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EN PA PUDEN 

Indecricket vokser med 

eksplosiv hast - henved 

80 ungdomshold med i 

stævner rundt i landet. 

Den største indeturnering (ca. 50 ungdomshold) arrangeres stadig i København, men nu er 

også provinsen med. Her er et par situationer fra finalen i juniorrækken i København, Glo

strup blev iøvrigt stævnets mest vindende klub. (JM-foto
) 

Robertsbridge • Sussex, England 
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Redaktørens egen spalte: 

Nu skal >>Skraæp<< alter svinges 

Så grønnes da det græs igen, 
hvorpå min fod skal træde, 
OR så kan jeg på ny se hen 
til sommerdagens glæde, 
den gyldne sol, den lune vind, 
en sød og salig anen 
og bold og bat og gærdepind 
og spil på cricketbanen. 

Ak, det er både vist og sandt 
og langt fra nogen fabel: 
jeg er en gammel elefant 
med hængegump og snabel, 
men jeg kan drømme mangen nat 
at bifaldsråbet klinger, 
når jeg en gang igen mit bat 
som Skræp i luften svinger. 

Jeg ved jo selv, at jeg er stærk, 
skønt lange slag jeg hader 
og er et usselt plankeværk, 
der lever på parader, 
men jeg kan vågne ganske øm 
trods mindreværdskomplekser, 
skønt det var i en dejlig drøm, 
jeg slog min første sekser. 

I marken står en vågen kreds, 
som på en chance håber. 
Snart er det sommer, og vi ses 
vi cricketglade tåber, 
og selv om ingen af os slår 
i år et slag til grænsen, 
vi elsker dog den dag, vi får 
et bat hos gamle Jensen. 

Var ovenstående hyggelige kvad skre
vet i dag, ville digteren have haft 
store vanskeligheder med slutpointen, 
for ifølge rimordbogen er der intet, 
der rimer på Morild! 

Men digtet er nu også forfattet i 
1941 af Aage Hermann, og det er ikke 
blot på det med »Gamle Jensen«, at 
man kan se, at det er historisk. For 
i dag graver man ikke battet frem, 
når »den gyldne sol, den lune vind, 
giver en salig anen om bold og bat og 
gærdepind«. Næh, i dag har de klub
ber, der vil noget, på det tidspunkt af 
året allerede længe været i gang in
dendørs med mangefold aktiviteter 
såsom grundinstruktion af begyndere, 
konditionstræning og indeturneringer. 

Det større antal haller har givet 
cricket en stor chance, som bliver ud
nyttet en del steder. Indecricket mang
ler ganske rigtig en forfærdelig masse 
af udecrickets charme m. m., men mu
ligheden for at beskæftige sig med 
noget, der ligner cricket også i vinter
tiden, må og skal bruges. Især er inde
cricket vigtig for de spillere, der ikke 
dyrker en vinteridrætsgren. For hånd
boldspillere, badmintonspillere m. m. 
er indecricket af mindre betydning, ja, 
for fuldt uddannede ældre spillere, der 
i vintertiden holder konditionen ved 
lige på anden vis, kun at opfatte som 
et hyggeligt tidsfordriv. Men for 
»rene« cricketspillere, for unge spil-
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lere, der trænger til instruktion, og 
for muligheden for at rekruttere på 
andre tidspunkter end den alt for 
korte sommersæson, er indecricket et 
meget stort fremskridt. 

Den hidtil største indeturnering er 
holdt i København, men derudover er 
der såvidt vi har hørt rygter om, spil
let i Viborg, Herning, Kolding, Flens
borg og Kerteminde. 

- I København var der 50 til
meldte hold, der spillede i en tre
måneders periode i fire haller. Enkelte 
hold måtte trække sig, nogle af dem 
blev erstattet af andre, således at der 
ialt var 47 mandskaber, der fuldførte. 
Imponerende, selv om holdene kun er 
på 6-7 mand. Kampene blev gennem
ført i en dejlig tone, især havde man 
indtrykket af, at skolerækkerne med 
de mange »sammenbragte børn« - der 
var deltagere lige fra dem, der kun 
havde prøvet i et spisefrikvarter til 
ungdomslandsholdsspillere - virkelig 
opfyldte et af idrættens motto'er: At 
glæde og fornøje. 

En sådan indekamp er fantastisk af
slørende for den enkelte spillers tek
nik - eller manglende ditto. Spillere, 
der udendørs klarer sig ganske pænt 
på trods af et minimum af benarbejde, 
er komplet fortabt indendørs. Og da 
det først og fremmest er de yngste, 
der spiller inde, er der håb om, at vin
tercricket kan medvirke til at skabe 
teknisk mere velfunderede spillere og 
derved en bedre international stan
dard på langt sigt. 

FOCUS PA INSTRUKTION 
Focus på instruktion er dette num
mers tema. Trods anerkendelsesvær
dige forsøg har DCF aldrig rigtig haft 
held til at etablere en grundlæggende 
uddannelse. Skylden er i lige så høj 
- eller i højere grad - klubbernes. En
usædvanlig sløvhed og ligegyldighed
har præget ait for mange klubbers ak
tiviteter på dette område, og gør det
for den sags skyld endnu.

Et vellykket forsøg på at lave en ny 
form for instruktøruddannelse er gjort 
i Skanderborg. Fra alle sider roses 
kurset. Korte weekendkurser synes at 
være tidens løsen. Men er det ikke til 
at græde over, når man hører føl
gende fra en af kursisterne: 

- Da jeg kom hjem begyndte jeg at
træne drengene efter de principper, 
jeg havde lært. Men »de gamle« mod
arbejdede mig. Når jeg prøvede at 
indføre nye ting, fortalte de drengene, 
at det var det rene pjat. I den klub 
havde man klaret sig udmærket (eller 

har man?) med træning i form af et 
slag i båsen, og det skulle sådan en 
årsunge åbenbart ikke komme og lave 
om på ... 

Man vægrer sig ved at tro, at der 
findes ret mange så forstokkede cri
cketspillere, der ligefrem lægger sten 
i vejen for en rationel træning. Men 
de der er, bør i hvert fald gøre deres 
idrætsgren den store tjeneste at holde

mund. 

DCF har i år gået nye utraditio
nelle og bredere veje for at løse in
struktionsproblemet. Som en begyn: 
delse til noget, der måske kan ende 
med en egentlig landstræner - uden 
at man overhovedet er nået til at tæn
ke på, hvem det skal være - har man 
engageret Ted Whitfield til i 13 uger 
at rejse rundt i klubberne. Derudover 
er der til klubber - formentlig ialt 
seks - der må påregnes at have et sær
ligt behov, stillet såkaldte konsulenter 
til rådighed, som skal besøge klub
bernes ungdomsafdelinger ialt 20 gan
ge i løbet af sæsonen. Slutteligen ar
rangeres der kurser for trænere i Aal
borg og i København under ledelse af 
en ny mand, englænderen Jock Living
stone. 

PRISER 
Endelig et emne som man dårligt kan 
nærme sig uden at træde nogen over 
tæerne, men jeg synes det bør frem, 
nemlig rekvisitpriserne. Monopollig
nende stillinger kan koste forbrugerne 
dyrt. Danske klubber bør derfor sørge 
for, at konkurrencen opretholdes, og 
det kan kun ske ved at sammenligne 
priserne - om muligt med udlandet. 

Nis. 

Cricket 
Cricket udgives af D. C. F. 
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Drømmene har man 

da lov at ha' 

1. og 2. divisionsklubbernes forventninger til sæsonen 1972

samlet af Ronald Wald

Hvis ellers vejret tillader det, �tarter 
turneringen 1972 om ca. tre uger. For
inden har klubberne været igennem 
nogle kampe i pokalturneringen og 

måske et par træningskampe, så mon 
ikke spillerne - for størstedelens vt,d

kommende - har fået den fortræning, 
der er nødvendig, inden det går løs 
for alvor. 

Talrige spørgsmål skal besvares i de 

kommende fire måneder. Der skal at
ter kåres en danmarksmester, sølv- og 
bronzemedaljerne skal udleveres, og 
for 1. divisionsvedkommende skal der 

igen findes et hold, som må gå den 
tunge gang ned i 2. division. 

Op- og nedrykning fra de øvrige 

divisioner skal ligeledes afklares, og 
det sker efter al sandsynlighed ikke, 

uden at der forud er sket en masse 

i dramatisk og spændingsmæssig hen
seende. 

Inden turneringsstarten de to fore

gående år har Nykøbings Ole P. Lar
sen i sin oversigt forsøgt at forudsige, 

hvordan det ville gå. Dette har han -

som det sikkert er bekendt - gjort 

med stor succes. I 1970 tippede han 

Aa.B. som mester og Slagelse som 

n �drykker fra 1. division, og i fjor hed 

holdene henholdsvis Aa.B. og Århus. 
Med andre ord: Nøjagtig som det 
blev. 

Som følge heraf er det for under
tegnede noget af en tvivlsom fornøjel

se at have fået overladt hvervet i år. 
Forudsigelserne kan nemlig kun blive 

dårligere, og med den tanke i bag
hovedet er det ikke spor sjovt at gå i 

gang. Tilbage er der to muligheder: 

At forsøge sig alligevel eller at finde 
en anden form. Jeg har valgt det sid
ste. 

I stedet for at fremsætte en masse 
teorier, som i alle tilfælde kun kan 
blive det rene gætteværk, har jeg kon
taktet samtlige klubber i 1. og 2. divi

sion og bedt en repræsentant fra hver 
om at fortælle lidt om spillestyrke og 

chancer i den kommende turnering. I 

samme forbindelse har jeg bedt klub
berne om at oplyse, i hvilket omfang 

de har fået eller afgivet spillere. 

Det sidste skulle bl. a. betyde, at læ
serne får et bedre indtryk af, hvordan 

den enkelte klubs spillestyrke er. Her-

efter er det overladt til hver enkelt at 

gisne om, hvordan det kommer til at 
gå. Får Aa.B. dusinet fuldt, eller skal 

det endelig lykkes et hold at vælte 

nordjyderne af pinden? Bliver Ring

steds ophold i 1. division kun af en 
sæsons varighed eller bliver det AB's 

svækkede mandskab, som kommer til 

at forlade den bedste række? 

Med hensyn til de enkelte klubbers 
spillertilgang og -afgang skal bemær

kes, at denne artikel er skrevet i be
gyndelsen af april. I den forløbne tid 

kan der derfor meget vel være sket 
flere klubskifter end de her nævnte, 

og så tegner billedet sig i flere retnin

ger måske helt anderledes. Er det til
fæ!det, bliver det blot endnu mere 

spændende. Og det er der vist ingen, 

der vil være spor ked af. 

AA.B. FOR 12. GANG? 

AA.B.: 
Tilgang: Ole Isaksson (fra Svanholm). 

Afgang: Jørgen W. Larsen (holdt op) 
og Per Sørensen (holdt op) . Sidst

nævnte håber man dog at få til at 

stille op, hvis det kniber. 

- Vi satser naturligvis på at få dusi

net fuldt, fortæller Flemming Søren

sen. Det er belastende altid at skulle 
være det hold, som alle andre helst vil 
besejre, men så længe vi råder over 

Carsten Morild, Henrik Mortensen og 
Hardy Sørensen, er der ikke grund til 

at være rigtig nervøs. Især ikke når vi 

nu har fået tilgang af Svanholms tid

ligere landsholdsspiller Ole Isaksson. 

Ole /saksson - til Aa.B.

Flemming Sørensen siger videre, at 
klubben i år venter sig meget af unge 
spillere som Erik Westergaard, Per 

Terp, Henrik Fliigel og Henning Hoff 
- også selv om sidstnævnte skal ind

som soldat. Træningsmæssigt står

klubben - som altid fristes man til at

sige - godt rustet. En dejlig hal på

anlægget i Øster Uttrup har naturlig

vis bidraget hertil.

SKANDERBORG - EN DEJLIG BY

SKANDERBORG: 

Tilgang: John K. Simonsen (junior). 
Afgang: Ingen. 

- Læg mærke til, at vi aldrig har no

gen afgang fra Skanderborg. Folk kan 

lide at være her, lyder det spøgefuldt 

fra Jørgen Sten Larsen. 

- Betyder det, at sammenholdet nu

er så godt, at vi i år kommer til at se 

Skanderborg som danske mestre? 

- Vi håber selvfølgelig, men det er

nok mest sandsynligt, at vi endnu en

gang slutter som nummer 10. Jeg tror 

nok, at vi kan slå Aa.B., men på den 

anden side tvivler jeg på, at det vil 

være tilstrækkeligt. 

