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Formanden har ordet: 

Hvad vil vi med dansl< cricket? 
På redaktørens opfordring har jeg for
søgt kort at gøre rede for, hvilke tan
ker, jeg personlig har om D.C.F.'s ar

bejde fremover - især vedrørende de 

rent spillemæssige forhold. 

Det skal understreges, at kun nogle 

af disse synspunkter er behandlet og 

tiltrådt af bestyrelsen. 
Målet må være en styrkelse af 

dansk cricket, såvel kvantitativt som 

kvalitativt. Det er min opfattelse, at 
det væsentlige i første omgang er den 

kvalitative forbedring. Der er alt for 
mange, der kan for lidt, og de, der 

opnår en også international acceptabel 

standard, opnår den så relativt sent, 

at de i landskampsammenhæng kun 
er på toppen i relativt få år. I 1972 

slog vi for første gang Holland, og 
det var mit håb, at vi i 1973 kunne 

have besejret også Irland. Med de 
pauser, som åbningskasteangrebet på 
landsholdet vil holde i 1973, må for
ventningerne formentlig skrues noget 

ned. Udviklingen i11ustrerer fuldt ud 

Dansk Crickets situation og understre

ger behovet for nytænkning i forbun
det. 

Denne nytænkning bør have ordet 

»talentpleje« som grundlag, og det er
her tanken, at forbundet skal være
aktivt i hvert fald fra drengealderen.
Vi har forsøgt at knytte kapaciteter til
dette arbejde f. eks. Carsten Morild,
Jørgen Jønsson, Otto Gade m.fl., der

har givet tilsagn. Det er herefter me

ningen, at forbundet hvert år inden

sæsonen inviterer et antal drenge og
juniores på et eller flere week-end
kurser, hvor man vil forsøge ikke ale
ne at foretage instruktion, men også
at forsøge at tale taktik og lign. med
deltagerne, altså forsøge at lære delta
gerne at spille cricket i videste for
stand. Umiddelbart før den interna
tionale sæson for ungdomshold afhol
des landsdelsstævner for såvel drenge

som juniores.
Internationale arrangementer bør -

med henblik på opnåelse af rutine på 
et så tidligt et tidspunkt som muligt -
gennemføres allerede fra drengealde

ren. 

Som det fremgår af turneringspla

nen har vi allerede i år juniorlands

kampsamarbejde med Holland, og der 
er positiv tilkendegivelse fra Holland 
vedrørende en gentagelse af arrange

mentet i 1974, idet der nu over junior

landskampen forsøges gennemført 

drengelandskamp. Kampene spilles i 
Holland. 

Foreløbig er der for juniorerne ar
rangeret periodiske besøg i England. 
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Endelig er der rettet henvendelse til 

»English School Cricket Assosiation«
om besøg af stærke skolehold.

Efter afholdelsen af de internationa

le ungdomsarrangementer planlægges 

afholdt opfølgningskurser, hvor erfa

ringerne fra de afhol'dte kampe vil bli
ve forsøgt slået fast. 

En gruppe, som hidtil har ført en 

noget tilbagetrukket tilværelse, er ung

seniores, d.v.s. spillere i aldersklassen 
18 til ca. 23 år. Det er min tanke, at 
der også for denne aldersgruppe skal 

ske en udvidelse af antallet af for

bundsarrangementer. Det er således 

mit håb, at vi fra 1974 kan få etable

ret 2 årlige egentlige seniorlandskam
pe udover kampene mod BAO R, så
ledes at der i kampen mod sidstnævnte 
kan stilles et i hovedsagen ungt hold. 

Det er ligeledes mit håb, at forhand
linger med Holland, Irland og even
tuelt Wales vil resultere i aftaler om 
egent I ige ungdomslandsholdssamarbej

de. For denne aldersgruppe forsøges i 

øvrigt arrangeret kampe mod forskel

lige county-colts-hold. 
Som det vil ses, er det en meget 

væsentlig ændring af den hidtil førte 

politik vedrørende internationale ar
rangementer, men det er min opfat
telse, at en virkelig kvalitativ forbed
ring kun kan finde sted, såfremt de ta
lenter, som vi givetvis har mange af i 

DCF, på et tidligere tidspunkt pilles 

ud og får til deres styrke svarende op

gaver i rimelig mængde. Dette skulle 

også sikre, at deres udvikling henimod 

international acceptabel standard sker 
hurtigere, hvorved antallet af kvalifi
cerede spillere til disposition for vort 

testhold alt andet lige skulle blive 
større. Dette vil yderligere medføre 
øget konkurrence om pladserne, hvil

ket aldrig har været til skade for stan
darden. Man kan også håbe på, at 

talentplejen vil betyde en forøgelse af 

interessen og højnelse af sandarden 
rundt om i klubberne. 

Nu er der naturligvis andre opgaver 
for forbundet end den omtalte ta'lent
pleje, og 2 problemer, der trænger sig 
på, er instruktøruddannelse og dom
meruddannelse. Skal vi have en for

øget standard, må der også ske for
bedring på disse felter. 

Der er for første gang i 1973 af

holdt instruktørkursus efter nye ret

ningslinier, og sådanne kurser håber 

vi at kunne gennemføre også frem
over. 

Hvad angår dommere og dommer
uddannelse har bestyrelsen nedsat et 
udvalg, som har afgivet betænkning, 

der i pricippet er tiltrådt af bestyrelse. 
Det er mit håb, at nyskabelserne på 

dette område vil kunne slå igennem 

alferede fra 1974, og der vil senere her 
i bladet blive gjort nærmere rede her
for. 

Endnu en ting, som vil blive taget 

op, er forholdet mellem klubberne og 

forbundet. Det vil blive fastlagt, hvil

ke opgaver, der er klubbernes, og hvil

ke der er forbundets. Skal vi kunne 
gennemføre det her skitserede pro

gram i sin fulde udstrækning - for
mentlig fra 1975 - vil det betyde et 

budget af størrelsesordenen 250.000-
260.000 kr. pr. år. Så vidt det på nu

værende tidspunkt kan skønnes, skulle 
der være realistiske mu1'igheder for at 
opnå indtægter af den nævnte størrel

sesorden, men man må nok i klubber

ne indstille sig på, at der ikke vil ske 
nogen forøgelse af de beløb, forbun
det udbetaler som rejsegodtgørelse, 

materialetilskud m.v. Derimod håber 
jeg at kunne få tilstrækkelige midler 
til at kunne støtte oprettelsen af nye 
klubber - sånl med råd som med dåd. 

Cricket 
Ansvarshavende redaktør: Søren Nissen, 
Frederiksberg Alle 42 A, 18 20 Køben
havn V. tlf. (Ol) 22 11 22, (kl. 9-17 tlf. 
(0 I) I 3 45 70. 
Faste medarbejdere: Per Burmester, Ove 
Dalsgård, Lars Henrikse,,, Jørgen føns
son (statistik), Thomas Petersson, Roland 
Walcl. 

Passivt medlemskab af DCF, der med
fører tilsendelse af ,Cricket«, tegnes hos 
redaktøren eller hos Per Burmester, 
Gørtlervej l ,  9000 Aalborg, tlf. (08) 
12 04 77. Pris: 35 kr. årligt for medlem
mer over 18 år, 25 kr. årligt for medlem
mer under 18 år. 
Flytning skal meddeles til postvæsenet. 
Henvendelser om uregelmæssigheder i 
leveringen bedes rettet til Per Burmester. 
Giro: 94302. 
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Sådan føltes det for landsholdets Ul<, i AaB og Skanderborg, da det meldtes 

at Henrik Mortensen og Jørgen Steen Larsen ikke spiller i år - På rundtur hos !dubberne. 

