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Redaktørens egen spalte: 

Om fremgang 

Det nummer af »Cricket«, der udkommer på denne 
tid af året har gennem tiderne først og fremmest haft 
den mission at varsle om en ny sæson. 

Men der er vokset noget nyt frem, noget som vi her 
i Danmark er ene om, men som ikke desto mindre 
kan få en overordentlig betydning for cricket i de 
lande, hvor udendørssæsonen på grund af en kort 
sommer er indskrænket til at vare ca. fire måneder. 

Takket være Thomas Provis er Danmark blevet 
foregangsland på indecrickets område. Vi vil sikkert 
ikke blive fulgt af mange andre cricketnationer, fordi 
indecricket er afhængig af haller med baner i hånd
boldstørrelse. Og kaster man et blik rundt på de øv
rige cricketspillende nationer er håndbolden - og 
dermed hallerne - stort set ukendt. 

Men det gør ikke betydningen af det, der er groet 
frem, først og fremmest i København og i mindre 
målestok i Jylland (herunder Flensborg), mindre. 

Det giver nemlig cricket chancen for at overvinde 
det kæmpehandicap, vi altid har haft at slås med, 
nemlig kun at kunne byde ungdommen på noget i 
fire måneder af året. Med det kæmpetilbud af akti
viteter, som der lægges frem for de unge i vore dage, 
er det egntlig et bevis på crickets kvalitet, at man i 
det hele taget har kunnet holde interessen vedlige, 
skønt man overlader spillerne til andre aktiviteter 
½ af året. 

Den anden egentlige indeturnering er kort før påske 
afsluttet i København. Den omtales nærmere andet 
steds i bladet. Men jeg vil her fremhæve, at turnerin
gen, der i år bød på deltagelse af 28 ungdomshold 
mod 10 det første år, var planlagt til 65 kampe a ca. 
en times spilletid, og de blev alle gennemført på nær 
en, som der ikke var tid til. 

Som leder var det en dejlig turnering at have med 
at gøre. Spillerproblemer var der - men de bestod 
i, at man måtte sige nej til drenge, der gerne ville 
have været med. Og alle de trængsler, der kan ride en 
leder som en mare i udendørscricket eksisterede ikke. 
Her var ingen måtte, der skulle lægges ud og tages 
ind. Ingen opkridtning, som morgengnavne dommere 
forlangte lavet om. Intet regnvejr. Ingen materiale
udgift. Ingen nye bolde (til ialt over 100 kr.), der 
smadrede ruder i de omkringliggende ejendomme. 

Man klædte sig såmænd bare om, spillede en ti
mes tid, klædte sig på igen og så var den pot ude. 
Det var en sommerferie af den slags, man aldrig 
oplever om sommeren. 

Nej, nej. Selvfølgelig vil jeg da ikke skippe ude
cricket for indecricket eller påstå, at indecricket un
der henvisning til de ovenfor nævnte delvis usaglige 
argumenter har samme værdi som den ægte vare. 

Men jeg vil henstille til samtlige klubber i dette 
land om allerede nu at overveje muligheden for at 
få fat i haller til næste år. Indecricket er en stor 
træningsmæssig gevinst for seniorer og for ungd_oms
spillere, er det ikke blot af tilgangsmæssige, men 
også af uddannelsesmæssige grunde af overordentlig 
stor værdi. 

I København blev indecricket spillet af drenge fra 
6 år og op til ca. 40 år. Udenfor den egentlige tur-
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og om vandgang 

nering mødtes en del københavnske og sjællandske 
klubbers seniorhold. 

Begejstringen var så stor, at ønsket om en organi
• seret indeturnering for seniorer opstod. 

Et godt råd til jyder og fynboer: Hop med på vog
nen nu, ellers risikerer I at København og Sjælland 
overhaler jer. 

En vandgang 

UK indledte denne sæson med en vandgang. 
Jeg giver UK ret i, at man ved udvælgelsen af et 

hold har lov til at se på andet end det rent spille
mæssige, og at UK helt internt kan beslutte, at nogle 
spillere lægges på is for en vis periode, hvis UK 
mener, at det tjener holdets interesse. 

Men UK bør ikke begive sig ud på det område, 
der hedder at give karantæner. Og det er svært at 
finde andet ord for den beslutning UK tog om at 
nominere 30 mand - og lade være med at nomi
nere tre - til årets udvalgte hold. 

Kunne UK virkelig ikke hin dag i Odense tænke 
sig, at de tre manglende navne ville være det rene 
nam-nam for en vis del af pressen. Kunne man ikke 
tænke sig, hvordan en sådan historie kunne slås op? 
Hvordan den ville medføre ubehageligheder for spil
lerne i privatlivet? Hvordan offentliggørelsen ville 
få »vennerne« til at gøre sig de lysteligste drømme 
om ting og sager, som aldrig har fundet sted? 

Jeg tror såmænd ikke mange af Kristeligt Folke
partis medlemmer ville trække særligt på næsen af, 
hvad der skete på den tur. Derimod var der uover
ensstemmelser mellem et par spille_re og lederne, som 
måtte medføre en reaktion. 

Men UK burde have forudset, hvad denne reak
tion ville få af følger, når den kom i avisens udhængs
skab, og henviser til Ronald Walds indlæg inde i bla
det om, hvad man skulle have gjort med hensyn til 
udtagelsen af det såkaldte bruttohold: Nemlig ladet 
være. Nis.
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TURNERINGSOVERSIGTEN 

AaB mester - Århus ned - Holstebro op fra 2. division • Sådan lyder tippene 

forud for den kommende sæson 

Ole P. Larsen 

gættede rigtigt i fjor. 

Gentager han successen her. 

Vi ska' til det igen - en strålende forårsdag. Lige et 
vejr til at tage ske'en på nakken og gå i krig ved gær
det. Ja, vejret har artet sig fint til nu, og de fleste 
baner skal nok vise sig i fin-fin stand, når turnerin
gen starter den 16. maj. 

Forinden har der været holdt adskillige generalprø
ver i form af landspokalturneringens første omgang. 
Måske kan allerede de give fingerpeg om, hvordan 
det vil gå i år - måske ikke. Men givet er det, at 
landspokalturneringen trods den modvilje, der stadig 
vises den fra visse sider, er en god fortræning og i 
det hele taget en udmærket kampform, fordi den med 
sm kortere spilletid stiller større krav såvel i taktisk 
som i scoringsmæssig henseende. 

Altså, lad os håbe på en god start på cricket-året 
med landspokalturneringen. Dem, der gik ned, kan jo 
altid trøste sig med det gamle ord om, at en dårlig 
generalprøve plejer at give en god premiere. 

Den skulle der så blive brug for den 16. maj. Måske 
synes nogle, at det er for tidligt, men på den anden 
side som vinteren har artet sig, må vi hellere udnytte 
situationen. Ingen ved, hvor megen regn, der kommer 
i sommer. 

1. divisionsturneringen falder i år i nogen grad i tre
dele. En art »forrunde« med to kampe inden pinse, 
derefter fuldt program i juni - nogenlunde pause i 
juli og så sidste og forhåbentlig mest spændende om
gang i august måned. 

Og hvad så - skal vi prøve at åbenbare, hvem 
der bliver dansk mester 1971? Ja, vi skulle tage me
get fejl, om ikke AaB er på toppen igen. Ganske vist 
tales der om, at flere af de garvede kæmper vil holde 
op, men alligevel - der er mange unge talenter, og 
de vil sikkert atter kunne føre AaB frem - hvis hold
moralen er lige så god, som den har været før. 

Bevares, AaB'erne er altid i god træning, de fleste 
yder altid en god præstation, men nok så meget som 
selve spillet er det holdmoralen, der er afgørende. Den 
har svigtet mange af de andre hold, og derfor er det 
som regel AaB, der trækker sig sejrrig ud af kam
pene. 

Det ville nu være sjovt nok, hvis der var nogle af 
de øvrige hold, der var i stand til at rokke en smule 
ved AaBs trone, men ærlig talt, jeg tror det ikke. 

Hvad så længere nede i divisionen. Ja, ikke for at 
prale, men selvom jeg normalt ikke giver meget for 

spådomme - heller ikke når de er fremsat af mig 
selv - så lykkedes det mig da sidste år på nærværen
de plads at ramme så nogenlunde rigtigt. 

Mit tip for 1970 var: 1 AaB, 2-3 Skanderborg, 
Svanholm, 4-5 Nykøbing Mors, Hjørring, 6-9 KB, 
Chang, B 1909, Horsens, 10 AB, 11 Soranerne og 12 
Slagelse. 

Facit blev: 1 AaB, 2 Svanholm, 3 Skanderborg, 4 
Hjørring, 5 Nykøbing Mors, 6 Soranerne, 7 Chang, 
8 Horsens, 9 KB, 10 B 1909, 11 AB og 12 Slagelse. 

Tilsyneladende har jeg kun været for alvor på glat
is med Soranerne, og det må I undskylde. Nyt hold 
i divisionen er Arhus, men med al ære og respekt for 
de tilbagevendte tror jeg, at besøget bliver af kortere 
varighed. Men det skulle da glæde mig, om mine 
ord bliver gjort til skamme. 

Med top og bund »placeret« bliver der jo ikke over
vældende meget mere at snakke om. Svanholm og 
Skanderborg må atter være favoritter til de øvrige 
medaljer, men disse hold er ikke mere konstante, end 
at de øvrige på gode dage kan slå dem - så der kan 
ske overraskelser - hold man troede mere på end 
andre kan vise sig at skuffe o.s.v. 

Men skal jeg alligevel - belært af sidste års re
sultater - forsøge et skud, så lad det da blive føl
gende: 1) AaB, 2-3) Svanholm, Skanderborg, 4-7) 
Hjørring, Nykøbing, KB og Chang, 8-9) Soranerne, 
B 1909, 10-11) AB, Horsens, 12) Århus. 

HOLSTEBRO OP FRA 2. DIVISION? 

Mon ikke det skulle lykkes for Holstebro i år i 2. di
vision? Måske bliver Ringsted en alvorlig konkurrent, 
og selvfølgelig må vi heller ikke glemme nedrykkede 
Slagelse, som der stadig er masser af cricket i. 

Interessant skal det blive at se, hvordan Esbjerg 
vil klare sig i det finere selskab. At holdet ligger over 
3. divisions standard, blev man klar over, da Otto
Gade og Co. besejrede AaBs mester-reserver.

Måske er det også lykkedes Herning at stabilisere 
holdet mere, ligesom Køge ingenlunde er tabt bag af 
vognen på forhånd. 

Det er der nu i det hele taget ingen af holdene, der 
er. 2. division forekommer meget jævnbyrdig - må
ske er Slagelse fra starten i form til at tage afstand 
fra de øvrige, og så er oprykningsspørgsmålet i hvert 
fald afgjort, men nedrykningen er jeg ikke meget for 
at kaste mig ud i en vurdering af. Men lad mig tipse 
med »bind for Øjnene«: Nedrykkeren findes blandt 
følgende tre hold: Sorø, Skanderborg II og Silkeborg. 

GOD FORNØJELSE 

I 3. divisionerne skulle ABs andethold nok kunne gøre 
sig gældende i Østkredsen igen, men da holdet næppe 
vil rykke op, bliver det nok Nykøbing F, der atter får 
chancen, måske presset af Næstved og Ballerup. Må
ske kan også Frem overraske. 

