skildpaddetempo og nærmede
sig teen, før holdet var ude for 109. Så tog Herning
det også forsigtigt - måske for forsigtigt - og var ude
for 96, og så var den potte ude.
Til gengæld var der langt mere morskab i Sorø,
hvor Silkeborg må have fået noget af et chock over
at kunne rydde en modstander for 35. Det var jo en

anden snak end i 1. division. Silkeborg vandt sikkert
1. halvleg, men i 2. omgang foldede Preben Hansen
sig ud med 102 point for Sorø, og så nåede man ikke
en færdigspillet kamp.

3. divisionerne

Skidt start for B 1913
- flot indledning af AB li
Det ser ud til, at Thomas Provis og lidt hjælpetropper
bliver et dominerende mandskab i 3. division øst. Først
vandt AB II over Ballerup, selvom det kneb, og selvom
AB måtte se Ballerup vinde 1. halvleg med 112-37. I 2.
halvleg skulle AB såmænd bare score 43 point for at vin
de, men så skruede Provis bissen på og udryddede sam
men med Freddy Nielsen Ballerup for 21. AB præsen
terede en pakistaner, Toni Mirza, hvis 42 point efter si
gende skulle være scoret så smukt, at manden bliver fast
mand på ABs 1. hold.
Søndagen efter vandt AB Il med en halvleg over Næst
ved, der stillede op med et defekt hold bl. a. uden den
bedste, Erik Jørgensen, som siges ikke at være disponi
bel i denne sæson. Det er meget at håbe, at Næstved får
samling på tropperne igen, dansk cricket kan ikke und
være nogen og slet ikke en så gammel velrennomeret
klub som Næstved. Helt urimeligt virker det, at forenin:
gen ikke kan få Kjeld Grandahl med igen. Denne ud
mærkede spiller ville alene kunne skabe klasse over sjæl
lænderne.
Der skete noget voldsomt i Nykøbing Falster, hvor
hjemmeholdets Poul Erik Nielsen - mens de to medspil
lere, der nåede ind scorede ialt 61 point - lavede årets
hidtil højeste, 152 point not out mod Frem. NykØbing F.,
der har mistet et af sine bedste kort, Torben Petersen,
der er rejst til Århus, kunne lukke med 223 på tavlen
for et gærde, men Frem lod sig ikke slå ud af den kends
gerning, og cricketafdelingens ledelse Kaj Hjorth (62) og
Ole Christiansen 46) havde æren for, at Frem kom helt
op på 179 point. Men de to var også et par af de få del
tagere på Crabtrees trænerkursus i Vejle, så det har altså
lønnet sig.
B 1913 fik en skidt start i midtkredsen, og nederlaget
på 10 stående gærder efter færdigspillet kamp til nyop
rykkede Esbjerg, kunne tyde på, at nedrykningen fra 2.
division måske ikke var helt så ufortjent, som man ellers
var tilbøjelig til at tro. Otto Gades kastning (1 for 19)
var hovedårsagen til at fynboerne måtte tage til takke
med to halvlege på 49 og 66.
Bedre gik det for B 1909s 2. hold, der ligeledes er kom
met nedefra. B 1909 tabte ganske vist til Kerteminde,
men kun med 11 point efter 1. halvleg, og et »sidste se
kunds« afbud fra Poul Riis kostede måske sejren. I hvert
fald var Riis' gamle »krigskammerat« Egon Jensen rig
tig i hopla og scorede 52 point og tog fire gærder for 40.
I nordkredsen viste et meget stærkt AaB II-hold over
bevisende form mod Nykøbing M. Il, der måtte neje sig
med en halvleg. Det gik heller ikke Nykøbing M. for
godt mod Hjørring, men her kunne holdet dog glæde sig
over en flot gærdeindsats af Torben Petersen, der sørgede
for, at halvlegsnederlaget blev undgået ved at score 95
i 2. halvleg Poul Steens 82 for Hjørring i 1. halvleg var
næsten lige så flotte.
Hjørring Il's hold mod Grenaa var adskilligt ældre
end mod Nykøbing M. men åbenbart ikke bedre, for
Aksel Morild og Hartmann P. kunne for en gang skyld
ikke klare ærterne, selvom Grenaa kun vandt 1. halv
leg med to point. Da Grenaas sidste gærde entrede ba
nen, stod de to hold lige - a 96 - men sejren kom hjem.
Dronningborg fik en storartet debut i 3. division. Der
var vist ikke mange, der havde ventet, at de urutinerede
Randers-folk kunne vinde efter 1. halvleg over Viborg.
Sejren skyldtes især Chr. Boldsens solide gærdespil.
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Eigil Crone

Chr. Boldsen

Til gengæld revancherede Viborg sig mod Grenaa, der
ellers med den tidligere B 93-spiller, Eigil Crone (82
point) i spidsen, var startet med 171. Men en solid all
round-gærdeindsats - og ikke at forglemme en uheldig
Grenaa-keeper - skaffede Viborg op på 175 for 6.

Lone Lyager bedste
keeper i mellemrækkerne ·
Ser man isoleret på antallet af ekstra i de mellemræk
kekampe, der hidtil er spillet, er det en pige, der er den
bedste keeper. Lone Lyager var keeper på Husums hold
mod B 1913 II, og i de to halvlege var der kun ialt 6
ekstra, og de behøver jo ikke engang at være hendes
skyld alle sammen. Bare synd at Lone Lyager ikke vil
præsentere sit gærdespil, hvorfor skulle den gæve Husum
pige ikke kunne batte, når hun er en så solid stokker.
På trods af Lone Lyager kunne Husum dog ikke træk
ke det længste strå i en meget lige kamp, som B 1913 II
dog til slut vandt 8-0. Nær så spændende var det ikke,
da AB's »guldalderhold« foldede sig ud mod Frem Il, og
Frem'erne fik også mere end nok at e til, da Ringsted II
havde både Gert Jensen og Jørgen Petersen (72) til overs
fra førsteholdet.
Køge II præsenterede en udlænding ved navn Lal Fer
nando mod Roskilde - det er efterhånden en nyhed, når
der er nogen, der hedder noget med »sen« - og han kla
rede næsten alene Roskilde (66 point og ialt ni gærder
for 39). Endelig har Fredericia II slået Esbjerg Il, År
hus II har vundet over det første andethold fra Dron
ningborg i verdenshistorien - de kæmpede ellers tappert
imod en overmagt, der bl. a. bød på navne som Jørgen
Morild og Hans Ole Luther, mens Svanholm III i A-ræk
ken har slået Slagelse Il.

Det knirker for meget
i ungdomsrækkerne
Der er desværre usædvanligt meget »brok« i ung-.
domsrækkeme i år. Flere klubber har trukket holde
ne med forskellige begrundelser, hvor den mærkvær
digste forekommer at være »ledermangel« - det kun
ne man dog have forudset før sæsonen, ligesom man
vel nok - om galt skulle være - skulle kunne sende
et juniorhold alene af sted. Om føje år skal de ældste
på de nuværende juniorhold både stemme ved folke
tingsvalg, styre skoler, universiteter samt Amerikas
udenrigspolitik - så kunne de vel også klare en juni
ortur alene.
Desuden er det åbenbart kommet på mode at stille
for gamle spillere på ungdomsholdene. AB's mis
brugslignende eksempel fra i fjor har desværre smit
tet af - nu er der dog på DCF indført den praksis,
at klubberne ikke kan deltage med ret til turnerings-
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point i kampe, hvor de benytter for gamle spillere,
men det afskrækker åbenbart ikke. Hvad angår juni
orrækkeme er det første ungdomscentury i år blevet
af en dreng!!
Det var Svanholms Morten Petersson, der med lidt
lykke og lidt held scorede 110 not out mod KB, der
dog nøjedes med at tabe efter 1. halvleg. Også mod
Ringsted måtte KB tage til takke med et nederlag på
6-0, mens sjællænderne efter halvlegssejren over Sla
gelse kom i spidsen af rækken.
Såvel Køge som AB har vundet 8-0 over Sorø.
Mest speciel var AB's kamp, græsset nåede langt op
over anklerne, og det bevirkede en første halvleg der
endte 31-16 til AB. Så fandt AB'erne ud af at slå
bolden i luften, mens Sorø stadig holdt sig langs jor
den, og det betød 88 for 1 til AB og 16 til Sorø i 2.
halvleg. I denne kamp tog Per Marcussen 11 gærder
for 11 point for AB.
Viborgs Peter Andersen lavede 93 mod Holstebro,
der dog havde en så pæn bredde, at det kun blev til
et nederlag på 66 point efter 1. halvleg. En smule
lavere nåede Grenaas Johnny Krogh (91 point) mod
Århus. Det må være ganske morsomt for den 17-årige
Krogh at debutere på et ungdomshold med så stor
succes, efter at han længe uden det store held har fået
lov at fylde ud på Grenaas 3. divisionshold. Rart at
Grenaa igen har fået taget sig sammen til at stille et
ungdomshold.
Endelig var AaB's juniorer meget sikre på sig selv
mod Chang, men rent faktisk var der heller ikke me
get andet end Troels Nielsen at frygte, og selvom han
scorede 47 og 51 not out, kunne AaB ret ubesværet
sikre sig en sejr på 10 stående gærder.

Morten Petersson

Peter Andersen

Drengerækkerne
I kreds 51 har desværre både Frem og Slagelse
brugt for gamle spillere. Man kan endda forstå det
hos Frem, der ikke har noget juniorhold, selvom
klubben nok nu kan indse, at holdet hører hjemme
i en juniorrække, men man forstår ikke, at det skulle
være nødvendigt hos Slagelse, der har såvel spillema
teriale som juniorh_old.
Nu vil vi fra de to klubbers kampe nøjes med at
notere, at Frem i - den spilleberettigede - John Pe
tersen - har et meget stort talent.
I virkeligheden er der i denne række kun spillet en
kamp, der »tæller« nemlig KB-Ringsted, og her viste
Per Persson (5 for 17) og Bent Hansen (5 for 10), at
man har nemt ved at uddanne gode bowlere i Ring
sted.