I år vil vi helt undlade at udtale os om, 
hvem der bliver nr. sjok. Vi har gjort 
det tidligere og troet, at det kunne ta
ges for hvad det var, men forudsigel
serne er opfattet hist og her på noget 
aparte måder. Klubber, der blev tippet 
til at ende pænt, tog det som selvfølge
ligheder, mens enkelte af de klubber, 
der blev tippet til at ende i den kedelige 
ende, opfattede det som uforskammet
heder. Ja, såfremt en klub blev tippet 
til at rykke ned flere år i træk uden at 
gøre det, har man endda været ude 
for beskyldninger om at »Cricket«, 
hvilket i foreningernes terminologi 
blev til DCF, ønskede klubbens snar
lige undergang. 

Selvom sligt vel nærmest burde give 
anledning til en undersøgelse af psyko
logiske mekanismer med særligt hen
blik på forfølgelsesvanvid har vi altså 
taget konsekvensen, og skal uden vi
dere palaver gå over til at referere, 
hvad vi fra klubberne i 1. division har 

fået at vide om mandskab og forhåb
ninger til den kommende sæson (sid
ste års placering i parentes): 

AaB (nr. 1): 

Henrik Mortensen. Spiller han - spil
ler han ikke. Ja på det skrivende tids
punkt - i slutningen af april spiller 

han ikke, og selv om AaB's cricket
formand Flemming Sørensen giver ud
tryk for, at han nok dukker op, når 
græsset bliver grønt, kunne et inter
view i Jyllands-Posten tyde på det 
modsatte. Henrik Mortensen har ka
stet sig over fodbolden og spiller på 
AaB's danmarksseriehold. Men med 
tilgang af Leif Busk fra Chang og ud
nyttende den lovende, men hidtil lidt 
»flyvske« Henrik Fliigels utvivlsomme
evner som fastbowler fuldt ud, er AaB
godt stillet, men for landsholdet vil
Henrik Mortensens farvel være tungt
at bære. Hemming Sørensen fortæller,

at spiller Henrik Mortensen ikke, reg-

ner man med at bruge Poul Wøhlck, 
der er villig til at tørne ud om nød
vendigt. Men Henrik kommer ikke 
med uden at træne, understreges det. 

Det ville også ligne Henrik Morten
sen dårligt, om han i det hele taget 
,ville stille op uden efter en 100 % 
forudgående indsats. 

Skanderborg (nr. 2): 

Jørn Steen Larsen spiller ikke i 1973! 
En nyhed for de fleste, men holder 
den? 

Ja hvem ved, men sligt har han i 
hvert fald meddelt Skanderborg, idet 
han ønsker at bygge hus. Den øvrige 
garde tørner ud, og Steen Larsens 
midlertidige farvel(?) vil utvivlsomt 
betyde, at en bowler som Leif Han
sen vil blive benyttet i 1. division, og 
måske at Steen Larsen på hyggebasis 
vil begynde at få en ret afgørende ind
flydelse på 2. division. Også John 
Madsen regnes kun for et usikkert 
kort i år. 

B. 1909 (nr. 3): 

Klubben er vred over at komme til at
møde Skanderborg i første kamp, idet
fynboerne føler, at sidste års bronze
placering burde medføre, at en sådan
turneringsplanlægning blev undgået.
B. 1909 blev i 1970 nr. 10, i 1971 nr.
11 og i 1972 nr. 3. I 1972 rådede klub

ben over keeperen Niels Torp Ander
sen, hvis samarbejde med legspinneren
Suleman Khan gav udslaget i mange
tætte kampe. Nu har Niels Torp sagt
farvel, og i stedet for at beklage sig,
burde B. 1909 med sine bedrifter på
banen bevise, at klubben ikke er nogen
»døgnflue« i toppen af 1. division.
Vises der bestandighed her, skal klub
ben nok fremtidig komme med i de
formodede topslutkampe.

Forøvrigt har B. 1909 fået tilgang 
af Kertemindes og ungdomslandshol

dets Peter Palle Klokker. Et bekendt-

skab, som både Klokker og B. 1909 

kan få meget ud af. Desuden dukker 
Mogens Christensen (ex-landholdsspil
ler) op igen. 

Svanholm (nr. 4): 

Hele den gamle garde tørner ud. Træ
neren Niels J. Lorentzen har forladt 
de brøndbyske græsgange for at ven
de tilbage til sin gamle klub, KB, og 
Svanholm har overtalt en af »stjerner
ne« fra den gang klubben hed Schnee
kloth, nemlig Bent Henriksen, til at 
overtage hvervet på et tidspunkt, hvor 
klubbens ungdomsafdeling begynder 
at presse på med hensyn til en 1. divi
sionstilværelse. Forøvrigt har Svan
holm indrettet en fjerde bås, og har 
gode forhåbninger om et klubhus. Det 
skal a'ltsammen stå på Brøndby-banen 
- men der er som bekendt også god
plads i forvejen.

Chang (nr. 5): 

Johan Luther er rejst til København, 
Leif Busk er gået i AaB, Ole Kjeld 
Kristensen er holdt op, og Søvsø er 
tvivlsom. Hvis det ikke var Chang, 
troede man ikke på, at det gik. Troels 
Nielsen, den dominerende juniorspiller 
fra i fjor, og Henning Olesen får tun
ge byrder at løfte. De får hjælp fra 

juniorafdelingen i form af Jens J. Pe
dersen og Michael Jensen. Finn An
dersen har afløst Ole Kjeld Kristensen 
på formandsposten. 

Hjørring (nr. 6): 

Efter et sabbatår med en enkelt kamp 
for Viborg i 1972 vender 1971 's fø
rende kaster (dengang KB) Ole Chri
stoffersen hjem til Hjørring, hvor han 
vil gøre kasteangrebet til et af de bed
ste herhjemme. Får anføreren holdet 
til at gå op i en højere enhed, og får 
de unge det ventede gennembrud, er 
der gode tidender i vente fra det nord-
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jyske, selvom Torben Vandsted siger, 

at han har mistet lysten. 

Soraner (nr. 7): 
Træningsmuligheder har klubben in

gen af før sæsonen, da båsene flyttes 
og først bliver klar ind i maj. Allan 
Bloom er på Philipinerne for sit fir
ma, og dukker først op i juni, Frank 
Pearson er ude af spillet den første 

måned af sæsonen p.g.a. en knæska

de, som tidligere har plaget ham. Men 
Hans Rasmusen har man - og alene 

det er garanti for kvalitet. 

Ringsted (nr. 8): 
Her regner man med, at den i fjor er
hvervede rutine i 1. division giver en 

bedre placering i år. Mandskabsmæs

sigt er alt ved det gamle. Ringsted er 

en af de selvforsynende klubber, der 

ikke er afhængig af tilfældig tilgang. 

KB (nr. 9): 
Klubbens ømme punkt, kastningen, er 

lidt mindre ømt, idet man stoler på, 

at pakistaneren N. A. Sami, der i få 

kampe i fjor viste styrke, ikke bræn

der den af i år. Også formand Frou
lund vil' dukke op hver gang, og en 

eller anden betydning kan det vel få. 

Derimod har en af de gode gamle hæ

derkronede o.s.v. Hans Jørgen Halling 

bebudet sit farvel. Andenholdscricket 
er, hvad han vil være med til fremti

dig. 

AB (nr. 10): 

Tilgang af Johan Luther og Niels 

Torp. Juniorerne fra i fjor, Freddy 

Nielsen og Lars Christensen, vil for

mentlig blive benyttet. Peter Hargrea
ves og Provis har stillet sig til rådig

hed for AB's UK til alle hold (dog 

kun seniorhold, tilføjer Provis, selv 

om han vel snart har nået den alder, 

hvor han igen kan bruges på lilleput
holdet (undskyld)). 