Skanderborg har til den kommende 

sæson fået en ny kastegård med 

»langt tilløb«, og det mener Jørgen
Sten Larsen vil betyde en trænings
mæssig forbedring for både kastere,
gærdespillere og keepere. Klubben
venter sig meget af juniorspilleren

John Simonsen, der som ungdomsspil
ler har vist at have en hel masse cri
cket i sig.

- Vi har det desværre med at tabe

en »dum« kamp i løbet af turneringen, 

siger Jørgen Sten Larsen. Hvis vi kan 

komme bort fra det, er der måske en 
chance for et mesterskab. Men det 

bliver svært. 

TRÆNING - OG SVANHOLM 

SVANHOLM: 
Tilgang: Gert Kristensen (fra Frem) 

og Michael Petersson (junior) . 

Afgang: Ole Isaksson (til Aa.B.). 

Klubben fra Brøndbyøster har i 
flere år haft spillerne til at sikre sig 
et mesterskab. Endnu er det dog ikke 
blevet til noget, og det skyldes utvivl

somt den kendsgerning, at for mange 
stadig har den opfattelse, at »det går 

nok« - også uden træning! Bliver 1972 

3 



året, hvor det bliver alvor med Svan

holm? 

- Næppe, hvis det fortsat er træ

ningsindsatsen, der hentydes til, siger 

Jørgen Jønsson. Der er stadig flere, 

der først dukker op, når græsset bliver 

grønt, og med den indstilling ryster 

man ikke Aa.B. Vi træner måske nok 

lige så meget som de andre klubber -

minus Aa.B. - men det er dog kun en 

fattig trøst. 

- Bliver I ikke væsentligt forstærket

med tilgangen af de to ovennævnte 

spillere? 

- Jo, gærdesiden bliver sikkert styr

ket, og så er der samtidig tale om to 

spillere med den rette indstilling -

spillere, der vil noget. For at få Aa.B. 

væk fra førstepladsen skal dette hold 

imidlertid efter min mening løbe ind 

i to nederlag, og det sker nok ikke. 

Dertil er både Skanderborg og vi for 

ukonstante. Vi har det jo med at 

»drysse« en kamp væk på vejen.

CHANG - PÅ GODT OG ONDT 

CHANG: 
Tilgang: Johan Luther (fra AB). 

Afgang: Muligvis Morten Meibom til 

Århus. 

- Chang er nu engang Chang, og så

kan man vist vente sig lidt af hvert -

både positivt og negativt, sukker Ole 

Kjeld Kristensen. Med tilgangen af 

Johan Luther er der ingen tvivl om, 

at vi nok skal få lavet de nødvendige 

points, men spørgsmålet er stadig, om 

vores bowling er god nok. 

- Men Henning Olesen beholder I

jo ... 

- Ja, og det er vi selvfølgelig glade

for. Desuden håber vi i denne sæson 

meget på Troels Nielsen. Jeg tror, han 

får sit virkelige gennembrud i år. 

Endelig har Torben Skov lovet at gøre 

noget alvorligt ved det, så vi får må

ske alligevel mobilisere/ en habil ka

steside. Personlig venter jeg, at vi pla

cerer os blandt de fire første. Det er 

holdet i hvert fald stærkt nok til. 

HVAD MED HJØRRING? 

HJØRRING: 

Tilgang: Torben Stetkjær (fra Nykø

bing M.) og Tom C. Nielsen (junior). 

Afgang: Muligvis Jørgen Henriksen 

(til Århus). 

I lighed med Svanholm har også 

vendelboerne de senere år haft mate

rialet til en topplacering. Endnu er 

den udeblevet, og det kan spillerne 

vist i første række takke sig selv for. 

Til den kommende sæson har Hjør

ring også fået et hold i 2. division, og 

det betyder måske, at vi endelig kom

mer til at opleve noget afgørende fra 

det nordjyske. 

- V i sætter heller ikke i år næsen op

efter det helt store, siger Axel Morild. 

Kastesiden er blevet styrket med til-
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Tom Ivar Poulsen · til Horsens 

gangen af Torben Stetkjær og Tom 

Nielsen, og her venter vi os ærlig talt 

en hel del af sidstnævnte, der kan 

blive en ubehagelig overraskelse for 

mange. Alligevel er vi ikke stærke nok 

til at slutte helt i top, men jeg tør til 

gengæld godt forudsige, at vi ender 

1 den bedste halvdel. 

K.B. ALVORLIGT SVÆKKET 

K.B.: 

Tilgang: Søren 0. Sørensen fra (Frem) 

og Allan Schultz (junior). 

Afgang: Ole Christoffersen (til Vi

borg) og Erling Krogh Andersen (rejst 

til Herning). 

- Det er afgjort et meget stort tab

for os, at vi i år må undvære Ole 

Christoffersen, fortæller Traugott El

berth. Han er efter min mening lan

dets mest konstante bowler. Desuden 

havde vi håbet på et come back af 

Erling Krogh, men. det bliver heller 

ikke til noget. 

K.B. kommer således først og frem

mest til at koncentrere sig om solidt 

gærdespil, og her har man. til gengæld 

også alle muligheder for gode resul

tater. Spillere som Per Sørensen, Steen 

Lund, H. J. Halling, Benny Burmei

ster og Henning Lystrup har tidligere 

vist at have en masse points i sig. 

- Vi er afgjort tilfredse med en. pla

cering omkring sjette- eller syvende

pladsen, tilføjer T. Elberth. Det giver 

for mange nerver at ligge og rode 

i bunden, så det må vi undgå. Nu skal 

vi blot komme godt fra start. Heldig-

vis giver programmet også en fair 

chance for dette. 

NYKØBINGS SVINGENDE 

GÆRDESPIL 

NYKØBING MORS: 

Tilgang: Peter Rasmussen, Torben L. 

Pedersen og Per Petersen (juniorer). 

Afgang: Torben Stetkjær (til Hjør

ring) og Azhar Ali (holdt op). 

- Vores gærdeside har desværre væ

ret alt for svingende, men det vil vi 

råde bod på ved en effektiv trænings

indsats, fortæller Erik Hansen, der har 

afløst Ole P. Larsen på formands

posten. Både Svend Villumsen og Pe

ter Carroll, der begge bor ca. 15 km 

fra Nykøbing og endda er tvunget til 

at tage færgen, vil deltage i hver træ

ningsaften. 

- Hvad med kastningen?

- Her regner vi med, at Lars Ma-

thiasen vil få sit helt store gennem

brud i år, og desuden satser vi på Erik 

Nielsens swing-bowling og Henning 

Jensen som off-spinner. Naturligvis er 

det et handicap at måtte undvære Tor

ben S1etkjær, men jeg tror alligevel på 

en placering midt i rækken. Nedryk

ning bliver der under ingen omstæn

digheder tale om. 

STOR AFGANG FRA A.B. 

AB.: 

Tilgang: Erik Neergaard og Bent Ros

sen (juniorer). 

Afgang: Johan Luther (til Chang), 

Tony Mirza (rejst til Schweiz), Vagn. 

Ludvigsen, James Ward og Thomas 

Provis (der alle kun vil spille sekunda

cricket). 

- Det kan man. vist kalde en åre

ladning, siger Thomas Provis. Vi kom

mer således til at stille med et meget 

ungt hold, men man. har da før hørt 

om unge hold, der overrasker. Der er 

i hvert fald masser af talent på holdet, 

så objektivt betragtet bør det vel kun

ne blive til en placering midt i eller 

lige under midten af rækken. Bare vi 

nu ikke taber alt for mange kampe i 

starten, for det kan få psykisk ind

flydelse på spillerne. Vi skal for alt 

i verden se at undgå nedrykning, for 

vi har masser af ungdomsspillere på 
vej. Fremtiden i klubben. ser vi i hvert 

fald meget lyst på. 

SORANERNE IGEN BUNDHOLD? 

SORANER: 

Tilgang: Keld Hørby Olsen. (fra Sorø). 

Afgang: Ingen. 

I de sidste mange år har der des

værre været tradition for, at klubben 

fra Gen.tofte skal friste tilværelsen. i 

bunden af division.en. Holdet har 

imidlertid haft en. forbløffende evne 

til alligevel at redde sig fri af ned

rykningen. Kan. holdet gøre det end

nu engang? 



- At nedrykningsfaren lurer, må vi
se i øjnene, men vi håber da, at det 
endnu engang går godt, siger Sidney 
Nørgaard. Hvis vi blot kunne stille 
med det stærkeste hold i hver kamp, 
er der ingen grund til nervøsitet, men 
det har vi desværre ingen garanti for. 
Vi beholder alle vore udlændinge, 
men det er muligt, at Alan Bloom på 
et tidspunkt bliver udstationeret. Des
uden skal Per Nørgaard en måned til 
USA i april-maj, og det ødelægger 
selvfølgelig noget af rytmen. Tilbage 
er der blot at holde hovedet koldt og 
spille fornuftigt. Mon så ikke det 
alligevel går? 

HORSENS VIL OPAD 

HORSENS: 
Tilgang: Tom Ivar Poulsen (fra År
hus) og Jørgen Kjeldgaard (junior). 

- Alle veteraner har lovet at rykke
ud igen i år, og dette i forbindelse 
med en hel del unge, lovende spillere 
og tilgangen af Tom Ivar Poulsen vil 
givet betyde, at Horsens i år kommer 
til at slutte i den bedre halvdel af di
visionen, mener John Hjarsøe. Flere 
af spillerne har i vinter holdt kondi
tionen ved lige på håndboldbanen, så 
denne side af sagen skulle også være 

2. division:

i orden. En ting er i hvert fald sikkert: 
Nedrykning bliver der ikke tale om. 

SV ÆR START FOR B. 1909 

B. 1909:
Tilgang: Ingen.
Afgang: Hans Erik Olsen (til Ring
sted).

- Vi har desværre fået et meget
svært startprogram, men så skulle der 
til gengæld ligge mange points og 
vente på os senere på sæsonen, siger 
Vagn Hansen. Alt i alt vil vi være til
fredse med en placering midt i ræk
ken. I hvert fald vil vi meget nødig 
ligge og rode i bunden. 

- Er der spillere, vi skal holde øje
med? 

- Ja, Flemming Søndergaard, og
dette både som kaster og gærdespiller.
Ham venter vi os meget af i år. Des
uden bør man glæde sig til samarbej
det mellem Suleman Khan og Niels 
Torp, der har lovet at spille hele sæ
sonen. I et par kampe sidste år gik det
fortræffeligt, så det må også blive 
godt nu. 

OPTIMISTER I RINGSTED 

RINGSTED: 
Tilgang: Ebbe Hansen (fra Køge) og 

Hans Erik Olsen (fra B. 1909). 
Afgang: Ingen. 

Holdet fra Midtsjælland er for før
ste gang i 1. division. Alle er klare

over, at klubben har megen talentfuld 
ungdom på vej, men spørgsmålet er 
dog stadig, om holdet har den for
nødne styrte til at »overleve« og vente 
på, at disse unge skal »bide sig fast«. 
Optimistiske er man dog i Ringsted. 

- Jeg tror afgjort, at vi vil klare os
godt i den fornemste række, siger Hel
mer Hansen. Der vil uden tvivl kom
me drøje hug ind imellem, men det 
kan ikke slå os ud. En fantastisk træ
ningsflid hele vinteren betyder, at vi 
står godt rustet, når turneringen be
gynder. De sidste tre måneder har vi 
trænet to gange om ugen - bl.a. tak
ket være en nyopført hal. 

- Mange vil hævde, at I med til
gangen af Ebbe Hansen nu råder over
to stik-bowlere . . .

- Det tager vi os nu meget let. Det
må dog stadigvæk være dommernes 
opgave at se efter det. Meget kommer 
i år til at hvile på Jan Hansens, Ebbe 
Hansens og Claus Rasmussens skuld
re, men jeg tror, de har styrke nok til 
at klare det. Vi skal nok klare den. 
Stol på det! 

Bekymring for Hjørring I l's udekampe 

Nye hold i 2. division er Århus og 
Hjørring II. Det vil sige, at der nu er 
to andethold i divisionen. Det er en 
udvikling, man ikke kan hilse med 
særlig stor glæde. En væsentlig årsag 
hertil er, at man i disse holds ude
kampe ikke kan regne med, at der 
stilles med stærkeste hold, og det vil 
i alt for mange tilfælde få indflydelse 
på tredje holds placering. 

