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Ordi•naert 

reprcesenlanlskabsm�de 
afho'ld!!s 

søndag den 5. december 1971 kl. 10,15 
i Fyens Forsamlingshus, Kongensgade 68, Odense. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3 .. Fremlæggelse af reviderede r,egnskaber til god

kendelse: 
a) R'egnskab for D;nsk Criclæt- Forbund.
b) Regnskaib for D.C.F.'s hjælpefond.
c) Regnskab for Dansk Criclret-Fon,d.
d) Regnskab for Rarald Simonsens Fond.

4. Indkomne for,slag:
a) Fors1ag fra bestyrelsen om ophævelse af

D.C.F.'s hjælpefond.
Forslag fra bestyrelsen om ændring af Dansk
Cricketfonds regnskabsår.

b) Forslag fra AaB om ændring i, turneringsind
delingen. (Til diskussion).

c) Forslag fra AB om ændring i turneringsbestem
melseme for ungdomsrærokerne. (Til diskus
sion).

d) Orientering fra bestyrelsen om turneringsind
delring 1972.

e) Or.i.entering fra bestyr,elsen om påtænMe æn
dring,er i turneringsæglerp.entet.

5. Valg til bestyrelsen:
a) Formand (på :valg ,er Kurt Nielsen, der ikke

modtager genvalg).
b) Turneringsleder (på valg er Jess Nyhuus, der�

ikke modtager genv:alg).
c) 2 bestyrelsesmedlemmer (på valg er D. Steptoe

og A. Mo:l'ild).
6. Valg til amaitør- ,og ordensudvalg-(på valg er E.

Hyldstmp).
7. Valg ,af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (på valg

er J. F•innich, Helge Hørby samt T. Elberth).
8. Eventuelt.

Ad4b: 

AaB foreslår følgende ændring i turneringsinddelin
gen.: 
1. division:

6 hold (dobbeltturnering). 
Nr. 1 Danmarksmester (guld). 
Nr. 2 Sølv. 
Nr. 3 Bronze. 
Nr. 5 og 6 rykker ud. 

2. division ( enkeltturnening):
Østkreds pa 10 hofd - nr. 1 rykker op, nr. 10 ·
rykker ud.
v;esfueds på 10 hold - nr. 1 ryikker op, nr. 10
ty,kker ud.
Eventuel kamp mellem de to kredsvindere om tit
len vinder arf 2. divisimi.

106 

3. division (dobbelttumering).
Østkreds på 6 hoLd.
Midtkreds på 6,hold.
N ordkl.'eds på 6 hold.
De tre vindere spiller om de 2 pladser i 2. division.
Nr. sidst rykker ud.
De øvrige rækker fortsætter uforandr,et.

Ad 4 c: 

AB foreslår følgende ændring af ungdomsturnerin
gens 'form: 
1. At kampene i den ordinære ungdomsturnering,

spille� ikke pr. tid, men efter et bestemt antal overs.
2. At antallet af overs pr. kaster begrænses.
3. At kampene spilles enten:

a) som 1. innings kampe: 20 overs til hver i lille
putkampe, 25 i drengekampe og 30 ,i junior
kampe (ingen kaster melie end en femtedel af
kampens oversantal).

b) som 2 innings kampe: henholdsvis med 20-25
eller 30 pvers pr. innings, og samme kasterbe
grænsning.

Ret til at deltage i repræsentantskabsmødet har ak
tive medlemmer - hver med to repræsentanter -
passive medfommer samt valgte ,tillidsmæilå. 

Repi:æsentanterne for de a:ktive medlemmer skal 
være forsynede med skriftlig legitimatio:a fra forman
den for den klub, vedkommende repræsenterer. 

Stemmeret mar ,r,epræsentanteme for de aktive med
lemmer og bestyrelsesmedlemmerne. Stemmeret kan 
kun J.IdØves personligt, dpg kan en repræsentant give 
en anden repræsentant fra samme aktive medlem 
skriftlig fuldmagt til at a:figi.ve sin ·stemme; en repræ
sentant kan dog kun afgive stemme for et aktiv;t med
lem. 

Passive medlemmer har kun stemmeret i sager 
vedrørende passive medlemmers ættigheder og plig
ter. 

P.b.v.
-Kurt Nielsen,

formand.

Cricket udgives af Dansk Cricket Forbund 
Ansvarshavende redaktør: SØREN NISSEN, Frederiksberg Alle 42 A, 
1820 Københvn V. tlf. (Ol) 221122, (kl. 9-17 Mi (0154) 4570). 
Faste medarbejdere: .PER BURMESTER, JØRGEN'JØNSSON (sta
tistik) OLE P. LARSEN, THOMAS PETERSSON (udenlandsk stof) 
THOMAS PROVIS. 
Abonnement tegnes hos: ERLING FROULUND, C. 1;1. Richsvei 99 B, 
2000 København F, Tlf. (Ol) 153800, lok. 639, Privat (0132) Fasan 1827. 
FL 1'.TNING skal meddeles til postvæsenet. Henven_delse om uregel 
mæssigheder i leveringen samt anmodninger om eventuelle udeblevne 
blade rettes til AB's kont" Skovdiget 1, 2880 Bagsværd, tlf, (Ol) 987533. 
Giro: 94302. 



Driftsregnskab pr. 1/10 1970-30/9 1971 

INDTÆGTER: 

Kontingenter, aktive klubber 
Kontingenter, passive medlemmer 
Gebyrer og bøder 
Honorar for T V-udsendelse af pokalfinalen 
Tilskud fra D IF incl. regulering for 1970 .. 
Overskud ved salg af instruktionsbøger .. 
Jndvundne renter og rabatter ........... . 
Årets underskud ............. . 

1.750,00 
15.998,00 

3.656,21 
6.000,00 

104.500,00 
375,40 

4.534,12 
14.154,36 

UDG IFTER: 

Bestyrelsesmøder 
Andre møder, herunder UK-møder ....... . 
Administrationsudgifter 
Repræsentation og gaver m. v . .. 
Kontingent DIF 
Tryksager, herunder diplomer og bØger 
Bladet »Cricket« . . 30.912,49 
- annonceindtægter . . . . . . . . . . . . 231,50 

Kwnparrangementer, seniores: 
BAOR i Berlin 
Danmark-Irland . ..... . 
Nordjylland-MCC 
Sydjylland og Fyn-MCC 
København og Sjælland-MCC 
DCF XI-MCC .. 

8.292, 13 
11.846,59 
2.659,60 
1.755,65 
1.791,50 
9.509,90 

6.572,87 
7.422,01 

22.574,47 
1.595,01 

10,00 
10.662,08 

30.680,99 

Landspokalfinale ......... . 2.620,25 38.475,52 

Kamparrangementer, ungdom: 
Danmark U-Canadian Colts 
Nordjylland-Canadian Colts .. 
København og Sjæll.-Canada Cl. 
Juniores Øst-Vest . 
Juniores Vest-XI Club .... 
Drenge Øst-Vest ... 
Ths. Provis XI-Juniores Øst 

4.508,20 
3.195,44 

689,50 
1.610,95 

668,35 
1.818,70 

293,50 12.784,64 

Instruktionskursus 5.164,70 
- kursusafgifter . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00 4.664,70 

8.922,30 
-----

Rejsetilskud . . . . . ............. . 

Materialekonto: 
Tilskud til klubberne ......... . 
Køb af egne materialer 

150.968,09 

Status pr. 30/9 1971 

AKTIVER: 

Kassebeholdning 
Bankbeholdninger 
Girobeholdning ........... . ... ...... ... . 