Midtkredsen skulle venteligt få fynsk dominans, 
men nedrykkerne fra Fredericia er placeret her, og 
Viborg flyttet over fra nordkredsen. Mon ikke de to 

3 



,·" I 

hold skal slås med B 1913 og Kerteminde? 
I nordkredsen er AaB II formentlig atter domine

rende. Dronningborg og Grenaa skulle atter have 
chancer for at placere sig pænt, og Changs andethold 
bliver et interessant nyt bekendtskab. Andetholdene 
fra Hjørring og Nykøbing Mors bliver formentlig af 
så svingende styrke, at de får svært ved at gøre sig 

gældende. 

Jeg kunne have fortsat med mellem- og ungdoms
rækkerne, men ærlig talt - vi ved jo alle, at holdene 
dels er svingende af styrke, dels at spådomme af den
ne art sjældent holder meget længere end til den før
ste bold i sæsonen er kastet. Så jeg har altså blot gi
vet en mulighed for, hvordan turneringen vil forme 
sig ... den kan forme sig på 117 andre måder og gør 
det sikkert også. God fornøjelse! 

Svend· Morild 

Det var med tungt hjerte vi i AaB den 26. marts 1971 
modtog budskabet om, at vor store cricketpersonlig
hed Svend Morild ikke var mere. 

Man mindedes uvilkårligt de mange timer, hvor vi 
kunne nyde hans strålende spil, frygtet som kaster og 
praktisk taget perfekt i sit gærdespil. Gamle cricket
enthusiaster nød opholdet omkring banen, når Svend 
Morild var med i spillet, men i endnu højere grad 
blev han for ungdommen symbolet på cricket. De 
unge flokkedes om ham, og han nød at lære fra sig 
og kunne denne kunst. 

Han blev læremesteren for vore senere danske me
stre og resultaterne der her blev opnået var en stor 
glæde for ham, men han blev aldrig tilfreds, han for
langte, at de skulle kunne blive endnu bedre og når 
et gærde faldt eller en kaster havde sløset med sine 
bolde var Svend Morild der straks. 

Svend Morild havde temperament, men dette un
derstregede blot at han var eneren på banen, men 
han havde et stort hjerte og det i lige mål overfor sin 
sport, sin klub og sine kammerater. 

Svend var først og fremmest menneske, sporten tog 
meget af hans tid, men der var også tid til hjemmet. 
Vi føler savnet af Svend Morild med hans familie, 
der skulle noget til af hård sygdom før det sidste 
gærde faldt, men mindet om Svend som den store 
cricketspiller, den gode AaB'er, men først og frem
mest som mennesket Svend Morild vil leve videre i 
AaB. 

Ære være hans minde. 
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Sonny Thomsen 

formand. 

Et punktum for en epoke 

Svend Morild er gået bort. Og det var for mig, 

og sikkert for mange andre, som om Svends 

bortgang satte punktum for en epoke. Så betyd

ningsfuld var hans indsats i dansk cricket i fyr

reme og halvtredserne. Temperament havde 

han på banen. Så meget, at han ofte ikke kun

ne skjule sin utålmodighed, når andre topspil

lere ikke kunne fØlge med i hans tempo og de 

krav, som han stillede til sig selv. Overfor de 

unge kunne han dog vise en forbavsende tål

modighed og hjælpsomhed. Uanset om de var 

med- eller modspillere. 

Der kunne være nerver på, men det var ner

ver som hos fuldblodshesten - under kontrol 

så snart kampen var i gang. 

Med hat-trick'et mod MCC i sin debut-kamp 
på Lord's bane i London, verdenscrickets ho

vedsæde, skrev han navnet Svend Morild ind i 

verdens crickethistorie som den første - og 

måske den eneste - udenlandske cricketspil/er, 

der udførte denne bedrift. 

Lad dette være hans mindesmærke blandt os, 

for hvem cricket er blevet en del af livet -

som det var for Svend. 

Han ville ikke have Ønsket sig noget større. 

Thomas Provis. 



England hjembragte 

The Ashes, 

men først efter 

de rene bravallascener 
Australien skuffede i serie præget af målbevidste 

englændere, bodylinere, øldåser og "safety first spil" 

Af Thomas Petterson 

Man kunne trække en hel del paralleller mellem de 
to første tests i vinterens serie i Australien. Efter den 
pointrige, men kedelige uafgjort i den første kamp i 
Brisbane, fik man heller ikke i den anden test nogen 
afgørelse, idet »battet slog bolden«, som den engel
ske cricketpresses grand old man, Mr. E. W. Swan
ton skrev. Englands lefthander, Edrich forhindrede 
hjemmesejr med sit femte century mod Australien, 
ligesom Lawry havde stået i vejen for Englands sejr 
i Brisbane. 

Det begyndte ellers så godt for Illingworths styr
ker. Abnerne Boycott og Luckhurst deltes om de før
ste 171, (deres ni første gærdestande på turen har 
indbragt 935 runs). Hjemmeholdet havde taget en 

ny mand med, hvilket viste sig at være noget af en 
gevinst. Ian Chappells lillebror Greg gjorde brug af 
sit udmærkede kendskab til de engelske kastere og 
lavede 108 på et meget kritisk tidspunkt. Om som
meren spiller han for Somerset i den engelske County
turnering. 

Men efter at Gleeson havde skabt lidt spænding 
med sine uberegnelige spinnere, reddede Edrich stum
perne med en urørlig halvleg på 115. 

2. Test. Drawn.

England: 397 (Luckhurst 131, (Boycott 70, Mc. Kenzie
4 for 66) og 287 for 6 (Edrich 115 n. o., (Boycott 50). 

Australien: 440 (Redpath 171, G. Chappell 108, I. 
Chappell 50, Snow 4 for I 43) og I 00 for 3. 

Den tredie test i Melbourne blev vasket væk af 
regn, og man måtte derfor fastsætte datoer for en 
syvende kamp efter de seks planlagte. 

GENNEMBRUD 

Så endelig i det fjerde opgør brød England rækken 
af halvkedelige uafgjorte. Med det fornødne held i 
form af vådt, »engelsk« vejr og en uberegnelig pitch 
fik Underwood og den hurtige og skånselsløse John 
Snow, der i løbet af serien fik adskillige advarsler af 

John Snow kaster 

- og her ses resultatet: 

En af hans body/inere hor ramt Mc Kenzie 

dommerne for at kaste for mange body-line'ere, træk 
i deres kastning, hvilket resulterede i, at Australien 

brød totalt sammen med en 2. halvleg på 116. Den 
seje anfører Lawry holdt stand fra start til slut, mens 

Snow's bolde fløj om ørerne på ham. Snow's impone
rende analyse 7 for 40 blev udslaggivende, og eng
lænderne vandt altså med 299 runs. 

Ser man nærmere på hjemmeholdets gærdeside, 

som her i to halvlege i træk var helt nede, er det stort 
set de samme spillere, som for et par år siden lavede 
bunkevis af point imod Vestindien og gav så mange 

løfter mod England. Eet eller andet er altså galt, o5 
i dele af den australske presse var man parat til at 
vippe det meste af holdet ud til hajerne i den Store 
australske Bugt. Men udskiftninger, som senere fandt 
sted hjalp ikke synderligt. 

Boycott lavede igen mange point, men den gode 
herre tager sandelig også sin og andres tid til det. Da 
det i anden halvleg tog ham 85 minutter at gå fra 
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84 til 100, benyttede Keith Miller, der i sin tid som 
australsk testspiller ikke var bange for at slå til bol
den, lejligheden til at udnævne Boycott til verdens 
mest solide og mest egoistiske åbner. 

4. Test. England vandt med 299 point.
England: 332 (Boycott 77, Edrich 55, Gleeson 4 for 83,

Mallett 4 for 10) og 319 for 5 (Boycott 142, D"Oliveira 
56, Illingworth 53). 

Australien: 236 (Redpath 64, Walters 55, Underwood 
4 for 66) og 116 (Lawry 60, Snow 7 for 40). 

UDSKIFTNING 

Don Bradman og hans kolleger i den australske ud
tagelseskomite valgte at give gærdesiden en chance 
til og skiftede derfor kun ud på kastesiden til det 
femte opgØr; denne gang foregik det i Melbourne. 
De unge åbningskastere Thomson og Duncan og off
skrueren O'Keefe blev prøvet. 145.000 tilskuere så 
England lægge mindst seks oplagte gribechancer på 
jorden i 1. halvleg, hvilket medførte, at Australien 
nåede 493 efter en pauver indsats i 250-runs klassen. 
Det var jo egentlig også til at forudse, at Englands 
aldrende fieldere på eet eller andet tidspunkt ville 
kollapse. I denne kamp var især gamle Cowdrey slem, 
hvorefter han skyndsomst satte sig selv af holdet for 
ikke at dukke op igen, før andres skader tvang ham 
ind på holdet i New Zealand. 

Som et kuriosum kan nævnes, at Brian Luckhurst 
tappert battede op til 109, skønt han brækkede sin 
venstre lillefinger, inden han nåede 50. Kampen betød 
et gennembrud for Australiens nye unge keeper 
March, en sand huggeblok, der ikke var bange for 
at straffe Snows utallige bumbere. Dette vovemod 
med en godt teknik havde nær indbragt ham et mai
den-century. Lawry lukkede dog, da Marsh var note
ret for 92. 

Lawry bør nok bebrejdes for ikke at forsøge at for
cere spillet tilstrækkeligt i visse situationer. Det må 
trods den dermed følgende risiko forlanges af en cap
tain, når man er bagud 0-1 i serien. 

5. Test. Drawn.
Australien: 493 for 9 (I. Chappell 111, Marsh 92, Red

path 72, Lawry 56, Walters 55) og 169 for 4. 
England: 392 (D'Oliveira 117, Luckhurst 109) og 161 

for 0 (Boycott 76, Edrich 74). 

DER V AR ENGANG 

For 16 år siden sikrede England sig The Ashes på 
banen i Adelaide, og på den bane skulle den sjette 
match finde sted. Så englænderne havde jo haft søde 
drømme om at genopleve denne vidunderlige sejrens 
ekstase, men ak. De kom langt i deres forhåbninger 
alt var lovende lyserødt, solen skinnede og katedra
lens to spir stod skarpt aftegnet mod den blå him
mel, da lykken så pludseligt i kampens slutfase skif
tede og smilede til hjemmeholdet. 

England ydede en solid indsats i marken, da mod
standerne kun fik 235. Hovedæren herfor må gives til 
fighteren Peter Lever, der for en gangs skyld fik lov 
at bowle i medvind i stedet for den opslidte Snow. 
Endvidere så man en ny australsk åbningsbowler, 
Lillee, der ganske vist måtte lægge ryg til Edrichs 
sjette century, men som ellers var en klar forstærk
ning. Han var direkte uheldig med ikke at få flere 
end fem gærder. 

En mindre rosværdig situation opstod, da Boycott 
i raseri over at være blevet løbet ud slyngede om sig 
med bat og ukvemsord, og derfor yderst forståeligt 
blev pebet ud. Den australske presse påstår, at han 
er så vild med at batte, at man skulle tro, han var 
gift med sit gærdespil. Det er selvfølgelig helt i orden, 
men her gik han nu over stregen og måtte give en 
undskyldning. 

Store, kraftige Keith Stackpole benyttede i 2. halv
leg sig af de engelske kasteres pludselige udbrændthed 
og leverede en syv timer lang fejlfri præstation, hvor 
han især brillerede med strålende stød på den bage
ste fod. Han og Ian Chappell deltes om 202 for an
det gærde. Dette reddede Australien for denne gang, 
og spændingen var dermed bevaret til sidste og afgø
rende kamp, hvor Lawrys mandskab med en sejr kun
ne udligne til 1-1 og dermed beholde »asken«. 