Slagelse (nr. 1 i 2. division): 
Erik Sørensen mener, at toget kører 
for sidste år. Selv om lokomotivet nu 

er dieseldrevet, foler han altså, at det 

er på tide at stille det i remise. Klub
ben venter sig meget af de tre juniorer 
fra i fjor, Alf Sørensen (søn af Erik), 
Vagn Petersen og Bo Christiansen. 

Frygter alligevel sæsonen, fordi Leif 

Petersen - fjorårets kastestjerne sam
men med Erik Sørensen - er rejst til 

Sverige og kun lejlighedsvis kan stille 
op. 

Sorø (nr_ 2 i 2. division. Rykkede 
-op efter sejr i kvalifikationskamp 
over Nyk. M.): 
Ny mand i Michael Nissen fra Hu

sum. Regner med hårde tider. Bliver 
ikke deprimeret over nederlag, og fø
ler ikke verden falder i grus, fordi 
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opholdet kun skulle blive etårigt. Glæ

der sig til at præsentere »Danmarks 
skjønneste bane« og nyt klubhus for 

1. divisionsklubberne.

Fra 2. og 3. division forlyder det: 
at Horsens har fået tilgang af den tid
ligere Hjørring-spiller Per Nielsen, der 

tillige har slået sine folder i Køge og 
KB. Horsens har forøvrigt fået livets 

barske realiteter at føle med hensyn 

til det økonomiske, idet afdelingen nu 

må klare sig selv. Man pønser på at 
Hytte til en anden bane (i en park) for 
at undgå de lidet tilfredsstillende for

hold i Horsens Idrætspark, hvor man 

deler bane med fodbolden. 

at Silkeborg håber på unge folk fra 

juniorafdelingen. 

at Glostrup har måttet spille andespil 

hele vinteren for at klare de uhyrlige 

udgifter, klubben som eneste sjællæn

der i 2. division kommer ud for, og at 

man også her arbejder på at flytte ba
nen ud i en park. 

at Esbjerg har »fyret« adskillige af 
den gamle garde, der nu spiller på 2. 
holdet til fordel for de mange lovende 

ungdomsspillere. 

Christian Ankersø, Esbjerg 

at samme Esbjerg, der takket være 

andespil har en økonomi, som enhver 

1. divisionsklub i fodbold ville drøm
me om, har engageret en engel'sk træ
ner, Stephen Goldthorpe, i 14 dage
før sæsonen, købt og betalt ham og

udnyttet ham til sidste blodsdråbe.

Han har blandt andet været med til at

opfostre 24 nye drenge, som man
skaffede for en måned siden ved hjælp
af et pølse- og sodavandsgilde.

Per Langmach, Esbjerg 

at Esbjerg (der er vældig leveringsdyg

tig i nyheder), sender 21 seniorspillere 

til England i juli i en uges tid, hvor 

der skal spilles 3 kampe. Rejsen beta
ler klubben stort set, dog må spillerne 

selv betale det særlige sæt tøj, der sys 

til alle turdeltagerne. 

at Nykøbing Mors har 75 års jubi

læum med masser af arrangementer 
og med store forventninger om en 1. 

plads i divisionen. Disse bestyrkes af, 
at Azar Ali har fået lysten igen og 

atter vil lyse op med sin gode teknik. 

at morsingboerne i påsken spillede en 
kamp mod »undvegne« nykøbingen
sere. Der var spillere på de to hold til 

mange bestyrelser og et 1. og 2. divi

sionshold. Blandt de »undvegne« kan 

vi nævne Otto Gade, Esbjerg, Peter 
Sørensen, Viborg, P. V. Jensen, Glo

strup, Kjeld Lyngsøe, Skanderborg, 

Kaj Ove Jensen, Bent 0. Andersen og 

Folmer Christiansen, Herning, samt 
Torben Stetkjær, Hjørring. Folk, der 

for manges vedkommende har haft 

stor, for ikke at sige afgørende betyd

ning i deres nye klubber. 

at Køge har fået det dejligste nye 

klubhus med møblement af det fine
ste og sarteste lyse træ. 

at Frem, der har måttet afgive nogen 

af sine spillere fra Sverige til Soraner

ne (J. Reddy) og til Roskilde, har en

treret med den engelske ambassade, 
der nu forsyner klubben med et halvt 

andethold, så de »gamle« fremmere 

kan hygge sig på tredieholdet. 

at Koldings Ole Madsen nu spiller i 

Husum, hvor han har fået arbejde på 
Henry Buhls fritidshjem. 

at de□ førende gærdespiller i 3. divi

sion øst i 1972 Kogs Reddy sammen 

med J. Virapen har forladt Frem for 

at spille i Roskilde. 

at Viborg har fået tilgang af Dron

ningborgs gode all rounder Patrick 
Joseph. 

at samme Viborg har fået tilgang af 
en englænder, James Watson, som 

efter sigende skulle være ex-county 
spiller. Han battede som nr. 10 i po
kalkampen mod Dronningborg, så 
man må have mange gode kort i Vi

borg. 

at Kerteminde nu skal til at »stå på 
egne ben« - uden Peter Palle Klokker. 

og endelig, at 3. division vest og midt 

i 1974 slås sammen til en række, hvil

ket medfører degradering af nogle af 
de nuværende 3. divisionshold. 

NIS+ ROLAND. 

Husk rejserne til 

testmatcherne i 

sommer i England 
Se næstsidste side i turneringsprg. 



Læserbreve: 

B. 1909 er utilfreds
B. 1909s cricketledelse må med be
klagelse konstatere, at fynsk cricket
åbenbart stadig i forbundsledelsens
øjne er en slags u-land, uanset man i
al beskedenhed kan opvise både et
dansk mesterskab og en pokælvinder.
Vi nødsages derfor til at tage til gen
mæle på det argumentationsplan, der
tydeligvis er det eneste forståelige
sprog hos visse af forbundets ledere.

Vi er ikke stridbare, men når man 
konfronteres med ting, der minder om 
direkte løftebrud, må det være beretti
get, at vi i B. 1909 kraftigt overvejer 
vor stilling m.:d hensyn til fremtidige 
forbundsarrangementer udover vor 
deltagelse i de ordinære turnerings
kampe. 

Vore »kværulanterier« er følgende: 
Fyn blev i 1971 lovet et forbunds

arrangement i den kommende sæson, 
altså 1972. Det blev til en lang næse -
ikke engang et juniorrangement kunne 
det blive til; vel har vi måske ikke 
spillere på Fyn, som er gode nok til et 
udvalgt ungdomshold, men interessen 
blandt de unge skorter det i hvert 
fald ikke på (endnu!). 

Da det viste sig, at et sydafrikansk 
hold skal spille i Danmark i 1973, luf
tede vi selvfølgelig vor interesse for 
sagen, men fik det svar fra redaktør 
Søren Nissen, at man ikke på Odense 
Stadion turde binde an med dette ar
rangement af frygt for demonstratio
ner. 

Vi har derefter henvendt os til den 
eneste, der, efter vor mening, har 
kompetence til at udtale sig i denne 
sag, stadioninspektør Holger Ander
sen, der var helt uvidende om sagen. 
Der må være nogle, der omgås sand
heden med letsindighed - men hvem? 