940,88 
52.019,33 

776,33 
Præmieobligationer, nom. 100 . . 100,00 
12.000,00 6 ½ °lo Østift. Krfor., a kurs 62 .... 7.440,00 
13.000,00 7 % Østift. Krfor., 
a kurs 68 ......... .......... . 
43.000,00 10 % Østift. Krfor., 
a kurs 95½ . .. 

Tilgodehavende kontingenter 
Andre tilgodehavender .... 

8.840,00 

41.065,00 57.445,00 

6.020,00 
661,60 

117.863,14 

PASSIVER 

Forud modtaget tilskud fra D.I.F. 
Skyldige omkostninger 
Kapitalkonto: 
Saldo pr. 1/10-70 . . ........... . 
Kursregulering af obligationer .. 
Årets underskud iflg. driftsregnskab 

København, den 10. november 1971. 

E. Froulund.

5.737,40 
866,10 

84.807,75 
3.062,28 

6.603,50 

150.968,09 

33.000,00 
17.272,03 

14.154,36 67.591,11 

117.863,14 

Foranstående regnskab, som vi har revideret, er i overensstemmelse med Forbundets bogholderi. Vi har kon
stateret beholdningernes tilstedeværelse. 
Det skal dog bemærkes, at en egentlig rivisionsmæssig kontrol af kontingentindtægterne ikke har været mulig. 

København, den 10. november 1971. 

Revisionsfirmaet Christiansen & Engelbrechtsen 
statsautoriserede revisorer. 

Erik Werge 
statsaut. revisor. 

Ole Byrgesen 
statsaut. revisor. 

H. Hørby T. Elberth
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INDTÆGTER: 

Indvundne renter 

AKTIVER: 

D. C. F.'s hjælpefond 1/10 1970-30/9 1971

UDGIFTER: 

197,47 Udbetalte skader ........... . 
Periodens overskud .......... . 

197,47 

Status pr. 30/9 1971 

PASSIVER: 
Bankbog 395831 Handelsbanken 3.484,67 Formue pr. I. oktober 1970 . . .. ......... . 

Driftsoverskud .. ...................... . 

0,00 
197,47 

197,47 

3.287,20 
197,47 

3.484,67 3.484,67 

København, den 4. november 1971. 
E. Froulund

Foranstående regnskab, som vi har revideret, er i overensstemmelse med fondens bogholderi. Vi har konstate
ret beholdningernes tilstedeværelse. 

København, den 10. november 1971 

Erik Werge 
statsaut. revisor 

0. Byrgesen H. Hørby T. Elberth
statsaut. revisor 

INDTÆGTER: 

Dansk Cricet-Fonds driftsregnskab for 1/10 1970-30/9 1975 

UDGIFTER: 

Renter af oblig. 2. januar 1971 ... 
Rente af obl. 1/7 1971 
Renter af bankbog 6-03717 ...... . 

AKTIVER: 

2.000 kr. 4 % Jyllands Krf. obl. 7 s. 
1.000 kr. 4 % Østift. Krf. obl. 14. s . .  

630,00 
855,76 
424,74 

1.910,50 

Depotafgift ................ . 
Overført til båndlagt formue 
Overført til disposition .............. . 

Status pr. 30/9 1971 

PASSIVER: 
1.380,00 Bunden formue I. oktober 1970 

Overført fra driften . .. 
Til disposition: 
Saldo fra forrige år . . . .... ... . 11.661,74 

23,70 
100,00 

1.786,80 

1.910,50 

14.139,00 
100,00 

3.500 kr. 4 % Østift. Krf. obl. 16. s . .. 
6.200 kr. 5 % Østift. Krf. obl. 16. s. 3. afd. 
2.000 kr. 6½ % Østift. Krf. obl. 15. s . .... 
6.000 kr. 7 % Østift. Krf. obl. 18. s. 1998 
2.000 kr. 7 % Østift. Krf. obl. 17. s. 69/79 

730,00 
2.316,40 
4.774,00 
1.700,00 
4.569,27 
1.867,80 
7.825,00 
2.525,07 

Overført fra dette år ......... . 1.786,80 13.448,54 

10.000 kr. 9 % Østift. Krf. obl. 21 s . ..... . 
Bankbog 6-03717 i Landmandsbanken ..... . 

27.687,54 27.687,54 

København, den 4. november I 971 
E. Frou/und

Foranstående regnskab, som vi har revideret, er i overensstemmelse med fondens bogholderi. Vi har konstate
ret beholdningernes tilstedeværelse. 
Iflg. fundatsen er fondens regnskabsår kalenderåret, men regnskabet har tidligere været aflagt med regnskabsår 
I. oktober-30. september.

Erik Werge 
statsaut. revisor 

INDTÆGTER: 

København, den 10. november 1971 
0. Byrgesen H. Hørby

statsaut. revisor 

Harald Simonsens Cricketlegat for 1/10 1970-30/9 1971 

UDGIFTER: 

Rente af obl. 2. januar 1971 301,25 Forvaltningsafgift 
Rente af obl. I. juli 1971 . . . . . . . . . . . 301,25 Driftsoverskud .... 
Rente af sparekassebog . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,29 

AKTIVER: 

- ----

681,79 

Status pr. 30/9 1971 

PASSIVER: 

T. Elberth

6.000 kr. 4 % Hypotekf. obl. 7. s . .... 
4.500 kr. 6½% Østift. Krf. obl. 16. s .. 
1.000 kr. 7 % Østift. Krf. obl. 15. s. 

4.140,00 Formue pr. I. oktober 1970 .... ........ . . 
3.825,00 Driftsoverskud ......................... . 

746,00 
Sparekassebog Bikuben nr. 901-21642 ..... . 1.762,07 

12,06 
669,73 

681,79 

9.803,34 
669,73 

I 0.473,07 I 0.473,07 

København, den 4. november 1971. 
E. Froulund

Foranstående regnskab, som vi har revideret, er i overensstemmelse med legatets bogholderi. Vi har konstate
ret beholdningernes tilstedeværelse. 
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Erik Werge 
statsaut. revisor 

København, den 10. november 1971 
0. Byrgesen H. Hørby

statsaut. revisor 
T. Elberth



" 

18 point mindre pr. halvleg 
Sidste års gærdemæssige fremgang i 1. division 

kunne ikke holde, viser dette års Summa Summarum 

Der skete en tilbagegang i gærdespill.et i 1. division 

fra i fjor, hvor der scoredes 171 point pr. halvleg, 

mod 153 i år. En ikke ringe andel heri havde AaB, 

der gik tilbage fra sidste års fantastiske 36,36 pr. mi

stet gærde til 23,73. Mesterholdets suverænitet var 

således ikke så fremherskende, idet differencen fra i 

fjor (25,89) i år !Ød på 15,73. Sølvvinderne Skander

borg erobrede medaljerne på kastningen (10,47 pr. 

erobret gærde, nøjagtig det samme som AaB i fjor, 

der til gengæld i år erobrede gærderne for 8,0). Lave

ste gærdegennemsnit havde Chang og B. 1909 (hen

holdsvis 11,69 og 11,18), mens Århus var svageste 

kastebold med 21,90, og det rykkede man ned på. 