I kreds 52 har Svanholm II vundet såvel over Køge
som over Glostrup efter l. halvleg. Brøndbyholdet
bæres af et talentfuldt nyt kort fra i år, Søren Ham
berg.
Endelig har Køge i denne række vundet over Glo
strup med en halvleg.
I kreds 53 fik Esbjergs nybegyndere deres sag for
mod Skanderborg, der trak omtrent samtlige spillere
men dog nåede at score 109 mod Esbjergs 46 og 13.
I samme række spillede Dronningborgs hold deres
første kamp nogensinde, men det forhindrede dem

ikke i at vinde med en halvleg over Silkeborg. Jens
Nielsens 89 not out og Jan Mann Nielsens ialt 13 gær
der for 7, vil de to spillere nok mindes, så længe de
holder et cricketbat i hånden.
I kreds 54 har Viborg slået Hjørring med en halv
leg, mens det volder bekymring at det kniber i Ny
købing Mors.
I lilleputrækken scorede Svanholms Ole Mortensen
83 ud af sit holds 119 mod Køge, og det var nok til
en halvlegssejr.

Nis.

Fra ungdomsfronten:

Positiv modtagelse øf AB's forslag
ABs forslag om en ny struktur i ungdomsrækkerne har
været til »hØring« i klubberne. 19 klubber svarede. Des
værre har adskillige klubber, der hører til blandt de fø
rende på ungdomsfronten, undladt at tilkendegive deres
mening.
ABs forslag gik ud på en opdeling af ungdomsræk
kerne ligesom i fodbold og håndbold, hvilket kort sagt
ville sige, at der skulle etableres rækker med to-årige
alderstrin: lilleputter, drenge, juniorer og ynglinge. - I
forhold til det nuværende ville det betyde en udvidelse
af ungdomsrækkerne med en, nemlig en ynglingerække.
Af de 19 klubber, der svarede, var de otte indstillet på
at gennemføre forslaget med det samme, mens 11 sva
rede nej til en Øjeblikkelig gennemførelse. Til gengæld
var der otte af disse 11 klubber, der mente, at det var
en god ide og gerne så forslaget gennemført på et senere
tidspunkt, når bredden var blevet større.
Af besvarelserne fremgik det, at det ikke er realistisk
at søge at gennemføre den ny ordning allerede fra næste
sæson. Der ville ganske simpelt ikke kunne laves yng
lingerækker. De klubber, der mente, de kunne stille yng
lingehold, var placeret så spredt, at det skulle være en
danmarksturnering, der indførtes, hvis der skulle blive
en ordentlig turnering ud af det, og en ynglingedanmarks
turnering i cricket må vist siges at være et par meter
ved siden af kanten.
Til gengæld syntes der at være bred tilfredshed med,
at aldersgrænserne fra den kommende sæson flyttes fra
1. maj til 1. januar. Det giver mulighed for at råde over
flere ungdomsspillere, og det skulle tilsyneladende give
anstødsstenen til, at man nu endelig kan få en lilleput
række igang i Jylland. Det har man minsandten også væ
ret længe om.
Af kommentarer skal fremhæves:
Helmer Hansen, Ringsted: - For tidligt at tage stilling.
For mange klubber er uden ungdomshold, og hvis de
endelig får et hold samlet sammen, vil forslaget medføre,
at der er for store spring i aldersgrænserne. Der ville
blive for mange gengangere på holdene.
Leif Jacobsen, Slagelse: - Jeg ville foretrække, at dren
�erækken omfattede spillere, der ikke var fyldt 16 år og
Jumorgrænsen sattes op til 19 år, da for mange spillere
holder op, når de fylder 18 år, fordi deres klubber ikke
har noget 2. hold.
Asger Hartelius, Grenå: - I de store klubber ville for
slagets �ennemførelse nok være nyttig, men jeg frygter,
at man 1 det store og hele ikke opnår det tilsigtede, der
vel er, at man Ønsker at komme væk fra de store alders
forskelle på juniorholdenes deltagere.
Fritz G. Knudsen, Dronningborg: - Jeg går ind for
forslaget, fordi inddelingen medfører chance for adskil
lelse af store og små. Størst betydning har det nu nok,
�t drengealderen sænkes et år. Blandt juniorer og ledere
1 vor klub er der dog stærk modstand mod forslaget rrio!"u
den begrundelse, at der er for få spillere til de mange
rækker. Man kan naturligvis ikke se bort fra, at to år
gange dækker �t mindre an_tal end tre, men jeg mener,
at adskillelsen især ved 14 ar er et gode for drengespil
lerne.

Peter Sørensen, Viborg: - Forslaget kan forhåbentlig
virke ansporende på klubberne. Men med flere hold føl
ger naturligt et behov for flere ledere, og det bliver det
største problem. En fordel er, at alle spillere, der melder
sig ind i en klub, er sikker på at komme på hold, og
ikke tabes, fordi der kun er tilmeldt et hold. Mange nye
spillere er i tidens løb »frosset ud« af den grund. Her
er måske en mulighed for at give dansk cricket et til
trængt pust. Så vil jeg bare håbe, at »Tordenskjolds sol
dater« har lidt luft tilovers endnu.
Jørgen JØnsson, Svanholm: - Forslaget bØr gennem
føres med det samme. Klubberne kan ikke anvende en
»forberedelsestid«. Man kan ikke holde på spillerne uden
at give dem kampe.
Provis, AB: - Vi begrænser proselytningen for tiden
for netop i k k e at få flere spillere, end vi har hold til.
Vi opdager k un spillere, der kommer af eget initiativ.
Flere hold betyder for os en automatisk udvidelse af
ungdomsafdelingen.
Jens P. Jensen, KØge: - Forslaget overstiger langt, hvad
vi kan gøre os håb om at klare.
Nis.
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Fra vor mand i N E W Z E A L A N D

Peter Hargreaves

Som så vidt vides første og eneste danske blad har
»Cricket« anskaffet sig en medarbejder i New Zea
land. Det er Peter Hargreaves, som efter nogle år i
dansk cricket - i hvert fald for en kortere tid - er
rejst til sit hjemland. Han har lovet at forsyne ;Cric
kets« læsere med rapporter fra den fjerne verdens
del.
Mens han var i Danmark, lykkedes det ikke blot
Peter Hargreaves at skabe sig masser af venner, men
også at skabe et juniorhold, der blev danmarksmester.
Hargreaves trænede det AB-hold, der i 1969 for før
ste gang skaffede AB et ungdomsdanmarksmester
skab.
På sin rejse til New Zealand sørgede Hargreaves
for at arrangere en »enestående« cricketkamp, som
må få en fremtrædende plads i den næste udgave af
»Continental Cricket«. Han sejlede hjem på MS Hi
malaya, hvor han var rejseleder og tolk for 35 dan
skere, der var passagerer til Australien. I løbet af en
uge lykkedes det ham naturligvis at skabe et cricket
hold ud af disse passagerer, og de spillede mod et
udvalgt hold fra »Resten af Verden« Danskerne tab
te ganske vist med 23-61, men de havde stor ære af
deres indsats. Der forlyder intet om, hvordan man
klarede problemerne, når bolden røg i vandet. Nåh det var nok bare et spørgsmål om at hoppe ud efter
den, da der vist nok ingen hajer er i farvandet mel
lem Lissabon og Las Palmas, hvor kampen fandt
sted.
I New Zealand har Hargreaves i løbet af somme
ren - det er sommer, når det er vinter i New Zealand
- netop taget 40 gærder, og han har derved sammen
lagt i sin tid som senior taget 1200 gærder.
Hargreaves har lovet, at han på et eller andet tids
punkt vender tilbage til Danmark, og så vil han sam
men med Provis lægge grundstenen til en udvikling,
der gør Danmark til verdensmester i cricket!!!
Men i øjeblikket er han i færd med at skrive en
roman, som blandt andet som tema behandler den
forjættende udvikling, som han håber på der kommer
i dansk cricket.
RAPPORT FRA NEW ZEALAND

Selv om man ejede et jetfly, kunne man ikke have
set alt det, som Australien og New Zealands 'landshold
har været igennem de sidste seks måneder. Resulta
terne for de 18 landskampe, der har fundet sted var
idet der i første kolonne nævnes vundne, i ande� tab�
te og i tredie kolonne uafgjorte kampe:

24

New Zealand mod Indien (i Indien) . . . 1
1*
1
N.Z. mod Pakistan (i Pakistan) ... . . . .. . 1
2
1
1
Australien mod Indien (i Indien) .. . . . . 3
Australien mod Sydafrika (i S.A.) .. . ... - 4
3
N.Z. mod Australien »B« (i N.Z.) . . . (*måtte standses på grund af optøjer - mærkeligt nok
da N.Z var lige ved at vinde).
Medens Australiens landshold var på tur i Sydaf
rika, spillede New Zealands landshold også en række
kampe i Australien mod de forskellige staters hold.
I disse var New Zealand ubesejret og slog i den nye
pokalturnering Victoria i finalen. Victoria havde vun
det sæsonens Sheffield Shield mesterskab, og i New
Zealand vandt Otago's landsdels hold den tilsvarende
Plunket Shield. Endelig har New Zealands universi
tetslandshold slået et tilsvarende hold fra Australien.
Hvis man kan drage en slutning herfra, mener jeg,
at Australiens konstante nægtelse af førsteholdskam
pe mod New Zealands landshold, der stammer fra
1946, næppe berettiges i dette herrens år. Efter to
katastrofale serier i løbet af kun to år mod Sydafrika
har Australiens landshold vist sig som et hold, der
skal genopbygges fra bunden, hvorimod New Zea
lands nuværende hold er stærkere, end det har været
siden 1949.
Efter det australske synspunkt er det altså af stor
betydning, hvilke spillere der rykkes op på landshol
det til næste sæson. Da jeg har set de fleste på det
næstbedste hold fornylig, kan jeg tippe med sikker
hed, at gærdespiller Greg Chapell og legskruekaster
Terry Jenner snart kan bruges på landsholdet. Da kun
Redpath, Gleeson og Connolly i Sydafrika viste rime
lig form, kan man dog ikke udelukke en helheds ud
skiftning ved landsholdets næste udtagelse. Åbnings
gærdespillerafdelingen virker tynd, og hårdkasterne
er næppe bedre. Måske »vejrmølle« kasteren Thomp
son, hvis aflevering ligner Holtons fra Bermuda, vil
være mere effektiv på de hårdere græspitche i Au
stralien end i New Zealand, hvor forholdene ligner
dem, som findes i England.
New Zealands nyeste fund er den unge hårdkaster,
Webb fra Otago, der kan være væsentlig hårdere end
dem, som findes i Australien, selv om han endnu er
usleben. I løbet af sæsonen har flere af landets yngre
landsholdsgærdespillere vist stor fremgang, især left
handeren Vivian og keeperen Wadsworth. I mark
spil er New Zealand stærkt forsynet.
I Wellington, hvor jeg bor - en by af Malmøs stør
relse - har vi godt 30 cricketklubber, der i byens
område spiller i 10 divi.sioner. De fleste klubber har
mindst fire seniorhold, og så kommer skoledrengenes
hold �elt ned til underskolealder på 7 år. I øvrigt fin
des fire dameklubber med to hold hver, der spiller
i to divisioner.
Til slut vil jeg gerne sende en hilsen til alle, der
har med dansk cricket at gøre - fra Hjørring til Ny
_
købmg Falster og fra København til Henry K. Buh!
i H�sum. En gang imel!em, når jeg kaster, råber jeg
sta?1g »Hvad er der?« til dommeren, og fornylig hør
te Jeg et r�gte om, at New Zealands ølforbrug pr ho
_
ved ''.11 bh�e en smule større i 1970. Jeg ønsker jer
en cncketng sommer og godt spil!
Peter S. Hargreaves.

Fysisk træning
en nødvendighed
Henrik Mortensen er på vej
mod 138 point not out mod AB.
Et century uden fejl og med masser
af" rappe løb. Bagefter kastede ltan
25 overe: Resultat 7 gærder for 33.
Formentlig 1/3 af" overne
med langt tilløb.
I-lan er en af de f"å danske cricketspillere,
der gør noget ved den fysiske side
ar sagen.
1-Jvor mange kunne blive så gode
son1 ham. hvis de ofrede sam111e energi
på forberedelserne?

Tage Benjaminsen er lærer på Vejle Idrætshøj
skole. !pinsen tog han sig af den fysiske træning
for landsholdsspillere, der var samlet til fællestræ
ning. De tog hatten af i respekt for hans· viden
og hans program - specielt lavet for cricketspil
lere. Vi mener, at det er så væsentligt, at danske
cricketspillere bliver sat i gang med den fysiske
side af træningen, at hele Tage Benjaminsens pro
gram her aftrykkes. Desuden har vi fået denne
ekspert til at skrive en indledning til Øvelserne på
baggrund af hans erfaringer med den vellykkede
fællestræning.

I den nylig på dansk udkomne bog af Per-Olof
Åstrand: »Hvordan man får bedre kondition« siges
på side 64-65 i kapitlet om: Træning til konkurrence
idræt« en del ting, som kunne være skrevet direkte
henvendt til cricketspillere. Astrand fastslår, at tek
nik - eller specialtræning af den specielle idrætsgren
- fortsat må blive det væsentlige. Men for at »kunne
holde« til denne specialtræning, må der være »et fun
dament« af styrke og kondition til stede. Astrand ta
ler om, at der må skabes en margin mellem kapaci
teten og rutinearbejdet, det vil sige boldspillet, og der
med skabe en forudsætning for »at kunne holde«
matchen ud.
Ved træningen i Skanderborg i pinsen, hvor under
tegnede havde lejlighed til at afprøve de nedenfor
trykte træningsprogrammer i praksis, var det for mig
klart, at mange af spillerne med en forholdsvis be
skeden træningsindsats sagtens ville kunne blive bed
re - altså forøge deres kapacitet. Problemet må bl. a.
være at have den fornødne styrke til at koncentrere
sig »og være på tæerne« - i de lange matcher. - En
kelte af spillerne viste udmærket form på det for
cricketsæsonen så tidlige tidspunkt (men det var må
ske folk, der i vintersæsonen også koncentrerede sig

om andre idrætsgrene?). Spørgsmålet for den enkelte
cricketspiller og klubberne må være: vil vi blive bedre,
dvs. nå lidt videre på det nationale eliteplan? - - I
andre idrætsgrene (læs: boldspil) er man efterhånden
ved at få øjnene op for, at det ikke nytter med den
tekniske træning alene. En kombination må derfor
tænkes. Hvis en cricketspiller træner to gange ugent
lig, går mit forslag ud på:
1. Opvarmningsøvelseme plus de fritstående øvel
ser (10-12 min.).
2. Tek_nisk træning.
3. Kombination af løbe- og styrketræning (ca. 30
min.).
På ugens anden træningsaften udgår pkt. 3 i ste
det:
4. Intervaltræningsprogrammet to gange (ca. 20
min.).
Bemærkninger til pkt. 1:
Både før en træningsindsats og en kamp bør der
finde en vis opvarmning sted, dels for at forhøje le
gemstemperaturen og dermed bl. a. blodgennemstrøm
ningen, men også for at »få smurt« de enkelte led.
En del fibersprængninger og langsomme reaktioner
kunne sikkert undgås ved en fornuftig opvarmning.
Ved pauserne i kampene må det også være hensigts
mæssigt at bruge den sidste del af disse til at gøre
klar til en fysisk indsats.. Bemærkninger til pkt. 2:
Ingen, da mit kendskab til spillet er yderst begræn
set.
Bemærkninger t�l ,pkt. 3:
De styrkegivende øvelser er tænkt som et all-round
program, dvs. at man på el;). træningsaften f. eks. ar
bejder med de 4 første øvelser, derefter 1 og 2 un
der løbetræningen. Næste aften igen de 4 sidste styr
kegivende øvelser, derefter 3 og 4 af løbetræningen
og så fremdeles. Det er naturligvis op til den enkelte
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at variere og skifte øvelser ud, man ikke mener har
betydning for en. Løbetræningens effekt: en decide
ret forøgelse af reaktionsevnen og den almene hur
tighed samt en forbedring af konditionen (iltoptagel
sen) -spec. pkt. 5 . . .
Bemærkninger til ,pkt. 4:
Den ene aften om ugen foreslår jeg, at styrke/løbe
træningen erstattes af intervaltræning. Programmet er
udarbejdet efter en slags circuittræningsprincip. »Ar
bejdet« varer 30 sek., hvorefter man hviler i 30 sek.
(kun fysisk hvil, da man skal tælle for sin makker)
- antallet noteres på et kort (man vil forhåbentlig
have en vis kontrol af den evt. fremgang). Det er en
hård, intensiv træningsform, som jeg vil tro nok skal
give resultater. Programmet kan laves udendørs (med
en lille tillæmpning) - indendørs på meget lille plads.
- Effekten af denne træningsform skulle gerne være:
en forøget muskelstyrke, en bedre koordination og
måske en bedre kondition (iltoptagelse). Arbejdstiden
er sat til 30 sek., da jeg mener, det må være i over
kanten af varigheden af en cricketspillers fysiske ak
tivitet (altså igen en forøgelse af kapaciteten). Pro
grammet kan også betragtes som en form for ryk
træning.
Muligvis bør man i visse tilfælde bytte om på
punkt 2 og 3-4, altså tage specialtræningen til sidst.
Dette må helt afhænge af tekniktræningens karakter.
Til slut vil jeg ønske alle spillere GOD TRÆNINGS
LYST, jeg håber disse programmer vil være til gavn
for de enkelte spillere, klubberne - og dermed for
dansk cricket.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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OPVARMNINGSØVELSER
(i kreds eller enkeltvis)
gang - løb - gang m. div. armsving
fodledsØvelse (vippe fra hæl til tå)
knælØft til vandret - bagudspark
sidelØb skiftevis - 3 til hver side
gadedrengeløb fladt - høj kraftig armføring.
gang - knæløft til skulder - :hurtig :sammenbøjning
strakte ben
jogning 1-- drejninger løst/improvisation
opsamling ·af lave/høje bolde
hinke (trække kraftigt med det passive ben)
springskridt
reaktionsøvelser, ·,spurte efter rygvendt jogning,
hasetræk med vridning
hasetræk med samlede ben
tågang arme i stræk
gang � vandrette armtræk
gang .med skulderrulninger, udåndinger
FRITSTAENDE ØVELSER
(i kreds om instruktør)
hovedrulninger
skulderrulninger
hofterulninger
sidebøjninger med arme i bøj/stræk 1
opspring samlede ifodaftryk
armsving (diskossving)
treskridtsrytme, markere kast
vægtoverføring fra side til side - kroppen opret hurtigt op - langsomt ned
hoftefrempres, bøjede knæ
hoftebøjet smidiggørende strækøvelser, gerne bøjede
knæ - langt fremme og til siderne
•russerdans«
benspredning/samling,, venstre og hØjre side, evt.
opspring