Mystikken er måske lige så stor hos 
andre ledere i DCF. Til trods for, at 
redaktør Søren Nissen sidder inde 
med et begrænset kompetenceområde, 
undslår han sig ikke for at udtale sig 
på orakelvis på hele »menighedens« 
vegne. Det kunne være formålstjen
ligt, om man i DCF's redelse nåede til 
enighed om, hvorvidt det sydafrikan
ske besøg er et forbundsarrangement 
eller et privatarrangement med for
bundsstøtte. Søren Nissen siger det 
første, medens Fyens eneste repræsen
tant i forbundsledelsen, Ib Hansen, si
ger det sidste. Som et kuriosum kan 
i øvrigt nævnes, at samme Ib Hansen 
har lovet, at Fyn får et landskamp
arrangement i 1974; så vidt det er os 
bekendt, skal der ikke spilles lands
kamp i Danmark i 1974. 

På grund af bl. a. AaB's suveræne 
stilling gennem mange år har man fra 
DCF's side efterlyst et tiltrængt spæn
dingsmoment i 1. division. På denne 
baggrund virker det en smule komisk 
at studere den nyrigt udkomne turne
ringsplan for 1973, hvor man efter vor 
opfattelse hovedløst og idefattigt la
der sølv- og bronzevinderne fra 1972 
mødes i deres første turneringskamp. 
Vi finder dispositionen direkte skade
lig for det efterlyste spændingsmo
ment. 

Med hensyn til landspokalturnerin
gen har vi i B. 1909 været direkte 
uheldige ( det skal dog ikke lægges for
bundet til last), men en del af tilfæl
dighederne kunne bortelimineres, hvis 
man, i stedet for den direkte lodtræk
ning foretog en seedning af landets 
bedste hold. Det ville bl.a. have med
ført, at vi ikke, hvis vi vinder vor før
ste kamp, ville komme til at møde 
Skanderborg, som vi igen skal spille 
mod 14 dage senere i turneringen. 
Seedning af de bedste hold eller en
keltpersoner foretages af retfærdig
hedsgrunde i alle andre forbund. 
B. 1909's deltagelse i fremtidige po
kalturneringer må under de nuværen
de forhold betragtes som tvivlsom.

Man havde fra B. 1909's side tilbudt 
klubbens lokaler, da det vedtoges, at 
repræsentantskabsmødet skulle holdes 
i Odense. Vi har, som en af de få 
klubber under DCF, ideelle faciliteter 
til netop et sådant arrangement. Dette 
tilbud blev ignoreret, og mødet blev 
holdt på et lokalt jernbanehotel. 

Så mange var ordene fra »de util
fredse« på Fyn. Vi håber, at forbun
dets ledelse ikke er døv over for noget, 
som vi betragter som positivt. Ende
målet er, trods større eller mindre 
modsætningsforhold, en trltrængt styr
kelse af dansk cricket. 

Kjeld Larsen, 

formand for B. 1909's cricketafdeling 

Svar til B. 1909 

Ovenstående brev blev modtaget af re
daktionen den 11. april og straks videre
sendt til bestyrelsen. Da vi mente, at 
brevets tone og indhold var sådant, at 
en diskussion på dette grundlag i »Cric
ket« vil være langt under det niveau, be
styrelsen finder ønskeligt - og i øvrigt 
også vil beslaglægge mere plads, end be
styrelsen mener forsvarligt - anmodede 
vi B. 1909's cricketledelse om at trække 
brevet tilbage eller i hvert fald formu
lere det sådan, at de groveste og mest 
unøjagtige påstande fjernedes, ligesom 
kravene til DCF ønskedes specificeret. 

I brev af 25. april har B. 1909 med
delt, at man ønsker brevet optaget uden 
ændringer. 

Bestyrelsen er af den opfattelse, at der 
ikke bør øves censur i »Cricket«, hvor
for det fremsendte brev som ønsket er 
offentliggjort i sin fulde og oprindelige 
skikkelse. 

Det er endvidere vor opfattelse, at 
det mest naturlige i sagen ville have væ
ret et svar fra forbundet direkte til klub
ben på disse formentlig udelukkende lo
kale misforståelser, der er uden større 
interesse for dansk cricket som helhed, 
således at de relativt få sider, der er til 
disposition i »Cricket« kunne få et mere 
interessant og for dansk cricket væsent
ligere indhold. 

I sit brev af 25. april har B. 1909 bl.a. 
udtalt, at en åben, levende debat er at 
foretrække frem for en mere privat be
tonet korrespondance, og uanset at be
styrelsen som nævnt er uenig heri i dette 
specielle tilfælde, har man - også at hen
syn til de mange læsere af bladet, der 
ganske naturligt ikke kan have kendskab 
til de forhold, der omtales i B. 1909's 
brev - omend med beklagelse - besluttet 
at svare på B. 1909's brev i »Cricket«. 

Bestyrelsen skal i øvrigt opfordre de 
forhåbentlig få medlemmer af B. 1909, 
der står bag fremsendelsen af ovennævn
te brev, til helhjertet at gå ind på den 
positive linie, de ifølge brevet bekender 
sig til. 

For bestyrelsens vedkommende er dis
kussionen i bladet med dette svar defini
tivt afsluttet, og det er vor opfattelse, at 
en videreførelse af diskussionen i givet 
fald alene kan ske på det førstkommen
de repræsentantskabsmøde. 

Bestyrelsens kommentarer er følgende: 
1. I bestyrelsen forfordeler vi natur

ligvis ikke enkelte klubber eller lands
dele. Vort formål er - som forbundets 
loves § 2 siger - at virke for cricketspil
lets fremme i Danmark - som Fyn som 
bekendt er en del af. 

2. I bestyrelsen har vi intet kendskab
til noget løfte om internationale arran
gementer i Odense i 1972, og for at 
undgå enhver tilbøjelighed til mytedan
nelse kan det også slås fast, at der for 
så vidt angår 1974 ikke er fastlagt spille
steder for de landskampe, vi håber at 
skulle spille. 

3. Det sydafrikanske holds kampe er
private arrangementer med forbunds
støtte. Forbundsstøtten er dels begrun
det i, at vi over for arrangørerne har ud
talt ønske om at disponere over nogle 
pladser på holdene for i givet fald at 
kunne iagttage nogle spillere med hen
blik på eventuel landsholdsudtagelse og 
dels med, at man egentlig havde tænkt 
sig at etablere kampene som forbunds
arrangementer. Uanset at det sydafrikan
ske hold er uden enhver forbindelse med 
officiel sydafrikansk idræt, har bestyrel
sen under hensyntagen til den debat, der 
har været, ikke ment det forsvarligt at 
gennemføre arrangementerne på for
bundsplan. 

4. Det er over for bestyrelsen af det
fynske medlem tilkendegivet, at der i 
Odense var betænkeligheder ved at gen
nemføre arrangementet. Dette var for 

(fortsættes side 9} 
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>VM i indecricket<, sjovt og

Når man ikke skader nogen med det, 
kan det da altid være morsomt at tage 
munden for fuld, så lad os derfor 
kalde det et »ungdom-VM i indecric
ket«, der blev spillet langfredag den 

20. april det herrens år 1973. Ingen
andre lande har endnu taget inde
cricket på programmet i nogenlunde
organiseret form, og det var dansk
crickets første forsøg på at skabe no
get mere end de hidtil afhoidte di
striktsturneringer.

Skal vi lidt længere ned fra de luf

tige indledende højder, bør vi nok nø
jes med at kalde stævnet AB's tre ba
ner et »uofficielt inde-DM«. DCF 
stod som indbyder af vinderne af lille
put-, drenge- og juniorrækkerne i de 
fire afholdte distriktsturneringer, og 
forsøget vil utvivlsomt blive gentaget 
og forhåbentlig blive til en god påske
tradition. Meningen med det var bl. a. 
at skabe endnu mere interesse for in
dedistriktsturneringerne, hvor de fle
ste klubber med ungdomshold nu del
tager. Der er dog stadig et par »mør
ke pletter« såsom nogle sjællandske 

klubber samt Hjørring og AaB. Især 
forekommer det helt besynderligt, at 
sidstnævnte halejende klub, der ellers 
har tegnet dansk cricket i høj grad 
gennem de sidste år, ikke har vist blot 
den mindste interesse. 