Sammenlagt blev der i fjor scoret 25.164 point 

mod i år 21.048, men her må der tages hØjde for at 

der blev spillet fire kampe færre. Alligevel er der 

1. division:

AaB ................................ 
Skanderborg ............... ' .......... 
Svanholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

KB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
AB .................................. 
Hjørring .............................. 
Nykøbing Mors ........................ 
Chang .............................. 
Soranerne ............................ 
Horsens .............................. 
B. 1909 .............................. 
Århus ................................ 

total-
score 

1543 
1865 
2008 
1589 
1692 
1793 
1669 
1776 
1731 
2000 
1756 
1626 

I 

~ �~~�---� 

I alt 1. division . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.048

2. division:

Ringsted .............................. 1472 
Slagelse .............................. 1679 
Glostrup 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2141 
Skanderborg II ........................ 1707 
Køge ................................ 1516 
Holstebro ............................ 2004 
Herning .............................. 1347 
Silkeborg ............................ 1451 
Sorø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1578 
Esbjerg .............................. 1553

- -----
I alt 2. division ........................ 16.448

dog tale om en betragtelig tilbagegang. For 2. divi

sions vedkommende er gennemsnitshalvlegen der

imod næsten som i fjor (153 i 1970 mod 146 i år). 

Højeste antal point i 1. division lavede Svanholm 

(2008) og i 2. division naboen Glostrup (2141), men 

det er jo også to små hurtige baner, de to klubber 

fra vestegnen besidder. 

Når man ser bort fra AaB's tilbagegang på gærde

siden (men til gengæld kastemæssige fremgang) må 

kvaliteten i 1. division som helhed siges at være som 

i fjor. Dette understreges af at 1970's og 1971 's ned

rykkere Slagelse og Århus havde akkurat den sam

me difference ( ---c- 6,84). 

I 2. division er der mere bredde i toppen end i 

fjor, uden man dog kan tale om nogen generel kva-

litetsforbedring. JØNS. 

Egen 

for I gennem-
gærder snit 

65 23,73 
113 16,50 
101 19,88 

90 17,65 
93 18,19 

118 15,11 
120 13,90 
152 11,69 
124 13,95 
129 15,50 
157 11,18 
108 15,06 

1370 15,36 

82 17,96 
92 18,25 

129 16,74 
114 14,97 

93 16,30 
117 17,12 
126 10,69 
114 12,72 
123 12,82 
136 11,41 

1126 14,60 

Modstandernes 

total-
I score 

1321 
1509 
2039 
1602 
16,15 
16,89 
1417 
1745 
1948 
2130 
2188 
1845 

21.048 

1368 
1604 
2043 
1561 
1461 
2022 
1505 
1688 
1559 
1637 

16.448 

for 
gærder 

165 
144 
127 
106 

88 
110 

87 
118 
111 
101 
129 

84 

1370 

128 
137 
136 
114 

93 
111 
110 
104 

93 
100 

1126 

I genn�m-
, sn1l 

8,00 
10,47 
16,05 
15,12 
18,35 
15,35 
16,28 
14,78 
17,55 
21,08 
16,96 
21,90 

-�-- -

15,36 

10,68 
11,70 
15,02 
13,69 
15,70 
18,21 
13,68 
16,23 
16,76 
16,37 

14,60 

Diffe-

rence 

+ 15,73
+ 6,03
+ 3,83
+ 2,53

0,16
0,24
2,38
3,09
3,60
5,58
5,78
6,84

+ 7,28
+ 6,55
+ 1,72
+ 1,28
+ 0,60

1,09
2,99
3,51
3,94
4,96
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3 mand scorede 70 pct. af Aa.B.'s point, 

2 tog 90 pct. 

De bedste 

klubbers 

interne statistik 

i tekst og tal 

ved 

Jørgen Jønsson 

De IJedste klubbers interne statistik viser en hidtil 
uset dominans i 1. division fra et par enkelte spille
res side. Det er ikke for meget sagt, når man betrag
ter tallene, at tre mand - bortset fra markspillet -
har gjort AaB til dansk mester. 

Det fremgår af nedenstående oversigt over de fem 
mest produktive gærdespillere og de tre mest produk
tive kastere alene i de ordinære divisionskampe for 

samtlige 1. divisionshold plus oprykkeren Ringsted. 

For 2. division plus de tre vindere i 3. division brin

ges de tre mest produktive gærdespillere samt to ka

stere. Der er altså ikke taget hensyn til, hvem der 

måtte have det bedste gennemsnit - det eneste der 

er taget i betragtning er, hvem der har hjulpet det

pågældende hold med flest point og gærder. 

For gærdespilleme anføres antallet af kampe (k) 

totalscoren (pts), største halvleg (ssc), gennemsnittet 

( gnst) samt den procentvise andel i holdets score

(pct). For kasterne angives kampe (k), antal gærder 

( grd), bedste inningsanalyse (ban), gennemsnit ( gnst) 

og procentdel af de gærder, som holdet har fældet 

( pct). 

DE TRE TOPHOLD 

AaB's gærdespil var ikke så imponer,ende som i fjor, 
hvor mestrene havde 36 point pr. gærdefald mod 23 
i år. Men kastningen var blevet endnu mere effek
tiv på ,grund af en helt overdådig sæson fra Carsten 
Morild, som sidste år kastede med et gennemsnit på

13,0 mod 5,8 i år. Kom ikke og sig, at man bliver 
dårligere med alderen. 
Ja Mor,ild overstrålede endda Henrik Mortensen både 
med bat og bold. 

Sidste år kritiserede vi Morild, fordi han ikke hav
de skiftet kastere nok på AaB's hold. Dengang hav
de han jo Bjarne Lund Petersen til rådighed. Ser 
man alene på det ud fm ,et eUektivitetshensyn er der 
absolut ing,en grund til a,t kritisere (den manglende) 
kasteudskiftning i år. Morild og Mort,ensen har ta
get 90 pct. af modstanderens gærder for mindr,e end 
7 i gennemsnit, så når han beskyldes for at mangle 
fantasi i kasteudskiftningen på landsholdet, er for
klaring,en jo nærliggende. 
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af gærderne 

I AaB's kasteangreb har Morild og Mortensen til
sammen taget 147 gærder. De andre bowlere har ta
get 14 tilsammen, mens kun 4 mand er løbet ud. 
Det tyder på at modstanderne er bkvet kloge af ska
de. 

På gærdesiden har de tr,e esser Morild, Mortensen 
og Sørensen scoret ov,er 70 pct. af holdets point, 
mens det i andre klubber er normalt, at de tre bed
ste scorer mellem 30 og 50 pct. af point'ene. 

Man må nok engang imponeries over, hvor let 
AaB kom over tabet af flere rutinerede spillere. Det 
var på gærdesiden, det kneb lidt, men hvad gjorde 
det. Så strammede man bare kastning og markspil, 
og der havde man så sandelig ikke sat noget til. 

Sølvvindeme Skanderborg, som igen i år rystede 
mestrene, var suverænt divisionens næstbedste kastt:
hold (10,47 point pr. erobret gærde). En skam at 
gærdesiden stadigvæk er for vaklende (16 point pr. 
m1

0

stet gærde hører kun til i midterregionen). Spørgs
malet er, om gærdesiden ikke kunne være forstærket 
med veteranerne Henry Rasmussen og Niels J. Hau
:um, men de

0

t havde måske haft en mindre gunstig 
mdflydelse pa markspillet. Jørgen Steen Larsen yde
de vel nok sit bedste ved gærdet, men hans effektivi
tet som kaster er dalende. Til gengæld havde Kjeld 
Kristensen og John Madsen en meget stor sæson. 
Sidstnævnte skulle efter UK-medlem Provis udsaon 
være blevet for »omfangsrig« til landsholdet. D:n 
kendsgerning, at der har været mere »vægt« bag 
hans hårdkastning kan altså ikke have haft nogen 
indflydelse på, at han har haft sin hidtil bedste sæ
son! På holdet optræder Bo Jepsen næsten altid med 
held i prekære situationer. 