Det er således ikke uden en vis be
kymring, at man ser frem til specielt 
Hjørrings optræden i divisionen. I 
Skanderborg kan man heldigvis bry
ste sig med, at man der altid bestræ
ber sig på at stille med det absolut 
stærkeste mandskab, og resultaterne 
er som bekendt heller ikke udeblevet. 

HJØRRINGS UDEKAMPE 

HJØRRING II: 
Det store spørgsmål er altså, hvor 
stærkt et hold klubben kan · mønstre 
på udebane. Mange frygter, at der 
ofte bliver tale om et forstærket ju
niorhold. Får disse skeptikere ret? 

- Der er ingen tvivl om, at det kan
komme til at knibe, når det gælder 
udekampene, siger Axel Morild. I vir
keligheden har vi slet ikke råd til at 
have to hold i divisionerne. 

- Det kunne man vel have forestil-

let sig, inden man spillede opryknings
kampe? 

- Ja, men vi havde ærlig talt ikke
regnet med at rykke op. Så kan man 
selvfølgelig sige, at vi helt skulle have 
undladt at deltage i oprykningskam
pene, men det ville efter vores mening 
ikke have været sportsligt korrekt. Na
turligvis kunne vi så have ladet os 
besejre med vilje, men det får man jo 
ikke noget hold til. Der er nok ikke 
andet for, end at nogle af »os gamle« 
igen må rykke ud, og dette i forbin
delse med nogle gode ungdomsspillere 
vil forhåbentlig betyde, at det nok skal 
gå. Jeg tror, vi kommer til at klare os 
hæderligt. 

PESSIMISTER I ARHUS 

ÅRHUS: 
Tilgang: Muligvis Morten Meibom 
(fra Chang) og Jørgen Henriksen (fra 
Hjørring). 
Afgang: Tom Ivar Poulsen (til Hor
sens), Henning Larsen (til Holstebro), 
Hans Ole Luther (sabbatår) og Jørgen 
Morild (til andetholdet). Endvidere 
måske Mogens Gregersen, som mulig
vis rejser fra byen. 

- Er . der noget at sige til, at vi er
pessimister, spørger Jørgen Morild. Vi 
er dårligt kastende i forvejen, og nu 

kan vi heller ikke råde over Hans 0. 
Luther. Nogle gange går det dog bed
re, end man tror, så vi kan kun håbe. 
Jeg regner med en fjerde- eller femte
plads. Mon ikke det bliver Slagelse, 
der sætter sig på førstepladsen? 

GLOSTRUP LIGGER I BAGHJULET 

GLOSTRUP: 
Tilgang: Ingen. 
Afgang: Mogens Hansen (til Næstved) 

Thor Jensen: - Jeg tror ikke, vi skal 
regne med noget i år, men det sagde 
vi selvfølgelig også sidste år. Vi tager 
det, som det kommer, og viser chan
cen sig, så er vi naturligvis rede til at 
gribe den. Det bliver spændende at se, 
om vores kondition kan holde til den 
dobbelttur, vi skal på til Jylland. Jeg 
tror personlig på en placering midt i 
rækken. Slagelse og Århus kommer 
nok til at slås om oprykningen. 

TRÆNINGSIVER I SLAGELSE 

SLAGELSE 
Tilgang: Frank Andreasen Gunior). 
Af gang: Ingen. 

- Jeg betragter Glostrups, Århus'
og Slagelses oprykningschancer for 
lige gode, fortæller Erik Møller. De 
fleste af spillerne har i vinter trænet 
effektivt indendørs, så hvis dette fort-
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sætter udendørs, kan oprykningen 
godt blive til realitet. Under alle om
stændigheder er jeg sikker på, at po
kalturneringen har givet spillerne en 
god gang træning inden turnerings
starten. 

Nævnes skal i øvrigt her, at Sla
gelse i år kan disponere over John 
Nielsen fra sæsonstarten. Det var 
John Nielsen - tidligere Korsør og 
Frem - der i sine kun fem kampe i 
sidste sæson opnåede holdets tredje
største totalscore. 

SKANDERBORG IGEN TOPHOLD? 

SKANDERBORG II: 

- For mig er der ingen tvivl om, at
klubbens andethold også i år kommer 
til at ligge i toppen, siger Jørgen Steen 
Larsen. Med spillere som Niels J. 
Haurum, Henry Rasmussen og Leif 
Hansen er der god grund til optimis
me. Synd i øvrigt at vi efter al sand
synlighed heller ikke i år får plads til 
Leif Hansen på førsteholdets kaste
side. Han ville kunne gå ind på et 
hvilket som helst andet I. divisions
hold. 

KØGE ER HÅRDT SVÆKKET 

KØGE: 
Tilgang: Ingen. 
Af gang: Ebbe Hansen (til Ringsted). 

- Ebbe Hansen vil blive hårdt sav
net, siger P. Lehrmann Madsen, og vi 
kommer således i udpræget grad til at 
mangle hårde kastere. Nå, men vi skal 
nok klare os alligevel, selv om det bli
ver svært. Jeg tror på en placering 

Farvel 

Thomas Provis forlader den 1. maj fir
maet "Dun/op" for at tiltræde stillingen 
som full-time forretningsfører i A.B. 
Provis overtager hermed den post, der 
blev ledig, da John Ekbom i begyndelsen 
af marts omkom ved en trafikulykke. 

Det er en kendt sag, at Thomas Provis 
nu i mange år har bebudet sin afsked fra 
divisions-cricket. Lige så kendt er det, at 
det alligevel aldrig rigtigt er blevet til 
noget. Han har i hvert fald været ret let 
at overtale, når det virkelig kneb. Og det 
har det - desværre for A.B. - ofte gjort. 

- Men nu er det altså slut med mig og
1. division, siger Thomas Provis. Jeg vil
ned og hygge mig med "de gamle" på 
tredjeholdet. Det er efterhånden også på
tide, at de unge kommer til.

- Burde den store afgang fra første
holdet ikke snarere have inspireret. dig 
til at tage endnu en sæson i 1. division? 

- Jo, måske nok, men jeg er jo ikke
længere væk, end at man altid kan få 
fat i mig ... 

- Så er din beslutning om at sige divi
sionscricket farvel altså ikke uigenkalde
lig? 

- Jeg har aldrig taget uigenkaldelige
beslutninger! 

Ak ja, og så ved man stadig hverken 
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midt i rækken, for vi er ikke stærke 
nok til toppen. Dertil skal der mere 
end blot 11 mand. 

VENT TO AR, SIGER HERNING 

HERNING: 

Tilgang: Ingen. 
Af gang: Ingen. 

- I år vil kun spillere, der passer
træningen, komme på førsteholdet, lo
ver Peter Gøttsche. Det giver måske 
lussinger ind imellem, men det må vi 
tage med. Vi råder over mange spil
lere, så der er rigeligt at tage af. Vi 
satser ikke på nogen topplacering i år, 
men bare vent: Om to år skal man 
nok høre fra os. Jeg tror, at Slagelse 
løber med oprykningen. 

AL VOR MED HOLSTEBRO? 

HOLSTEBRO: 
Tilgang: Henning Larsen (fra Århus). 
Afgang: Muligvis Jørgen Nagstrup 
(soldat) og Knud Havkjær (manglende 
lyst). 

- Vi gør virkelig noget med trænin
gen i år, så vi skulle gerne helt til 
tops, siger Jens Peter Morild. Vi reg
ner med at få en træner, der udeluk
kende skal tage sig af det konditions
mæssige, så det kan det kun blive 
bedre af. Jeg tror personlig, at vi ryk
ker op, men jeg erkender, at Slagelse 
bliver en alvorlig konkurrent. 

LIDT BEDRE FOR SILKEBORG? 

SILKEBORG: 

Tilgang: Ingen. 
Af gang: Ingen. 

- I sidste sæson lå vi jo og rodede
i bunden, men jeg tror, vi kan holde 
os midt i rækken i år, siger Flemming 
Nielsen. Vi har spillermaterialet til en 
topplacering, så vi vil være tilfredse 
med en femte- eller sjetteplads. I mod
sætning til i fjor kan vi i år disponere 
over Bjarne Rasmussen, Erik Mikkel
sen og Lars Pedersen under træningen. 
De var alle soldater i fjor. Konditio
nen skulle være i orden. Flere af spil
lerne har i vinter spillet håndbold og 
ishockey. 

"DE GAMLE" OG SORØ 

SORØ: 
Tilgang: Ingen. 
Afgang: Keld Hørby Olsen (til Sora
ner) og Ole Hørby Olsen (rejst fra 
byen). 

- Det kunne være sjovt for en gangs
skyld at blande sig i topstriden, men 
det er vi nok ikke gode nok til, mener 
Ole Hiickelkamp. På den anden side 
tror jeg, at vi bliver i divisionen. Det 
bliver nok igen »de gamle«, der kom
mer til at trække det store læs, men vi 
venter os også meget af unge Jørgen 
Eliasen - både som kaster og gærde
spiller. 

Brødrene Ole og Ib Hi.ickelkamp, 
Preben Hansen, Jørgen Sarøe og John 
Hansen skal altså endnu engang bære 
byrderne. Der er i hvert fald masser 
af points i disse spillere. Hvis nogen 
skulle være i tvivl, kan man blot spør
ge i Glostrup. Ringsted kan i dag 
takke Sorø for, at holdet er i I. divi
sion. 

men sikkert på gensyn 

ud eller ind. ,,Farvel til 1. division og 
alligevel ikke længere væk, end man 
altid kan få fat i mig". Forstå det, hvem 
som kan. 

På trods af diverse forsikringer tør jeg 
godt forudsige, at vi også i år kommer 
til at se "den gamle rotte" i 1. division. 
Hvis A.B. kommer i vanskeligheder, vil 
han med garanti ikke sige nej til at tørne 
ud. Så er det blot spørgsmålet, om A.B. 
virkelig kommer i vanskeligheder. 

Jeg tror det og venter med spænding 
på Tommy's come back! 

Roland. 

Nykøbing Mors er blevet alvorligt svæk
ket før den kommende sæson. Her tæn
kes ikke så meget på, at klubben har 
måttet sige farvel til fast-bowleren Tor
ben Stetkjær. Det er naturligvis en svæk
kelse i sig selv, men i højere grad et tab 
er det, at klubbens dynamiske formand 
gennem en årrække, Ole P. Larsen, ikke 
længere er til disposition. 

Ole P. Larsen, som i langt de fleste 
af Nykøbings kampe de sidste år tillige 
har fungeret som regnskabsfører, forlod 
Limfjords-øen den 1. april for at til
træde stillingen som redaktør af Skive 
Dagblad. 

Foruden at virke som klubbens for
mand sørgede Ole P. Larsen i sin egen
skab af redaktionssekretær og sports
redaktør på Morsø Folkeblad for, at Ny
købing fik en pressedækning ud over det 
almindelige. Det har været til gavn for 
klubben, men ikke mindre for dansk cri
cket som helhed. 

- Det er med oprigtig sorg, at jeg nu
har måttet forlade klubben, siger Ole P. 
Larsen. Min stilling kræver naturligvis, 
at jeg bor i Skive, og så havde jeg ikke 
noget andet valg end at trække mig ud af 
bestyrelsen. Man kan ikke have en for
mand, der til daglig bor 40 kilometer fra 
byen. 

- Endnu er det for tidligt at sige noget
om, hvor stort et arbejde min nye stil
ling kræver af mig, men sikkert er det, at 
der i hvert fald ikke i denne sæson kan 
blive tale om noget aktivt lederarbejde 
fra min side. Nu håber jeg blot på, at 
jeg får tid til at følge nogle af klubbens 
hjemmekampe. Det er nu engang svært 
fuldstændig at undvære cricket. 

På formandsposten i Nykøbing Mors 
er Ole P. Larsen blevet afløst af Erik 
Hansen. 

Roland. 



DER BLÆSER NYE VINDE 
Niels J. Rasmussen, Silkeborg, aflægger rapport om et privatarrangeret 

instruktørkursus, der er blevet meget stærkt rost af deltagerne 

22.-23. januar 1972 afholdtes i Skander
borg et weekend-kursus for instruktører. 
Som arrangør stod en række jyske klub
ber, og som leder af kurset underteg
nede, hvorfor jeg er blevet bedt om at 
udarbejde en rapport fra dette kursus. 