Inde-cricket kan aldrig blive det væ
sentlige, og det er der heller ingen, 
der har tænkt sig. Men det indeholder 
mange elementer, der kan komme 
spillet til gode udendørs. Blandt de 
mest betydningsfulde er de hurtige 
løb mellem gærderne, evnen til at 
placere sine slag, samt forståelsen for 
benarbejdets store betydning. For 
trænere er spillet også en inspiration, 
fordi man konstant er så tæt på spil
lerne, at småfejl afsløres med ubarm
hjertig tydelighed. 

Der kan naturligvis også rettes kri
tik mod enkelte dele af dette spil, og 
begynder man at drive inde-cricket 
som hovedinteresse ville stød, der 
udendørs er lidet anbefalelsesværdige, 
få for stor indpas. Men det er ikke 
meningen, at der skal drives viden
skab på inde-cricket. Det skal tjene 
som en appetitvækker forud for det 
egentlige, et lyspunkt i det for manges 
vedkommende lidt triste og ensformi
ge indendørs træningsprogram samt 
en beskæftigelsesforanstaltning og en 
hvervemulighed i vintermånederne. 

6 

12 ungdomshold fra hele landet kæmpede Bagsværd 

LILLEPUTRÆKKEN 

Jo yngre spillerne er, jo sjovere er spil
let. Lilleputrækken var en oplevelse 
for de implicerede - og for os andre, 
der havde fornøjelsen både at se dren

genes udfoldelser og ledernes sinds
stemninger. De stakkels ledere blev 

især budt på to kampe, hvor de skifte
vis var så højt oppe og så langt nede, 
at skjorterne kunne være vredet bag
efter med en gedigen vanding af Sa
hara til resultat. Først da Chang i den 
første kamp, hvor putterne endnu ikke 
havde vænnet sig til bolden, slog Hu
sum med 19 point mod 15. (Chang var 

først inde). Senere da Chang i den for
modede finale slog KB. Chang lavede 
først 54 for 6 gærder (alle) og KB sva

rede med 46 for 6. 
Imponerende var det, at Chang, der 

kun har haft mulighed for at træne i 
en lille gymnastiksal, havde en så god 
forståelse af spillet, og rigtigt var det, 

at Henry Buhl under præmieoverræk

keisen overrakte den af ham selv ud-

satte lederpris til Changs tre ledere. 
Til den bedste spiller i hver gruppe 

var der et par handsker, og dommer

komiteen hos lilleputterne var et kvar
ter om at finde frem til Husums Gun
ther Weise, et stort lille talent. Det var 
et svært va!g, for på Changs hold 

gjorde Niels Bindslev det sjældent 
godt, og hos KB var Erik Michaelsen 
iøjnefaldende. Man kunne have øn
sket, at alle var udpeget, men det var 
ikke muligt. 

DRENGENE 

Drengerækken var den eneste, hvor 

vinderen af rækken tabte på vejen. 

Det var Svanholm, der brændte sig 
mod Ringsted efter en sjældent spæn
dende afslutning. Ringsted scorede 50, 
og med Ole Mortensen i spidsen så 
Svanholm ud til at være solidt på vej 
til at overtrumfe. Men Ole Mortensen, 
der ellers havde været den af delta
gerne, der bedst evnede at placere sine 
stød og opbygge en halvleg, gik, og 

Der er fart og tempo over indecricket 



festligt punktum for vinteren 

første indemesterskaber - Chang og Svanholm vandt 

holdkammeraterne faldt hurtigt, og i 
et fortvivlet forsøg på at løbe points 
nr. 50 hjem, faldt den sidste Svan
holm-mand. 

Svanholm fik dog hjælp af Viborg, 
mod hvem Ringsted først scorede 78. 
Men jydernes åbnere, Flemming Ager
skov og Jeppe Sørensen, der gang på 
gang med dødsforagt løftede bolden 
over hovedet på Ringsteds kastere til 
fem point, skiltes først omkring de 
70, og så var den sejr hjemme. 

Rækken afgjordes herefter på diffe
rencen mellem gennemsnittet pr. erob
ret gærde og pr. mistet gærde, og her 
var Svanholm overlegen med et plus 
på 18,15, Viborg havde et plus på 
1,55 og Ringsted et minus på 0,93. 
Svanholm stod for dagens højeste 
score med 145 for 3 mod Kerteminde. 

Handskerne i denne række gik til 
Jeppe Sørensen, Viborg (Peter Søren
sens søn). Hans indsats ikke mindst 
mod Ringsted gjorde dette valg natur
ligt. 

JUNIORERNE 
Mindst forståelse for spillet vistes der 
i juniorrækken, hvor Svanholm var 
overlegen. Dette er der intet underligt 
i, da holdet i modsætning til sine kon
kurrenter har haft langt større mulig
heder for at træne og spine kampe i 
en hal. Dronningborg så en overgang, 
på grund af en god kasteside, ud til 
at skulle blive en trussel, men gærde
spillet var for vaklende. Holdet benyt
tede skinner o. 1., hvilket ikke er nogen 
god ide, fordi spillet i så høj grad er 
baseret på hurtighed, og da bolden 
højst kan »klaske lidt«, hæmmer de 
mener end de gavner. 

Svanholms hold havde dog langt 
den største bredde og 5 egentlige ka
stere, således at der i de to afgørende 
kampe kun blev scoret 22 og 23 point 
imod holdet. 

At Svanholms juniorhold havde 
heldet med sig, da det vandt den kø
benhavnske turnering, fortæller kun, 
at københavnerne i denne aldersgrup
pe er væsentlig foran det øvrige land 
i dette lille spil. 

Svanholms Morten Petersson fik de 
udsatte handsker. 

GAVEORGIE 

Stævnet sluttede i et sandt gaveorgie, 
som Henry Buhl forestod på det bed
ste. DCF gav pokaler og glasvaser til 

vinderne, samt en instruktionsbog til 
den positive overraskelse på hvert 
hold, desuden udloddede forbundet to 
bats og et sæt handsker, og også fra 
Ole Hiickelkamp i Sorø var der hand
sker og en bold, og endelig bidrog 
Stadion Sport, der havde skænket trø
jer og tasker til vinderne i den køben
havnske turnering, med en dejlig tas
ke. 

Og lad os slutte med en hjertelig tak 
til AB og ikke mindst Provis. Uden 
hans hjælp var stævnet aldrig blevet 
realiseret, og spillet var aldrig opfun-
det. Nis.

LILLEPUT 
(holdet, der er gået først til gærdet, næv
nes først.) 

Chang-Husum: 19 for 6 - 15 for 6. 
Ringsted-KB: 33 for 5 - 34 for 1. 
Husum-Ringsted: 50 for 6 - 23 for 6. 
KB-Husum: 92 for 6 - 67 for 5.
Chang-KB: 54 for 6 - 48 for 6. 
Ringsted-Chang: 22 for 6 - 23 for 5.

Chang ............... 3 6 
KB .................. 3 4 
Husum ........... 3 2 
Ringsted . . . . . . . . . . . . 3 0 

DRENGE 
Ringsted-Kertem.: 34 for 5 - 20 for 5.
Viborg-Svanholm: 52 for 5 - 57 for 1. 
Ringst.-Svanholm: 50 for 5 - 49 for 5.