13. rygbØjninger, 3 forskellige slags
2 forskellige slags
14. håndliggende rygbØjn./hoftepres - a1mbØjninger 15. ryg!. højre hånd til venstre fod - og ·omvendt
16. vipsiddende, hurtig sammenlukning
17. rygliggende 1benlØftninger/benkredsninger
18. skulderliggende saksninger/cykling
19. vipsiddende, arm og henføring fra side til side·
20. smidiggprende » hækkeløbsøvelse«
21. firknæst. ,løb omkring sig selv
22. jogning

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

STYRKEGIVENDE ØVELSER
(med makker)
15 ,rygbøjninger bagud, evt. med bat eller medicin
bold i ·hænderne
10 rygliggende benpres mod jorden (benene strakte
- makkeren presser - spilleren gØr modstand)
rygliggende skiftevis arm- og benfØring, højre hånd
til venstre fod - retur (ialt fem runder - venstre
hånd til højre fod
15 kast med medicinbold til makker eller mod væ�
opstigninger med belastning på 50 cm høj bænki
(makkeren på ryggen evt.) 15 på hvert ben knæet strækkes hver gang
10 ·armbøjninger og strækningerlmed skiftevis løft
af venstre og højre ben
20 opspring fra halv knæbøjning, benskifte i lufteru
10 gangskridt med makker på ryggen - ekstra vip-.
ning ved hvert skridt

LØBETRÆNING (spec. sprint)
I. 15 spruter på mindst 20 m længde fra halvknælende
stilling
2. 12 spurter på mindst 20 m .længde fra fremliggende
stilling
3. løbe 50 m fuld fart - jogge 50 m roligt - løbe 50 m
fuld fart
4. 6 X 60 m starter, 100 pct. fart, hvile til man er frisk
til den næste
5. løbe kontinuerlig i op til en halv time - roligt tempo
(en slags dauerlauf)
6. 6 X 80 m spurt, pause mellem hver 2 min.
INTERVALTRÆNINGSPROGRAM
(evt. i gymnastiksal)
PRINCIP: 30 sek. intensivt arbejde - 30 sek. hvile.
ARBEJDSMÅDE: 2 mand sammen, den ene tæller og ta
ger tid - noterer antallet på kortet - hvorefter han
selv arbejder med samme øvelse. I praksis vil det
give 35 sek. hvile (tid til notering på kortet).
ØVELSE I: 30 sek. armbøjninger og strækninger - begge
fødder i jorden med lille afstand - kroppen lige.
ØVELSE 2: 30 sek. rygliggende fodstØttet (ml. I. og 2.
ribbe) - kroprejsninger, hænderne rører 4. ribbe.
ØVELSE 3: 30 sek. rygbØjninger - armene i stræk skammel støtter over knæene - fødderne mellem
3. •og 4. ribbe,
ØVELSE 4: 30 sek. opstigninger på 50 cm .høj bænk skiftevis med højre og venstre ben - knæet skal
strækkes ,hver gang.
ØVENSE 5: 30 sek. boldeflytning over løbestrækning på
ca. 13 m.
ØVELSE 6: 30 sek. fodflytninger frem og tilbage - mel
lemrum 50 cm (armene støtter rytmen).
ØVELSE 7: 30 sek. armhævninger i ribbe, bom eller lign.
fatning med undergreb - hovedet hæves til hæn
dernes højde.
ØVELSE 8: 30 sek. hØje knæløftninger mindst til vandret
(armene støtter rytmen).
Dette program gennemarbejdes mindst to gange og helst
tre uden anden pause end de ca. 35 sek., hvor man tæller
for makkeren. Senere kan arbejds- og hvileintervallerne
sættes op til 45 sek.

Vejret nådigt n1od ,,coupen''
Man ville have forsværget, at pokalturneringen kun på, at Jørn Høj forsvandt ud af billedet med et ande
ne gennemføres så nogenlunde efter programmet, da æg, de øvrige - og især Henning Eliasen - skrabede
98 point sammen for 8 gærder, og det passerede B
man så de snedækkede baner midt i april.
Men vejret blev pludselig anstændigt, og cuptur 1909 i den 27. over. Suleman Khan viste igen spil,
neringen er stort set blevet kørt som planlagt. Også der tyder på, at han får en fin sæson. Han battede
resultaterne har for størstedelen været »programmæs hele B 1909's halvleg, og det blev til 53 not out.
Endelig var det besynderligt, at Svanholm vandt
sige«, men en gevaldig overraskelse er der dog ind
så sikkert som med 80 point over Soranernes 1. hold.
truffet.
Det var pokalvinderen fra 1968, Hjørring, som i - Svanholm var jo umådelig tæt ved at tabe til So
sin første kamp måtte bide i græsset i en spændende raner II i den første kamp.
Den sikre Svanholm-sejr skyldtes i første række
og pointrig affære mod Holstebro.
Til forklaring skal måske lige anføres, at Hjørring humørspilleren Flemming Søegaards bowling. Når det
måtte stille op uden fire af de ordinære spillere - der glider for· ham, kan han være næsten uspillelig, og
iblandt Klaus Buus - til gengæld havde man kaldt det var han mod Soranerne, hvor han tog 6 gærder
Hartmann Petersen under fanerne igen, og en del ty for 9.
Svanholms halvleg blev båret af Ole Isaksson, der
der på, at det bliver en permanent foranstaltning i
denne sæson, hvor Ole Christoffersen ikke er til dis battede til 56 not out.
I semifinalerne skal B 1909 til Holstebro, mens
position.
Den helt store sensation var umådelig nær ved at Svanl).olm kan nøjes med at tage fra Brøndbyerne til
indtræffe i Svanholms kamp mod Soraner II. - Da Bagsværd. Finalen skal spilles i København, vinderen
der resterede fire overe, manglede Soranerne kun fire af AB-Svanholm har trukket hjemmebane. Holstebro
point for at overtrumfe Svanholms sølle score på 100 må absolut gives en fair chance for at blive den an
point for alle mand, og der var fire gærder i behold, den _part, holdets gærdeside har imponeret meget
men i den næstsidste over udryddede Svanholms Er denne sæson bl. a. i en 1træningskamp mod AaB.
Nis.
ling Christiansen tre mand uden videre pointtab, og
i den sidste over begik den gamle rotte Jørgen Arns
bjerg en kapitalbrøler ved at score en ener, hvorefter
Resultater
Soranernees urutinerede sidste gærde promte blev ud
ryddet.
Særlig bemærkelsesværdigt var det vel ikke, at År 26. april.
AB. vandt med 4 gærder. KØge 83 + 15 (N.
hus kunne slå Skanderborg, men interessant må det KØGE--A.B.
Nørregård 5 for 15). A.B. 99 for 6 (N. Talbro 45*).
siges at være, at Skanderborg kun scorede 19 point
for alle mand - derimellem var så prominente navne 2. maj.
SVANHOLM I-SORANER II. Svanholm I vandt med 3
som Kjeld Kristensen (landsholdsspiller) og Henry point.
SVANHOLM I 100 (N. 0. Bjerregård 3 for 9, J. Arns
Rasmussen. - Jørgen Morild viste sig som en ren bjerg 3 for 25). SORANER II 67 + 30 (Finn Madsen 3 for
dæmonbowler med fire gærder for syv - det har man 6, Eri. Christiansen 3 for 8).
minsandten snart været mange år om at opdage i 3.maj.
HORSENS- FREDERICIA. Horsens vandt med 143 point.
Århus.
HORSENS 190 for 3 (Jørn Høj 102*, Henn. Eliasen 41).
Ellers skal det vel bemærkes, at Svanholm II var FREDERICIA
32 + 15 (P. Wallkush 3 for 5, J. HØj 3 for
i stand til at slå et noget ukoncentreret Sorø-hold, og 9).
at Soranerne kun vandt med sølle et point over Ring SORANER I-SLAGELSE. Soraner I vandt med 46 point.
sted. Det var en kamp, der fik bølgerne til at gå højt SORANER I 126 for 7 (Hg. Henriksen 28, Jørgen Hansen
bagefter, da Soranernes Kim Schaumanns sidste over 25). SLAGELSE 80 (Hans Rasmussen 4 for 8).
- hvilket også var kampens - var lige på kanten til GLOSTRUP I-K.B. K.B. vandt med 57 point. K.B. 96.
GLOSTRUP 24 + 15 (B. Burmeister 5 for 13, T. Vandsted
at være udenom.
Jørn Høj fik spillet sig i form mod Fredericia, der 3 for 8).
måtte lægge ryg til et century fra Høj på 102 not out, NÆSTVED-RINGSTED. Ringsted vandt med 47 point.
og små scorer måtte Fredericia indkassere mod Hor RINGSTED 139 for 8 (Jan Hansen 67). NÆSTVED 77 +
15 (Leif Henriksen 25, Jan Hansen 4 for 8).
sens (32), Kerteminde mod B. 1909 (20), Glostrup
mod KB (24) og Frem mod Ringsted (17). En hel del FREM II-NYKØBING F. Nyk. F. vandt med 7 gærder.
Il 52 + 10 (J. Zakariasen 28, Torben Petersen 5 for
kunne jo tyde på, at de gæve batsvingere fra disse FREM
17). NYK. F. 67 for 3 (Torben Petersen 31).
klubber først har fået gravet skeen frem umiddelbart
RINGSTED II-A.B. A.B. vandt med 6 gærder. RINGSTED
før disse pokalkampe.
· Il 48 + 40 (J. Luther 3 for 5, Ths. Provis 3 for 9). A.B. 96
KLAR TIL SEMIFINALERNE
Der er nu klar til de to semifinaler, og der vil fra
de fire kontrahenter blive lagt megen vægt på at vin
de disse kampe, da der er meget lyse udsigter til, at
finalen bliver transmitteret i TV.
Holstebro udryddede uden besvær naboarvefjenden
fra Herning, der spillede totalt uden selvtillid og var
ude for kun 45.
AB havde lige så lidt besvær med Nykøbing F.,
mens det var mere spændende i Odense, hvor B 1909
havde besøg af Horsens. Horsens tabte formentlig

for 4 (N. Talbro 30, J. Luther 27).