De indledende drøftelser fandt sted i 
december på et par møder i Silkeborg. 
Her prøvede man at indkredse, hvad vi 
inden for en overskuelig fremtid kan 
gøre for at forbedre ungdomsarbejdet 
inden for vort område. Der blev sagt 
mange gode ting, men stort set pegede 
de alle henimod, at det, der skulle til, 
var samarbejde og koordinering af vort 
ungdomsarbejde. Indstillingen var, at vi 
kan og må kunne gøre meget mere i 
fællesskab, fremfor at isolere arbejdet 
i de enkelte klubber. Der fremkom man
ge gode forslag, og jeg skal nævne et 
par. Weekend-kurser, træningslejre for 
områdets drenge og unge, ansættelse af 
en eller flere (lønnede, ulønnede???) in
struktører til at rejse rundt i klubberne 
i vejledende hensigt, udveksling af in
struktører, mere folkeskoleopsøgning, 
mere indendørs aktivitet o.s.v. o.s.v. Næ
ste spørgsmål var så, hvor skal vi be
gynde? Enigheden var stor. Ganske en
kelt helt fra bunden med det grundtek
niske. På denne måde blev vort week
end-kursus til. Det står helt klart, at 
dette kursus kun er en begyndelse til et 
forhåbentligt meget inspirerende og po
sitivt samarbejde. Skal kursus stå alene, 
er det intet værd, og jeg synes også, at 
man kan spore en stor interesse for at 
komme videre og få gang i en mængde 
aktiviteter, hvilket selvfølgelig er meget, 
meget glædeligt. For undertegnede, der 
i sin tid var med til at gennemføre vor 
strukturændring i ungdomsarbejdet, er 
dette fremskridt dobbelt glædeligt, fordi 
det netop var et af formålene med æn
dringen. Der blæser nye vinde i dansk 
cricket i denne tid, det er så at håbe, 
at vejret holder eller går over til orkan. 
Der har været blikstille for længe. 

STOR INTERESSE 

Det skal ikke nægtes, at vi var noget 
nervøse for, hvordan det ville gå med 
tilmeldingerne. Men vi blev glædeligt 
overraskede, idet ikke mindre end 31 
instruktører fra Jylland og Fyn meldte 
deres ankomst. Det er ikke til at kom
me udenom, at det muligvis er den vej, 
vi skal prøve at gå i fremtiden, sammen
lignet med tidligere tiders ringe succes 
med kurser. Jeg er absolut ikke skadefro, 
fordi vi nu fik lavet noget, som var en 
træffer. Tværtimod håber jeg, vi kan 
overgive vore erfaringer til D.C.F., så 
man på højere sted kan overveje, om 
ikke forbundet burde gå med ind i ar
rangementet, hvis flere kurser skal af
holdes. Det kunne for øvrigt også give 
en noget mere tryg økonomisk følelse 
hos arrangørerne og give kurserne et 
mere officielt præg. Vi modtog en god 
støtte fra forbundet, såvel moralsk som 
økonomisk, hvilket gjorde, at ingen af 
vore kursusinstruktører blev fattigere af 
at deltage. Ikke mere end sædvanligt. 
Tak til D.C.F. for opbakningen. 

FOCUS 
PÅ 

INSTRUK
TION 

Og nu selve kurset. Der var som sagt 
enighed om, at det skulle bygge på det 
grundtekniske, være for ungdomsledere 
og være baseret på at lære at lære. Kur
set indeholdt derfor to helt nødvendige 
programpunkter, nemlig: 

1) Gærdespillets teknik, herunder hjæl
pemidler, bl. a. kastegården. Dette
område blev ledet af Peter Sørensen,
Viborg.

2) Kastning og markspil, herunder kee
pertræning og hjælpemidler. Leder
var her Jørn Steen Larsen, Skander
borg.
Deltagerne var opdelt i to grupper, og

instruktionen foregik i gymnastiksale. 
Mere end 15 deltagere bliver for meget 
i en sal. 

De øvrige programpunkter var: 
3) Indendørs cricket. Leder: Ove Dals

gård, Viborg.
4) Cricketspillets etik og taktik i relation

til kasteformerne, gærdespilleren og
spilletiden. Leder: Jørgen Morild, År
hus.

5) Forskellige boldlege, som giver sjov
og spændende afveksling i det daglige
arbejde med de unge.

6) Dommerfilm, som blev kommenteret
af Ib Hansen og Macon, B. 1913.
Såvel indendørscricket som boldlege

foregik i hal. 

AF ANDET KAN NÆVNES 

Der var arrangeret udstilling og gennem
gang af rekvisitter, og i relation til den 
givne undervisning vistes tre film mere, 
nemlig: Spin Bowling, The Bowling Ac
tion og endelig Vestindernes tests i Eng
land i 1966. For øvrigt meget gode og 
inspirerende film, som giver mest ud
bytte, hvis de vises efter en praktisk 
gennemgang. For øvrigt har jeg glemt at 
bemærke, at alle instruktørerne tog ud
gangspunkt i Craptrees såvel skriftlige 
som mundtlige opfattelser af den rigtige 
instruktion. Endelig var der også afsat 
tid til debat og samvær mellem delta
gerne, noget, hvis betydning heller ikke 
må undervurderes. Som en af deltagerne 
sagde på debatmødet: Bare det, at vi 
kan samles og lære hinanden at kende 
og få slidt nogle kanter af, er i sig selv 
et fremskridt. - I den forbindelse blev 
det foreslået, at det skulle være obligato-

risk at overnatte i forbindelse med kur
set, så man kunne komme hinanden me
get mere ind på livet. Måske ikke nogen 
dårlig ide, at dømme efter de 14-15 styk
ker, som overnattede. De så da vældig 
fornøjede ud søndag morgen. Det er vist 
noget med etik - eller noget i den ret
ning - i alle tilfælde. 

LANGSOMT, MEN SIKKERT 

Hvad lærte vi så? Vi lærte skam en væl
dig masse, og jeg vil prøve at samle 
noget af det udfra deltagernes egne kom
mentarer. Man skal passe vældigt på 
ikke at gå for meget i detaljer, også det 
finere tekniske. Det, det først og frem
mest drejer sig om, er, at de ting, man 
fremlægger, opsuges og sidder fast. Der
for skal man fremfor at drøne igennem 
hele registret, tage fat fra begyndelsen 
og kun tage et afsnit og så være sikker 
på, at deltagerne selv kan beherske dette 
afsnit, inden man går videre. Som Erik 
Nielsen, Nykøbing, sagde: ,,Det er bed
re, at man bruger en time på at lære 
lederne, hvordan de skal lære drengene 
batgrebet, fodstillingen o.s.v., og så være 
sikker på, at det sidder, end det er at 
fare igennem hele møllen med parader, 
slag o.s.v. 

Eller det er bedre, at instruktøren kan 
kaste og lære andre at kaste en offbreak, 
før han lærer om svingning, cuttere og 
maskeret leg-break. Her er noget vigtigt, 
som vi nok forsømte lidt. Det er delta
gerne, der skal kunne vise og undervise. 
De skal have lov at prøve tingene om 
og om igen med instruktøren som iagt
tager, ikke omvendt. Så er der bare pro
blemet med, at deltagerne jo ikke er en 
flok uvidende drenge, som gør fejl, man 
skal påtale. Derfor var der forslag om, 
at der burde være nogle drenge med på 
kurset eller også skulle deltagerne be
vidst begå fejl, som skulle rettes af den, 
der nu var i ilden. Konklusion: Lang
somt, men sikkert frem, det er vejen. 

ET PAR GODE DAGE 

Nu er vi ikke de første i verden, der har 
lavet et kursus, og derfor er der selv
følgelig helt almindelige ting, som man 
skal tage hensyn til, når man ser på de 
erfaringer, andre har gjort. Folks evne 
til at opsuge i en koncentreret periode 
(weekend) er meget afhængig af alsidig
heden i programmet og de rigtige og til
strækkelige pauser. Søndag morgen skal 
helst ikke starte med et tungt foredrag 
o.s.v. Det er helt almindeligt kendte og
nødvendige hensyn og faktorer, som skal
med ind i planlægningen og som jeg ikke
vil detaljere.

Jeg har indtryk af, at deltagerne havde 
et par gode og spændende dage og gerne 
vil være med en anden gang. Jeg synes 
også, at vi som havde fornøjelsen af at 
arrangere tingene, havde det vældigt 
sjovt og spændende. Måske kunne vores 
initiativ medvirke til, at andre landsdele 
tog tanken op og gik i gang med noget 
lignende. Vi skal gerne være behjælpe
lige, hvis vi kan give noget fra os, som 
kan bruges. 

Niels J. Rasmussen. 
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DA VERDEN 

VAR MINDRE 

OG SPORTEN 

A!DLERE 

Jørgen Cold hylder en af dansk crickets store 

skikkelser, KB'eren Georg Brysting, der for nylig 

har rundet de 80 år. 

Det var vistnok i 1912, at Georg Bry

sting - eller K. G. Brysting, som han 

postalt selv skrev sig - kom på K.B.s

1. hold både i fodbold og cricket. I
hvert fald vandt hans klub begge tur
neringer det år.

Det var de samme egenskaber, der 
bragte ham frem i første plan i begge 
sportsgrene: En fantastisk hurtig reak
tionsevne og et sikkert »boldøje«. Som 
back kunne han indhente en modstan
der og med en eksplosiv hurtig bevæ
gelse »runde ham af« med den erob
rede bold. 

På cricketbanen som point eller 
mid on havde han en forbløffende 

evne til at komme ned til en hård 
jordstryger og i samme bevægelse 
stikke kuglen ind til - og ofte direkte 
i - gærdet. Utallige gærdespillere løb 
han ud. 

Jeg husker bedst Georg Brysting 
som ung artilleriløjtnant i den første 
verdenskrig, der som bekendt fandt 
sted i 1914-18. Med sin spændstige, 

elegante skikkelse, sin »indianerprofil« 
og den mørke lød var han et flot 
mandfolk - og der blev også set på 
ham fra alle sider! 

Som cricketspiller var han af tem
perament egentlig hitter. Der var den 
rigtige klang i battet, når han »kom 
i stød« og hamrede points sammen. 
Men han var ikke let at stå inde med, 
hvis man ikke var i fuld form. Han 
havde en udpræget lyst til at tage alle 
runs med, og han »trak« sin makker 
med ved hver rimelig lejlighed. Ingen 
skal dog sige, at han tog hasarderede 
løb; men for ham var det kun natur
ligt, at han hele tiden var i aktivitet, 
når han var ved gærdet. 

Jeg husker en kamp i 20'erne, hvor 
vi ærlig talt var godt »på spanden«. 
Alle vore sikre gærdespillere, Henning 
Leopoll., Hakon Bendixen, Børge Po
ckendahl og Willy Philipson, var rø
get, og vi. havde kun et halvthundrede 

8 

points. Jeg selv var ikke just decideret 
gærdespiller, men derimod slowbow
ler, og kom så ind sammen med Bry
sting for at dæmme op for derouten. 
Brysting var helt klar over, at han 
skulle spille forsigtigt, og at vi skulle 
samle alle de små sikre runs samm en. 
Jeg agerede naturligvis »plankeværk« 
og sørgede for, at Georg fik flest 
mulige stød, og det lykkedes os virke
lig at få taget »brodden« af kastnin
gen. 

Marken blev efterhånden noget 
halvsur, og man skiftede stadig ka
stere. 

Geor,g og mit makkerskab varede 
en time og fem minutter, da jeg blev 
løbet ud. Men vi havde da scoret 77 

points, Brysting lavede de 70 og jeg 
de 7! Selvfølgelig vandt vi kampen, og 
vi satte ovenikøbet en klubrekord for 

Georg Brysting 

og hans tal 

Født den 30.12.1891. 

Debut på K.B.s 1. hold i fodbold 
og cricket i 1912. 

128 førsteholdskampe i cricket og 
48 repræsentative kampe, heraf 21 
unionskampe. 

Samlet score: 2.419 points (gen
nemsnit 17,14). 

Kastning: 399 gærder (gennemsnit 
10,62). 

Fodbold: 

76 førsteholdskampe og 17 lands
kampe. 

8. gærde, der stod en halv snes år.
Jeg har afleveret alt mit cricket

materiale til K.B.s museum, men jeg 
tror nok, at Georg spillede 128 kampe 
for K.B. og scorede ca. 2500 points. 

Også som kaster var Brysting i top
klassen. I sine samlede kampe tog han 
over 500 gærder for et gennemsnit af 
11,15. I en kamp tog han fire gærder 

i træk - altså »extra-hattrick«. 

TRÆNEDE I FORUM 

Hans ret varierede kastning var van

skelig at modstå i det lange løb. Han 
var en af de første herhjemme, der 
kunne kaste en »googlie«, men glem 
ikke, at vi trænede om vinteren i Fo
rum, hvor vi i dyre domme havde 
lejet et netophængt hjørne. 