Viborg-Kertem.: 80 for 5 - 31 for 5.
Ringsted-Viborg: 78 for 4 - 81 for 2. 
Svanh.-Kertem.: 145 for 3 - 44 for 5.

Svanholm . . . . . . . . . . . 3 4 
Viborg ............... 3 4 
Ringsted . . . . . . . . . . . . 3 4 
Kerteminde . . . . . . . . 3 0 

JUNIORER 
Sk.borg-Dr.borg: 15 for 5 - 17 for 2. 
Svanholm-Ringsted: 92 for 2 - 23 for 5.
Sk.borg-Svanholm: 34 for 5 - 37 for 3. 
Dr.borg-Ringsted: 35 for 5 - 37 for 2. 
Svanholm-Dr.borg: 61 for 4 - 22 for 5.
Ringsted-Sk.borg: 59 for 5 - 34 for 5.

Svanholm . . ... . . . . . 3 6 
Ringsted . . . .. .. .. . .. 3 4 
Dronningborg .. . . 3 2 
Skanderborg .. . . . . 3 0 

Den fynsk/jyske turnering 
Den første større »indendørsturne
ring« vest for Storebælt er afsluttet, og 
en ting syntes slået fast, at den har sin 
berettigelse, om end det næste gang 
skal være i en forbedret udgave. 

I alt har 7 lilleput-, 16 drenge- og 
10 juniorhold været i kamp, og når 
man samtidig bemærker, at Esbjerg 
havde et juniorhold, der ikke kom i 
kamp, er interessen blandt klubberne 

tilfredsstillende. Ulempen ved denne 
turnering har været, at man enten 
skulle spille i Husum eller Viborg, og 
det for nogle holds vedkommende al
lerede i januar måned på et tidspunkt, 
hvor kun de færreste måske var kom
met i gang med træningen. Mange 
kan og vil med rette være utilfredse 
med en sådan afviklini. Hertil er der 
kun at sige, at alle var blevet informe
ret og opfordret til at finde egnede 
haller og bringe disse i forslag på ung
domsledermødet i Silkeborg i novem
ber måned. 

Resultatet heraf var, at Husum og 
Viborg havde haller på hånden, de 
øvrige klubber havde kun et skulder
træk til overs for dette punkt på mø
det. Hvordan skal det så gribes an? 
Det må være nærliggende at få stæv
nerne spredt over hele Jylland, og det 
må det klubber, der skal søge om ti
mer i haller være opmærksomme på, 
og på grund af afstandene vil det være 
bedst med flere turneringer i marts 
måned som en naturlig afslutning på 
indendørssæsonen. 

Skal man bedømme de kampe, der 
er blevet spillet i Viborg, er der lige
som en tendens til, at langt de fleste 
hold ikke har forståelsen af spillet. En 
nærliggende forklaring er, at det skyl
des manglende forståelse af pointsgiv
ningen, idet de fleste er for stillestå
ende, og dermed mister indendørsspil-
let noget af sin charme. 0. D. 

Resultater i Viborg 

LILLEPUT 
Chang ............... 3 6 
Dronningborg ..... 3 4 
Viborg .............. 3 2 
Nyk. M. ............ 3 0 

DRENGE 
Pulje a 

Viborg .............. 3 6 
Chang ............... 3 4 
Herning ............. 3 2 
Horsens ............. 3 0 

Pulje b 

Nyk. M. ............ 3 6 
Horsens I . . .. . . . . . . 3 4 
Skanderborg .. .. .. 3 2 
Dronningborg .. . . 3 0 

Finale: Nyk. M. over Viborg med 53 for 
6 - 56 for 2. 

JUNIORER 
Dronningborg .. ... 4 8 
Viborg .............. 4 6 
Chang ............... 4 4 
Herning ............ 4 2 
Nyk. M . ............ 4 0 
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Resultater i Flensborg 

LILLEPUT 
Husum I ............ 2 4 
Husum II ......... 2 2 

Kolding ............ 2 0 

Svanholm deltog som gæst og vandt sine 
kampe. 

DRENGE 
Pulje a 

Kerteminde · · · · · · · ·  3 6 
Kolding . . . . . . . . . . . . 3 4 
Esbjerg I.. .......... 3 2 
Fredericia . . . . . . . . . . 3 0 

Pulje b 

Husum · · · · · ·· · · ·"· · 3 6 
Århus . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 
B. 1909 . . . . . . . . . . . . 3 2 
Esbjerg II . . . . . . . . . . 3 0 

Finale: Kerteminde over Husum med 
38-32.

JUNIORER 

Skanderborg . . . . . . 4 6 
Husum .............. 4 6 
Århus ............... 4 4 
Esbjerg .............. 4 4 
Fredericia 4 0 

Den l<øbenhavnsl<e 

turnering 

Indendørscricket startede i Køben

havn i 1969, og man nåede sidste år 

på på et så imponerende antal hold 

som 50. Det sank i år til 40, fordi det 

var meningen, at Sjælland skulle lave 

sin egen turnering, hvilket nu kun lyk

kedes for juniorernes vedkommende. 

Vi har nu været i gang så længe, at 

den blotte begejstring over, at vi har 

sat en cricketaktivitet i gang, der kan 

samle så mange, ikke er helt nok. Vi i 

København må nok indrømme, at vi i 

lidt for høj grad har været tilbøjelig 

til at blot melde hold til uden tanke 

for, om det nu også var noget, der 

gavnede. Man kan desværre ikke for

vente, at et hold totale nybegyndere 

kan få meget ud af en indendørskamp, 

medmindre det spiller mod et andet 

hold på samme stade. Derfor blev en 

del kampe, først og fremmest i skole

turneringen, men også i klubturnerin

gen, hvor andethold deltog, en lidt 

halvtrist affære, der enten gik efter 

melodunten 7 point til det ene hO'ld 

(alle ude) og 8 til det andet (i den før

ste over), hvilket tog 10 minutter, eller 

140 point til hold A og 10 point til 

hold B. 

Slige kampe må undgås fremtidigt, 

for de jager alle væk. Skoleturnerin

gen, der var den mindst vellykkede 

del, bør nok fortsætte, men arrange

ret over en enkelt eller to dage, og 

ikke som i år, hvor turneringen strak

te sig over næsten 3 måneder. NIS. 

Resultater i København (klub) 
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JUNIORER 
Svanholm I......... 5 8 
Svanholm II . . . . . . . 5 6 
Glostrup . . ... . ... . . 5 6 
AB ................... 5 6 
Køge . . . . . . . . . . . . . . . .  5 4 
Frem ................. 5 0 

DRENGE 

Svanholm . . . . . . . . . .  

Glostrup ............ 
KB I . . . . . . . . . . . . . . . . .
Køge · · · · · · · · · · ·· · · · · · 

AB . . . . .  ·············
KB II . . . . . . . . . . . . . . .  

Glostrup II.. ...... 

LILLEPUT 

KB . . . . . . . . . . . . .

Svanholm ·········· 
Glostrup · · · · · · · ·· · ·

AB
Frem ................. 

PUSLINGE 

Glostrup 
AB 
KB 

. . . . . . .  , 

Frem . . . . .
Ringsted . . . . . . . . . . . .