6. Test. Drawn.
England: 470 (Edrich 130, Fletcher 80, Boycott 58, Lil

lee 5 for 84) og 233 for 4 (Boycott 119 n. o.). 
Australien: 235 (Stackpole 87, Lever 4 for 49) og 328 

for 3 (Stackpole 136, I. Chappell 104). 

SEJR OG ØLDÅSER 

Denne sidste kamp i serien blev intet mindre end et 
drama, som fuldt fortjent endte med en sejr til det 

Sådan så MCC.s h�ld ud, da turneen starrede: Bagest fra venstre: Knott (keeper). F/etcher. Underwood. Shuttleworth, Ward (fost
bowleren. der hurt'.gt blev skadet.

_ 
og som senere bl

_
ev afløst af Willis). Snow. Lever. D'O/iveira og Taylor (reservekeeper). Forreste 

række fra venstre. Luckhurst. Wt!son, Cowdrey (viceanfører). ll/ingworth (anfører). Edrich. Boyco/1 og Hampshire. 
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bedste hold - Englands. Igen så man nye ansigter 
på hjemmeholdet. Lawry var skadet, så I. Chappell 
var anfører, åbneren Eastwood debuterede med ekla� 
tant fiasko, den hurtige venstrearmsbowler Dell fik 
chancen og spinneren Jenner vendte tilbage. Eng
lands suverænt bedste gærdespiller, Boycott, havde 
brækket en finger i en distriktskamp, mens Illing
worth spillede på trods af en mindre knæskade. 

Efter en lidet inciterende første dag, hvor England 
ved dårligt spil kun havde nået en total på 184, var 
nerverne dagen efter på højkant, da hjemmeholdet 
gik til gærdet. De fik 235 ialt, men først efter at 
stemningen havde nået crescendoagtige højder, og 
mishagsytringer og øldåser havde regnet ned mod 
Englands John Snow, der igen bowlede for mange 
korte bolde efter kroppen. Kulminationen indtrådte, 
da han ramte den sagesløse og teknisk dårligt funde
rede kaster Jenner i nakken, så han måtte bæres ud. 
Igen blev Snow advaret af dommerne, og igen blev 
anføreren Illingworth hængt ud i pressen for ikke i 
tilstrækkelig grad at have forhindret denne form for 
kastning. Tværtimod havde han opfordret til det ved 
sine markdispositioner. 

Da Illingworth derefter med manglende diploma
tisk sans sendte Snow ud på grænsen lige ud for de 
mest ophidsede tilskuere, skulle det føre til optøjer. 
Englænderne forlod banen, men vendte hurtigt til
bage, da de ellers havde tabt kampen. 

I 2. halvleg lavede England 302, og Chappells 
mænd skulle derfor lave 223 for at vinde med en rige
lig tidsmargin. Dette skulle absolut være muligt, især 
da englændernes farligste våben Snow efter kort tids 
spil måtte træde ud af kampen med en brækket ka
stehånd. I et forsøg på at gribe et løftet hook på 
selve grænsen tørnede han ind i stakittet, som omgi
ver banen. Ironisk nok fandt dette sammentræf, som 
det i sandhed må siges at være, sted ud for nøjagtig 
den tribune, hvorfra han dagen i forvejen var ble
vet chikaneret. 

Nu måtte den halvskadede Captain bowle i Snows 
sted, og det gjorde han glimrende. I denne situation 
viste gæsterne for alv,or, at de var de bedste, og ved 
en enestående gejst og gensidig opbakken af hin
anden, udryddede de hjemmeholdet for 160. Serien 
var dermed vundet 2-0, og Illingworth havde genvun
det The Ashes, som symbolsk men aldrig geografisk 
havde været i Australien siden 1958-59. 

7. Test. England vandt med 62 point.
England: 184 (Illingworth 42, Jenner 3 for 42, O'Keefe

3 for 48) og 302 (Luckhurst 59, Edrich 57, Dell 3 for 65, 
O'Keefe 3 for 96). 

Australien: 264 (G. Chappel 65, Redpath 59, Lever 3 
for 43, Willis 3 for 58) og 160 (Stackpole 67, Illingwor,th 
3 for 39). 

SUMMASUMMARUM 

Når man ser tilbage på hele serien og opvejer plus
ser og minusser, må man anse det for helt fortjent, 
at England overtog The Ashes. Det virker, som om 
Australiens hold er gået i stå, på trods af det uom
tvistelige talent som det besidder. De mellemste gær
despillere havde decideret svært ved at spille·de hur
tige af de engelske kastere. Snow var blændende og 
uspillelig i perioder, ja Ian Chappell sagde, da det 
hele var overstået, at Snow var bedre end Sydafrikas 
bedste, Mike Procter, som var hovedeksekutor i vin-

ter, da Australien blev nedgjort af Barlows tropper. 
Peter Lever blev som forudsagt den altydende ar
bejdskraft på kastesiden, og den unge Willis, der blev 
hentet ud til erstatning for den skadede Alan Ward, 
fik overraskende mange gærder overraskende billigt. 
Denne tur blev for ham en meget lovende start på 
en sikkert lang testkarriere. Underwood blev som 
nævnt andetsteds først rigtig farlig i New Zealand. 

Alt i alt må man nok betegne hjemmeholdet som et 
af de svageste, Australien har sendt på banen længe. 
I løbet af de seks kampe skete der jo en total omlæg
ning af kasteangrebet, og den manglende rutine kom 
til at koste sejren. Men Bradman og hans kolleger 
kunne ikke have gjort andet. Englændernes gærde
spillere må derfor siges at have· domineret på en 
temmelig billig baggrund. De endelige tal for hele 
turen blev. Boycott 1535 runs, gns. 95,93, Edrich 1136 
runs, gns. 56,80, Luckhurst 954 runs, gns. 56,12, 
D'Oliveira 870 runs, gns. 51,17, Knott 539 runs, gns. 
44,91, Underwood 43 grd., gns. 26,11, Snow 38/26,86, 
Willis 23/32,08, Shuttleworth 17 /38,94, Lever 
23/41,34 og Illingworth 20/44,15. 

Tilbage står at nævne, at den lille Kent-keeper 
Knott endnu en gang beviste, at han ikke har sin 
ligemand i verden i dag. Han var simpelthen fejlfri 
bag gærdet, og i New Zealand satte han kronen på 
værket ved at lave 101 og 96 i Englands to halvlege, 
altså var han kun sølle fire point fra at blive den 
første englænder til at score to centuries i en kamp 
siden Denis Compton i 1947. 

Det må have været nogle store fyre. 

Se bare, hvor den legpind er røget hen ••. 
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30 navne 

- og en reaktion

på dem

Roland Wald, journalist og 
cricketspiller i Slagelse har 
sendt os følgende om UK's 
såkaldte bruttohold: 

Lørdag den 23. marts var UK samlet i Odense for 
at vælge et bruttohold på 30 spillere til den kom
mende sæsons internationale opgør, der indeholder 
fire kampe mod MCC, en landskamp i Aalborg mod 
Irland samt det årligt tilbagevendende møde med 
den britiske Rhinarme (BAOR), der i år finder sted i 
Berlin. 

Motiveringen for at udtage de 30 spillere på så tid
ligt et tidspunkt var den, at UK ville give spillerne 
lejlighed til at planlægge deres ferie i forhold til spille
tidspunkterne. 

Samtlige spillere har fået tilsendt et brev, hvori de 
anmodes om at meddele, i hvor mange af kampene, 
de kan være til rådighed. 

Denne begrundelse virker ærlig talt lidt søgt. Det 
er normalt forkert at bebrejde en udtagelseskomite, at 
den er »tidligt ude«, for det kan af og til have sin 
gavnlige virkning. Dette er bare ikke tilfældet i den
ne forbindelse. 

Hvis man ser landsholdsprogrammet nøjere igen
nem, opdager man hurtigt, at spillerne skal bede om 
og tage fri i siger og skriver fire dage - nemlig i 
det tidsrum, hvor holdet skal til Berlin for at møde 
BAOR. 

Et tilsagn til en tur af så kort varighed havde man 
sagtens kunnet opnå hen ad vejen - især når det 
maximalt kan dreje sig om 13 spillere. Så havde man 
dog undgået at udtage spillere uden at kende spor til 
deres spillestandard i denne sæson. For hvem siger, 
at der ikke meget vel kan komme kvalificerede kan
didater i løbet af sæsonen? Som det ser ud i Øjeblik
ket, ligner det mest af alt en forhastet beslutning, 
der i realiteten ikke tjener noget positivt. 

Ved udtagelsen af de 30 mand er man som nævnt 
udelukkende gået frem efter spillernes præstationer i 
sidste sæson - man har nemlig ikke haft nogen 
anden baggrund. Det kan nu engang ikke være me
ningen, at man skal kunne leve højt på det, man tidli-
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Bruttoholdet 

Carsten Mor.ild, Henrik Mortensen, Hardy Søren
sen og Gert Christensen, alle AaB, Klaus Buus, 
Poul Verner Jensen og Hans FausbØll, alle Hjør
ring, J. Steen Larsen, John Madsen og Keld KTi
stensen, alle Skanderborg, Poul TransbØl, Jørgen 
JØnsson, Henrik Lam og Flemming Søegaard, alle 
Svanholm, Johan Luther, Niels Talbro og N1el_sNørregård, alle AB, Henning Jensen og Azhar Ali, 
Nykøbing M., Jørn Høj og Ole Schaumann, Hor
sens, Kjeld Jannings og Ralf Andersen, B. 1909, 
Mogens Gregersen, Århus, Leif Busk Jensen, 
Chang Steen Lund og Per Sørensen, KB, Per 
Nørgå;d, Soraner, Jens Pete_r Morild, Holstebro 
og Jan Hansen, Ringsted. 

gere har præsteret - og dette er en ting, der ikke kun 
gælder for cricket. 

Det afgørende må da være, at den enkelte spiller 
viser noo-et i den sæson, hvor kampene skal spilles, 
og det har de udtagne af gode grunde ikke haft 
mulighed for, eftersom turneringen først er startet 
lang tid efter udtagelsen. 

Når nu UK på trods af al rimelighed alligevel skulle 
være »på mærkerne«, kan der med rette fremføres 
mange og temmelig væsentlige argumenter imod flere 
af de udtagne - og specielt dem, der ikke kom med. 

Udvæloelsen virker højst tilfældig, og i visse kon-
e 

' krete tilfælde kan der sættes flere spørgsmal. Ikke 
om spillernes uomtvistelige talent, men om deres 
berettigelse i landsholdssammenhæng. 

Nu kan man i første omgang se bort fra Niels Torp 
Andersen, Finn Villumsen og Ole Isaksson, der af 
disciplinære grunde er udelukket - åbenbart for et 
tidsrum af et år. Hertil er der til dato fremsat rige
ligt med kommentarer i dagspressen. Udelades bør 
også Bjarne Lund Petersen, der selv har meddelt, at 
man ikke længere skal regne med ham i landsholds
sammenhæng. 

Det skal her undlades at gå i detaljer, men det er 
dog i hvert fald åbenbart, at en spiller som AB's 
Niels Nørregaard kan takke sin klubkammerat, Tho
mas Provis mange gange for udtagelsen. Han er må
ske nok en talentfuld kaster (selv om en kaster af 
hans type sjældent har succes i internationale kampe), 
men han har hverken gærde- eller for den sags skyld 
kastemæssigt format til at spille på landsholdet. 

Man har unægteligt fornemmelsen af, at der for 
alt i verden skulle to andre AB'ere med i stedet for 
de to, der er blevet udelukket. Det blev Niels Nørre
gaard og Niels Talbro - sidstnævnte dog med en vis 
form for ræson. 