Svanholm dumpede en plads ned. Årsagen var 
først og fremmest dårligere markspil. Nogle vil må
ske pege på de to andre gebeter som lige så udslag
givende, men når man ser på mandskaber som Skan
derborg, AaB og Chang har man tydelige beviser på, 
hvor langt ,et godt markspil kan ,skaffe et hold. På 
gærdesiden skaffede den første gode halvsæson Poul 
Transbøl en DCF-debut, hvorefter han gik helt i stå. 
Finn Nistrup vendte tilbage i sin gamle roHe, som 
holdet� mest 5itabile gærdespiller, mens Flemming 
SØ)egaard og Hent Henriksen et par gange måtte 
redde holdet i penible stunder. 

På kastesiden var Henrik Lam sæsonen ig,ennem 
hyperfarlig på sin uortodokse facon, der åbenbart 
ikke kræver megen træning. 

GÆRD ESP IL 

K pts Ssc Gnst Pct 
AaB 

Hardy Sør,ensen 10 445 90 44,5 28,9 
Carsten Morild 10 420 109''' 46,6 27,3 
Henrik Mortensen 10 228 51 38,0 14,8 
Erik W,estergaard 10 125 33 12,5 8,1 
Jørgen W. Larsen 9 95 31 15,8 6,2 



Skanderborg 

Jørgen St. Larsen 
Kjeld Kristensen 

John Madsen 
Bo Jepsen 

Steen H. Sørensen 

Svanholm 

Finn Nistrup 
Poul TransbØl 
Ole Isaksson 
J Ør gen J Ønsson 

Henrik Lam 

11 
11 
11 
11 
11 

388 

357 
222 

188 
166 

11 401 
11 287 
10 203 

11 189 
11 152 

121 
83 
48''' 
46''' 
67 

35,2 
27,4 
17,0 
18,8 
15,0 

104 40,1 
75 23,9 
78'' 20,3 
39* 23,6 
44,:, 13,8 

20,8 
19,2 
11,8 
10,1 

8,9 

20,0 
14,3 
10,1 

9,5 
7,6 

KASTNING 

AaB 

Carsten Morild 
Henrik Mortensen 
Svend Age Jeppesen 

Skanderborg 

Kjeld Kristensen 
John Madsen 
J Ørgen St .Larsen 

Svanholm 

J Ør gen J ønsson 
Henrik Lam 

Flemming Søegård 

MELLEM GRUPPEN 

K Grd Ban Gnst Pct 

10 74 
10 73 
10 5 

8/14 
8/42 
2/8 

11 

11 

11 

11 
11 
11 

49 6/29 
48 6/31 

26 4/15 

38 5/29 
29 7/35 
23 4/27 

5,8 44,9 
7,1 44,7 

14,8 3,0 

9,0 
9,7 

11,3 

12,5 
10,5 
15,0 

34,0 
33,4 
18,1 

30,0 
22,9 
18,8 

Chang klarede sig imponerende godt i betragtning af 

materialet, og den annoncerede tilbagekomst af Johan 

Luther vil til næste år nok bevirke, at holdet ikke 
ender som det næstdårligste gærdehold. 

I marken var holdet en udmærket sammensvejset 
enhed, der bakkede de tre kastere Ole Kjeld Kristen
sen, Troels Nids-en og Henning Olesen så godt op, 
at omkostningerne pr. fældet modstandergærde blev 
14,7 (det trediebilligste i rækken). Den unge anfører 
Leif Busk Jensen havde mange pæne innings, men 
han ,er stadigvæk ikke nogen matchwi•nnrer. 

Hjørring sluttede stort set som i fjor. Placeringen 

skyldtes i første række Klaus Buus, der stod for et 
sjældent helstøbt gærdespil. 

Buus scorede flest point i 1. division (547) og også 
hans kastning var præget af den sans for det per
fektible, der præger ham i al hans færd. 

En li!Le kritik af Buus' dominans kan vi dog ikke 
holde for os selv. I -et par kampe for,ekom det som 
om han godt kunne have forceret 1idt mere i takt 
med gærdefaldene på holdets hale. 

Gærdesiden savnede i høj grad humørfyldte P. V. 

Jensen, der blev skadet først på sæsonen. 
Efter AaB's to M'er, var Hartmann Petersen den 

største gærdeslug,er i 1. division (50). Man må nok 
sige, at det var lidt for tidligt, da han for et par år 
siden degrader.ede sig selv til sekundaspiller. 

At KB a1drig kom i knibe, var Ole Christoffersen 

i allerhøjeste grad medvirkende til. Han var hyper
farlig gennem hele sæsonen -og havde den ene fine 

analyse efter den anden. Udover ham fik KB to an
dr,e ny,e landsholdsspillere, Steen Lund og Per Sø

rensen, hvis præstationer i hØj grad tegnede holdet. 
Så længe de var på toppen (første halvsæson) var også 
KB i teten. 

I KB havde man hdt for tidligt gjort det af med den 
trofaste H. J. Halling til fordel for ,et kort eventyr 
med Edgar Dahlin. KB blev belært om, at man skal 
skønne på det, man kan regne med, da Halling eft,er 

sin tilbagevenden beviste, at han langt fra var passe. 

NykØbing Mors klarede endnu ,en gang skærene. 
Det hele baseredes på en god holdindsats samt en 
fin allroundpræstation af Henning Jensen. 

Erik Hansen skuffede dog en smule. Med sin bed
.re teknik burde han i langt højere grad kunne have 
praiget Nykøbings gærdeside. 

Igen i år var den uortodokse Torben Stetkjær den 
mest ,eff.ektiv,e på ,et blegt kastehold, hvor den unge 
Lars Mathiassen tilsyneladende ikke får fuld valuta 
for sit talent og sine anstrengelser. 

GÆRDESPIL 

K pts Ssc Gnst Pct 
Chang 

Leif Busk Jensen 

Ole Kjeld Kristensen 

J.ess Christensen

Poul W. Jensen

Henning Olesen

Hjørring 

Klaus Buus 

Mogens Uhrskov 

Børge Jensen 

Per Morild 

Hartmann Petersen 

KB 

Per Sørensen 
Steen Lund 
Benny Burmester 

H. J. Halling 

Henning Lystrup 

Nykøbing Mors 

Henning Jen sen 

Erik Hansen 

Svend Villumsen 
Lars Mathiasen 

Bjarne Jensen 

11 312 

11 256 

10 181 
9 175 

11 106 

11 547 

11 201 

10 188 

9 169 

11 141 

9 353 
9 255 

9 219 

6 183 

9 171 

10 451 

10 235 

8 201 
10 142 

9 137 

48 19,5 
41 18,2 

33''' 12,9 
44''' 13,4 

25 8,1 

159* 54,7 
47 15,4 

32 13,4 

42* 15,3 

26 10,8 

84 29,4 
47* 31,8 
48 21,9 

55 36,6 
38 17,1 

126 37,5 

55 18,0 
52 20,1 
31 10,9 
37 12,4 

17,5 
14,6 
10,2 

9,8 
6,0 

30,5 
11,2 

10,5 

9,5 
7,9 

22,3 
16,1 
13,8 
11,5 

10,8 

27,1 
14,2 

12,2 
8,5 

8,3 

KASTNING 

Chang 

Henning Olesen 

Troels Nielsen 
Ole Kj,eld Kristensen 

Hjørring 

Hartmann Petersen 

Klaus Buus 

Torben Vandsted 

K Grd Ban Gnst Pct 

11 38 7 /36 
9 28 5/0 

11 17 5/36 

11 50 7 /60 

11 34 6/33 

10 11 4/23 

13,2 32,3 
14,1 23,8 
12,1 14,5 

13,0 45,5 
10,4 31,0 

27,0 10,0 
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KB 

Ole Christoffersen 9 48 7/34 8,7 45,2 
Per Sørensen 9 20 7/47 14,5 19,0 
Henning Lystrup 9 18 /2 16,7 17,0 

Nykøbing Mors 

Torben Stetkær 10 23 6/47 15,0 26,0 
Henning Jensen 10 19 5/9 9,4 21,9 
Lars Mathiasen 10 17 4/45 19,5 19,6 

DE SIDSTE FEM 

AB havde fortsat besvær med at klare sig, skønt hol
det havde den trediebedste gærdeside. Men det hjæl
per ikke overvældende meget, når man samtidig har 
den trediedårligste kasteside. Man må befrygte, at 
det kommer til at halte til næste år uden Luther, som 
var kl-art den bedste gærdespiller. Opholdet i AB har 
givet Luther den sidste stænk koncentration, der hø
rer til det helt gode åbningsspil. 