6 12 
6 10 
6 8 
6 6 
6 2 
6 2 
6 2 

4 8 
4 6 
4 4 
3 2 
3 2 

4 8 
4 6 
4 4 
4 2 
4 0 

Resultater i København (skole) 

JUNIORER 

Schneekl. gymn.... 4 8 
Brøndbyø. skole... 4 6 
Bagsværd kostsk. . 3 2 
Søborg gymn. . . . . . 3 2 
Kirsebærh. skole. 4 0 

DRENGE 

Nord vangskolen 4 8 
Lindelundsskolen 4 4 
Kirsebærh. skole. 4 4 
Brøndbyø. skole . .  4 2 
Tingbjerg skole ... 4 2 

LILLEPUT 

Nordvangsskolen . 4 6 

Lindelundsskolen 4 4 
Bagsv. kostskole ... 4 2 

Resultater i Slagelse 

JUNIORER 

Sorø Akademi .. . . 3 4 
Ringsted . . . . . . . . . . . . 3 4 
Slagelse I . . . .. . . .. . . 3 2 
Slagelse II . . . .. . . . . . 3 0 

Da Sorø Akademi benyttede en spiller 
ældre end junioralderen, går Ringsted 
videre til inde-DM. 

DRENGE 

Vinder: Ringsted 

LILLEPUT 

Vinder: Ringsted 

Sir Donald Bradman 

The art of Cricket 
1972-udgave 

Kr. 59,50 - + porto 

» En virkelig klassiker«
E. W. Svanton 

» En vidunderlig bog«
Colin Cowdrey 

»Den bedste instruktio nsbog, der
endnu er skrevet«
Ian Peeb/es 

- og andre cricketbøger - brochure hos

SPOR TSFORLAGET 

Postbox 33 

8700 Horsens 

Gode råd før sæsonen 

Gærdespillere 

I. Løft battet i god tid, ikke i

sidste øjeblik.

2. Løjt battet højt bagud til
den langsomme kaster, ikke så 

højt til den hårde . 

3. Sving battet med venstre

hånd. Slå med højre hånd. 

4. Hopper bolden konstant

kun lidt, bliv ved med at spille 
fremme. 

5. Ved stød foran gærdet:

Højre hånd bag håndtaget, og 

battets flade i støddets retning . 

6. Når man forlader sin slag

grænse for at gå frem for at an

gribe kastningen, skal battet 

holdes højt løj let. 

Kastere 

I. Kast på gærdet, selv den bed

ste gærdespiller kan »misse«.

2. iagttag gærdespillerens fød

der under tilløbet. Du kan altid 

ændre den aflevering, du havde 
tænkt dig, i overensstemmelse 

med gærdespillerens bevægelser. 
3. Hårde kastere - løb ikke

for hurtigt, når afleveringstids

punktet nås. Giv jer tid til at 

aflevere bolden. 

4. Hvis gærdespilleren er god

til at spille fremme - kast kor

tere. Omvendt, hvis han er god 
til at spille tilbage. 

Dommere 

I. Gør jeres job stil/ ærdigt.

Prøv aldrig på at gøre jer be

mærket.

2. Gør alle afbrydelser og

pauser så korte som muligt. 

3. Glem ikke at spillets love

tillader dig at ændre en beslut
ning, hvis du indser, at du har 

gjort en fejl. 

4. V ær heller ikke bange for

at rådføre dig med din med

dommer, hvis der har været et 

tvivlsomt greb eller løbet ud. 

5. Tillad ikke ensstemmige el
ler højlydte apeller at influere 

på din beslutning. 
6. Udfør dine signaler klart,

og lad ikke spillet fortsætte, før

end regnskabsføreren har vist, 

at han har set dem. 

7. Husk altid, at lovene siger,
at der skal være en dommer for 

hver ende - ikke en for hver 

side. 

8. Tro aldrig, at du er uf ejl

barlig. Selv den bedste dommer 

gør fej/, og den bedste dommer 

er ham, der laver de færreste. 



(fortsat fra side 5) 

bestyrelsen tilstrækkelig motivering til 
ikke at ville anmode de fynske klubber 
om at påtage sig arrangementet. Det skal 
her understreges, at der ikke i bestyrel
sen har været fremsat udtalelser om, at 
man ikke turde binde an med arrange
mentet i Odense. 

5. Søren Nissens kompetanceområde
afgøres af bestyrelsen. 

6. Det at planlægge en turnering er
ikke så simpelt, som man tilsyneladende 
tror. Der skal indpasses en mængde se
parate ønsker i et samlet mønster. Spe
cielt er 8. 1909 ikke tilbageholdende med 
sine. Man kræver bl.a. 2-3 ugers turne
ringspause samt 2-3 hjemmekampe i sko
leferien. Det skal imidlertid ikke postu
leres, at det er J 00 pct. umuligt at pla
cere kampen mod Skanderborg senere, 
men her spiller det også ind, at der ved 
planlægningen skeles til, hvorledes tur
neringsafslutningen kan gøres så spæn
dende som muligt. Vi placerer de ind
byrdes kampe mellem de hold, vi for
venter placeret bedst i si utningen af tur
neringen. Dette er i år resulteret i, at 
AaB, Skanderborg og Svanholm mødes 
indbyrdes i de sidste 3 kampe. Vi mente 
ikke, at 8. 1909. trods sin 3. plads sidste 
år, var selvskreven til seedning sammen 
med de anførte klubber, men det skulle 
da kun glæde os på klubbens vegne, så
fremt det viser sig, at vi har taget fejl. 
For alle eventualiteters skyld skal det 
oplyses, at vi naturligvis ikke i forbun
det ved turneringsplanlægningen havde 
kendskab til de ændringer af styrkefor
holdet, man kan læse om andet steds i 
bladet. 

7. Spørgsmålet om en styrkemæssig
seedning i pokalturneringen har været 
overvejet, men af hensyn til klubbernes 
økonomi har man indtil videre ønsket at 
fastholde seedning efter geografiske kri
terier. I øvrigt bygger turneringen på 
lodtrækningsprincippet - som alle de po
kalturneringer, vi har kendskab til. 

8. Påstanden om, at man fra B. 1909
havde tilbudt klubbens lokaler til repræ
sentantskabsmødet i 1971 er, således som 
8. 1909 i deres brev hævder det, ukor
rekt. Som I sikkert nemt kan få bekræf
tet, var der på den for Dansk Cricket
Forbunds repræsentantskabsmøde fast
lagte dag »fuldt optaget« på 8. l 909's
anlæg som følge af møde i divisionsfor
eningen af fodboldklubber - et møde,
jeg i øvrigt selv var indkaldt til. Endvi
dere var det forbundet, der henvendte
sig til B. 1909 og spurgte, om vi kunne
låne anlæget, og ikke 8. 1909, der på
den fastlagte dato tilbød anlæget til for-
bundet. P. b. v. 

E. Froulund,
formand 

Han er uortodoks. Men med et gen

nemsnit på 153,77, hvem kan så kri

tisere. 

Instruktion: 

MARKSPIL 

En tidligere testspiller, Austra

liens Peter Philpott, redegør 

for de stadig større krav, der 

stilles til markspillere. 

sine instruktionsartikler i »Austra

lian Cricket« har Peter Philpott i 1973 

kastet sig over markspillet, og vi har 

till'adt os at klippe følgende: 

- Jeg er ikke i tvivl om, at markspil

Jet er crickets afgørende element.

»Greb vinder kampe« er et gammelt

og anerkendt ord, og de vanskelighe

der, som en vågen, aggressiv og »bold

sulten« markspiller kan skabe for en

gærdespiller, er kendt af enhver. Dog,

nødvendigheden af at træne i mark

spil og at udbrede kendskabet til tak

tikken og dygtigheden i markspillet,

overses ofte.

Hvis en cricketspiller ikke kan nyde 

markspillet, mens han er ung, kan han 
lige så godt holde op, for han vil 

sammenlagt tilbringe væsentligt mere 

tid i marken end ved gærdet og som 

kaster. 