Blandt de udtagne savner man i hØj grad nogle af 
de spillere, der skal udgøre morgendagens landshold. 
En spiller som Bjarne Jensen fra Nykøbing Mors 
burde have haft chancen. Han var sidste år en glim
rende keeper samtidig med, at han periodevis viste 
udmærket spil ved gærdet. 

Desuden kan man med god grund efterlyse Ebbe 
Hansen, Køge, Torben Skov Nielsen, Chang, Tom 
Ivar Poulsen, Århus, Leif Jacobsen, Slagelse o.s.v. 

Under alle omstændigheder savner man en klar 
linje i UK's fremgangsmåde, der - som allerede 
skrevet - endda er ganske unødvendig. 



Provis' kommentar 

Ovenstående artikel af Roland W ald er tilsendt mig af 
cricketbladets redaktør til evt. besvarelse. Det er jeg glad 
for, da det ville have været en mindre behagelig over
raskelse, at konstatere uden forudgående advarsel, at jeg 
nu var blevet anklaget for at have benyttet min stilling 
som UK-medlem til at skaffe min klubkammerat, Niels 
Nørregaard, en plads i solen på D.C.F.'s såkaldte brutlo
hold. Altså en art klubnepotisme. 

Hvis Roland Wald tror at UK-møderne foregår som 
en slags studehandel tager han fejl. Jeg var også med til 
at udtage »de andre«. Arbejdet udføres så uhildet som 
er menneskeligt muligt, men begrænses af det antal spil
lere man må have med (i dette tilfælde 30). Vi ville gerne 
have haft alle de spillere med, som Wald nævner - og 
endda et par stykker til, som er lige så gode, måske end
da bedre, som han ikke nævner. 

Bemærkningen om NØrregaard's kastetype forstår jeg 
ærlig talt ikke. Han er samme type kaster som Henrik 
Mortensen og Carsten Morild var i hans alder. De har 
haft succes nok. Hvad bemærkningen om hans gærdespil 
angår, kan jeg kun sige, at han er udtaget som en ung 
lovende hårdkaster som tog 25 gærder for et rimeligt an
tal point i sin debut-sæson, og som man håber kommer 
for alvor i år. Får han ikke succes, kommer han ikke 
på de"/ udvalgte hold - selvom han er AB'er. 

Og dette bringer mig til hovedemnet i Roland Wald's 
indlæg. Om et bruttohold i det hele taget burde have 
været udsendt i år? 

Forhåbentlig vil mine UK-kollegaer ikke betragte mig 
som forræder (de er på forhånd klar over min indstilling) 
når jeg bekender mig straks til Roland Wald's parti. Jeg 
mener heller ikke man burde have udsendt et bruttohold 
i år - ej heller noget andet år! UK er ikke bundet af 
brutto-hold udtagelser, og efter min mening besværlig
gør denne liste bare holdudtage/sen senere i sæsonen. 

Må jeg sige til slut, at det glæder mig at der også 
findes journalister, som bruger hovedet når de skriver 
om cricket, og ikke blot pennen. Det er gode tegn! 

-,, 
�I 

De bedste hilsener 
Thomas Provis. 

Der er en ting en fremmed aldrig vil forstå. Det 

er os englænderes entusiasme hvad angår cricket. 

OVE SØRENSEN 

• 

memoriam 

Ove Sørensen, Nykøbing Mors, er død, 31 år gammel. 
I MorsØ Folkeblad har Ole P. Larsen skrevet neden
stående mindeord: 

Ligegyldigt hvem det er - det føles altid som et 
slag at miste nogen, man står nær. Men er det et men
neske, der har nået sit, som måske er mæt af dage, 
der går bort, kan de efterladte - med tiden, når 
såret er lægt - måske finde et svar på spørgsmålet: 

Hvorfor. 
I en situation som denne, hvor en mand er blevet 

taget væk i en alder, hvor han endnu var i sin ung
dom, er det umuligt at sætte sig ind i de følelser, der 
rører sig hos hans kære. Vi, hans venner og bekendte 
fra sportspladserne, kan heller ikke fatte at det netop 
var ham, vi ikke skal se mere. 

Han, der med liv og lyst gik op i sin idræt, altid 
parat til at yde en indsats for at være blandt de bed
ste og altid den gode kammerat med en munter be
mærkning på læben. Han så altid frem til næste kamp 
uden at hæfte sig meget ved nederlagene - til trods 
for at han måske var mere uheldig end så mange 
sportsfolk. 

Det gik op og ned i idrætten, men Ove Sørensen 
»solgte aldrig sit gærde billigt«, for nu at blive i ter
minologien fra den idræt, der nok stod hans hjerte
nærmest. Han var hele vejen reel og nåede da også
både i fodbold og cricket at blive blandt de bedste
i byen, et eksempel for dem, der fulgte efter.

Der kunne nævnes mange eksempler fra sports
pladserne, fra fodboldbanerne, og hans mange strå
lende resultater som dreng og junior på crickethol
det. Siden hans gennembrud på 1. divisionsholdet -
hans fremragende kastepræstation mod AB i 1969 ... 
ja, man kunne blive ved. 

Selv da sygdommen havde tag i ham, ville han ikke 
erkende, at det var det sidste gærde, han forsvarede. 

Vi andre var lykkelige, da han engang sidste som
mer ringede hjem fra Grenå og fortalte at han havde 
scoret 85 point på tre kvarter, så holdet vandt en 
overraskende sejr. Det blev hans sidste cricketkamp! 

Vi, hans venner og bekendte i NCC og NIF, vil 
mindes ham som han var - det gode eksempel, den 
udmærkede kammerat, den gode idrætsmand, der al
tid så frem til næste gang, han skulle tage en dyst 
for holdet og for sig selv. 

I enhver cricketkamp får en spiller på et tidspunkt 
sin sidste bold - vi fatter ikke, at den store kaster, 
som ingen kan besejre, skulle tage Ove Sørensens 
gærde netop nu. 
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Ved at sælge sit crickettØj har Bjarne Lund Petersen 
understreget det farvel til cricket, som han allerede 
proklamerede i fjor. Bjarne Lund sluttede sin kar
riere så fornemt som med AaB's tiende danske me
sterskab på stribe. Bjarne Lund nåede meget i sin 
crickettid bl. a. at blive anfører for det danske lands
hold, men han var benådet med et sådant talent, at 
man ikke synes, at han nåede nok. Mon ikke det 
skyldtes, at Bjarne Lund til uheld for dansk cricket 
fødtes i den »forkerte« klub. I Morild og Mortensens 
æra i AaB har der faktisk kun i meget begrænset 
omfang været behov for Bjarne Lunds fortjenester. 
En kendsgerning, der ikke kan have virket befor
drende på Bjarne Lunds interesse. 

* 

Frank Pearson - Soranernes fine åbner og keeper 
- har været ude for et trafikuheld i vinter, hvor
knæet blev beskadiget. Han er meget tvivlsom starter
til sæsonstarten. Må han melde fra, vil det være et 
slemt handicap for Soranerne, hvor det kniber med 
tilgangen. Det forekommer, som om klubben burde
revidere sine synspunkter på, hvorfra medlemmerne
kan hentes, og først og fremmest gå i gang med at
lave en ungdomsafdeling. Det behøvede ikke at for
hindre at man stadigvæk holdt forbindelsen med Sorø
Akademi vedlige.

* 

Fra Århus og Chang er der hvert år en stensikker ny
hed. En af brødrene Meibom (tidligere Larsen) er 
flyttet frem eller tilbage. Sommetider gør de det også 
midt i sæsonen, men i år spiller fra begyndelsen Stef
fen Meibom i Århus og Morten Meibom i Chang -
hvordan det ligger længere henne på året vil læserne 
blive holdt underrettet om. 

* 

Det nye 1. divisionshold Arhus har nogle vestindere 
på tapetet. Men selvom de alligevel ikke skulle vise 
sig at være Sobers ligemænd, mener Århus at kunne 
klare sig med det forhåndenværende materiale. For-

Intet kan holde Mr. Gossip tilbage 

her kommer han igen med: 

SNIK 

og 

SNAK 

- om navne og klubber

manden Jørgen Morild tror ikke en gang det bliver 
nødvendigt, at han spiller med. Vi får se ... 

* 

KB kan godt få det lidt svært 1 ar. Holdet tabte i 
fjor mange af sine kampe på kasteangrebets ineffekti
vitet, og nu er netop kasterne forsvundet. Torben 
Vandsted er taget hjem til Hjørring, og hvor meget 
glæde man får af Erling Krogh Andersen, der atter 
har kastet sig over fodbolden, denne gang som træner, 
er tvivlsomt. Et par pakistanere har meldt sig under 
fanerne, men deres styrke kendes ikke. 

* 

Svanholm har været ude for en stor åreladning. Me
diumbowleren Erling Christiansen, der i den første 
halvdel af sidste sæson rangerede blandt landets tre 
bedste bowlere, har meldt sig ud og søgt optagelse 
i 3. divisionsklubben Ballerup. Med sig har han taget 
den gode allrounder Per Kyhe, der havde en væsent
lig andel i Svanholm II's førsteplads i 3. division Øst 
i fjor, samt keeperen Hans Helmig. Med disse tre 
burde det gå mod bedre tider for Ballerup, der alle
rede i fjor viste forbedrede takter. 

* 

Svanholm har fået tilgang af en englænder Ian Hill, 
der kastemæssigt må kunne blive et godt kort samt 
Kjeld Rasmussen, tidligere Silkeborg, der allerede i 
fjor bebudede at ville spille for brøndbyklubben uden 
dog at gøre alvor af det. 

* 

Hugo Espersen, Glostrups tidligere ungdomsleder, har 
meldt sig i AaB, hvor man siden januar har inden
dørs- og konditionstrænet i klubbens nye hal. Som 
sædvanlig laver AaB'erne altså et forarbejde der er 
større end det, de andre yder. Det er kort sagt noget 
helt besynderligt noget med cricket - for her går 



det dem bedst, der har gjort sig fortjent til det. Prin
cippet er desværre ikke indført fuldt ud i andre kred
se. 

* 

Mens andre klubber udenfor København ofte må mel-
de om spillere, der rejser, hører man aldrig sådanne 
ting fra Skanderborg. Det må være cricket, der sørger 
for, at der ikke bliver nogen udvandring. Men Skan
derborg sørger også for gode forhold for spillerne. 
Til sæsonstarten vil et nyt klubhus stå klar. Klubbens 
medlemmer har hjulpet med at bygge det, og af de 
40.000 kr., det kommer til at koste, har Skanderborg 
kommune givet de 15.000 kr. Resten er skaffet til 
veje bl. a. ved hjælp af tombol� og gaver. Således 
har henved 60 private og erhvervsdrivende købt hver 
en stol til 100 kr. i det TJye hus. Evald Møller og 
formanden Poul E. Rodding, der har kørt løbet, reg
ner med at være gældfri, når huset står klar, og man 
mener ikke, at have behov for det lån på 10.000 kr., 
som man ellers havde tilsagn om fra Dansk Idræts
Forbund. Det er ganske simpelt imponerende, og det 
vidner om et sjældent sammenhold i klubben samt en 
meget fin opbakning fra byen. 

* 

I 1967 var Horsens' Erik Eliasen med på D.C.F.'s 
hold mod BAOR i Tyskland. Samme år spillede han 
sin sidste kamp. Om disse to ting har haft noget at 
gøre med hinanden kan man jo ikke vide, men under 
alle omstændigheder har han haft nu tre år at sunde 
sig i, før han til sommer dukker op på Horsens an
dethold, og på det genoplivede hold vil det også blive 
til gensyn med tidligere 1. divisionsspillere som Jens 
Age Brønd og Tage Falstrup. 