Tony Mirza var manden, man som tlskuer håbede 
på ville blive hængende på grund af et aggressivt og 
veltirnet gærdespil. Finn Villumsen lyste næsten kun 
op i Svanholm-kampen, hvor han scorede over halv
delen af sin årstotal. Unge J:albro skuffede, slagre
pertoiret står ikke mål med de forventninger, man 
knytter til ham. Kun Provis skabte respekt blandt 
kasterne, men ligefrem frygt vakte han ikke. 

Soranerne var ikke selv alt for optimistiske med 
hensyn til deres forbliven i divisionen. Nu klarede de 
sig alligevel, men det bliver i'kke ved med at gå, så
fremt klubben ikke snart laver en ungdomsafdeling 
eller aktiverer akademiet noget mere. Soranerne har 
planer om til næste år at spille ca. halvdelen af hjem
mekampene på Sorø Akademi's bane. Dette slår ikke 
til - det er en alt for nem og billig løsning. Hver 
divisionsspiller må et par gange om året tage ned for 
at instruere. 

Det må være højst utilfredsstillende for en klub 
hvert år at skulle håbe på det lykketræf, at der duk
ker en eller anden tilfældig udlænding op, der kan 
varetage kastningen i den ene ende. I fjor var det 
Adya og i år en herre ved navn Ahmed Butt, der 
kastede nogle udmærkede tørre offskruere. Han tog 
da også flest gærder. Det er vist mange år siden, 
at Hans Rasmusen har haft en så bleg sæson. Men 
det vaklende markspil må bære sin del af skylden 
for manglende kasteeffektivitet. Af de yngre folk vi
ste Kim Schaumann sund fremgang. 

Klaus B,11,s straffer effektivt Ole lsaksso11s korte bold. B1111s var en af årets store spillere. 

Horsens var nøjagtig som sidste år næstflittigste 
pointscorer. Det kan ikke være choker,ende læsning, 
at det var Jørn Høj, der var mest scorende. 

Holdet havde en god periode i midten af sæsonen, 
og her var det ikke mindst Erik Olesens fortjeneste, 
at point'ene, der reddede holdet fra nedrykning, kom 
i hus. Ole Schaumann var som i fjor billigste kaster 
på et kasteangreb, der næstefter Århus kørte med de 
største omkostninger pr. fældet gærde. 

B. 1909 havde en meget svag sæson, og måtte ud i
en kvalifikationskamp mod Glostrup for at sikre sin 
forbliven. 

Det er ikke usandsynligt, at fynboerne skulle være 
glade for at det var Glostrup og ikke Slagelse, de 
skulle have spillet med. For så var det måske ikke 
sikkert, at de havde været i 1. division i 1972. 

Er man rigtig kategorisk så kan faktisk kun Kjeld 
Jannings og Lyøs gærdespil gouteres i 1. divisions
sammenhæng. Den trediebedste gennemspiller kørte 
med et snit på 9,8. Kastningen kunne derimod bedre 
gå an. Dette skyldtes ikke mindst Niels Torps plud
selige opdukken. 

Denne kompetente keeper gav Suleman Khan nyt 
mod. Pludselig fightede han som aldrig før. Det re
sulterede i at han i de sidste fem kampe (hvor Torp 
var med) tog 27 gærder mod 2 i de første seks kam
pe. 

A rhus havde i hvert tilfælde ikke den dårligste gær
deside. Spillere som Tom Ivar Poulsen, Hans Ole 
Luther, Mogens Gregersen og Jørgen Morild havde 
alle over 20 i gennemsnit, men de var ikke med i 
sammenlagt 12 kampe i løbet af sæsonen. Det går 
unægtelig ud over holdmoralen, at man næsten al
drig kan stille med bedste hold. 

Sidste år, hvor Århus vandt 2. division, satte vi 
et spørgsmålstegn ved holdets kastning. Den viste sig 
også at være for stereotyp. Således måtte Århus afle
vere næsten 22 point for hvert erobret gærde. Dette, 
sammen med den manglende holdånd, blev udslag
givende for denne gamle storklubs korte romance 
med 1. division. 

AB 

Johan Luther 
Tony Mirza 
Finn Villumsen 
Niels Talbro 
Lars Persson 

Soranerne 

Frank Pearson 
Per Nørgård 
Kim Schaumann 
Henning Henriksen 
Ahmed Butt 

l-1 arsens 

Jørn Høj 
Erik Olesen 
Ole Schaumann 
J Ørgen Olesen 
Jens Holmsberg 

GÆRDESPIL 

K pts 

10 372 
9 276 

10 265 
8 128 
4 91 

8 281 
11 228 
11 215 
10 182 
11 141 

10 323 
11 294 
10 238 
11 180 
10 174 

Ssc Gnst Pct 

81 41,3 22,0 
65 25,0 16,4 

140 24,0 15,7 
36 16,0 7,6 
40 18,2 5,4 

61 28,1 16,2 
50 19,0 13,1 
44 17,9 12,4 
39 13,0 10,5 
36 10,0 8,2 

85 26,9 16,2 
104''' 24,5 14,7 

74 23,8 11,9 
32 12,8 9,0 
43 15,8 8,7 
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B. 1909

Kjeld Jannings 11 417 83 
Kjdd Lyø 11 227 49 

l SuJ,eman Khan 11 178 36 
Hans Kurt Lohmann 11 158 31 
Erik Olesen 10 102 16 

Arhus 

Hans Ole Luther 8 204 69 
Steffen Meibom 10 166 37 
Tom Iver Poulsen 6 159 42 
Mogens Gr,egersen 8 157 63 
Jørgen Morild 6 151 42 