ESBJERG-B. 1909. B. 1909 vandt u. k.
KERTEMINDE-B. 1913 Il. Kerteminde vandt med 36 point.
KERTEMINDE 104 + 30 (Bent Nielsen 25*). B. 1913 II
58 + 40 (Leif Simonsen 35*, Svend Madsen 4 for 12, Per
Martinussen 3 for 13).
HOLSTEBRO-VIBORG. Holstebro vandt med 67 point.
HOLSTEBRO 165 (John Jespersen 89, J. P. Morild 26). VI
BORG 83 + 15 (Knud Havkær 3 for 9, J. Nagstrup 3 for
13).
HERNING-GRENÅ. Herning vandt med 5 gærder. GRENA
50 + 15 (Bent 0. Andersen 5 for 8, P. Gøttsche 3 for 18).
HERNING 69 for 5 (S. Lauridsen 27*).
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BALLERUP-GLOSTRUP II. Ballerup vandt med 33 point.
BALLERUP 99 for 5 (Otto Jacobsen 26, John Knudsen 26,
Erik Nielsen 2 for 18). GLOSTRUP Il 56 + 10 (Otto Ja
cobsen 3 for 9).
B. 1913-KOLDING. B. 1913 vandt med 4 gærder. KOL
DING 47 for 8 (Erling Hauge 3 for 14). B. 1913 48 for 6.
ÅRHUS-SKANDERBORG II. Århus vandt med 9 gærder.
SKANDERBORG II. Århus vandt med 9 gærder. SKAN
DERBORG II 19 (Jørgen Morild 4 for 7, Erik Madsen 3
for 6). ÅRHUS 24 for 1.
7.maj.
SVANHOLM II-SORØ. Svanholm II vandt med 71 point.
SVANHOLM II 118 for 6 + 15 (Arne Mogensen 43). SORØ
61 (BjØm Knudsen 4 for 12).
SVANHOLM II-SVANHOLM I. Svanholm I vandt med 9
gærder. SYANHOLM II 60 + 30. SVANHOLM I 95 for 1
(Finn Nistrup 43, Fl. SØegaard 29*).
HERNING-ÅRHUS. Herning vandt med 4 gærder. ÅRHUS
103 (Tom I. Poulsen 32). HERNING 107 for 6 (P. GØtt
sche 33"', Leif Andersen 32).
9. og 10. maj.
HOLSTEBRO-HJØRRING. Holstebro vandt med 12 point
HOLSTEBRO 188 for 8 + 15 (E. Dupont 47, John Jesper
sei 45, J. Nagstrup 30, Hartm. Pedersen 3 for 30, M. Uhr
skov 3 for 44). HJØRRING 191 (Hans FausbØll 40, P. V.
Jensen 26, M. Uhrskov 27).
KERTEMINDE-B. 1909. B. 1909 vandt med 80 point. B.
1909 134 (Kjeld Larsen 41, Kjeld Jannings 34*, Poul Win
ther 3 for 17, Otto Nielsen 3 for 21). KERTEMINDE 20
+ 30 (Kj. LyØ 5 for 3, S. Khan 4 for 4).

Da Jyderne:lærte Spillet - Topspillere i 40 år
Inden bladets nr. 1 bliver bortlagt, fanges mit blik af
et kendt navn, der animerer mig til at gribe til grif
len.
Vi går tilbage til årene 1929-30, hvor klubberne i
Jylland, takket være velynderen hr. Kielberg, i et par
år fik instruktion af den engelske træner, mr. Chap
lin. De ældres spillestil var ikke let at få ændret, og
det var nok derfor trænerens interesse særlig rettedes
mod ungdom og drenge.
Samarbejdet med mr. Chaplin resulterede i, at det
allerede i 1930 lykkedes at få gennemført en turne
ring med alder indtil 16 år, hvor de bedste hold var
fra Aalborg, Nykøbing, Skanderborg og Esbjerg. Interessen blandt drengene var overvældende, så der
måtte findes udvej for den rette sæsonafslutning. Kø
benhavn blev konsulteret, og dette resulterede i, at
der samme efterår blev arrangeret en kamp mellem
udvalgte hold, hvor Jylland vandt sikkert og med et
century til Sv. E. Petersen.
På dette hold deltog Aage Vange Thomsen, Kol
ding, der i årene siden stadig er nævnt i statistikken,
og altså igen i dette års første nr. En anden fra den
gang er Børge Sørensen, Aalborg, der stadig nævnes
for såvel fine gærde- som kasteresultater. Jeg hilser
og hylder de to gæve »criketers« og med de blomster,
der følger hermed. Der er muligvis flere aktive fra
den gang, for der ses stadig kendte navne, men disse
er jo nok anden generation.
Indtil denne ungdomsstart var cricket stagnerende,
medens det nu ser helt anderledes ud, takket være
Dansk Cricket Forbunds interesse for ungdomsarbej
det. Ved en tilfældighed fik jeg forrige år lejlighed
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FREM-RINGSTED. Ringsted vandt med 8 gærder. FREM
17 + 15 (Preben Hansen 4 for 6). RINGSTED 37 for 2.
SORANER-RINGSTED. Soraner vandt med 1 point. SO
RANER 127 for 10 (Kim Schaumann 40*, Henning Henrik
sen 29). RINGSTED 111 for 9 + 15 (Jan Hansen 32, Per
V. Jensen 29, Hans Rasmusen 3 for 15, Chl. LØnholdt 3
for 23).
BALLERUP-NYKØBING F. Nyk. F. vandt med 7 point.
Nyk. F. 120 for 7 (E. Svensson 54*). BALLERUP 113 (Otto
Jacobsen 50, John Svensson 3 for 17, Poul E. Nielsen 3 for
17, Poul E. Nielsen 3 for 10).
B. 1913-HORSENS. Horsens vandt med 64 point. HOR
SENS 122 for 7. B. 1913 28 + 30 (Ole Schaumann 4 for 9,
Jørn Høj 3 for 4).
A.B.-K.B. A.B. vandt med 6 gærder. K.B. 114 (Per Søren
sen 45, Eri. Krogh 26, Per Marcussen 5 for 30). A.B. 117
for 4 (Ths. Provis 30*, Lars Persson 27*, Niels Talbro 31).
18. maj.
NYKØBING F-A.B. A.B. vandt med 5 gærder. NYKØ
BING F. 57 + 30 (N. Nørregård 3 for 14). A.B. 90 for 5
(N. Torp Andersen 31).
23. maj.
HOLSTEBRO- HERNING. Holstebro vandt med 9 g. HER
NING 45 (Ole Johansen 3 for 12, J. P. Morild 3 for 16).
HOLSTEBRO 46.
B. 1909-HORSENS. B. 1909 vandt med 5 g, HORSENS 98
for 8 (H. Eliassen 38). B. 1909 101 for 5 (S. Khan 53*).
30. maj.
SVANHOLM-SORANERNE. Svanholm vandt med 80 p.
SVANHOLM 147 for 8 (0. Isaksson 56*). SORANERNE 67
(S. Adya 27, Fl. SØegaard 6 for 9).

til at overvære en drengekamp mellem AaB og,Ny
købing, og hvor glædede det en gammel leder at se,
hvor de gutter dog kunne spille cricket. Efter denne
oplevelse står det klart, at der er de bedste udsigter
for cricketspillets trivsel og fremgang i Danmark i de
næste 40 år.
L. P. Lauritzen,
Willemoesgade 39, 2100 København Ø.

ADRESSEÆNDRING
Sorø Cricket Club har skiftet formand og adresse. Al
henvendelse skal fremtidigt ske til formanden, bortset
fra regninger og fakturaer, der stiles til kassereren.
Formand: Jens Bøgh, Fredensvej 71, 4180 Sorø, tlf.
(03) 63 08 36.
Kasserer: Ib Hiickelkamp, Rolighed 2, 4180 Sorø,
tlf. (Ol) 11 55 88 (kl. 8,30-16,30).
Ungdomsleder: Jørgen Sarøe, Rårhusvej 3, 4180
Sorø.
AFMELDELSER
Husum har trukket sit juniorhold i kreds 42.
Århus har trukket sit drengehold i kreds 53.
Sørø har trukket sit drengehold i kreds 51.
Holstebro har trukket sit andethold i kreds 33.
Åbenrå har frameldt sit seniorhold i kreds 32.
Adressen på Changs ungdomsleder bedes rettet
turneringsprogrammet til:
Tage Hansen, Provstejorden 22, 9000 Aalborg.

10.000 not out I
Den hidtil eneste danske cricketskjald, Aage
Hermann, skrev i 1938 til »Cricket« dette beta
gende epos om Mister Nikkelhorn. Dem, der
læste »Cricket« i 1938, vil ikke have glemt det,
og dem, der oplever digtet for første gang i
dag, vil mindes det, når det genoptrykkes om
32 år.