* 

B. 1909 har ikke nogen undskyldning for ikke at være
i træning i år til sæsonstarten, idet båsene på klubbens
nye anlæg står klar. Derimod er det endnu ikke ble
vet til noget med den lovede nye bane, men det
skulle komme i 1972.

* 

Thomas Provis - der måske er dette blads læsere 
bekendt - er blevet klog af skade. I 1969 fik han 
blomster fra Soranerne for vistnok tredie gang for 
at have spillet sin afskedskamp i 1. division. Deref
ter skrev han - på redaktørens opfordring - en 
afskedsartikel til »Cricket«. Det viste sig da også at 
han i 1970 kun spillede fem 1. divisionskampe, men 

ingen af dem var afskedskampe. Nu har han prokla
meret, at han i 1971 spiller, hvor AB's UK vil be
nytte ham - underforstået også 1. division. 

Nu er spørgsmålet så bare, hvad AB's UK - hvor 
Provis vel at mærke ikke sidder - siger til det. 

* 

I Nykøbing Mors ved man ikke rigtig om man skal 
drage et lettelsens suk eller græde over turnerings
programmet, der har formet tingene sådan at Nykø
bing allerede i maj skal ud i opgørene med den 
gamle »arvefjende« AaB - først i pokalturneringen 
og derefter i den ordinære turnering - og begge 
gange i Aalborg. Er der noget Morsingboerne håber 
på, er det ihvertfald et mildt forår, så man hurtigt 
kan få gang i udendørs træningen. 

* 

Mens Nykøbing Mors i de senere år er blevet »tap
pet« for spillere skulle situationen se nogenlunde lys 
ud i år - ganske vist ved man ikke om Azhar Ali 
kan afse tid til at spille, men der skulle være håb 
om at få både Tommy Jensen og Poul Pedersen i 
gang igen. Klubben vil forsøge at arrangere ude
kampene som »dameture«, så dette, at man ikke 
kunne få konerne med, ikke skal være en hindring. 

* 

Spillerne i Nykøbing Mors ser hen til Englandsturen 
i juli, hvor man skal gæste Lewes Priory CC i Syd
england og formentlig skal spille fire kampe. Det er 
Nykøbings engelske medlem Peter Carroll, der nu er 
dansk gift og bor i nærheden af Nykøbing, der har 
formidlet kontakten. 

* 

Der er grund til at frygte Horsens i år. Holdet stiller 
nemlig op med en jysk mester i boksning. Den kun 
17-årige Frank Rasmussen brugte næverne, da han
i vinter blev mester ved det af publikum elskede »slå
på tæven«-stævne i Århus. Hvis han bruger battet lige
så godt i Horsens' kampe til sommer kan det godt
være, at der er en del modstandere, der bliver knock
out'et. Det er forøvrigt ikke noget nyt, at de to idræts
grene blandes sammen. I visse aviser plejer cricket
spillerne at gå knock out, når de går not· out. Der
imod har man aldrig set, at en bokser går not out,
selvom det egentlig skulle være formålet med »the
noble art of selfdefence«.

* 

Chang er lidt utryg ved situationen, idet man ikke 
er sikker på at Børge Søvsø dukker op, mens Hans 
Christensen, der sidste år gjorde det overraskende 
godt, er helt ude af billedet. Til gengæld vil Kurt 
Jensen, der i 1969 med stor succes spillede for Århus, 
gøre come back, mens bowleren Bjarne Holtegård, 
som vi i disse spalter allerede i fjor lovede ville spille, 
i år skulle være sikker deltager. 

* 

Sidste år lød det nødråb fra Sorø Cricket Club, der 
skulle smides væk fra sin bane. Heldigvis viste det 
sig, at projekterne, der skulle laves på banen ved 
Fægangen, kun eksisterer på papiret de første fire
fem år. Kommunen har nu ydet en væsentlig støtte 
til udbygningen af Sorøs gamle klubhus, der nu 
fremtræder i smuk stand, og Sorø regner med at 
blive ved Fægangen indtil man ad åre håber på at få 
lov til at spille på akademiets bane. 

* 

Hvad udad tabes, skal indad vindes, siger man i Sorø, 
der har sagt farvel til formanden Jens BØgh, som er 
rejst til København. Ole Hiickelkamp har overtaget 
tøjlerne, og i stedet for trænings- og pokalkampe 
mod andre klubber vil han udbygge samarbejdet med 
Sorø Akademi, hvor den gamle danmarksmester i 
gymnastik Elkana Grønne står klar med interesserede 
akademister, der gerne vil prøve kræfter med byens 
hold. 

* 

Silkeborgs nye bane står klar tillige med et dejligt 
klubhus. Forhåbentligt kan det medvirke til at sætte 
lidt mere fut i cricket i byen. Det er som om de man
ge spillere, der er rejst, har skabt lidt depression. 
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Der er vel egentlig heller ikke noget at sige til det, 
da der stort set går et 1. divisionshold fra Silkeborg 
rundt andre steder i landet. 

* 

Erik Sørensen - Slagelses fine spinbowler - er 
utrættelig. Allerede ved nytårstide fik han kammera
terne med til konditionstræning, og står det til ham 
bliver Slagelses ophold i 2. division kun etårigt. 

* 

Ringsted higer også efter oprykning, men et af holdets 
bedste kort, Jan Hansen, er soldat langt fra nogen 

DC F bør lave inderegler 

Flere indestævner afholdt i Jylland 

Rundt omkring i cricketklubberne er der også i vinter 
blevet bestilt noget. Forskellige former for indendørs 
cricket er tilsyneladende kommet for at blive - må
ske betragtet på samme måde som kvindefodbold p.t. 
bliver det af »rigtige« fodboldspillere. 

Men det er både kvikt og fornøjeligt, næsten uanset 
hvilke regler man spiller efter, og der er en hel del 
cricketspillere, der synes, at det er vældig morsomt 
at finde sammen også andre steder end på pitchen i 
sommermånederne, så hvorfor egentlig ikke gøre spil
let til lidt mere end det er i Øjeblikket, hvor det dri
ves på »privat« basis. 

Kunne forbundet ikke lade nogle af de folk, der 
arbejder med det, udarbejde særlige regler, så man 
sikrede sig, at der bliver spillet efter de samme ret
ningslinier over hele landet. Ganske vist har hal
cricket ikke meget med det ædle engelske spil at gøre, 
men det smager da altid lidt af fugl og er uden tvivl 
med til at styrke sammenholdet i klubberne. 
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Australske 

KOOKABURRA 

cricketbolde 

Eneforhandling 

Wahl, Hostrups Have 52 
1954 København V. 

tlf. (Ol) 35 57 09 

cricketklub. Det kan meget nemt påvirke Ringsteds 

chancer i nedadgående retning. 

* 

Glostrup har mistet en af sine bedste kastere, Peter 
Kjeld Kristensen, der er rej�t hjem til Nykøbing 
Mors. 

* 

Otto Gade, der har været en smule ude af billedet i 
det sidste par år, er gået i skrap træning for at være 
med til at sikre Esbjerg en god tilbagevenden til 2. 
division. 

Således har der i foråret været holdt fire stævner 
i Midtjylland - seniorstævner i Herning, Viborg og 
Nykøbing Mors, og et drenge-juniorstævne i Herning. 
Hvert sted med 5-6 deltagende hold. 

Nykøbing vandt seniorstævnerne i Viborg og på 
hjemmebane, begge steder presset af Herning, mens 
drenge-juniorstævnet i Herning blev vundet af Skan
derborg foran Nykøbing. Nærmere resultater er det 
ikke lykkedes mig at finde frem til, og egentlig har 
de enkelte resultater heller ingen betydning, før vi 
når så langt, at der er ensartede regler - først da 
kan man sammenligne. Men kunne vi få nogle - af 
forbundet autoriserede - regler? 

Fejl - selv uden EDB
Selvom vi - endnu - ikke laver statistikkerne på EDB
maskiner kan der der alligevel ske en fejl. I sidste num
mer gik det ud over Koldings tidligere »star« Herluf 
Nielsen, som er flyttet til Odense, hvor han giver et nap 
med på B. 1913's andethold. Han var desværre ikke kom
met på statistikken over kasterne i kreds 32. Det burde 
han have været - og det med følgende cifre: 40 overe, 
5 maiden, 113 point, 10 gærder, snit 11,3. 

Gør et godt indtryk 

med bogtryk 

frø Burmester 

Wilh. Burmesters 

bogtrykkeri Ats 

Algade 9 . Aalborg . Tlf. (08) 12 04 77 
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En betydelig bog 

men tort atteren tager fejl 

Thomas Provis anmelder og causerer over et lige udkommet væsentligt værk i verdens cricketlitteratur. 

Cricket: A His,tory of its Growth and Development 
throughout the World. 
Af Rowland Bowen. 
Forlag: Eyre & Spottiswoode. 
(Bogen kan bestilles igennem Arnold Busk eller Danske 
Boghandleres Bogimport). 

Lad mig slå fast med det samme, at Bowens bog 
er et betydeligt værk. Et historisl< arbejde af format, 
som til trods for forfatterens vidtrækkende emne -
hele verdens cricket - sjældent keder. 

For den danske læser, som ikke er helt så stiv i det 
engelske sprog, som han kunne ønske det, men som al
ligevel gerne vil informeres om, hvad der sker - og 
er sket - i cricketsportens udvikling igennem årene, 
er bogen uundværlig. Forfatteren har nemlig suppleret 
bogen - det fylder endda ca. en trediedel - med 
kronologisk og landsmæssigt ordnede historiske tillæg, 
som er nemme at gå til og at forstå, uden at man be
høver det store ordforråd på engelsk. 

Med Bowens bog i reolen kan man godt spare sig 
for mange andre opslagsværker. For den danske sam
ler er der flotte billeder af: Per Morild (som keeper), 
Sigurd Uhrskov og Poul Talbro, ABs og Husums 
cricketdrenge i Flensburghallen o.m.a. 

Bowen har gennem hele sit liv været en omstridt 
person - eller måske rettere personlighed. Hans me
ninger er kraftige, og hans udtryksmåde utvetydig. 
Han er således ikke uden fjender, og bogens ret blan
dede modtagelse hos de engelske anmeldere forkla
res måske af dette. Jeg kan personligt anbefale bogen 
til danske læsere, selvom den ikke slipper igennem 
uden en vis kritik. 

DET HÆNDTE I HJØRRING 

Forfatteren - som også er redaktør for Cricket 
Quarterly - anholdt mig i et par små unøjagtighe
der i bogen »Continental Cricket«, og jeg må gøre 
gengæld. 

Billedet (side 216), som omtales som værende fra 
en internatiof).al kamp i Hjørring, stammer faktisk 
fra et langt mere interessant opgør. Det er nemlig fra 
en AB-Hjørring kamp i klubbernes guldalderperiode. 
En situation fra kampen husker jeg særdeles godt. 
Jeg blev selv dømt løbet ud, mens dommeren var i 

gang med at tænde piben! At keeperen (Per Morild) 
dækkede fuldstændigt for dommerens udsyn; at jeg 
var langt forbi stregen, da gærdet blev brudt; og at 
Per heller ikke havde bolden i hånden, er mindre de
taljer i forbindelse med episoden, som tjener til at 
holde den frisk i min erindring. 

Ak ja, det var dengang. Krig på kniven på banen, 
sagkyndige tilskuere udenom, og ingen »kedelige epi
soder«. Som Per sagde, da vi snakkede om hændel
sen i pausen: - Ja, Thomas, hvor der handles, der 
spildes! - Senere i kampen, da den samme dommer 
dømte Per ud grebet i slip på en af mine bolde, som 
ramte ham med stor kraft på hans brækkede (fod
bold) tå, så han måtte hjælpes ud af banen, fik jeg 
lejlighed til at gentage bemærkningen. 