Jeg husker, at den kendte magnat, 
trælasthandler Harald Simonsen, der 
var en virkelig og ægte cricketelsker, 
en tidlig morgen kom på besøg i hal
len, og bad om - som gammel kaster 
- at få lov til at stiJ_cke Brysting et par
»lamskere«.

Geol'g var fiffig nok til ved en skæv
parade at rive sig selv ud på en af de
første bolde. »Guldharald« var natur
ligvis stolt over at have taget Bry
stings gærde, og jeg tror aldrig, at han
opdagede Georgs lille bluffnummer.
Harald Simonsen var nemlig ikke
bange for at give os en økonomisk
håndsrækning, når lejen af Forum
skulle betales. Men det er en anden
historie!

Også uden for banen var Georg Bry
sting forbilledlig. Altid velafbalance
ret, frisk, fornøjelig og venlig, ikke
mindst mod de unge, der naturligvis
beundrede ham. Mange af nutidens
koryfæer inden for sporten er nogle
forvænte frikadeller, der bliver for
nærmede, når der er noget, der ikke
passer dem. Noget sådant var mile
vidt for Georg Brysting. Der var al-



drig vrøvl med anfører, medspillere 

eller dommere. Han kom blot - og 
spillede. Der var heller ikke noget i 
hans karakter, der tenderede selvglæde 
endsige praleri, end ikke, da han efter 

en fodboldkamp i Stockholm - eller 
hvor det nu var - af den forsamlede 
folkemængde blev kaldt ud på hotel
lets altan med råbet: »Danmarks Ge
org, kom ud på balkonen!« 

VERDEN MINDRE -
SPORTEN ÆDLERE 

Georg Brysting havde sine succes'er 

i en tid, hvor verden var mindre, men 
sporten ædlere. Han blev fejret, klap
pet, beundret og tiljublet som få. Han 
var ikke bange for at tage nattoget 

eller en dæksplads på Aalborgbåden, 
når vi - for private midler - skulle 
spille en cricket kamp i Hjøuing eller 
Aalborg, for atter at starte hjemturen 
ved 17-tiden for at kunne nå sin em-

Thomas Provis om indecricket: 

bedsgerning på Kjøbmagergades Post
hus tidligt mandag morgen. 

Og atter husker jeg en kamp i 1927 

mod vore venner i Hjørring, hvor 
Georg blev tiljublet, da han gik til 
gærdet. Bifaldet varede ved, mens han 
tog »midt-midt«, og mens gamle Tho
mas Morild kastede sin første kugle. 
Og det lød endnu, da Georg vandrede 
sindigt tilbage til pavillonen; for han 
gik nemlig på selvsamme første bold! 
Den botd har han og Thomas diskute
ret mange gange senere. 

VENNER - OG FJENDER 

Den .gang - i 20'erne - blev køben
havnske sportsfolk oftest modtaget 
som fjender, når de kom til en pro
vinsby. Jeg skal ikke nævne navne, 
men blot fortælle, at Nykøbing Fal
ster, Aalborg, Hjørring og Fredericia 
havde en avanceret sportskultur. Der 
var vi venner, ligemeget hvordan det 

gik. Når vi f. eks. skulle på vor årlige 

tur til Hjørring, stod vore venner fra 

Aa.B. med Niels Madsen og Oskar 

Jørgensen i spidsen og ventede os ved 
landgangen for at sige »goddag«, og 
når vi skulle tilbage, var de der igen 
for at sige »farvel«. 

Det var dejlige sportsmænd og dej
lige tider. 

I de festlige lag efter kampene var 
Georg Brysting den første, der med 

sin dybe og klangfulde stemme gik løs 
på de gamle, evigunge, klubsange. Få 
kunne som han synge for på »Kap
tenen« eller »Amanda Lønbom«. 

Herregud, Georg, er du virkelig 

blevet 80? 
Hvis der skulle rejses en statue for 

en af datidens ægte sportsmænd, så 
ville jeg stemme på dig - og jeg ville 

få bifald fra alle dem, der elsker spil
let på den grønne bane. 

Jørgen Gold. 

Nøglen til den gyldne port til skolerne 
INDECRICKET 
I KØBENiHAVN 

I København spilledes den hidtil stør
ste turnering. <Der blev spillet ca. 110 
kampe fordelt på 22 stævnedage i fire 
haller. Turneringen afsluttedes med 
finaler i Glostrup-Hallen den 9. april, 
hvor Glostrups Thor Jensen, hvis hold 
blev stævnets mest vindende med sejre 
i junior- og lilleputrækken, havde 

arrangeret filmforevisninger til under
holdning i løbet af det 11 timer lange 
slutprogram. 

Turneringens arrangør, Thomas 
Provis, sagde: Selv de mest inkarnere
de modstandere af indecricket ville, 
hvis de havde overværet f. eks. slut
kampen i puslingerækken, have ind
rømmet, at nøglen til den gyldne port, 
der lukker op for organiseret skole
cricket, er indendørsspillet. Med den 
entusiasme, som børnene åbenbart for 
alle lagde for dagen, må det nu være 
oplagt, at DCF ikke bør lade denne 
chance for at få tag i flere gå fra sig. 
Der bør nedsættes et udvalg, der skal 
sørge for organiserede turneringer 
over hele landet - turneringer, der 
eventuelt kan afsluttes med et lands
omfattende finalestævne ... 

I løbet af stævnet arrangeredes en 
kamp mellem udvalgte hold fra Kø
benhavn og Provinsen (fra de i stæv
net deltagende klubber). Matchen 

vandtes af Provinsen med de små 
cifre 21-18. 

SLUTSTILLING ER: 

Juniorskolehold: 

Bagsværd Kostskole 
Brøndbyøster Skole 
Sorø Akademi 
Schneekloths Gymnasium 
Gladsaxe Gymnasium 
Søborg Gymnasium 

Juniorklubhold: 

Pulje A: 

Frem 
Svanholm 1 
Køge 
Sorø 
AB II 

Pulje B: 

kampe point 
5 10 
5 8 

5 4 

5 3 

5 3 

5 2 

kampe point 
4 6 
4 4 

4 4 

4 4 

4 2 

kampe point 
Glostrup 6 12 
Svanholm II 6 10 
AB I 6 8 
Kerteminde 6 6 
Ringsted 6 6 
Husum 6 2 
KB 6 0 
Finale: Glostrup vandt over Frem. 

Drengeskolehold: 

Brøndbyøster Skole 
Nordvangsskolen 
Ellebjerg Skolen 
Bagsværd Kostskole 

Drengeklubhold: 

Pulje A: 

KB 
AB 
Glostrup 
Frem 

kampe point 
3 6 
3 4 
3 2 

3 0 

kampe point 
3 6 
3 4 
3 2 
3 0 

Pulje B: 

Svanholm 
Ringsted 
Køge 
Roskilde 

kampe point 
3 6 
3 4 
3 2 
3 0 

Finale: Svanholm vandt over KB. 

Lilleputskolehold: 

Nordvangsskolen 
Bagsværd Kostskole 
Ellebjerg Skole 

Lilleputklubhold: 

Glostrup I 
KB 
AB 
Svanholm 
Frem 
Køge 
Glostrup II 

Puslige: 

Pulje A: 

Ringsted 
KB 
Frem 
Svanholm 

Pulje B: 

Bagsværd Kostskole 
ABI 
ABII 
ABIII 

kampe point 
2 4 
2 2 
2 0 

kampe point 
6 12 
6 8 
6 6 
5 4 

6 4 
4 2 
4 2 

kampe point 
3 6 
3 4 
3 2 
3 0 

kampe point 
3 6 
3 4 
3 2 
3 0 

Finale: Ringsted over Bagsværd Kost
skole. 
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INDECRICKET I HERNING 

Et rent ud sagt gigant-indestævne 
foregik i Herning den 27. februar. Fra 
tidlig morgen til sen aften summede 
det med cricketsnak i to af de store 
udstillingshaller i den driftige by. 

Lilleput-, drenge- og juniorspillere 
fra syv jyske klubber, 16 hold i alt, 
spillede i de tre rækker alle mod alle. 
Der er ikke noget at sige til, at de to 
arrangørerer, Ivan Thomsen og Peter 
Gøttsche, flere gange var badet i sved 

i deres anstrengelser for at få det hele 
til at forløbe planmæssigt. I alt 39 
kampe blev der spillet. 

»Tag toget« er et slogan, DSB har
brugt på det sidste, og da det lakkede 
mod enden og flere var draget afsted, 
opdagede Gøttsche en lille gut, der 
frejdigt gik rundt intetanende om, at 
bysbørnene var kørt uden ham, og 
derfor blev gutten puffet ind i et tog 
med en enkelt bibllet i hånden. Da 
han ikke er blevet efterlyst, må det 
formodes, at han er kommet hjem 
i god behold og har genoptaget træ
ningen i Skanderborg. 

Denne episode vil forhåbentlig ikke 
afskrække gutten fra at tage med næ
ste gang, Herning arrangerer inde
stævne, det vil være synd for begge 
parter, der uforskyldt fik brug for 
slogannet. 

Lilleputter: 

Dronningborg 
Viborg 
Skanderborg 

Drenge: 

Nykøbing M. 
Herning I 
Viborg 
Skanderborg 
Herning II 
Århus 
Silkeborg 

4 points 
2 
0 

12 points 
10 
8 

6 

4 
2 

0 

Juniorer: 

Nykøbing M. 
Dronningborg 
Århus 
Skanderborg 
Viborg 
Herning 

8 points 
·6

4

4
4
2

INDECRICKET I VIBORG 

Viborg arrangerede d. 19. marts inde
stævne for seniorer, og som sædvan
lig, må vi desværre sige, blev vi ramt 
af afbud på falderebet, uden det dog 
kunne slå os ud. Vi lavede kampene 
om, således at der blev max. 20 overe 
til hvert hold, men det skulle vise sig 
at være en dårlig ide, idet mange af 
de morsomme episoder, som opstår 
som følge af, at man skal forcere, 
udebliver med for mange overs til 
rådighed. 

Den vandrepokal, Viborg udsatte 
sidste år, blev ligesom sidst vundet af 
Nykøbing M., der i den sidste kamp 
måtte se sig besejret af Skanderborg, 

der indtil da ikke havde gjort meget 
væsen af sig. Men det skal siges til 
Nykøbing M.s forsvar, at pokalen på 
dette tidspunkt var i hus. 
Slutstillingen blev: 

Nykøbing M. 
Viborg 
Dronningborg 
Skanderborg 

kampe point 
3 4 
3 4 
3 2 
3 2 

Den 29. januar 1972 afholdtes i Vi
borg et indestævne for drenge med 
deltagelse af fem hold. Der spilledes 
alle mod alle i kampe med max. 10 
overe til hvert hold, og det viste sig 
hurtigt, at et mandskab skilte sig ud 
fra de øvrige, nemlig Herning. Med 
Freddy Sangild i spidsen gik herning
genserne ubesejret gennem stævnet, 

hvilket var overordentlig fortjent, idet 
de bedst havde forståelsen af de små 

hurtige løb ved gærdet. Men bemær
kes skal det, at andre lurede dem kun
sten af; og i Hernings sidste kamp var 
Århus, der gik frisk og uimponeret til 
sagerne, lige ved at overraske dem. 
Lidt ufortjent for øvrigt, at Århus 
ikke fik lov til at smage sejrens sød
me. Holdet var bedre end resultaterne 
viste. 

1. Herning
2. Viborg
3. Nyk. M.
4. Skanderborg
5. Århus

kampe point 
4 8 
4 6 

4 4 

4 2 

4 0 

0.D.

INDECRICKET I FLENSBORG 

Lilleputter: 

Viborg I 
Husum I 
Viborg II 
Husum II 

kampe point 
3 6 
3 4 
3 2 
3 0 

Århus deltog uden for turneringen. 

INDECRICKET I KERTEMINDE 

Juniorer: 

Kerteminde 
Fredericia 
Esbjerg 
Kolding 

Drenge: 

Munkebjerg Skole I 
Esbjerg 
Munkebjerg Skole II 

kampe point 
3 6 
3 4 
3 2 
3 0 

kampe point 
2 4 
2 2 

2 0 

INDECRICKET I KOLDING 

Drenge: 

Esbjerg 
Kolding I 
Kolding II 
Kerteminde 

kampe point 
3 6 
3 4 
3 2 
3 0 

UDSALG: En årgang for en ti'er 

IO 

Vi trænger til at få ryddet op i arkivet, så derfor indbyder vi som en engangsforanstaltning til et raskt 

lille udsalg. Så længe oplag haves kan vi tilbyde følgende årgange af »CRICKET« for 10 kr. pr. årgang: 
1968 - 1969 - 1970 - 1971. Til dækning af porto m.m. må desuden medsendes 5 kr. pr. samlet bestil

ling. Samtidig tilbyder vi indbinding af bladene for 25 kr. for indtil tre årgange. Henvendelse bedes 
rettet til redaktøren, Søren Nissen, Frederiksberg Alle 42 A, 1820 København V, ledsaget af en check på 
beløbet udstedt til DCF's kasserer Per Burmester. 