Mister NIKKELHORN fra Glasgo',
han har aldrig haft fiasko!
Der, hvor han gik til sit wicket,
vidste man, blev ikke prikket
eller »tævet« ganske blindt,
skønt han scorede gesvindt.
Kort sagt: det var rigtig cricket!
Han var fuld af krudt (of powder),
havde masser af not-outer.
Rofolk på den dovne Thems,
når de sad og sov, fik ballen
stundom lige ned i skallen;
men det år han blev halvfems,
var det sidste, han drev sport,
og da satte han rekord!
Gamle folk, som endnu lever,
husker kampen; det var »Never
castle« imod »Appingdorn«.
Første gærde, Nikkelhorn,
som bestod af ben og skind
og lidt engelsk skæg, gik ind
for at værne gærdets pind.
(Får man dem blot til at sætte
sig ved whiskyen til rette,
så vil de berette dette):
Hele dagen var der bowlet,
Nikkelhorn han havde skovlet
fire hundrede og atten,
og da det var ud på natten,
stod han endnu foran gærdet.
»Never-castle« var forfærdet;
men da kampens lov var denne:
Spillet spilles skal til ende,
måtte man la' fakler brænde.
Nogle våger, andre blunder,
både overarms og under
blev forsøgt den ganske nat,
så det Nikkelhornske bat

blev på hårde prøver sat.
Lumske skruebolde samt
hårde »shootere« blev ramt
med den samme flotte lethed,
medens bowlerne af træthed
svajed' hid og did som siv.
Ingen kunne ta' hans liv.
Natten svandt, og det blev dag.
Nu var Nikkelhorn i slag!
Der blev slået og pareret,
- han var nok lidt ubarberet,
men forøvrigt helt den samme,
ligd sikker til at ramme.
Tiden går. Der går et år,
men endnu ved gærdet står
Mister Nikkelhorn og slår.
På en stærkt forandret mark
ser han nu, den gamle knark:
Gamle spillere er døde,
andre spillere gi'r møde,
der er rejst en by af telte,
hvor de sover, markens helte,
laver mad og tager bad;
Nikkelhorn er ligeglad!
Kun han så mød sorgfuldt blik,
når de andre gærder gik,
et om året eller to,
når de lidt for dristigt slo';
men der var dog ikke tale
på hans hold om nogen »hale«,
som man stundom ser det her,
selv de sidste mænd var der
mindst halvandet tusind værd.
Efter fem sæsoner faldt
holdets sidste mand: en pjalt,
som halvfemte hundred' slog,
Mister Nikkelhorn han drog
blot et suk, da bolden tog
mandens midterpind. Det lød
trist, og Nikkelhorn var død
ved sit gærde, skønt not out,
this is the real truth about
the whole worlds most famous wicket
and how Nikkelhorn played cricket.
Hastigt, hastigt rinder tiden;
der er gået år og døgn. Nu er det så længe siden,
at det muligvis er løgn!
Aage Hermann.
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RESULTATER

I . division:
24. maj.
A.B.-AA.B. (0�6). Aa.B. vandt med 209 p, efter 1. halvleg.
AA.B. 289 for 6 (Henrik Mortensen 138*, Bi. Lund 45, P.
WØlck 39*, H. K. Koch 34, Niels Nørregård 4 for 59). A.B.
80 (N. Talbro 36, H. Mortensen 7 for 33).

70, Sv. Å. Nielsen 26, N. Haurum 26, Ole Johansen 4 for
63). HOLSTEBRO 193 (J. Nagstrup 90, M. Berthelsen 26
Leif Hansen 4 for 61, Egon Jørgensen 3 for 52) og 131 for 6
(E. Dupont 49, J. P. Morild 38'", Leif Hansen 3 for 42).

SLAGELSE-SVANHOLM (0-8). Svanholm vandt med 1
halvleg og 26 p. SLAGELSE 56 (J. JØnsson 6 for 13) og 67
(0. Isaksson 4 for 17, H. Lam 3 for 8). SVANHOLM 149
for 9 (0. Isaksson 47, Finn Madsen 35, Lars Hansen 30,
John Andersen 4 for 10).

31. maj.
GLOSTRUP-SKANDERBORG II (�8) Sk.borg II vandt
med 6 g. efter færdig kamp_ GLOSTRUP 91 (Leif Hansen 4
for 31, Kaj M. Nielsen 3 for 26) og 121 for 5 lukket (Fl.
Jørgensen 60'", Aksel Jacobsen 25, Leif Hansen 3 for 29).
SK.BORG li 156 (N. J. Haurum 64*, Leif Hansen 26, Jør
gen Hansen 3 for 29, Thor Jensen 3 for 26), og 61 for 4 (Sv.
Aa. Nielsen 25).

HORSENS-SORANER (0-6). Soraner vandt med 105 p. ef
ter 1. halvleg. SORANER 174 (J. Arnsbjerg 51, Jørgen Han
sen 41, S. Adya 29, 0. Schaumann 3 for 29). HORSENS 69
(Hans Rasmusen 7 for 23) og 87 for 1 (J. Høj 40*, Poul E.
Høj 30*).

FREDERICIA-RINGSTED (0-8) Ringsted vandt med 1
halvleg og 170 p. RINGSTED 23·7 for 7 (Jan Hansen 140,
Preben Hansen 34). FREDERICIA 43 (Jan Hansen 6 for 21)
og 24 (Jan Hansen 5 for 6, Claus Rasmussen 4 for 3).

HJØRRING-NYKØBING M. (0-6). Nyk. M. vandt med
8 p. efter 1. halvleg. NYK. M. 141 (F. Hvass 44, Lars Ma
thiassen 28, Torben Mortensen 5 for 52). HJØRRING 133
(P. V. Jensen 34, L. Mathiassen 5 for 37, T. Stetkjær 4 for
60).

HERNING-AARHUS (0-6). Aarhus vandt med 13 p. efter
1._ halvleg. AARHUS 109 (M. Gregersen 63, Folmer Chri
stiansen 3 for 6). HERNING 96 (Kaj 0. Jensen 52 R
Gumbs 4 for 22, Erik Madsen 3 for 32, S. Maibom
for
39).

SKANDERBORG-B. 1909 (8--0). Sk.borg vandt med 10 g.
efter færdig kamp. B. 1909 34 (John Madsen 5 for 19, J. S.
Larsen 4 for 14) og 87 (S. Khan 31, K. Kristensen 6 for 31).
SKANDERBORG 116 (E. Olesen 4 for 49, K. LyØ 3 for 24)
og 6 for 0.
CHANG-K.B. (6--0). Chang vandt med 27 p. efter 1. halvleg.
CHANG 148 (B. Søvsø 82, T. Vandsted 4 for 63) og 91 for
6 (Henning Olsen 33*, Hans Cristensen 25). K. B. 121 (G.
Siemsen 29, P. W. Jensen 31, M. FausbØll 26, T. Skov Niel
sen 6 for 45) og 45 for 6 (Henning Olsen 3 for 21).
31. maj.
K.B.-HJØRRING (0-6). HiØrring vandt med l g. efter 1.
halvleg. K.B. 171 (A. Garner 48, Eri. Krogh Andersen 37,
M. FausbØll 36, Hartm. Petersen 5 for 59, K. Buus 3 for
48). HJØRRING 180 for 9 (Per Morild 54, P. V. Jensen 36,
Hartm. Petersen 27, H. Lystrup 5 for 54, Eri. Krogh Ander
sen 3 for 41).
AA.B.-CHANG (8--0). Aa.B. vandt med 101 p. efter færdig
kamp. AA.B. 167 for 8 (H. Mortensen 45, B. Lund Petersen
44, Gert Kristensen 28, P. WØlck 27, Ole K. Kristensen 3 for
46, Henning Olesen 3 for 67) og 74 for 2 (C. Morild 34).
CHANG 105 (Hans Christensen 41, H. Mortensen 5 for 35,
C. Morild 4 for 31) og 35 (H. Mortensen 6 for 13, C. Mor
ild 4 for 13).
B. 1909-SLAGELSE (6--0). B. 1909 vandt med 25 p efter 1.
halvleg. B. 1909 144 (Hans E. Olsen 36*, J. TjØniehØi 25,
Enk Sørensen 6 for 36) og 62 for 5. (K. LyØ 25*, Leif Pe
dersen 3 for 20). SLAGELSE 119 John Christensen 35, Erik
Sørensen 29, Ralf Andersen 6 for 16.).
SVANHOLM-SORANER (6-0). Svanholm vandt med 85 p.
efter 1. halvleg. SVANHOLM 225 for 7 (J. Jønsson 80, H.
Lam 73, S. Adya 3 for 40). SORANERE 140 (F. Pearson
34, Henning Henriksen 26, 0. Isaksson 8 for 36).
SKANDERBORG-A.B. (7--0). Uafgjort. Sk.borg vandt 1.
halvleg med 105 p. SK.BORG 184 (Kjeld Kristensen 64, Pr.
Juul 28, John Madsen 27, Lars Persson 3 for 50, D Råhave
3 for 52) og 7 for 0. AB. 79 (Lars Persson 46, Kj." Kristen
sen 6 for 20) og 112 (F. Villumsen 43, Kj. Kristensen 5 for
58, J. Steen Larsen 3 for 22).
NYKØBING M.-HORSENS (0-6). Horsens vandt med 66
p_ efter 1. halvleg. HORSENS 135 (J. Høj 33, Jørg. Olesen
29) og 49 for 1. NYK. M. 69 (J. HØj 6 for 10, 0. Schaumann
3 for 33).