Ja, det var tider dengang; da Hartmann stak værre 
end hvepse, og Aksel dansede ballet i 6-4 takt foran 
pindene hver søndag hele sommeren igennem. Det var 
dengang, det aldrig blev regnvejr - så vidt jeg hus
ker! 

PESSIMISME 

En anden ting, som jeg må anholde forfatteren for, 
er hans særdeles pessimistiske syn på crickets tilstand 
i dag og sportens fremtid. Cricket er på vej mod dø
den, mener han, slet og ret! 

Jeg er så uenig med ham, som et menneske kan 
være med et andet. Og det tror jeg, at alle, som har 
haft med ungdomsarbejde at gøre i Danmark i de se
nere år, også vil være. Hvad cricket i England angår, 
er det blevet skrevet for nylig, at medlemstallene for 
aktive i klubberne er i væsentlig stigning. Det samme 
er tilfældet i de danske cricketklubber, som udfører et 

målbevidst ungdomsarbejde. 

Organiseringen af det lille indendørs spil i AB-hal
len, KB-hallen og Schneekloth-hallen har skabt en hel 
anden grøde i tingene i København end for blot et 
par år siden. Ungdomsledermøderne - som da var 
søvnige forestillinger - er nu pludselig blevet leven
de. Ledere kommer frem med ideer, er uenige med 
hinanden, der diskuteres muligheder for fællestræ
ningsindsats. Så lidt skal der til, for at få disse folk 
- som beskæftiger sig med ungdommen i klubberne
- til at gå i gang.
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Men indendørscricket er selvfølgelig ikke nok. Row
land Bowen stiller spørgsmålet i sin bog. Under et bil
lede af indendørscricket i Flensburg-hallen spørger 
han: Er dette fremtiden? 

Det er det ikke. Men det er en del af fremtiden. 
Bowen er utilfreds med engelsk crickets ledelse, og 

det er et spørgsmål om en - i al væsentlighed -
amatørledelse af en professionel elite er en heldig ud
vikling. Men vi har ikke det problem at bakse med. 
Vort problem er at forbedre dansk crickets standard 

Peter Hargreaves skriver om: 

- i bredden! Det må derfor være indlysende, at den
vigtigste opgave for Danmarks cricketledelse må være
at støtte og forbedre arbejdet med ungdommen her i
landet.

Bowen er utilfreds, meri det er ikke her i en anmel
delse, at de problemer, som hans utilfredshed leder 
tankerne hen på, skal uddybes. 

Hans utilfredshed har vi brug for - men ikke hans 
pessimisme. 

Thomas Provis. 

England'i New Zealand 

Med gærdestjernen Boycott og kastestjernen Snow 
skadet kom England til New Zealand efter at have 
turneret i Australien. 

Den første kamp spilledes i Wellington og var en 
af dem med 40 overe til hvert hold - 8 overe pr. 
kaster. Englænderne tabte til byholdet fra Welling
ton, der var overbevisende bedre. (Nu forstår man 

hvorfor Hargreaves netop har valgt W ellington som 

boplads i New Zealand. Red.'s bemærkning). 

Men man blev allerede her klar over, at Under
wood ville blive en trussel for New Zealand i de to 
tests - og det kom sandelig til at slå til! 

I den første test i Christchurch gik New Zea
land først til gærdet, men kom ud igen for kun 65 
point. Underwoods kasteanalyse blev: 6 gærder for 12. 

Takket være D'Oliveira's fine century fik England 
231. New Zealands 2. halvleg var bedre - det kunne
faktisk heller ikke blive værre - og hovedsageligt på
grund af en trodsig indsats af Turner (76 point), nø
jedes hjemmeholdet med at tabe med 8 stående gær
der. Begge anførere var utilfredse med pitchen den
første dag.

Derefter vandt England to endageskampe over me
steren fra i fjor i den new zealandske landsdelstur
nering Plunket Shield, Otago og dette års mester, Cen
tral Districts. 

Til den anden test, der skulle finde sted i Auck
land, var to af de bærende spillere, Murray og Pol
lard ikke til rådighed. Kampen skulle - ikke helt 
almindelig for en test - også spilles om søndagen, 
og på denne dag ønskede de to spillere ikke at del
tage. 

Nu kan man jo diskutere om det blev en svækkelse. 
For Burgess, der erstattede Murray, præsterede 104 
point i New Zealands 1. halvleg på 313 point for 7 
gærder (lukket). Cowdrey fik come back for Eng-
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land efter at have været væk fra testholdet i en stor 
del af turneen, og han lavede 54 point. Var det hans 
sidste test? 

Den strålende lille keeper Knott scorede 104 point, 
efter at England havde været i svære vanskeligheder. 
U nderwood nåede i denne match i løbet af sine 5 
gærder for 108 (noget af en fiasko efter den første 
tests 6 for 12) at tage sin karrieres testgærde nr. 100. 

I Englands 2. halvleg gik fire gærdespillere hurtigt, 
men på kampens sidste dag (kun 4 dage i modsæt
ning til de 5 dage i Australien) klarede Cowdrey og 
Knott atter situationen med henholdsvis 45 og 96 
point. Da England omsider var ude, havde New Zea
land to timer til at score 246 point for at få sin første 
sejr over England. Efter en times spil, da New Zea
land havde 40, blev kampen til alles tilfredshed stand
set på grund af dårligt lys. 

Den engelske anfører, Illingvorth fik en del kritik 
af pressen, fordi han ikke lukkede i Englands 2. halv
leg. Men nægtes kan det ikke, at havde situationen 
været omvendt, ville New Zealands anfører heller ikke 
risikere et nederlag, hvis han ikke havde chance for 
at vinde matchen. 

Englænderne var afholdte af publikum - måske 
fordi de medbragte »The Ashes« fra Australien og 
vi glæder os nu i New Zealand til den første rigtige 
testserie mod Australien i 1973-74. Hidtil har vi kun 
fået lov til at spille mod Australens B-hold. 

Gamle numre af »Cricket« 

Redaktionen får til stadighed anmodninger om 
gamle numre af »Cricket«, men er normalt kun i 
stand til at hjælpe med eksemplarer fra de aller
seneste år. 

Såfremt der skulle være læsere, der er i besid
delse af ældre numre af Cricket/Kricket, som De 
kan undvære, bedes De venligst underrette - eller 
eventuelt sende Dem til - redaktøren. 



DCF's vigtigste opgave 

Speciøltræning 

Tanker inspireret af den vellykkede 

indeturnering i København, 

hvor 28 hold spillede 64 kampe 

Indendørsturneringen i København er gået strygende 
i år til trods for den uundgåelige konkurrence fra fod
bold og håndbold. Samtaler med lederne fra de for
skellige hold viste, at der er muligheder for en væ
sentlig udvidelse af hal-timer til cricket forskellige 
steder i landet. Man var ligeledes enige om, at senior
hold også burde komme med indendørs. Udviklingen 
går hurtigt i det lille spil, men det skal det også i den
ne »hurtiggående« verden, vi lever i i dag, hvor stil
stand mere end nogensinde betyder tilbagegang. 

Turneringen gav mig lejlighed til at se lidt på en 
del af det spillemateriale, som dansk cricket inden 
alt for længe kommer til at råde over i seniorturnerin
gerne. Jeg ville ønske, at DCFs samlede ledelse kun
ne have overværet slutkampene. Det vrimlede simpelt 

hen med talenter i AB og Schneekloth-hallerne søndag 
den 4. april. Talenter fra 6-års alderen (den yngste 
deltager) op til 19-års alderen (på skoleholdene), som 
kun behøver organiseret træning for at kunne hævde 
sig højt i vor nuværende elites standard. 

Denne videretræning kan de blot ikke få i klubber
ne. Det meste af klubledernes tid må nødvendigvis gå 
til administration, for derefter stort set at overlade til 
selvtræning og eget talent. 

Situationen er uholdbar. Talenterne må ikke gå til 
spilde. Når specialtræning ikke kan foregå i klubber
ne, må DCF skaffe udveje for den effektive special
træning af ungdommen, som en fælles opgave på om

rådebasis. 

Udviklingen af ungdommen, bunden af pyramiden, 
er DCFs vigtigste opgave. Uden den brede bund vak
ler hele strukturen. 

Men det var indendørsturneringen, vi kom fra. -
Slutstillingerne i de seks rækker blev: 

JUNIOR SKOLEHOLD 

Gladsaxe Gymnasium .......... 6 6 0 12 
Bagsværd Kostskole . . . . . . . . . . . . 6 3 3 6 
Brøndbyøster skole . . . . . . . . . . . . 6 2 4 4 
Sorø Akademi . . . . . . . . . . . . . . . . 6 I 5 2 

JUNIOR KLUBHOLD 

Svanholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 I 8 
Frem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 3 6 
Kerteminde . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 3 6 
KB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 3 6 
AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 4 4 
Glostrup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 5 0 

DRENGEA. 

Frem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 0 6 
Svanholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 I 6 
AB I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 3 I 2 2 
Glostrup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 I 3 2 
KB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 I 3 2 

øf ungdotntnen 

DRENGE B. 

Bagsværd Kostskole . . . . . . . . . . . . 4 4 
3 
2 
l 
0 

0 
l 
2 
3 
4 

8 
6 
4 
2 
0 

Køge ......................... 4 
Brøndbyøster skole . . . . . . . . . . . . 4 
AB II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Sorø Akademi . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Finalen mellem vinderne af Drenge A 
gerne vandtes af Bagsværd Kostskole. 

og B turnerin-

LILLEPUT 

Svanholm .................... 5 5 0 10 
KB .......................... 5 4 l 8
Køge ........................ 5 3 2 6 
Bagsværd Kostskole . . . . . . . . . . . . 5 2 3 4 
AB . . . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . . . 5 l 4 2 
Nordvangs skole .............. 5 0 5 0 

PUSLINGE 

Svanholm .................... 2 2 0 4 
Bagsværd Kostskole ............ 2 0 2 0 

Der var pokaler til alle rækkevinderne, og Stadion 
Sport, som altid viser sig velvilligt indstillet over for 
cricketsporten, havde skænket T-shirts og tasker til 
deltagerne på de vindende hold. Ert praktisk gave i 
DCFs grønne og hvide farver, som drengene var gla
de for. 

Thomas Provis. 

Om Hermann fra Husum 

Hermann Alker 

Herrriann Alker har trænet 
to gange om ugen siden 
1967. Sommer og vinter. 
Ikke een gang har han for
sømt. Da han var 11 år, 
skulle han spille sin første 
kamp. 

Om natten kl. fire forud 
for kampen vågnede hans 
mor ved at det bumbede 
inde ,i stuen. Hun gik der
ind og fandt Hermann i 
færd med at kaste. 

Hvad i alverden laver du 
på denne tid af natten, 
sagde hun. 

- Jeg træner, svarede
han. I morgen skal jeg 
spille mod Danmar,k, og 
min skruebold ligger ikke 
helt som den skal. 
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Det store skub fremad 
• 
I løbet af de sidste 3 

0 

ar 

Ungdomsrækkernes dominatorer under DCF's æra opregnet for første gang 

Med mellemrum er der bragt oversigter over, hvilke 
danske seniorspillere, der har scoret det største antal 
point - taget flest gærder i en sæson. En tilsvarende 
oversigt for ungdomsspillere bringes derimod her for 
første gang. Tallene kan kun føres tilbage til begyn
delsen af sæsonen 1954. D.C.F. stiftedes i efteråret 
1953 og pålidelige tal for ungdomsspillere før dette 
tidspunkt kan ikke fremskaffes. 