ALTID 100 BAT PÅ LAGER 

SLAZINGER e GRAY NICOOLS e HÅNDLAVEDE AUTOGRAFBAT 

HV. LÆRREDSBENKLÆDER KR. 59,50 e SLÅHANDSKER M.M. 

Forlang vor prisliste 

PORTS 
ØSTERGADE 12 
SILKEBORG 
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DET NÆSTEN 

ER DET 

M'ER HELE 

Tal: Jørgen Jønsson Tekst: Søren Nissen 

De to store AaB'ere dominerer i sjælden grad DCF's ajourførte 

individuelle rekordliste 

Det er snart længe siden, at »Cricket« 
bragte D.C.F.s rekordliste - ja, det 
var nærmere bestemt otte år siden, 
hvor alle rekorderne omtaltes i 10 års 
jubilæumsnummeret. Derfor fører vi 
den nu ajour, men denne gang nøjes 
vi dog med de individuelle rekorder, 

· og gemmer holdrekorderne til en an
den god gang.

Der er sket meget siden dengang, 
mange er faldet ud, men ikke så for
færdeligt mange nye navne er kom
met med, fordi den forløbne periode 
har været i helt utrolig grad domine
ret af to spillere. Det er - godt gættet 
- Mortensen og Morild, som næsten
har sat sig på alle de rekorder, der nu
engang kan sættes.

Mærk, at listen kun omfatter kam
pene under D.C.F.s æra, som startede 
i 1954. Her har vi helt pålidelige tal 
og pointsene er opnået i egentlige tur
nerings- og pokalkampe samt inter
nationale arrangementer under DCF's 
auspicier. En anden god gang vil vi 
vove os ud på det dybere vand og 
ajourføre dansk crickets nu over 100-
årige rekordliste, men denne gang 
nøjes vi altså med de største præsta
tioner i DCF's 18-årige historie (1954-
71). 

Vi starter med gærdespillet. Her har 
ni spillere i løbet af de 18 år formået 
at score over 5.000 points, og de to 
næste, Johs. Knakkergård og Harry 
Erichsen, skulle have gode chancer 
for at passere milepælen i løbet af 
1972. Men i front er jo Carsten Mo
rild, der mangler 393 points for som 
den første at nå de 10.000. Det skulle 
han snildt kunne nå i år, da han gen
nemsnitligt har scoret 533 points pr. 
år. 

FLITTIGST SCORENDE 
SIDEN 1954 

Carsten Morild 
Jørn Høj 
Henrik Mortensen 

Points 
9607 
7453 
6719 

Gns. 
33,7 
31,5 
36,1 

Axel Morild 
Hardy Sørensen 
Jørgen Morild 
Egon Jensen 
Henning Eliasen 
Finn Nistrup 
Johs. Knakkergård 
Harry Erichsen 

6372 
6308 
5840 
5655 
5286 
5205 
4931 
4785 

30,5 
29,8 
26,7 
22,1 
22,3 
25,7 
32,5 
26,1 

Morild må se sig passeret af Henrik 
Mortensen på listen over de spillere, 
der har scoret flest point på en sæson. 
Mange husker vel endnu den kamp 
for et år siden mellem Mestrene og 
Resten, hvor Henrik Mortensen havde 
chancen for som den første nogen 
sinde i dansk crickets historie at nå 
1.000 points på en sæson og at slå 
Børge Pockendahls »alle tiders re
kord« på 996 points fra 1946. Da 
Mortensen kun manglede 11 points i 
at nå Pockendahl serverede han en 
damegriber i hænderne på kasteren 
John Madsen. Men mon ikke Henrik 
Mortensen når det en anden god gang. 
Ellers besættes de første syv pladser 
af de to M'er plus Hardy SØrensen. 

FLEST POINTS PÅ EN SÆSON 

Henrik Mortensen 
Carsten Morild 
Henrik Mortensen 
Carsten Morild 
Hardy Sørensen 
Carsten Morild 
Hardy Sørensen 
Jens P. Morild 
Børge Helmersen 
Johan Luther 
Jørn Høj 

Points 
985 
864 
841 
826 
796 
777 
774 
743 
741 
737 
730 

Gns. 
65,5 
48,0 
84,1 
51,6 
44,2 
32,3 
36,8 
49,5 
57,0 
35,0 
45,6 

Ar 
1968 
1966 
1970 
1971 
1968 
1956 
1965 
1970 
1956 
1970 
1970 

Flest gange over 300 points på en sæ
son går også til Carsten Morild, der 
kun i to år siden 1954 ikke har pas
seret denne total. Men her følges han 
næsten til dørs af altid stabile Jørn 
Høj. 

FLEST GANGE OVER 300 
POINTS PÅ EN SÆSON 

16 gang.e: Carsten Morild. 
13 gange: Jørn Høj. 
12 gange: Henrik Mortensen. 

11 gange: Hardy Sørensen - Finn Ni
strup - J. Morild. 

10 gange: Axel Morild. 
9 gange: Klaus Buus - Henning Elia

sen - Egon Jensen. 
8 gange: Eigil Nielsen - T. Provis -

Ole lsaksson. 

Axel Morild kunne længe sidde på 
placeringen som den, der havde det 
bedste sæsongennemsnit i 1. division 
- 71,6 opnået i 1962 - men også han
måtte melde pas over for en af M
erne. I 1970 præsterede Henrik Mor
tensen et snit på 84,1 i førsteklasses
cricket. I England opnåede Boycott i
1971 et snit på over 100.

Ganske hyggelig er listen over de 
bedste i 2. division. Man kan nok sige, 
at de to K.B.'ere Eigil Nielsen og 
Børge Pockendahl havde større klasse 
end til denne række, men det der alli
gevel gør præstationerne hæderfulde 
er, at de er udført på et tidspunkt, 
hvor de to havde passeret zenit i de
res karriere. Pockendahl hjalp til på 
svingende 2. hold og Eigil Nielsen var 
med sine scorer med til at holde liv 
i K.B. på et tidspunkt, hvor denne 
klub var i en overhængende krise. En 
krise som senere ledere overvandt 
fuldstændig takket være det eneste 
middel: Ungdomsarbejde. 

DE STØRSTE GENNEMSNIT 
I 1954-71 

I. division:

Gns. Points 
Henrik Mortensen 84,1 841 
Axel Morild 71,6 430 
Henrik Mortensen 65,5 985 
Jørn Høj 55,l 441 
Carsten Morild 51,6 826 
Henrik Mortensen 50,0 600 
Klaus Buus 49,5 653 
Henrik Mortensen 49,2 591 
Carsten Morild 48,0 864 
Børge Lorentzen 47,7 477 

2. division:

Eigil Nielsen 127,0 508 
Eigil Nielsen 94,5 378 
Børge Pockendahl 75,0 300 
Eigil Andreasen 69,5 487 

Ar 

1970 
1962 
1968 
1962 
1971 
1965 
1971 
1964 
1966 
1959 

1962 
1963 
1957 
1962 
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John Jespersen 66,6 532 1967 
Henry Gade 64,5 452 1956 
Svend Eliasen 61,8 495 1957 
Eri. Krogh Andersen 61,7 555 1969 
H. J. Halling 61,6 616 1967 
Benny Pedersen 59,7 538 1961 

Det er bemærkelsesværdigt, at den 
største halvleg, der er opnået i DCF's 
historie, er scoret af en ungdomsspil
ler, SvanhoLms Lars Hansen med sine 
236 not out mod Ringsted i 1968. No
get lignende bliver jo nok vanskeligt 
at opnå, også fordi det med det nu
værende pointssystem ofte ikke vil 
have den store interesse at lade en 
gærdespiller komme så højt op. Den 
største 1. divisionsscore kommer fra 
Hardy SØrensens 181 mod Svanholm 
i 1968, hvor mestrene lemlæstede 
brøndbyhotdet i Brøndbyerne efter 
året i forvejen mod Svanholm at have 
lidt deres eneste turneringsnederlag i 
deres nu 11-årige karriere som mestre. 

DE STØSTE INDIVIDUELLE 
INNINOS 

236* Lars Hansen, Svanholm jun., 1968 
ctr. Ringsted. 

198* Børge Helmersen, Ringsted, 1956 
ctr. Sorø. 

189 Eigil Andreasen, Grenå, 1962 
ctr. B. 1913. 

181 Hardy Sørensen, Aa.B., 1968 
ctr. Svanholm. 

180* Jens Jensen, Korsør jun., 1959 
ctr. Roskilde. 

177* Svend Nielsen, Herning, 1955 
ctr. Viborg. 

174* Ole lsaksson, Svanholm, 1966 
ctr. Horsens. 

163 Carsten Morild, Aa.B., 1956 
ctr. Skanderborg. 

161 * Knud Randlev, Silkeborg, 1969 
ctr. Herning. 

158 Børge Sørensen, Aa.B. II, 1959 
ctr. Viborg. 

157 Ib Nielsen, Korsør jun., 1954 
ctr. Sorø. 

155* Svend Eliasen, Horsens, 1957 
ctr. Kerteminde. 

155 Hans Fausbøll, Hjørring, 1965 
ctr. Silkeborg. 

Ser man endelig på listen over dem, 
der har opnået flest centuries siden 
1964, er det egentlig bemærkelsesvær
digt få, der har lavet over fem. De to 
M'er kunne formentlig være oppe på 
de tredobbelte tal, såfremt lukninger 
ikke havde begrænset scoren og de 
100 må vel stå som noget dagligdags 
for dem, men for andre dødelige er 
det stadig en præstation, der bliver 
stående i erindringen - i hvert fald 
hos ham, der når de hundrede. 

FLEST CENTURIES SIDEN 1954 

Carsten Morild 17 
Henrik Mortensen 12 
Eigil Nielsen 9 
J. Knakkergård 7 
Hardy Sørensen 6 
Axel Morild 6 
Poul Offersen 6 

Og så til kastningen. Her må man nok 
sige, at fire .mand har skilt sig ud 
blandt de flittigste »gærdeædere«, 
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Lars Hansen 

Thomas Provis som den »bageste« af 
de fire hele 283 gærder foran nr. fem 
Erik Sørensen. Optagelse på denne li
ste er i øvrigt virkelig bevis for lang 
og tro gerning. Kun Henrik Morten
sen og Jørgen Jønsson har ikke været 
aktive seniorer siden 1954. 

FLEST GÆRDER SIDEN 1954 

Carsten Morild 
Hartmann Petersen 
Henrik Mortensen 
Thomas Provis 
Erik Sørensen 
Hans Rasmusen 
Jørgen Jønsson 
Egon Jensen 
Jørn Høj 
Erik Madsen 
Johs. Knakkergård 

Gærder 
1364 
1217 
1167 
1052 
769 
707 
698 
629 
621 
590 
566 

·Gns.
9,51

10,46
8,87
9,71

10,65
10,15
10,62
13,21
13,35
12,61
12,24

Den næste rekordliste har ikke det ud
seende, fordi koncipisten stammer, 
men fordi især Mortensen har været 
sådan ovenpå. Ni gange er en kaster 
nået over 100 gærder på en sæson -
seks gange har det været Mortensen, 
to gange Morild, og så klemmer Pro
vis sig lige ind en enkelt gang. Men 
danmarksrekorden på 128 gærder i 
løbet af en sæson, som Svend Morild 
satte i 1950, er ikke erobret. 

FLEST GÆ&DER 
PÅ EN SÆSON 

Grd. Gns. Ar 
Henrik Mortensen 123 8,1 1968 
Henrik Mortensen 117 9,3 1966 
Carsten Morild 115 8,8 1968 
Henrik Mortensen 112 8,8 1970 
Henrik Mortensen 110 8,9 1971 
Henrik Mortensen 109 8,4 1969 
Henrik Mortensen 109 9,5 1965 
Carsten Morild 107 6,4 1960 
Thomas Provis 102 9,8 1956 

Og så til de to sidste lister. Især for 
kasternes vedkommende gælder det, 
at det er Tordenskjolds soldater, men 
alligevel må man imponeres over, at 
Hartmann Petersen og Carsten Mo
rild kun en gang i løbet af de atten år 
har været under 30 gærder pr. sæson, 
og at Erik Sørensen og Hans Rasmu
sen er næsten lige så stabile. Og så 
skal vi lige have fremhævet et par 
spillere som Kjeld Grandahl og Her
luf Nielsen. Deres præstationer har 
ikke fået samme stjerneglans over sig, 
men for de to klubber, Kolding og 
Næstved, har de forholdsmæssigt be
tydet mindst lige så meget. 