KASTNING 

K Grd Ban 
AB 

Niels Nørægård 9 19 5/32 
Thomas Provis 9 17 4/34 
Vagn Ludvigsen 5 17 6/29 

29,7 23,7 
15,1 13,0 

9,8 10,1 
8,7 9,0 
7,2 5,9 

22,6 12,6 
13,8 10,3 
26,5 9,9 
22,4 9,7 
25,1 9,4 

Gnst Pct 

18,8 21,5 
13,1 19,4 
15,4 19,4 

Soranerne 

Ahmed Butt 
Hans Rasmusen 
Per Nørgård 

Horsens 

Eri1k Oles-en 
Ole Schaumann 
Jørn Høj 

B. 1909

Suleman Khan 
Flemming Søndergård 
Kjeld Jannings 

Arhus 

Stenen Meibom 
Hans Ole Luther 
Erik Madsen 

11 
10 
11 

28 5/74 15,5 
19 5/48 17,2 
19 5/31 17,3 

25,2 
17,2 
17,2 

11 33 
10 31 
10 11 

6/53 18,4 32,5 
5/51 14,4 30,8 
3/80 29,3 10,9 

11 29 5/12 10,3 22,5 
8 22 6/47 15,8 17,2 

11 20 4/34 21,0 15,7 

10 16 4/40 24,3 19,1 
8 15 5/49 16,7 18,0 
4 11 5/75 16,1 13,1 

Sammenhold, ungdom og Jan Hansen 

er Ringsteds bedste våben i 1. division 

I 2. division fik Helmer Hansen omsider løn for sit 
enorme lederarbejde i Ringsted. Hvor meget denne 
klub har sat ind på at komme op, kan man danne 
sig et billede af ved at tænke tilbage på den såkaldte 
»Ringsted-sag« i 1969, som gav dønninger helt op i
DIF's amatør- og ordensudvalg. Overlever holdet det
første svære år i 1. division er vi ikke i tvivl om at
R<ingsted forbliver blandt de bedste længe. Det ,er ikke
noget »gammelmandshold«, man kommer med, men
et ungt fremadstræbende mandskab, som vil noget.

Vi er mest bekymrede for klubbens gærdespil, der 
igennem de sidste par år i høj grad har været af
hængig af fan Hansen, og han alene slår nok i1kke til 
i de bedre kredse. 

Derimod skulle kastningen være god nok til at 
begå sig, selvom også denne - baseret på Jan Han
sen og Claus Rasmussen - ikke har den store bredde. 
Sidstnævnte er måske knap så gennemtrængende som 
Jan Hansen, men til gengæld sværere at score på. 

Sammenlignet med sidste års vinder i 2. division, 
Århus, er indtrykket af Ringsteds gærdeside ikke til
lidsvækkende. Mens Århus scorede 22,43 pr. gær-de, 
har Ringsted lavet 17,96 pr. gærde. Kastemæssigt 
havde Århus 12,44 ,mens Ringsted har kørt på 10,68. 
Men vi tror meæ på Ringsteds vilje til at holde sig 
oppe. 

Glostrup havde ingen vist tippet til at skulle spille 
om den ledige plads i 1. division. Og ovenikøbet var 
det ifølge den lokale avis i Glostrup udelukkende 
dårlige omklædningsforhold, der var skyld i at man 
ikke vandt rækken. Det nedsatte nemlig trænings
iveren i skoleferien betydeligt. 

Nu bør man græde -tørre tårer i Glos-trup, for med 
holdets kastning in mente, er det helt sikkert, at 
mandskabet ville have stået model til masser af store 
innings, som gærdespillerne aldrig havde kunnet r,et
tet op. Hvert erobret gærde kostede 15,02 point, 
mens gærdespillerne producerede 16,74 pr. fald. Alt
så knn et meget knebent plus. 

Den unge hitter Knud Nordkamp var 2. divisions 
nittigste pointscorer. Lærer han at sortere boldene 
J.idt mere, vil han også kunne gØæ sig overfor de
bedre kastere.

B1andt 1kasterne var der eg.entlig kun stoæbroder 
Jørgen Nordkamp, der gjorde virkeligt væsen af sig. 

Slagelse (nr. 3) kan takke sig selv for at de de end
nu et år må blive i 2. division. Det foækom som om 
de sløsede unødvendige point væk. Midt i sæsonen 
dukkede en kærkommen forstærkning op, nemhg 

· fohn Nielsen, tidligere Korsør og Frem. I de fem
kampe, han spillede, nåede han den ,trediehøjeste to
talscore. Bedst var dog sæsonen igennem John An
dersen, mens Erik Sørensen og Leif Petersen sørge
de for at Slagelses omkostninger pr. fældet gærde blev
11,70 (det billigste efter Ringsted). Erik Sørensen
går i 1972 ind i sin 25. sæson på førsteholdet, så
mon ikke han passende spiHer Slagelse op i 1. divi
sion i jubilæumssæsonen.

Skanderborg Il gjorde det langt over forventning. 
Bedst bevist ved at det lige så godt kunne have væ
ret dem, der var blevet nr. to og derv.ed sparet Kjeld 
Jannings og co. for ,en masse nerver og penge. Skan
derborgs gode spil skyldtes i første række veteranen 
Niels J. Haurum og hans lærling John K. Simonsen. 
Størst betydning havde måske offspinneren Leif Han
sen, som tog næstfLest gærder i rækken. 

Køge var i forhold til sidste successæson på det 
jævne, hvilket man ikke kan bebrejde Ebbe Hansen, 
der var billigst kastende i divisionen (7,8). Mærk
værdigt forekom det, at man i den grad overbowlede 
den tilbagevendte J.ens Brik J.ensen. Legspinneren 
Jørgen B. Nielsen klemmer sig kun ind på den ende
Lige statistiik (ov,er 10 gærder) i kraft af de tre gærder 
mod MCC. I turneringskampene tog han 8 gærder 
(gennemsnit 28). 
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Ringsted 

Jan Hansen 
Preben Hansen 
Henning Bergh 
Mogens Larsen 
Claus Rasmussen 

Giostrup 

Knud Nordkamp 
Lennart Nielsen 
Thor Jensen 

Slagelse 

John Andersen 
Erik Sørensen 
John Nielsen 

Skanderborg Il 

Niels J. Haurum 
Henry Rasmussen 
John K. Simonsen 

Køge 

Ebbe Hansen 
Preben Feldt 
Kjeld Nielsen 

Ringsted 

Jan Hansen 
Claus Rasmussen 
Preben Hansen 

Glostrup 

Thor Jensen 
Jørgen Nordkamp 

Slagelse 

Leif Petersen 
Erik Sørensen 

Skanderborg Il 

Leif Hansen 
John K. Simonsen 

Køge 

Ebbe Hansen 
Jens E. Jensen 

DE SIDSTE FEM 

GÆRDESPIL 

K Pts 

9 372 
8 188 
9 160 
9 130 
9 100 

9 538 
9 230 
9 199 

9 400 
8 193 
5 186 

9 380 
8 200 
7 166 

9 326 
8 162 
9 150 

KASTNING 

Ssc Gnst 

83''' 53,1 
58 20,8 
40 16,0 
48 21,6 
35 14,2 

72 37,5 
42''' 16,4 
56 16,5 

75,:, 36,3 
52 19,3 
76 37,2 

75 34,5 
50 22,2 
77 23,7 

Pct 

24,4 
12,8 
10,9 
8,8 
6,8 

25,2 
10,8 
9,3 

23,9 
11,5 
11,2 

22,3 
11,7 
9,7 

61 29,6 21,5 
27 18,0 10,7 
49 13,6 9,9 

K Grd Ban Gnst Pct 

9 67 8/69 
9 37 5/24 
8 8 3/10 

9 35 6/42 
8 28 6/35 

9 36 7/37 
8 33 7 /6 

8 55 
7 23 

8/51 
6/28 

9 32 8/30 
9 23 4*36 

9,0 52,4 
9,2 28,9 

16,3 6,3 

15,1 25,8 
11,8 20,6 

10,3 26,3 
8,0 24,4 

9,3 48,3 
11,6 19,6 

7,8 34,5 
17,9 24,8 

Holstebro var den største skuffelse i 2. division. Pr. 
erobret gærde måtte holdet ofre hele 6 point mere 
end i fjor. Medvirkende hertil var, at Knud Havkjær 
var langt fra tidligere tiders form, og også mange af 
de øvrige forekom delvist ude af trit. 