2. division:
24. maj.
KØGE-RINGSTED (6-0). KØge vandt med 27 p. efter 1.
halvleg. RINGSTED 178 (Pr. Hansen 56, Erik Nielsen 37
Jørgen B. Nielsen 5 for 64, Arne Nielsen 3 for 52). KØGE
205 for 8 (Jens Peter Jensen 71, JØrgen B. Nielsen 47*, Jan
Hansen 3 for 54).
HOLSTEBR�SKANDERBORG II (8--0). Holstebro vandt
med 4 g_ efter færdig kamp. SK.BORG II 66 (K. Havkær 5
for 36) og 250 for 8 (Henry Rasmussen 78*, Bent Madsen
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3. division Øst:
24. maj.
BALLERUP-AB. II (6-8). AB_ II vandt med 21 p. efter
færdig kamp. BALLERUP 112 (Kaj Pedersen 31, T. Provis
4 for 28) og 21 (T. Provis 6 for 7, Freddy Nielsen 4 for 11).
AB. II 37 (Otto Jacobsen 4 for 11, Kaj Pedersen 3 for 8)
og 117 (T_ Mirza 42, Kaj Pedersen 6 for 22, Erik Nielsen 3
for 36).
31. maj.
AB. II-NÆSTVED (8--0). A.B. vandt med 1 halvleg og 74
p. A.B_ II 194 for 4 (S. Hoffmann 71*, T. Provis 56, E.
Froulund 25). NÆSTVED 72 (T. Provis 5 for 8) og 48 (Per
Marcussen 4 for 18, T. Provis 3 for 11).
NYKØBING F.-FREM (6--0). NykØbing F_ vandt med 44 p.
efter 1. halvleg. NYK. F. 223 for 1 lukket (Poul E. Nielsen
152*, E. Svensson 35, H. Erichsen 26*), FREM 179 (K
Hjort 62, Ole Christiansen 46, J. Buchan 5 for 47, Poul E:
Nielsen 3 for 50).

3. division midt:
31. maj.
ESBJERG-B. 1913 (8--0). Esbjerg vandt med 10 g efter fær
dig kamp. B. 1913 49 (0. Gade 7 for 19) og 66 (Kurt Han
sen 3 for 19). ESBJERG 110 (S. E. AnkersØe 34*, E. Hauge
4 for 34).
KERTEMINDE-B. 1909 II (6--0).Kerteminde vandt med 11
p. efter 1. halvleg. KERTEMINDE 116 (Bent Nielsen 27,
Egon Jensen 4 for 40, P. Fredberg 3 for 19). B. 1909 105
(Egon Jensen 53, Sv. E _ Madsen 5 for 24).

3. division vest:
24_ maj.
GRENÅ-HJØRRING II (8--0). Grenå vandt med 7 g. efter
færdig kamp. HJØRRING II 96 (A. Morild 28, Kr. Morild
25) og 84 (A. Morild 32, Viggo Hansen 6 for 32). GRENÅ
98 Jørgen Knakkergård 28, Hartmann Petersen 6 for 45) og
85 for 3 (Jørgen Knakkergård 34, Hartm. Petersen 3 for 31).
NYKØBING M II-AA.B. II (�8). Aa.B. II vandt med l
halvleg og _58 p. NYKØBING M. II 70 (Poul Pedersen 31,
Henrung Nielsen
7 for 23) og 77 (Henning Nielsen 4 for 11,
N. J. Andersen 3 for 27). AA.B. II 204 for 8 (Henning Niel
sen 58, Kaj Faurskov 34, Ernst Paulsen 37*, Jørgen W. Lar
sen 25, Sv. E. Dichmann 6 for 79).
DRONNINGBORG-VIBORG (6--0). Dr.bo,r g vandt med 25
p. efter 1 halvleg. DRONNINGBORG 98 (Chr. Boldsen
45*, A. Kold 6 for 19, Erik Krog 3 for 14) og 91 for 8 (Chr.
Boldsen 35, 0. SchjØdt 4 for 29, Bj. Friis 3 for 27). VI
BORG 73 (A. Kold 37, Fl. Rasmussen 4 for 24, 0. Hv_
Nielsen 4 for 36).

31. maj.
VIBORG-GRENA (6--0). Viborg vandt med 4 g. efter 1.
halvleg. GRENÅ 171 (E. Crone 82, A Hartelius 30, A Kold
6 for 64, P. Pedersen 4 for 32). VIBORG 175 for 6 (0.
SchjØdt 38, P. Andersen 4 for 32).
HJØRRING II-NYK. M. II (6--0). Hjørring vandt med 105
p. efter 1. halvleg. NYK. M. II 95 (Torben Pedersen 46,
N. C. Elefsen 4 for 16) og 125 for 2 (Torben Pedersen 95).
HJØRRING II 200 for 7 (P. Steen 83, S. Franksen 38, 0.
Fælled 27, Sv. E. Dickmann 3 for 90).

Mellemrækkerne:

23. maj.
FREM II-A.B. III (0-6). A.B. III vandt med 63 p. efter 1.
halvleg. A.B. III 195 for 7 (P. A. Svendsen 53, Poul Nielsen
49, Erik Larsen 25, Anton Timm 3 for 67). FREM II 132
(A. GrØnhØi 32, Carl Larsen 6 for 42, P. Talbro 3 for 43).
24. maj.
B.1913 II-HUSUM (8-0). B. 1913 II vandt med 41 p. efter
færdig kamp. B. 1913 II 46 (H. Buh! 4 for 14, Sv. Asch
berg 3 for 17, Lo,renz Tomsen 3 for 13) og 89 (Leif Simon
sen 40, Lorenz Thomsen 3 for 18, Sv. Aschberg 3 for 34).
HUSUM 30 (J. Mizander 5 for 6,. Leif Simonsen 3 for 18)
og 64 (B. Dyreborg 4 for 26).
ESBJERG-FREDERICIA (0-8). Fr.cia vandt med 8 g, efter
færdig kamp. FREDERICIA 140 for 9 (Kurt Østergaard 52,
B. Gormsen 28, Niels Abrahamsen 4 for 39) og 17 for 2.
ESBJERG 52 (Sv. Å. Petersen 4 for 7) og 100 (A. Anker
søe 34, Leif Ø. Petersen 27, Kurt Østergaard 6 for 17).
30. maj.
FREM II-RINGSTED II (0-8). Ringsted II vandt med 1
halvleg og 107 p. FREM II 69 (Jørgen Petersen 4 for 16,
Jan Dahl 4 for 22) og 27 (Helmer Hansen 5 for 7, Jan Dahl
4 for 19). RINGSTED 203 for 5 lukket. (Jørgen Petersen 72,
Ole Helmersen 53, Gert Jensen 41"').
31.maj.
ROSKILDE-KØGE II (0-8). KØge II vandt med 1 halvleg
og 12 p. ROSKILDE 57 (Ebbe Hansen 6 for 21, L. Fernan
do 3 for 18) og 70 (Harly Pedersen 33, L. Fernando 6 for
21, Ebbe Hansen 4 for 41). KØGE II 139 for 5 lukket (L.
Fernando 66, Kjeld Nielsen 56).
DRONNINGBORG II-AARHUS II (0-8). Aarhus II vandt
med 1 halvleg og 42 p. DRONNINGBORG II 73 (H. J. Ei
lertzen 3 for 20) og 26 (H. 0. Luther 7 for 12). AARHUS li
141 (H. O.Luther 43, Jan B. Andersen 37. J. Mor-ild 31, N. F.
Boldsen 4 for 46, Bjarne Madsen 3 for 25).

A-rækken:

23. maj.
SVANHOLM III-SLAGELSE II (6-0). Svanholm III vandt
med 127 p. efter 1. halvleg. SVANHOLM III 205 (BjØrn
Knudsen 55, N. Buchbald 46, Uffe Mortensen 26, Ib Laur
sen 25). SLAGELSE II 78 (N. Buchbald 4 for 10).

Juniorrækkerne:
16. maj.
SVANHOLM-K.B. (6--0). Svanholm vandt med 82 p. efter
1. halvleg. SVANHOLM 181 for 8 (Morten Petersson 110*,
A. Schultz 3 for 57). K.B. 99 (Stig Lund 34, Jes Bennike 34,
Michael Petersson 6 for 22).
SORØ-A.B. (0�8). A.B. vandt med 9 gærder efter færdig
kamp. A.B. 31 (Jens Sørensen 4 for 13, Børge Jensen 3 for
9) og 88 for 1 (Per Marcussen 64*). SORØ 17 (Per Marcus
sen 6 for 3) og 16 (Per Marcussen 5 for 9).
18. maj.
RINGSTED-SLAGELSE (8--0). Ringsted vandt med 1. halv
leg og 27 p. SLAGELSE 50 (Per Persson 6 for 7, Jan Dahl
4 for 13) og 34 (Jan Dahl 6 for 12). RINGSTED 111 (Pr.
Nielsen 41*, Kim Andreasen 3 for 18, Frank Andreasen 3
for 33).
30. maj.
SORØ-KØGE (8--0). Køge vandt med 8 g. efter færdig kamp.
SORØ 47 og 37 (Jørgen Nielsen 5 for 8, Niels Olsen 3 for
24). KØGE 70 (B. Blume 3 for 15, Jens Sørensen 3 for 27)
og 16 for 2.

HOLSTEBRO-VIBORG (�6). Viborg vandt med 66 p. efter
1. halvleg. VIBORG 171 (Peter Andersen 93, C. Worm 6 for
66, Jens P. Johansen 4 for 74) og 36 for 2. HOLSTEBRO
105 (Jens P. Johansen 34, E. Krogh 5 for 41) og 120 (Jens
0. Poulsen 38, C. Worm 44, Jan Sveistrup 4 for 26, Peter
Andersen 3 for 38).
AA.B.-CHANG (8--0). Aa.B. vandt med 10 g. efter færdig
kamp. CHANO 64 (Troels Nielsen 47, P. Årup 5 for 22) og
93 (Troels Nielsen 51*, Robert Pedersen 4 for 35). AA.B.
89 for 6 (H. Fliigel 31*, H. Sanden 4 for 23) og 70 for 0
(E. Westergaard 48*).
GRENAA-AARHUS (8--0). Grenaa vandt med 1 halvleg og
41 p. GRENAA 141 J. Krogh 91, Ole Andersen 4 for 13).
AARHUS 53 (Jørn Andersen 35, Kim Nielsen 3 for 17, H. 0.
Malfeld 3 for 26) og 47 (Kim Nielsen 4 for 13, H, 0. Mal
feld 4 for 13).
31. maj.
RINGSTED-KB. (6--0). Ringsted vandt med 100 p. efter 1.
halvleg. K.B. 35 (Jan Dahl 5 for 20, Per Persson 4 for 5) og
96 for 7 (J. Dahl 5 for 21). RINGSTED 135 (0. Helmer
sen 28, S. Lund 4 for 55, A. Schultz 3 for 40).