NAET 30 GÆRDER PÅ EN 
KASTERE, DER OFTEST 
HAR NÅET 30 GÆRDER 
PÅ EN SÆSON 

17 gange: Hartmann Petersen og Car
sten Morild. 

16 gange: Erik Sørensen og Hans Ras-
musen. 

15 gange: Thomas Provis. 
14 gange: Jørgen Jønsson. 
12 gange: Henrik Mortensen og K. 

Grandahl. 
11 gange: Erik Madsen. 
10 gange: Jørn Høj. 
9 gange: Klaus Buus, Kjeld Kristensen, 

J. Knakkergård, Herluf Niel
sen.

FLESIE ANALYSER PÅ 5 GÆR
DER I EN INNINGS 

Hartmann Petersen 
Carsten Morild 
Henrik Mortensen 
Thomas Provis 
Jørgen Jønsson 
Hans Rasmusen 
Erik Sørensen 
J. Knakkergård
Jørn Høj
Kjeld Grandahl

Australske 

116 gange 
115 
105 
96 
68 
65 

64 
55 
50 
50 

KOOKABURRA 

cricketbolde 

Eneforhandling 

Wahl, Hostrups Have 52 
1954 København V. 

tlf. (01) 35 57 09 



Her er 
inspiration 
at hente 
for store 

0 

og sma 
Van,etænkning og 
sløvhed præger alt for 
. meget af den danske 
crickettræning. 
Læs her hvordan det 
også kan gøres. 
Det stiller krav til alle 
- men det vil også give
resultater

FOCUS 
PÅ 

INSTRUK
TION 

Crabtree har gjort 
meget for den danske 
instruktørstand. 
Men ensformigheden i 
træningen har han ikke 
kunnet udrydde 

Mens de fleste ældre spillere føler sig 

tilfredse med en træningsaf ten, hvor 

de har fået »et slag«, kastet lidt, 

hygges/udret, og skulle det gå rigtig 

vildt til, trænet lidt i markspil, så er 

dette i længden slet ikke tilfredsstil

lende for drenge. Man kan citere 

drenge, der har lagt cricket på hylden 

med begrundelsen: Jeres oldnordiske 
træningssystemer er ikke noget for 

mig ... 

Derfor bringer vi her en række råd 

fra kompetente udenlandske trænere 

om, hvordan en energisk træner kan 

tilrettelægge en træningsaften først og 

fremmest for unge spillere i det håb, 

at man kan blive inspireret rundt om

kring. 

En træningsaften må aldrig ende i 
trist rutine. Når en dreng går hjem 
fra den, skal han hver gang kunne . 
sige, at han ha:r lært eller set noget 
nyt. Og det er ikke let for træneren. 
Det kræver nøje omtanke. Man må 
planlægge over en lang periode, gå 
fra det simple over til det mere kræ
vende, og sØlige for, at der altid er fut 
og humør over det hele. 

· Enhver kan planlægge dette: Et
kvarter i nettet pr. gærdespiller, tre
bowlere i hvert net - mens resten af
drengene brydes eller fanger sommer
fugle. Fortsat uge efter uge kan det
føles dødsens trist for drengene.

I stedet for kunne en time planlæg
ges således: 

I. En introduktion på 20 minutter
til diskussion - eventuelt af de fejl, 
der blev gjort i den sidste kamp - for
klaring om enkeltheder i lovene, de
monstration af en enkelt detalje, 
f. eks. hvordan man kaster en out
swinger eller angriber bolden på den
bageste fod. I pauser, hvor drengene
ikke er ved gærdet, bowler eller træ
ner i marken, vil de så indbyrdes
kunne hjælpe hinanden med de fær
digheder, der netop er demonstreret.
Drengene skal vide, hvordan man ud
fører alle de forskellige ting og de
skal prøve dem, selv om det umiddel
bart ikke måtte ligge for dem.

På den næste træningstime tager 
man lige en kort gennemgang af det, 
der blev gennemgået sidst, således at 
man i løbet af en sæson kommer igen
nem alle spillets facetter. 

LI. Båsene skal naturligvis bruges til
kaste- og gærdetræning, og træneren 
skal her give gode råd. Men når det 
ikke er fuldstændige nybegyndere, 
man har med at gøre, er det et spørgs
mål om træneren ikke i begyndelsen 
af sæsonen, hvor spillerne mere har 

behov for at få øjet indstillet end gode 
råd, bør bruge sin tid væk fra nettene. 
Han skal sætte de spillere i gang, der 
ikke kaster eller er ved gærdet. En 
træningstimes succes er afhængig af 
hvad der forløber uden for båsene. 
Her skal drengene sættes i gang med 
aktiviteter, de selv kan udføre, mens 
træneren senere på sæsonen skal tage 
sig af dien enkelte spiller. 

HL Hvad er nogle af disse andre 
aktiviteter. For det første træning i 
individuelle færdigheder i kastning. To 
drenge i 6-8 meters afstand prøver 
f. eks. at kaste legspinnere eller goog
lies til hinanden. Andre øver sig i 
gærde- eller markspil. Ethvert lille 
spil, man kan hitte på for at skabe lidt 
konkurrence, er et · gode. F. eks. kan 
tre drenge stå en 5-6 meter fra hin
anden og prøve at skrue bolden med 
underarm mellem benene på hinan
den. Andre kaster underarmsbolde til 
hinanden, der er egnet til at opøve 
reaktionen i slippen, og nogle spiller 
måske non stop cricket. 

IV. Af og til kan træning på midten
erstatte nettræningen. Men dette for 
at checke markopstillingerne af, sørge 
for at der er koncentration og opbak
ning i marken, at løbene mellem gær
derne er i orden og for at kunne give 
anføreren gode råd. Træneren må del
tage med entusiasme, og det må ikke 
vare for længe. 

V. Hele holdet marktræner. Den
ene halvdel måske med slip-lignende 
træning og den anden med opsamling, 
indstik og gribning af høje bolde. 
Også her er det en gevinst, hvis der 
kan laves små konkurrencer ud af det. 

VI. Et eller andet afsluttende spil,
der kræver færdigheder i cricket. iHvis 
det sted, man træner, har en nogen
lunde hæderlig og jævn overflade, kan 
følgende lille spil bruges: Drengene 
deles op, evt. med tre-fire på hvert 
hold. IDer laves et afmærket areal, 
som fremkommer ved at man - f. eks. 
med et par gærdepinde - laver nogle 
målli,nier, som hvert hold skal for
svare. Holdene spiller to og to og af
standen skal være passende for alders
gruppen. Nu skal bolden kastes langs 
jorden - gerne med underhånd - og 
man får points (eller et mål) - når 
bolden passerer modstanderens mål
linie. Det er hårdt arbejde, men det 
giver fin træning i indstik, i hurtige 
reaktioner og i at bakke op.· Men der 
er mange andre småspil. 

Alle disse aktiviteter skal ikke udfø
res hver træningstime. Men der skal 
skabes variation, og den giver inter
esse og entusiasme. Det er måske slet 
ikke usandsynligt, at ikke også de æl
dre spillere ville have godt af et så
dant træningsmønster. 
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;rebet: Fingrene godt rund! om håndloge/, hænderne 

ammenslutrede. vens/re hånd på venstre lår. 

Vi begynder nu på uddrag af en arti

kelserie, som den australske instruktør 

og tidligere topspiller Peter Philpott 

har skrevet til »A ustralian Cricket«. 

Vi starter med hans artikel om gærde

spil. 

Gærdespil skal være baseret på an
greb. Angrebsstøddene både på forre
ste og bageste fod skal udvikles, men 
det er ikke ensbetydende med en op· 
fordring til at gå ind at hitte. 

En halvleg skal bygges op. Man 
skal give sig tid til at spille sig ind, 
før man slipper alle sine stød løs. 
Dette er ikke ensbetydende med lutter 
forsvar i de første 20 minutter, bolde 
med dårlig længde skal straffes, for 
ellers får marken chancen for at kom
me ovenpå. Gå efter enerne, spil lod
ret, få markspillerne til at tabe modet. 
At gærdespillerne scorer mange enere 
er i høj grad medvirkende til, at en 
kaster nedbrydes - langt mere end et 
enkelt vildt sving - selv om det også 
skulle ende med en firer eller sekser. 

Jeg selv lod ofte forsvarsspillet do
minere mit spil. Og jeg har erkendt 
min fejltagelse. Jeg undlod at udvikle 
angrebsstød på det bageste ben, og 
måtte derfor tit overlade initiativet til 
kasteren. Jeg håber, at andre kan lære 
af mine fejl. Man skal udvikle sine 
angrebsstød, for »angreb er nu en
gang det bedste forsvar«, og det er 
først og fremmest de korrekte an
grebsstød, som træneren skal opmun
tre til under træningen. 

UDGANGSPOSITIONEN 

Men lad os se på en gærdespillers ud
gangsposition: 

Den mest almindelige fejl er, at 
battet holdes med hænderne for me
get adskilt. Disse vidt adskilte hænder 
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kommer ofte, fordi unge spillere bru
ger for store bat. Det er nemlig ens
betydende med, at man må holde 
hænderne langt fra hinanden for at 
kunne styre battet. Derfor, vær sikker 
på, at battet er tilstrækkelig lille og 
let til, at man kan styre det med hæn
derne sammen. Hvorfor skal de hol
des sammen? Fordi de to hænder må 
arbejde i harmoni med hinanden for 
at de bedste resultater kan opnås. 
Normalt er den underste hånd fysisk 
den mest veludviklede og adskilt fra 
sin partner vil den være tilbøjelig til at 
gøre for meget af arbejdet - MED 
DE MEST SØRGELIGE RESULTA
TER. 

Holdes hænderne sammen på den 
øverste del af håndtaget, kan det være 
vanskeligt at bevare kontrollen over 
battet. Holder man dem helt forneden, 
kan kraften gå af støddene på den 
forreste fod, og tendensen til at spille 
for meget med den nederste hånd kan 
blive udtalt. 

Så hænderne skal holdes sammen 
nogenlunde midt på håndtaget. Alle 
fingre skal holde rundt om håndtaget, 
og hverken tommel- eller pegefingre 
må pege nedad. 

At beskrive selve grebet i få og let 
forståelige ord er svært, men se på 
tegningen. 

Den øverste hånds position kan 
checkes af ved at pegefingeren stræk
kes ud - den skal være omtrent pa
rallel med underarmen. Pege- og tom
melfingre på begge hænder danner to 
V'er - de skal være i forlængelse af 
hinanden. 

Hændernes korrekte udgangsstilling 
skal altid bevares - for den er ideel 
til alle stød. 

Grebet er nu korrekt - og så til ud
gangsstillingen. Den skal først og 

FOCU S 
PÅ 

INSTRUl{
TI O N 

fremmest være behagelig. For de fle
ste er det mest naturligt at stå med 
fødderne svagt adskilt, knæene Jet 
bøjet og begge fødder parallelle med 
slaggrænsen. Vægten fordeles ligeligt 
på de to fødder. At læne sig tungt på 
den forreste fod nagler denne til jor
den og telegraferer til kasteren, at 
man er tilbøjelig til at spille tilbage, 
mens vægten på den bageste fod giver 
en tilbøjelighed til at spille fremme. 
Altså - for at kunne spille fremme og 
tilbage med samme lethed skal væg
ten fordeles ligeligt. 

Ligesom kastning skal foregå side
læns, så skal gærdespillet også. Gærde
spilleren skal se på kasteren over den 
forreste skulder med hovedet op og 
øjnene i samme niveau. Kryb ikke 
sammen, man skal alligevel rejse sig, 
før stødet kan spilles. Men husk at 
juster udgangspositionen i forhold til 
kasterens position i afleveringsøjeblik
ket. 