Gennemsnitligt scorede Holstebro 171 point pr. 
halvleg - helt i top. Tr,e spillere (Jens Peter Morild, 
John J,espersen og Erik Dupont) har lavet over halv-
delen af holdets point. 
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Herning ville give et kongerige for ,et par gode gær
despillere. Nok mønstrede man Peter Gøttsche, men 
dermed er det meste sagt. Kas,tere har man til gen
gæld. Endda et varieret og præcist team. Kaj Ove, 
Jensen overtog Bent 0. Andersens rolle fra i fjor' 
som gærdeæder. Herning var ringeste gærdehold med 
10,69 point pr. mistet stakit. 

Silkeborg endte som nr. 8 - ligesom i 1970. Bjar
ne Rasmussens dominans med såvel bold som bat 
var ligeså iøjnefaldende som i fjor. Men han får sta
digvæk alt for lidt støtte fra medspillerne, hvor kun 
Knud Randlev og Niels J. Rasmussen lyste op og 
det kun i kortere stunder. Erik Mikkelsen var blot 
med i fire kampe. Det kan forhåbentlig ikke tolkes, 
som om han er ved at miste interessen? 

Sorø havde det atter hårdt, men klarede skærene 
takket være Ole Htickelkamp, der i otte kampe sco
rede 450 point. - Spørgsmålet er bare om klubben 
ikke ville have haft bedre af at være et par år i 3. 
division, således at de fire-fem urutinerede unge folk 
letter<e fik spillet sig ind på holdet. 

Esbjerg fik et kort liv i 2. division, men var nok 
ikke det dårligste hold. Man kan ikke lade være med 
at have lidt ondt af klubben, som startede sæsonen 
så stærkt, men tabte fire kampe med kun 16-17 point. 
Selvom Otto Gades bestræbelser ikke bar frugt, skal 
han alligevel have ros for en utrættelig indsats. 

GÆRD ESP IL 

K Pts Ssc Gnst Pct 
Holstebro 

John Jes persen 
Jens P. Morild 
Erik Dupont 

Herning 

Peter Gøttsche 
Folmer Christiansen 
Kaj Ove Jensen 

Silkeborg 

Bjarne Rasmussen 
Knud RandlØv 
Niels J. Rasmussen 

Sorø 

Ole Htickelkamp 
Preben Hansen 
Ole Hørby Olsen 

Esbjerg 

Otto Gade 
Knud Hansen 
Jens Søndergård 

9 389 
8 340 
9 316 

9 
9 
8 

314 
177 
173 

8 318 
8 230 
8 180 

8 449 
8 191 
8 177 

9 272 
8 198 
9 164 

76* 29,9 
64 28,3 

105 28,7 

57 22,4 
62 13,6 
65 19,2 

100''' 39,7 
65 17,6 
46 18,0 

95 
31 
45 

32,0 
14,6 
16,0 

56 22,6 
60 15,2 
40 13,6 

KASTNING 

Holstebro 

Jens P. Morild 
Erik Dupont 

K Grd Ban Gnst 

8 25 5/15 13,5 
9 20 5/49 17,7 

19,5 
17,0 
15,8 

23,3 
13,1 
12,8 

21,9 
15,9 
12,4 

28,4 
12,2 
11,2 

17,5 
12,8 
10,5 

Pct 

22,5 
18,1 



Herning 

Kaj Ove Jensen 
Leif Andersen 

Silkeborg 

Bjarne Rasmussen 
John Knudsen 

Sorro 

John Hansen 
Ib Hi.ickelkamp 

Esbjerg 

Otto Gade 
Kurt Hansen 

8 
7 

8 
8 

8 
5 

39 6/18 
22 7/61 

33 6/27 
18 5/41 

30 5/49 
23 6/49 

9 33 7/31 
9 28 5/61 

HJØRRING II BRUGTE 32 SPILLERE 

FOR AT RYKKE OP 

8,3 
13,2 

12,4 
19,4 

15,2 
14,2 

11,2 
19,6 

35,5 
20,0 

31,8 
17,3 

32,0 
24,5 

33,0 
28,0 

Det nye 2. divisionshold Hjørring Il virkede ikke 
synderligt interesseret i løbet af sæsonen. Men da 
chancen for oprykning opstod, greb man den med 
kyshånd. Alene den kendsgerning, at man måtte ty 
til at hidkalde hele 32 spillere for at stille hold i 
sæsonens løb taler sit tydelige sprog. Ydermere var 
den bedste mand på gærdesiden egentlig førsteholds
spiller (J Ørgen Henriksen). Dertil kommer, at man i 
oprykningskampe kunne trække på den tidligere 
landsholdsspiller P. V. fonsen, som så bekvemt var 
blevet sin skade kvit lige til disse »liv-og-død« kam
pe, hvor hans teknik og rutine utvivlsomt havde en 
afgørende indflydelse. 

Men tilbage til de tørre tal. De viste en glimrende 
allround-indsats af Jørgen Henriksen og en konstant 
kastetrussel i Peter Meyer, mens Tom C. Nielsen kun 
gjorde sig i de to oprykningskampe, som ikke er med 
i denne oversigt. 

Det havde nok været mere »farverigt« at se Frem 
i 2. division. Seks internationale spillere optrådte nor
malt på holdet, og de var med til at gøre Frem til 
helt igennem dominerende i· 3. division øst. Geert 
Christensen var rigtig kommet i vælt,en i sin nye klub. 

Viborgs jyske mestre, der tabte til Svanholm i DM-finalen for drenge. Her 
,r holdet fotograferet efter sejren over Silkeborg i semifinalen: Stående fra 

a 1enstre: Poul E. Jensen. Kield Nielsen. Lars Andersen, Henrik Ørum Jensen, 
1 '{'.111 Højbjerg, Steen Jorgensen og træneren Peter Sørensen Siddende: Jeppe 

. •ensen, John Andersen, Jan Andersen. Michael Scl,11/tz, Thomas Øgc1rd 

, ,foders Jørgensen. (Foto: Preben Balker. St!keborg Avis) 

Ikke nok med at han 5corede 28 pct. af point'ene, 
men han bl,ev også anfører - og hovedbowler. 

Fredericia har stadigvæk ikke kastning nok til en 
2. divisionstilværelse. Efter sidste års magre sæson
blomstrede de11imod Kurt Østergård ved gærdet.
Hans 584 point var ganske simpelt den højeste total i
samtlige divi,sioner, og længe kan det ej heller vare
før lillebroder Jan bliver en lige så frygtet mand i
3. division midt.

Hjørring Il 

Jørgen Henriksen 
Poul Steen 
Ole Winther 

Frem 

Gert Christensen 
Jimmy Strain 
Abdur Khan 

Fredericia 

Kurt Østergård 
Jan Østergård 
Finn Kirkeby 

Hjørring Il 

Peter Meyer 
Jørgen Henriksen 

Frem 

Gert Christensen 
Jerry Hosten 

Fredericia 

Finn Kirkeby 

GÆRDESPIL 

K Pts Ssc Gnst 

5 
7 
5 

235 
179 
136 

60 33,5 
42 19,8 
33''' 19,4 

8 398 86 
6 210 57 
6 185 59,:, 

10 584 113 
10 269 70'''

10 170 48 

KASTNING 

K Grd Ban 

8 35 8/40 
5 23 5/30 

8 37 
7 28 

6/50 
6/25 

66,3 
30,0 
46,2 

64,8 
26,9 
18,8 

Gnst 

9,1 
10,8 

9,1 
8,5 

Svend Age Petersen 
10 34 
JO 25 

7 /33 
5/52 

12,0 
13,0 

Pct 

17,3 
13,2 
10,0 

28,1 
14,8 
13,1 

34,1 
15,7 
10,0 

Pct 

26,4 
17,3 

32,0 
24,1 

24,8 
18,2 

Svanl,o/ms sjællandske mestre, der tabte til Dronningborg i DM-finalen for 
juniorer. Stc1ende fra venstre: Henrik Thomsen. Michael Petersson (an[.), 
Torben Westring, Morten Petersson, Ib Laursen. Jan Bøg!, Nielsen. Siddende: 
Torben Pedersen. Benny Østerberg, Jan V/dal,/ (keeper), Ole Mortensen . 
Klaus Frederiksen. 