Nu er det egentlig også et spørgsmål, hvor meget, 
der er forgjort ved det. For betragter man tallene fra 
de sidste 17 år viser det sig, at topnoteringerne i høj 
grad er opnået indenfor de sidste ganske få år. 

Ca. ½ af de respektive flest point/flest gærder i e1 
sæson er opnået indenfor de sidste tre år, mens den 
sidste trediedel er skrabet sammen i løbet af de første 
fjorten år. Der er selvfølgelig mange forhold - og 
tilfældigheder - der spiller ind, men alt i alt fortæller 
det om fremgang over en bred front. 

Laver man statistikker over seniorspilleres største 
bedrifter i D.C.F.'s æra behøver man først og frem
mest at kunne stave til Henrik Mortensen og Carsten 
Morild. 

Carsten Morild er udelukket af naturlige årsager fra 
denne liste, da han blev senior omtrent samtidig med 
D.C.F.'s stiftelse. Men det er ganske bemærkelses
værdigt at se, at Henrik Mortensen kun optræder en
gang. Også andre af vore nuværende store savnes.
Men til gengæld må man sige, at næsten alle de
navne, som er med, har holdt fast ved cricket og
også fået meget ud af det. Kun to, Age Jørgensen,
Kerteminde, og Jens Jensen, Korsør, var ikke aktive
på en eller anden front i 1970.

Har ikke indfriet forventningerne 

Hos juniorerne erindrer Erik Mikkelsens førsteplads 
hos gærdespillerne om et talent, der endnu ikke rig-

tig har indfriet forventningerne på seniorplan, selvom 
hans indsats har været overordentlig påskønnelsesvær
dig på et hold totalt præget af mangel på bredde. 

Hos kasterne fortæller Nykøbing Mors' Ove Sø
rensens topnotering - den næstældste på listen -
om en spiller, der blev regnet for et af de største ta
lenter, der er fostret herhjemme. Desværre mistede 
han interessen kort efter han blev senior, og da han 
fik den tilbage, blev der kun undt ham to år at spille i. 

Går vi til drengene deler Lars Hansen, Svanholm 
og Peter Jørgensen, AaB, førstepladsen. Sidstnævnte 
har tiden for sig, hans 301 point blev scoret i 1970, 
mens det om Lars Hansen må siges, at han som 
senior ikke helt har indfriet løfterne fra ungdoms
dagne. 

Hos drengene satte Hjørrings Niels Chr. Elefsen i 
fjor en rekord, som vist kommer til at stå i mang
foldige år. 91 gærder for 2,6 point i snit vidner om 
et overordentligt stort kastetalent, men også om en 
spiller, der på grund af sin kropsstyrke har visse ind
lysende - og i en drengerække overordentlig væ
sentlige fordele. 

Lilleputterne har - bortset fra Kerteminde - alle 
dage været et rent københavnsk/sjællandsk foretagen
de, hvilket kun kan bebrejdes de andre landsdele. 

John Hansen lavede i 1959 under Sorøs daværende 
initiativrige og interesseskabende formand, Correls 
ledelse en topnotering på 45 gærder for 1,8 i snit. Den 
holder stadig, men John Hansens kastning har ikke 
samme succes, skønt hans anlæg forekommer ind
lysende. 

Hos gærdespillerne er topnoteringen næsten lige så 
overbevisende som Niels Chr. Elefsens hos drenge
kasterne. Og Svanholms Ole Mortensen, som har sat 
den, er ovenikøbet lilleput et år til. 

Niels Chr. Elefsen Lars Hansen Erik Mikkelsen 
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Flest point på en sæson 

JUNIORER: 
Erik Mikkelsen, Silkeb. . .......... . 
Niels Talbro, AB ................. . 
Troels Nielsen, Chang ............. . 
Jens Jensen, Korsør ............... . 
Kurt Hansen, Esbjerg ............. . 
P. P. Klokker, Kerteminde ......... . 
Fl. Dalager, B. 1909 ............. . 
John Simonsen, Skanderborg ....... . 
Lars Hansen, Svanholm ........... . 
Freddy Kruse, Århus ............. . 

DRENGE: 
Lars Hansen, Svanholm ........... . 
Peter Jørgensen, AaB ............. . 
Troels Nielsen, Chang ........... . 
Jan Marrot, Ringsted ............. . 
Mich. Petersson, Svanholm ........ . 
Finn Nistrup, Svanholm ........... . 
Frank Andreasen, Slagelse ......... . 
John Petersen, Frem ............. . 
John Simonsen, Skanderborg ....... . 
Henning Jensen, Nykøbing Mors ... . 

L lLLEPUTTER: 
Ole Mortensen, Svanholm ......... . 
Morten Petersson, Svanholm ....... . 
Per Nielsen, Ringsted ............. . 
John Hansen, Sorø ............... . 
Per Persson, Ringsted ............. . 
Per Persson, Ringsted ............. . 
Jan Petersen, Køge ............. . 
Per H. Hansen, Køge ............. . 

541 60,l 
511 63,8 
476 46,6 
449 56,1 
448 37,3 
436 87,2 
424 47,2 
415 46,8 
412 68,6 
407 58,1 

301 60,2 
301 60,2 
300 37,5 
290 24,2 
270 27,0 
259 67,2 
269 29,9 
259 43,1 
252 36,0 
245 81,6 

1968 
1968 
1970 
1959 
1957 
1970 
1970 
1970 
1968 
1961 

1965 
1970 
1969 
1969 
1968 
1957 
1969 
1970 
1968 
1964 

304 38,0 1970 
233 46,6 1968 
223 20,2 1970 
178 25,4 1959 
166 83,0 1969 
136 17,0 1968 
133 19,0 1970 
133 19,0 1968 

en jaloux 

elskerinde 

En tysker ser på cricket 

og den dermed forbundne militarisme, 

fritagelse for udskænkningsbestemmelser, 

samt råden over et imperium 

I en af Tysklands førende aviser, Silddeutsche Zeit

ung, filosoferes med den kontinentale europæers un
dren over dette forunderlige spil, og man konklude
rer, at cricket må være intet mindre end en kunst, en 
videnskab og en trosbekendelse. Jeg citerer fra den 
seriøse redegørelse: 

»Slaget ved Waterloo blev vundet på cricketba
nerne ved Eton og Harrow, « skal Hertugen af Wel
lington have sagt. Siden »Jernhertugen« kom med 
denne udtalelse, har man ikke kunnet tale om cric
ket uden at tænke på Waterloo. Hvordan det så end 
står til med udtalelsens historiske rigtighed og ind
hold, den vil i hvert fald leve videre, så længe Eng
land spiller cricket, for den indeholder en myte, som 
er en selvfølge for alle englændere, men uforståelig 
for »the bloody foreigners« , nemlig den myte, at cric
ket er mere end en sport, cricket er det sportslige 
symbol for »Tue British Way of Life« . Det er natur
ligvis en tradition, en institution, et udtryk for den 
nationale selvopfattelse og i sin højeste form en tros
bekendelse. 

Allerede i 1902 hed det i »Cricket of Today and 
Yesterday« : Cricket er en videnskab, ikke en sport, 
en kunst og ikke ligegyldig fornøjelse.« Og i april 

Flest gærder i en sæson 

JUNIORER: 
Antal Genn_em- År gærder snit 

Ove Sørensen, NykØbing Mors 
Henrik Mortensen, AaB ......... . 
Henning Jensen, Nykøbing Mors .. 
Kurt Hansen, Esbjerg ........... . 
Klaus Buus, Chang ............. . 
Åge Jørgensen, Kerteminde ....... . 
Flemming Nielsen, AaB ......... . 
J. P. Johansen, Holstebro ......... . 

DRENGE: 
N. Chr. Elefsen, Hjørring ....... . 
Per Persson, Ringsted ........... . 
Tom Christensen, Hjørring ....... . 
Henrik Fli.igel, AaB ............. . 
Robert Pedersen, AaB ........... . 
Troels Nielsen, Chang ........... . 
P. P. Klokker, Kerteminde ........ . 
Stig Lund, KB ................. . 
Stig Lund, KB ................. . 

LILLEPUTTER: 
John Hansen, Sorø ............. . 
Jan Pedersen, Køge ............. . 
Kim Thorup, Svanholm ......... . 
Ole Mortensen, Svanholm ....... . 
Morten Petersson, Svanholm ..... . 
Per Nielsen, Ringsted ........... . 
Per H. Hansen, Køge ........... . 
Ebbe Hansen, Køge ............. . 
Flemming Fischer, Frem ......... . 
Stig Hansen, Køge ............... . 

72 5,0 1956 
71 4,5 1958 
66 4,9 1967 
65 6,8 1957 
63 5,9 1959 
61 3,9 1955 
61 5,2 1958 
61 6,8 1970 

91 
67 
66 
66 
61 
57 
55 
52 
50 

2,6 
5,3 
4,5 
4,5 
4,2 
5,3 
3,0 
5,9 
3,5 

1970 
1969 
1970 
1969 
1969 
1969 
1968 
1967 
1968 

45 1,8 1959 
43 4,9 1970 
42 4,5 1970 
41 5,3 1970 
37 6,9 1968 
35 5,2 1970 
34 4,0 1968 
33 4,1 1958 
32 4,7 1968 
30 4,3 1968 

Nis+ lØns. 

1901 havde Times skrevet: »Cricket er en jaloux el
skerinde, der ikke tåler nogen ved siden af sig.« 

Cricket er for englænderne et uudtømmeligt samtale
emne, kun overgået af vejret.« 

EN »PINT« ER PÅKRÆVET 

Efter denne almene indledning entrer den tyske kor
respondent så Lords og konstaterer: »Alligevel til
bragte jeg en hel eftermiddag på Lords for at finde 
ud af, hvad cricket nu egentlig var. Det er vel over
flødigt at sige, at forsøget slog fejl, at jeg som enhver 
kontinentaleuropæer forliste på de komplicerede reg
ler, langt mindre begreb spillets ånd og kedede mig. 
Men at cricket må være en national helligdom er 
klart for enhver, der besøger Lords. Lords er det ene
ste sted mellem Nordskotland og Cornwall, hvor de 
puritanske britiske udskænkningsbestemmelser for al
kohol ikke gælder. Det er det eneste sted i Storbritan
nien, hvor man kan drikke en Øl klokken halv fire om 
eftermiddagen. En rituel fest som cricket kan over
hovedet ikke foregå tørt. En »pint« hører ligeså me
get til cricket som cricket til »Tue British Way of 
Life«. Kun med en pint i hånden føler cricketfans 
sig øjensynligt i stand til at følge spillet med den for
nødne koncentration. 

Lords er en britisk institution på linie med Under
huset. Det er den ældste, fornemste og største cric
ketbane i Storbritannien. Den har siden 1814 befun
det sig på samme sted. Som alle ærværdige institu
tioner kæmpede også Lords med succes mod nyere 
tiders anfægtelser. I 1887, ethundredeåret for MCCs 
grundlæggelse, ville Londons byforvaltning lægge en 
jernbanelinie gennem Lords arealer. Dette blev dog 
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forhindret ved forbitret modstand fra de mange cric
kettilhængere. Siden har ingen forsøgt at antaste den
ne crickethelligdom. « 

RADER STADIG OVER IMPERIET 

Artiklens forfatter beretter så om MCC, om hvorle
des denne fornemme gamle klub endnu faktisk her
sker over det forlængst tabte britiske imperium, idet 
kun love anerkendt af MCC er gældende i hele cric
ketverdenen. Videre fortælles det, hvor svært det er 
at opnå medlemsskab af denne klub: »MCC hersker 
endnu over et imperium, som politisk forlængst er 
gået til grunde, og heri ligger måske beviset for kraf
ten og indflydelsen af »The British Way of Life«. 
Medlemmer af MCC føler sig derfor som en elite. Op
tagelse i denne klub er ingen ringere ære end et rid
derslag fra dronningens hånd. « 

»Cricketspillets regler er åbenbart blevet udtænkt
på mange, lange, kedelige, engelske eftermiddage, så 
komplicerede er de. « Derefter følger et forsøg på en 
udlægning af spillets regler, der er hylende grinagtig 
for indviede, bl. a. fordi den er udfærdiget på et 

sprog (tysk), som ikke besidder den nødvendige ter
minologi. 