Mange spillere har en tilbøjelighed 
til at komme for meget rundt, således 
at de næsten har ryggen mod kaste
ren. Derved skaber de et blindt sted 
for sig selv, hvad angår bolde på leg
pinden og uden for denne. På den 
anden side - mange ældre spillere ta
ger udgangsposition med brystet for 
meget mod kasteren. Nogle siger -
noget brutalt - at det skyldes, at hal
sen er blevet for stiv med årene. De 
der spiller med brystet vendende mod 
kasteren er ude efter at spille bolden 
mod on-siden, og er normalt forberedt 
på at gøre det ekstra arbejde for at 
kompensere for deres sårbarhed på 
off-siden. Mange af disse spillere er 
erfarne, kender den rigtige metode, 
forstår fordelene og bagdelene ved, 
hvad de gør, men mener, at sådan 
passer det nu engang dem bedst. Men 
det er uklogt af unge spillere at ko
piere dem, indtil de fu1dtud forstår -
og har eksperimenteret med den orto
dokse metode. 

Udgangsstillingen er nu i orden, og 
battet skal placeres et sted. Mange 
sætter det mellem fødderne, andre ud 
for lilletåen på bageste fod og atter 
andre helt bagved foden. Der er så 
mange store spillere, der har brugt 
forskellige metoder, at der ikke er no
gen grund til at diskutere dette, så 
længe man føler sig tilpas. Men det 
afgørende er, at man forstår, at stedet, 
man placerer battet, er afgørende for, 
om man skal bede om »midt-midt«, 
»midt-og-leg« eller »en leg-pind«. Men
mere om det næste gang.



Pengene dirigerer: 

Den 4. turnering giver 3 millioner lu. 
Har nogen haft svært ved at hitte rede i de tre turne

ringer, som de engelske counties i øjeblikket er invol
veret i, kan vi kun trøste dem med et: Det bliver 

værre. 

Det er nu en kendsgerning, at den fjerde turnering 
i England startes i 1972. Tobaksfirmaet Benson og 

Hedges kommer til at stå som sponsorer for en cup

turnering med endages kampe. De 17 counties plus 
Mi nor Counties (nord) og Minor Counties (syd) samt 

Oxford og Cambridge University på skift inddeles i 
fire grupper med 5 hold i hver, der mødes alle mod 

alle, hvorefter nr. 1 og 2 i hver gruppe går videre. 

De afsluttende kampe spilles efter cupsystemet. Hvert 

hold får 50 overe ved gærdet. 

Benson og Hedges betaler i alt 160.000 pund - eller 
sådan noget som 3 millioner kr. for at få turnerin
gen opkaldt efter sig. 

Derudover har man jo Gi!lette Cup-turneringen 
med 60 overe til hvert hold, spillet helt efter cupsy

stemet, for den betaler Gillette lidt under 600.000 kr. 
årligt, og John Player league, en søndagsturnering 
med 40 overe til hvert hold. Den betaler John Player

selskabet ca. l ½ million kr. for pr. år. 

Alt i alt regner man med, at der, radio- og fjern

synsafgifter indberegnet, kommer ca. 7 millioner kr. 

ind i crickets kasse gennem denne form for subsidier. 
Når man taler om penge, skal man ikke nævne 

county-turneringen. Det er den fornemste med tre 

dages kampe, men den får mere og mere en sekundær 

placering, fordi folk ikke gider se på den (nu spilles 
den nu også på hverdage), af hvilken grund der ikke 

er nogen penge i den. 
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Mens en dages cricket i begyndelsen har mødt stor 

modstand, ser man nu mere og mere ud til at accep
tere det. County-turneringen er nedskåret fra 24 

kampe til 20 for at give plads til Benson og Hedges
cuppen, og county-turneringen holdes økonomisk 

oppe af endages-turneringerne. 

Vinderne af de tre turneringer i 1971 blev: County

turneringen - Surrey, Gillette Cup'en - Lancashire og 

John Player - Worcestershire. 

Australien er Englands modstander den kommende 

sommer. Landet skulle have mødt Sydafrika hjemme 

i denne vinter, men cricket-samkvem med Sydafrika 

er jo for tiden ikke muligt. 

I stedet mødte Australien et »Verdens-hold«, under 

anførsel af Sobers. Selv om »Verdens-holdet« vandt 
serien, skuffede det en del, og det er nok sidste gang 

man griber til den slags løsninger for at skaffe erstat

ning for Sydafrika. 

Men i hvert fald fik Australien skaffet sig træning 
og selvtillid før kampene i England. 

I Indien havde man - før Pakistan-krigen - cricket

stadion i Bombay stoppet fire dage i træk (30.000 

mennesker pr. dag) for at se en cupfinale, og det si
ges, at skolebørnene nægter at spille andet end cricket. 

Hverken fodbold eller hockey kan længere konkur
rere. Landet badede sig længe i triumfen efter test

sejren i England i sommers, og spillerne er blevet fej

ret som popgrupper, mens firmaer har udnyttet sejren 

i enhver henseende til at skabe sig reklame. 

Nis. 

DØDSFALD 

Svend Åge Nielsen 
En af Nykøbing M. Cricket Clubs gode og interes-

_J_serede støtter, Svend Aage Nielsen, er død efter nogen 

tids sygdom. Han blev 54 år. Han var i sine unge år 

en ivrig spiller på Nykøbings førstehold og siden, da 

sygdom hindrede ham i at videreføre spillet, en dygtig 

og trofast bestyrer af Nykøbings klubanlæg. Han og 

hans familie tog med aldrig svigtende gæstfrihed imod 
de tilrejsende spillere. Nykøbing M. Cricket Club har 

lidt et stort tab ved Sv. Aa. Nielsens alt for tidlige 
død. 

Nu haster det, hvis man vil have: 

CRICl{ET 
- hvordan det skal spilles

Einar Wium 
Berlingske Tidendes tidligere sportsredaktør Einar 

Wium er død 79 år gammel. Wium, der som student 

kom fra Holstebro, blev en udmærket cricketspiller 

i K.B., men det var som skribent han ydede sin stør

ste indsats for dansk idræt. Wium var en sportsjour

nalist af den gamle skole, hans meninger og kritik stod 

der respekt om. Engelsk sport havde hans særlige in

teresse og hans viden om engelsk cricket var meget 

stor. 

DCF ligger stadig inde med et oplag af den nye 

instruktionsbog, men det tynder ud i eksemplarerne. 
Vil man derfor sikre sig dette værk, haster det. Det er 

en rigt illustreret direkte oversættelse af MCC's in
struktionsbog. Indbundet. 95 siders værdifuldt stof 

for 20 kr. Eksemplarer bestilles hos Per Burmester, 

Gørtlervej 1, 9000 Aalborg, telf. (08) 12 04 77. 
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Ben for loven og dens rette anvendelse 
■ 

igen 
»For 1972 gælder Lov 39 - »ben for«

- som den står i 4. udgave af »Love 

for Cricket« med tilføjelse af en yder

ligere prøvenote, der går ud på, at så

fremt dommeren mener, at slåeren 

ikke har gjort et virkeligt forsøg på at 

spille bolden med boldtræet, skal han, 

hvis der appelleres, dømme slåeren ud 

med »ben for« på en bold, der pitcher 

i off, selv om bolden rammer slåeren 

uden for rektanglet. Dommeren må 

selvsagt være overbevist om, at bol

den ville have ramt gærdet. 

Den egentlige forskel fra 1971 er, 

at slåeren nu igen kan dømmes ud 

med »ben for« på en bold, der pitcher 

i off, rammer slåeren inden for rekt

anglen og ville have ramt gærdet. 

I lighed med sidste år gengives vej

ledende tegninger. 

Step. 

Tilskud til materiel 

Bold 1 IKKE UDE. 
Bolden rammer gær
despilleren uden for 
rektanglet, og han 
gør et virkeligt for
søg på at spille bol
den med boldtræet. 
Bold 2 UDE. Bolden 
rammer gærdespille
ren inden for rekt
anglet. 

Bolde 1 og 2 UDE. 
Gærdespilleren gør 
ikke noget virkeligt 
forsøg på at spille 
bolden med bold
træet. 

Bolde 3 og 4 UDE. 
Bolden pitcher 
rektanglet. 

Bold 5 IKKE UDE. 
Bolden pitcher uden 
for legpinden. 

Ansøgninger om tilskud til cricketmateriel til ungdoms
hold skal være indsendt senest d. 10. maj 1972. 

til materialetilskud vil blive uddelt straks efter indsendel
sesfristens udløb, således at ansøgninger, der enten ind
sendes for sent eller ikke indeholder de krævede oplysnin
ger, ikke vil komme i betragtning. 

Tilskud ydes på baggrund af det antal ungdomshold, 
der fuldførte sæsonen 1971 for den pågældende klub samt 
klubbens økonomiske forhold i øvrigt. 

Ansøgningerne indsendes til Jørgen Morild, Fenrisvej 6, 
8230 Åbyhøj. 

Kun klubber, der deltog med ungdomshold i 1971 vil 
komme i betragtning. 

-

Kurser 
Ansøgningerne skal indeholde følgende oplysninger om 

klubbens cricketungdomsafdeling: Antallet af spillere, år
ligt kontingent pr. medlem, sidste års materieludgift, sid
ste års rejseudgift minus tilskud fra forbundet. Eventuelle 
kommunale tilskud må oplyses, herunder om ungdoms
afdelingen drives som interessegrupper. Ansøgningen skal 
være bilagt et eksemplar af klubbens sidste regnskab. 

Der gøres opmærksom på, at hele det disponible beløb 

-

Under ledelse af den engelske træner Jock Livingstone af
holdes kurser for instruktører på Aa.B.s anlæg i ugen den 
8.-13. maj og på A.B.s anlæg i ugen den 15.-20. maj. 
Kurserne arrangeres over tre dage eller over en hel uge. 
Nærmere oplysninger hos Aksel Morild, Blåsigvej 31, 
Hjørring, telf. (08) 92 55 50 (aften) eller (08) 92 31 11, 
lokal 29 (forretning). Tilmeldelse skal ske i løbet af få 
dage. 

Turneringsmeddelelser og dommermøder 

TURNERINGSMBDDELELSER 

Pokalfinalen er fastsat til lørdag den 24. 
juni. Kampen spilles på AB's bane, og 
DCF har truffet aftale med TV om 
transmission. 

Pauserne i 1. divisionskampene er som 
i fjor fra kl. 12,00-12,30 og 14,45-15,00 
og ikke som fejlagtigt angivet i tur
neringsprog rammet. 

Frem III er efteranmeldt i A-rækken 
(kreds 34). Følgende kampe skal her
efter indføjes: 27. maj: Frem III-Køge 
II, 24. juni: Sorø II-Frem III, 8. juli: 
Ringsted III-Frem JTI, 6. august: Frem 
III-AB IV, 2. september: Svanholm JJI
Frem III.

AB har trukket sit drengehold i kreds 51 

Afleveret til postvæsenet den 25. april 1972 

De københavnsk/sjællandske distrikts
ungdomsudvalgs pokalturnering for 
drenge spilles efter følgende program 
den 7. maj på Svanholms bane: Kl. 9,30: 
KB-Køge (I), kl. 11,45: Svanholm-Glo
strup (2), kl. 14,30: Vinder I-Vinder 2 
(3). Samme dato på Ringsteds bane:· 
KJ. 9,30: Roskilde-Slagelse (4), kl. 12,30: 
Vinder 4-Ringsted (5). Den 11. maj på 
Svanholms bane: Vinder 3-Vinder 5. 

Kampene spilles med 20 overe til 
hvert hold og højst fire overe til hver 
kaster. 

DOMMERMØDER 

Der er afholdt dommerkurser med god 
tilslutning i Skanderborg, Roskilde og 
Ålborg. Møderne blev ledet af Douglas 
Steptoe, der foretog gennemgang af 
love og turneringsbestemmelser med 
særlig henblik på nyhederne. 

Ved de efterfølgende diskussioner 
forelagde Douglas Steptoe sine tanker 
om en bedre uddannelse af dommerne, 
herunder muligheden af at indføre en 
dommereksamen, der skulle give ret til 
større honorar. 

Dommerkursernes form blev disku
teret, og Steptoe efterlyste flere inter
esserede til at tage del i dette arbejde, 
idet han anså det for usundt og uheldigt, 
at en enkelt mand sad på hele dette om
råde. 

Der fremkom planer om dommer
møder ca. tre gange årligt i de respek
tive kredse, hvilket med tiden måske 
kunne føre til en egentlig dommerklub. 

Fra dommerside efterlystes en ny ud
gave af cricketlovene, ligesom det hen
stilledes til DCF, at begge dommere blev 
orienteret om en sags udfald i tilfælde 
af protester og indberetning af spillere. 

Wilh. Burmesters Bogtrykkeri A1S - Aalborg 