' r. 

Erfaringer med indendørstræningen 

Noget af det første, man bliver konfronteret med, når man 
arbejder med lilleputter og drenge er, at de næsten alle 
er bange for bolden, både når de træner og når de spiller 
kampe. Det er jo i og for sig en alvorlig sag, for det 
lægger bånd på dem og hæmmer dem ikke så lidt i deres 
naturlige udvikling som cricket-spillere, for slet ikke at 
tale om alle dem, der af denne årsag helt mister lysten 
til at fortsætte. 

Man kan godt forstå dem, når man tænker på, hvor 
mange gange de bliver stillet overfor modstandere, der 
ofte er et helt hoved eller mere større end dem selv. I 
disse første drengeår er der en kolossal forskel på krop
pens udvikling, nogle er kæmper, når de er 12, andre er 
små mus. Og man behøver bestemt ikke være cand. 
psych. for at finde ud af, hvad der sker i en drengs indre, 
når han bliver konfronteret med en af kæmperne, der 
kommer brusende imod ham og afleverer et ukontrolleret 
kast. Yderligere må man tænke på, at disse drenge i for
vejen har rigeligt med at få koordineret oplØft af bat og 
benarbejdet på rette tidspunkt. Derfor synes jeg, at man 
kan forstå, at situationen for mange af dem bliver helt 
uløselig. Reaktionen er for dem som for os alle, når vi 
bliver stillet overfor uløselige situationer: unaturlig og 
hæmmede, og for en sund cricket-udvikling til stor skade 

Drengene må lære at få magt overfor situationerne, og 
de kan få det - og dermed bliver reaktionerne helt ander
ledes. Denne beherskelse over tingene kan erhverves ved 
utallige gange at skulle reagere på den. Det er nemt for 
mig at drage paralleller, tænk blot på første gang, man 
blev sat på en cykel, her var situationen næsten uløselig. 
Eller første gang, man blev sat bag et rat. I disse to til
fælde var der mange ting, der skulle koordineres på en 
gang. Næsten uløselige situationer. Men vi blev tit nok 
præsenteret for de samme vanskeligheder, og derfor fik 
vi også lejlighed til utallige gange at reagere på dem. 

Cricket og skolesnak 
At de i overskriften nævnte to ting har det bitterste 
med hinanden at gøre kommer nok for de fleste som 
en ov,erraskelse. 

Men hvert år sørger Abenrå's Borge Borgå for, at 
de fleste af de 150 drenge, der deltager i organisatio
nen Dansk Skole-Skaks sommerlejr i Tranum (midt 
mellem Hjørring og Nykøbing Mors), får lejlighed til 
at spille cricket. 

Med i organisationen af Dansk Skole-Skak sidder 
også Harald Enevoldsen, der spillede på AB's hold 
i 30'erne, hvor Buchwald havde sine store dage, så 
det er ikke tilfældigt, at cricket er blevet den fore
trukne sommersport i disse lejre - når man vel at 
mærke ikke spiller skak. 

- Vi har nu haft 8 lejre med cricket i de 3 sidste
år, fortæller Borgå. De strækker sig over 14 dage, 
og cricket er som skabt ,til lejre. Der er nemlig tid 
nok til både spillet og fællesskabet. Da drengene får 
en god oplæring i spillet har jeg tænkt mig til næste 
år at arrangere et møde med enten Hjørring eller 
Nykøbing Mors. 

- Men spørgsmålet ,er, om dansk cricket egentlig
gØr sig klart, hvilke muligheder der ligger i sommer
lej re, fortsætter Borgå. I FDF har der været spillet 
- og spilles formentlig stadig - cricket i sommer
lej,re. Gammelt cricketmateriel burde stilles til rådig
hed for vore talrige lejrskoler, og klubberne kunne

qå ,denne måde finde en gunstig lejlighed til at forny 
deres at�rj,el. I overværede jeg f. eks. 

Vi blev dygtigere og dygtigere, og til sidst kan man slet 
ikke forstå, at det nogensinde har været noget, der var 
vanskeligt. Det er drengenes situation, når de starter som 
cricket-spillere. Nu kan de heller ikke forstå- efter et 
års indendørstræning - at de den første sommer havde 
førnævnte problemer. Dengang var de små, kejtede og 
ubehjælpsomme pjokke (jvfr. cyklen), men blot efter et 
års træning i en gymnastiksal har de udvklet sig til tekni
ske og bevidste spillere, der byder en: kom an når man 
angriber dem på den ene eller den anden måde. 

Jeg tør næsten sige: giv mig nogle cricketspillere, dren
ge eller voksne, og jeg vil i løbet af en vinters indendørs
træning (dersom de vil acceptere mit træningsprogram) 
gøre dem mindst 100 pct. bedre, så stor betydning mener 
jeg, indendørstræningen har for cricketspillere. 

Vi spiller med 4-mandshold i en gymnastiksal, og på 
den måde at vi ved salens ene endevæg opstiller et gær
de. Alt, hvad gærdespilleren slår i leg, giver vi nul point 
for (for at fremme fremadslaget). Væggen der er foran 
gærdespilleren (off) giver to point for direkte slag og 
nul langs jorden. Endevæggen bag kasteren giver 4 langs 
jorden og 6 direkte, alle bolde kan gribes ud, uanset 
hvad den berører over gulvhøjde. Lidt anderledes er det, 
når vi spiller i idrætshallen i Flensborg, her sætter vi to 
gærder op, nøjagtig som udendørs, og vi har 11 på hvert 
hold, dog må kun 7 være i marken på en gang, her gi
ve·s samme point-tal, dog får man to for et leg-slag og 
to for at ramme væggen bag gærdet. AB, København, har 
næsten samme regler som vi, opdagede vi, da vi havde 
vort stævne - dog med den store forskel, at ingen fik point, 
dersom der ikke blev løbet. Efter min mening en glim
rende regel, drengene bliver meget kvikkere ved gærdet 
- og vi har nu også indført denne regel. Indendørstræ
ningen være hermed anbefalet.

Henry Buh/ 

Changs hjemmekamp mod Svanholm. Tæppet var så 
laset og lappet, a,t guderne måtte sig forbarme . . . 

Dansk Skole-Skak har ca. 300 skoler inde under 
sit regi. På lejrene får deltagerne oplæring i skak af 
bl. a. en kapacitet som stormester Bent Larsen, man 
går i Vesterhavet, spiller fodbold og cricket, og i bre
ve fra deltagerne, der er aftrykt i for,eningens bro

chure med flere cr,icketbilleder, fremgår det, at man 
har en herl,ig tid. Økonomien klar.es ved at man er 
godkendt som interessegruppe og derved kommer ind 
under fritidsloven, hvilket indebærer at materialer og 
honorar.er til instruktører betales .af ungdomsnævnet. 

Gør et godt indtryk 

med bogtruk 

fra Burniester 

Wilh. Burmesters 
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