Drengerækkerne:
18. maj.
SVANHOLM-FREM. Tabt af Frem, der benyttede ikke
spilleberettigede spillere. SVANHOLM 100 (Klaus Frederik
sen 27, Peter Kaspersen 3 for 8). FREM 56 (T. Westring 3
for 5, Morten Petersson 3 for 31).
23. maj.
VIBORG-HJØRRING (8-0). Viborg vandt med 1 halvleg
og 7 p. VIBORG 90 (Lars Andersen 41, Tom Christensen 5
for 32, N. Chr. Elefsen 5 for 58). HJØRRING 37 (J. Svei
strup 6 for 25, Lars Andersen 3 for 12) og 46 (Lars Ander
sen 5 for 5, John Andersen 4 for 20).
DRONNINGBORG-SILKEBORG (8-0). Dr.borg vandt med
1 halvleg og 92 p. DRONNINGBORG 122 (Jens Nielsen
89*, Knud Madsen 8 for 58). SILKEBORG 21 (Jan Mann
Nielsen 7 for 7) og 9 (Jan Mann Nielsen 6 for 2).
24. maj.
K.B.-RINGSTED (0-6). Ringsted vandt med 71 p. efter 1
halvleg. RINGSTED 100 (Hans Olsen 37*, A Schultz 4 for
24). K.B. 29 (Bent Hansen 5 for 10, Per Persson 5 for 17).
FREM-SLAGELSE (ingen turneringspoint, da begge klubber
benyttede for gamle spillere). Frem vandt med 105 p. efter
1. halvleg. SLAGELSE 39 (Fl. Fischer 6 for 19, Steen Friis
4 for 12) og 64 (Kim Andreasen 46). FREM 144 for 1 (An
ton Tinun 60, John Petersen 57).
SVANHOLM II-KØGE (6--0). Svanholm II vandt med 17
p. efter 1. halvleg. SVANHOLM 76 (S. Hamberg 36, Stig
Hansen 5 for 39, Per H. Hansen 3 for 29). KØGE 59 (Ole
Mortensen 4 for 10).

Australske

KOOKABURRA
cricketbolde

Eneforhandling

Wahl, Hostrups Have 52
1954 København V.

tlf. (01) 35 57 09

31

30.maj.
A.B.-SLAGELSE ( --0). Tabt af Slagelse, der brugte ikke
spilleberettigede spillere. A.B. 130 for 5 lukket (Keld Niel
sen 48, Torben Olesen 41). SLAGELSE 83 for 6. Kim An
dreasen 48).
2.juni.
SVANHOLM II-GLOSTRUP. Svanholm vandt med 29 p.
efter 1. halvleg. SVANHOLM Il 90 (S. Hamberg 37, Jan
Uldahl 29*, Rene Thomsen 5 for 52, _St. Thomsen 4 for 25).
GLOSTRUP 61 (Jan Svendsen 45, Kim Thorup 5 for 24).

Lilleputrækken:
16.maj.
RINGSTED-KØGE. Tabt af KØge, der benyttede ikke spil
leberettigede spillere. RINGSTED 39 (Jan Petersen 7 for 16)
og 39 for 2. KØGE 16 (Per Persson 5 for 7, Bendt Hansen
3 for 2) og 23 (Per Persson 7 for 9).
23.maj.
KØGE-SVANHOLM (0-8). Svanholm vandt med 1 halvleg
og 60 p. SVANHOLM 119 (Ole Mortensen 83, Jan Petersen
5 for 30, Jens Jeppesen 5 for 33). KØGE 27 (Ole Mortensen
5 for 12, Mich. Mortensen 3 for 6) og 32 (Kim Thorup 3
for 5).
30.maj.
RINGSTED-SVANHOLM (0- ). Tabt af Ringsted, der be
nyttede ikke spilleberettigede spillere. SVANHOLM 34 (Per
Persson 6 for 17, Per Nielsen 4 for 13) og 37 Per Nielsen 3
for 9). RINGSTED 105 (Per Persson 47, Ole Mortensen 3
for 34).

Privatkampe
7.maj.
SLAGELSE-B. 1913 ° Slagelse vandt med en halvleg og 112
p. B. 1913 53 (Erik Sørensen 3 for 8) og 88. SLAGELSE
253 for 6 (Leif Jacobsen 46, John Andersen 45, Leif Peter
sen 43, Fritz Ulrich 40).
10.maj.
AA.B.-HOLSTEBRO. Aa.B. fØrte efter 1. halvleg med 69 p.
HOLSTEBRO 107 (Ole Johansen 39, Henrik Mortensen 6
for 23) og 138 (Jens P. Morild 60, John Jespersen 36, Ole
Johansen 26, H. Hoff 5 for 3, Hardy Sørensen 3 for 61).
Aa.B. 176 for 8 (H. Mortensen 37, Per Terp 36, Peter Kri
stensen 31).
SVANHOLM-GLOSTRUP. Svanholm vandt med en halvleg
og 12. SVANHOLM 153 (Leif Hansen 38, Thor Jensen 4 for
42). GLOSTRUP 40 (Ole Isakson 5 for 16, Eri. Christiansen
3 for 6) og 101 (Lennart Nielsen 33, F1em. Jørgensen 25,
0. Isaksson 5 for 15, J. JØnsson 3 for 19).
17.maj.
ARHUS-STOCKHOLM CC. Stockholm vandt med 58 p.
efter 1. halvleg. STOCKHOLM 127 (Lund 40*, F1. Greger
sen 5 for 42). ARHUS 69 (Ghancli 6 for 26).
18.maj.
B. 1909-UTILE DULCI, DEVENTER. B. 1909 vandt med
52 p. efter 1. halvleg. B. 1909 117 (Hartong 4 for 36, Lub
bers 3 for 28). UTILE DULCI 65 (Erik Olesen 5 for 18, K.
LyØ 3 for 8).
24.maj.
NÆSTVED-ROSKILDE. Roskilde vandt med 5 gærder.
NÆSTVED 93 (Willy Jacobsen 55, Harly Pedersen 4 for 6).
ROSKILDE 102 for 5 (M. Fitzwilliarns 32, S. Naqui 26).

Hvad er der, dommer�
SPØRGSMÅL

SVAR

1. Slåeren slår bolden i luften i retning af kasteren,
der går frem for at gribe bolden, men bliver forhind
ret deri af den anden gærdespiller, der med vilje lø
ber ind i ham.
Der appelleres. Hvad skal dommeren dømme, og
hvem skal han dømme ud?

I. Dommeren skal dømme slåeren »ude - hindret
markspil«. I tilfælde, hvor en gærdespiller med vilje
forhindrer et greb, er det altid slåeren, der skal døm
mes »ude«. (Lov 40).

2. Slåeren slår bolden blødt fremad og løber et styk
ke frem på pitchen for at nå en lille ener. Den anden
gærdespiller råber »nej«, slåeren vender sig om og
kommer af den grund tilfældigt til at sparke bolden
ind i sit eget gærde, der derved brydes, inden han når
indenfor slaggrænsen.
Der appelleres. Hvad skal der dømmes?

2. Dommeren skal dømme »ikke ude«. Slåeren kan
ikke dømmes »kastet ud«, da han er færdig med at
spille bolden, inden har sparker til den. Han kan ikke
dømmes »løbet ud«, da bolden ikke er rørt af en
markspiller. (Lov 34 og lov 41).

3. Slåeren bliver grebet ud af mid-on på en meget
nem chance. Ingen appellerer, slåeren mener dog, at
han er ude, og det samme mener den anden gærde
spiller, der går udenfor slaggrænsen. Bolden bliver
derefter kastet direkte ind i den anden gærdespillers
gærde.
Først nu appelleres der. Hvad skal dommeren gøre?

3. Hvis det er en almindelig appel, der kan dække
begge tilfælde, skal dommeren skønne, hvad der ap
pellø.res for og dømme derefter. Appelleres der ud
trykkeligt for »grebet ud« eller »løbet ud«, skal der
dømmes derefter. Er dommeren i tvivl om, hvilken
hændelse, der appelleres for, skal han dømme for
den første, dvs. slåeren er »grebet ud«.

4. Bolden er korrekt afleveret, men bowleren glider
i afsættet, således at bolden ender midt på pitchen,
hvor den bliver liggende. Slåeren gør intet forsøg på
at spille bolden, men de to gærdespillere forsøger i
stedet at løbe, da markspillerne opholder sig langt
væk fra pitchen.
a. Kan løbet godkendes som en bye?
b. Skal der råbes død bold - og hvornår?
c. Kan en af gærdespillerne løbes ud under forsøg
forsøg på et sådant løb?

Afleveret til postvæsenet den 11. juni 1970

4.

a. Nej.
b. Slåeren har ret til at slå til bolden, uden at
markholdet må gribe ind. Når det er åbenbart,
at slåeren ikke vil benytte sig af sin ret, bør
dommeren råbe »død bold« og bede markholdet
samle bolden op.
c. Nej, se b.
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