KULTIVERET BIFALD 

»Det har ikke manglet på filosofiske begrundelser for,
hvorfor netop dette spil er i overensstemmelse med
den engelske nationalkarakter: glæden ved det kom
plicerede er en af dem. Andre ser i cricket et udtryk
for den engelske forkærlighed for understatement.
Thi skønt spillerne ser ud til at være fuldstændigt af
slappede, ja de keder sig nærmest, og i deres hvide
dress ligner de mest af alt en gruppe sommergæster
på skovtur, men alligevel er de dog inderst inde
yderst anspændte og kæmper sammenbidt for sejren.

Jernhertugen har sikkert tænkt på denne hårde sko
le, da han talte om cricketspillets opdragende virk
ning, som et forstade til den militære ditto. Ligeså 
disciplineret som spillerne opfører publikum sig. På 
cricketbanen som på de engelske fodboldbaner bliver 
der hverken råbt eller kastet med flasker, der bliver 
kun klappet kultiveret som i et teater. « 

Thop. 

"Ilanskdodaren", der maltrakterede hele vor gærdeside i 1963 

Bare de udtager mig. 

Jeg elsker Danmark, og især Kerteminde 
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Mon ikke sommeren 1971 kommer til at byde på et 
gensyn med den største »danskdodar« , som et hjem
ligt landshold nogensinde er stødt på. Da MCC sidst 
spillede i Danmark i 1963 var den tidligere sydafri
kanske testspiller Fellows-Smith stjernen på kaste
sid�n. Og han indfriede forventningerne i en uhyg
gelig grad ved mod det danske landshold i 1. halv
leg at tage 10 gærder for 40 på 22,5 overe. 

Om hans præstation skrev Torben Nielsen, der i 
mellemtiden har taget navneforandr�ng til Vandsted, 
følgende: 

- Det var Fellows-Smith, der var den store »man
killer«, idet han tog alle danske gærder. Ved hård 
og taktisk bowling narrede han alle de danske gær
der, kun Bjarne Lund lykkedes det ham ikke at få. 
Der er aldrig !Ør blevet vist så klog kastning i Hjør
ring, det er en sådan mand, danske bowlere skal tage 
ved lære af. 

Fellows-Smith er en stor »ping« i erhvervslivet, 
men elsker stadig sin cricket og var med på det MCC 
-hold, som skulle have spillet mod Danmark på
Lords i fjor, hvis ikke regnen var kommet. På
spørgsmålet om han skulle med til Danmark i 1971
med MCC, svarede han: - Der er ikke noget, jeg hel
lere vil. Jeg elsker Danmark, men det er desværre
ikke mig, der vælger holdet. Jeg har nogle af mine
crickettilværelses gladeste minder fra Danmark. Især
glemmer jeg aldrig Kerteminde, hvis vidunderlige ind
byggere jeg fik lært at kende, mens jeg fungerede som
coach efter vores turne dengang ...

MCC har sans for traditionerne og for den gode 
historie, der ligger i at sende manden med »alle ti« 

tilbage til »åstedet«. Så vi kan vist roligt vente et gen
syn med den strålende medium bowler, og Morild, 
Mortensen og Hardy Sørensen får chancen for en re
vanche efter otte års forløb. 

Nis. 



...................................................................................................... 

········································································ · ···· ························· 
.. .. 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

g OFFICIELT 
!i ii 
� �: ! ! ! ! ! ! ! ! : : : : : : : : : : : : : :::::;::::::::::: :: : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : :: : : :: : : ::: : :: : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : � � 

Resume af møderne for 

distriktsungdomsledere 

Afholdt november 1970 - februar 1971 i København, 

Ringsted, Kolding, Skanderborg og Aalborg. 

Der forelå afbud fra: Soranerne, Slagelse, Esbjerg og 
Grenå. 

Udeblevet uden afbud: Ballerup, Roskilde, Nykøbing 
F., Åbenrå, Herning, Holstebro og Nykøbing M. 

Til de udeblevne vil vi sige: Skade at I ikke kom, for 
vi kan ikke undvære jeres gode ideer, og tænk så til som
mer på, at alle de fejl, D.C.F.'s bestyrelse og turnerings
ledelse laver, kunne have været undgået, hvis I havde 
været der, da vi havde brug for jer. 

I og 2. Distriktsudvalgsformændene orienterede om af
holdte og planlagte arrangementer for 1970 og 
1971. 
Provinsens klubber tilslutter sig det københavn
ske ønske om afvikling af kampene Jylland
Øerne for drenge og juniorer efter skoleferien. 
- Glostrup afholder pokalstævne for samtlige
drengehold på Sjælland d. 19.-20. juni. - Midt
jylland foreslår juniorslutkampen og junior
vest-Øerne afviklet som lørdag/søndag kamp.
Det fremgår af møderne, at ungdomsledernes
altoverskyggende problem er at finde kvalifi
cerede instruktører til ungdomsspillerne.
D.C.F.'s kurser er ikke effektive nok, og man
mener, at pengene kan gives bedre ud ved at
lade de forskellige distriktsudvalg arrangere
kurser inden for hver sit område. Der peges pi
fØlgende egnede pladser: AB. KB, Ringstt1d,
Odense, Skanderborg, Århus, Silkeborg, AaB,
Hjørring samt evt. Jaruplund (Flensborg).
Man er sikker på, at tilslutningen vil
blive bedre, når kurserne decentraliceres,
og klubberne er med til tilrettelægningen.
Det er en naturlig forudsætning, at D.C.F.
støtter kurserne med 1. kl. instruktører
og ·et beløb, der ikke er mindre end det, man
tidligere har ofret på instruktion. - Lønninger
til danske instruktører drøftedes. Man fandt det
urealistisk at tro på, at klubberne stadig kan
finde instruktører, der vil træne gratis. Veder
laget bør svare til den timeløn, som ungdoms
skolen betaler sine instruktører. En stor del af
kommunerne er· villige til at betale nævnte
timeløn for klubberne, når ungdomsafdelingen
køres som interessegruppe.

3. Der er valgt følgende til skoleaktiviseringsud
valg:
København: Provis (formand) og Henning Hen
riksen. Sjælland: Intet emne. Fyn/Sydjylland:
Kjeld Jannings. Midtjylland: P. Høj. Nordjyl
land: Intet emne.

4. Der er planlagt følgende indendørsturneringer:
København: 28 hold heraf 10 rene skolehold
Kerteminde: 3 hold
Husum/Jarupl.: 6 hold
Skanderborg: 3 hold

Det er først og fremmest Provis og S. Nissen
vi kan takke for, at der er god gang i .inden
dørscricket, og som ovenfor nævnt har man
i København fået 10 skolehold i gang.
Fra mødet i København citerer vi Provis for
følgende: »IndendØrsturneringerne er et ideelt
sted at starte med skolecricket. Det kan ikke
nytte noget med cricket i· selve skoletimerne
i hvert fald ikke på kommuneskolerne. Det må
være en aktivitet, der kan dyrkes i fritiden,

men under skolens auspicier. Der er ikke no
get en skoleleder hellere ser, end at hans skole 
b1iver benyttet af skolens elever i fritiden i 
stedet for alle mulige fremmede grupper. Vore 
drenge har selv fået cricket lempet ind på 
Bagsværd Kostskole og Gladsaxe Gymnasium«. 

5. FØigende distriktsungdomsledere valgtes:
København: Søren Nissen, Fyn/Sydjylland: Ib
Hansen, B. 1913, Midtjylland: P. E. Rodding,
Skanderborg, Nordjylland: Ingen ønskede valg,
Sjælland: Helmer Hansen, Ringsted.

6. Der er stor tilfredshed med bladet »Cricket«.
Naturligv-is ønsker ungdomslederne mere ung
domsstof, og man hævder endog at kunne fin
de lokalkorrespondenter og en juniorredaktør.
Der blev foreslået gratis abonnement, nedsat
pris og abonnementsprisen indregnet i klub
bernes kontingent for ungdomsspillere, for at
få en større udbredelse af bladet.

7. Und�r eventuelt efterlyste man nye cricket
film samt duplikerede træningsinstruktioner. -
Kolding og Husum vil propagandere for cricket
i Vojens. Nordjylland ønsker et rent juniorlands
hold s

,
amt fællestræning for samme. 

Århus, den 22. marts 1971. 
D.C.F.'s ungdomsudvalg

Jørgen Morild.

Ny distriktsungdomsleder 
Der blev ikke valgt distr,iktsungdomsleder ved det å:rlige 
møde i Nordjyllandskredsen, men Ove Dalsgård, Viborg, 
har senere tilbudt at overtage funktionerne, og det har 
D.C.F. med tak taget imod.

Cricket-kursus 
Igen i år vil der blive afholdt instruktionskursus i cric
ket fortrinsvis for sådanne spillere, (ledere), der efter 
endt deltagelse vil påtage sig at træne med drenge og 
juniores i klubberne. 

Kurset vil i år liinde sted på AaB's baneanlæg, Ø. Ut
trup pr. Aalborg, under ledelse af Otto Gade, Peter Sø
rensen og Aksel Morild. Der er planlagt som fØlger: 

Onsdag den 5. maj ankomst i løbet af aftenen. 
Torsdag den 6. maj kursus. 
Fredag den 7. maj kursus (Bededag). 
Lørdag den 8. maj kursus afrejse ved 17,00-tiden. 

Elevernes antal kan maximalt blive 15, skulle flere mel-
de sig, forbeholder forbundet sig ret til at afgøre, hvem 
der skal udskydes. 

Forbundet betaler de udtagne kursisters ophold, me
dens rejseudgifterne må afholdes af deltagerne eller dis
ses klubber. 

Der v.il for de deltagere, der optages på kurset, være 
at betale et anmeldelsesgebyr på 50,00 kr., der må indbe
tales på: 

G I R O nr. 94 302 

forinden kurset starter. 
Anmeldelser skal indsendes til Axel Morild, Blåsigvej 

31, 9800 Hjørring. 

Vedr. turneringen 
Indberetnings- og statistikskemaer skal indsendes på 
kampdagen til Søren Nissen, Frederiksberg Alle 42 A, 
1820 København V. For ungdomskampe skal der for 
spillere, der sæsondebuterer, påføres fødselsdato. Selvom 
en kamp ikke måtte blive spillet, skal der indsendes ind
beretningsskema. Ingen flytninger af kampe er gældende, 
før de foreligger skriftlig godkendt af turneringsledelsen. 

Der påhviler 1. og 2. divisionsklubberne pligt til at 
indtelefonere stillingen ved frokostpausen til Pressens Ra
dioavis samt at meddele det endelige resultat til såvel 
Pressens Radioavis samt til Ritzaus Bureau. 

Den arrangerende klub kan idømmes bøde, såfremt 
ovennævnte bestemmelse ikke overholdes. Det henstilles, 
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