For det første er der bevidstheden 

om at være en del af en vel ekserceret, 

intelligent og aggressiv enhed, hvis to

tale energi og koncentration centreres 

om at få gærdespilleren ud. For det 

andet er der det simple, at være tæt 
på et spil i udvikling, og derved være 

i stand til at inddrage sig selv mere 

fuldt og helt i det og at studere den 

enkelte spiller. Intelligente cricketspil

lere lærer noget nyt hver eneste gang, 

de er i marken. For det tredie er der 

fornøjelsen ved fuldstændig psykisk og 

fysisk at gå op i en aktivitet og gøre 

det så godt, man overhovedet formår. 

Markspil kan være hårdt for en meget 
benyttet kaster, men for de øvrige, der 
ikke har hovedkasterens pres og an

svar hvilende på sig, er der ingen 
grund til, at det ikke skulle være den 

rene og skære fornøjelse. 

Når man vælger et hold bør en UK 

nøje overveje spillernes evner i mar

ken. Et hold skal udgøre en effektiv 
markenhed. Det er lige så vigtigt -

eller vigtigere - end gærdespil og 

kastning, og for at opbygge en sådan, 

kan holdet kun tåle meget få svage 

led. I cricket af blot nogen klasse kan 

man ikke tillade sig at vælge mange 

gærdespillere, der ikke er gode i mar

ken, mens en gærdespiller i førsteklas

ses cricket skal gøre sig til en udmær

ket markspiller på en eller anden po

sition, ellers er han værdiløs for hol

det, 

Hvis evnen til at løbe hurtigt og 

kaste langt og godt mangler, må spil

leren udvikle sig til en god mand tæt 

på gærdespilleren. Hvis han mangler 

reflekser og temperament til at stå tæt 

på, må han forbedre sine indstik, hur

tighed i løb og opsamlinger for at 

blive en kompetent markspiller ude. 

Der er plads for de fleste et eller an

det sted, hvis de er villige til at arbej

de for det, men kan - eller vil - de 

ikke blive bedre i marken, er de ofte 

af sølle værdi for deres hold. 

Tiden vil komme, når en spillers re

flekser svækkes, hans bevægelighed og 

gribeevne nedsættes. Trods andre gode 
egenskaber er han nu en hæmsko for 

sit hold, og det er på tide at træde 

taknemmetigt ud af cricket på højeste 

plan. Den unge spiller uden vilje og 

interesse for at forbedre sit markspil 

burde slet ikke være der, fordi han er 

en byrde for holdet. Men har han vil

jen og energien er det utroligt, hvor 

god en tilsyneladende mådelig mark

spiller kan blive. 

Australske 

KOOKABURRA 

cricketbolde 

Eneforhandling 

Wahl, Hostrups Have 52 
1954 København V. 

tlf. (Ol) 35 57 09 
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1 1/4 million 
jublende 
indere, 
så deres land 
besejre 
England 
Største antal tilskuere 

crickets historie 

Optøjer og kaos i Pakistan 

Nyt fra hele den cricket

spillende verden 

Af Lars Henriksen 

I vinterens løb er der afviklet i alt 

fem testserier under sydlige himmel

strøg, nemlig: Indien-England (decem

ber, januar, februar), Australien-Paki
stan (december, januar), New Zea

land-Pakistan (februar), Pakistan-Eng
land (marts) og Vest Indien-Austra

lien (februar, marts, april). 

Resultater: 

Indien-England (5 kampe): 2-1. 
Australien-Pakistan (3 kampe): 3-0. 
New Zealand-Pakistan (3 kampe): 0-1. 
Pakistan-England (3 kampe): 0-0. 
Vest Indien-Australien (5 kampe): 0-2 

INDIEN-ENGLAND 

Som omtalt i sidste nummer af »Cric
ket« tog englænderne til Indien med 
et delvis nyt hold, idet flere af de fa
ste kræfter havde meldt afbud til den 

4 måneder lange tur. Holdets præsta

tioner blev derfor afventet med sær

lig interesse. Serien blev nøjagtig så 

spændende, som cifrene 2-1 antyder. 

Englands sejr kom oven i købet i den 
første test og blev forbavsende nok 

grundlagt af fastbowlerne, der tog i 

�l't 13 af de 20 gærder. Især åbnings

kasteren Geoff Arnold's præcise og 

velkontrollerede swingbowling »tog 
kegler«. Derudover ydede allrounde

ren Tony Greig med i alt 108 points, 

2 gærder og 5 greb en fortrinlig ind-

10 

sats. I anden halvleg var den nye an

fører Tony Lewis, der tilmed havde 

sin testdebut, med en sikker halvleg 
på 70 points not out, med til at klare 

skærene for England i en lidt penibel 

situation, da 4 gærder var nede for 

107 points. 

i. test: 

Indien 173 (S. Abul Ali 58, G. G. Ar
nold 6 for 46) og 233 (E. D. Solkar 75, 
D. Underwood 4 for 56, G. G. Arnold 3
for 46). England 200 (A. W. Greig 68
n. o., B. Chandrasekhar 8 for 79) og 208
for 4 (A. R. Lewis 70 n. o.).

England vandt med 6 stående gærder. 

Englands dårlige første halvleg var 

dog skriften på væggen. Selv om de 

engelske fastbowlere også var domine

rende i 2. test (endog uden Arnold, 

der lå på hospitalet med maveinfek

tion), og Indien kun fik 210 og 155 i 

sine to halvlege, måtte England ind
kassere et nederlag. Gærdespillerne 
svigtede totalt i begge halvlege, og 

Indiens slowbowlere fejrede triumfer. 

De to indiske kastere, der skulle kom

me til at dominere serien: Bedi og 

Chandrasekhar tog tilsammen 17 gær

der. Indiske testhold har ikke i mange 

år haft fastbowlere af kvalitet. Derfor 

praktiserer man den taktik at lade et 

par gærdespillere kaste de første overs, 

og alle er omhyggelige med at trille 
den nye bo1ld langs jorden tilbage til 
kasteren. Når der så efter 4-5 overs 

intet er sket, lader man slowbowlerne 

komme til. Og de indiske slowbowlere 

kan deres metier. I de seks første halv
lege fik England ikke over 250 points! 

Trods dette var England dog ikke 

uden chancer for at vinde såvel 2. som 

3. test. Men i de afgørende øjeblikke

svigtede gærdespillerne gang på gang,

og i stedet blev det til to nederlag.

2. test:

Indien 210 (F. M. Engineer 75, R. M. H. 
Cottam 3 for 45) og 155 (A. S. Durani 
53, A. W. Greig 5 for 24, C. M. Old 4 
for 43). England 174 (8. Chandrasekhar 
5 for 65) og 163 (A. W. Greig 67, B. S. 
Bedi 5 for 63, B. Chandrasekhar 4 for 
42). 

Indien vandt med 28 points. 

3. test: 

England 242 (K. W. R. Fletcher 97, B. 
Chandrasekhar 6 for 90) og 159 (M. H. 
Denness 76, E. A. S. Prasanna 4 for 16). 
Indien 316 (Mansur Ali Khan 73, G. G. 
Arnold 3 for 34) og 86 for 6 (P. I. 
Pocock 4 for 28). 

Indien vandt med 4 stående gærder. 

De to sidste kampe blev spi11et me

get langsomt og omhyggeligt fra beg

ge sider. Englænderne forsøgte at kon

solidere deres gærdespil, hvilket lykke

des (centuries af Tony Lewis (125), 

Ken Fletcher (113) og Tony Greig 

(148)), mens inderne var tilfredse (for
ståeligt nok) med de opnåede resulta

ter. Begge kampe endte uafgjort uden 

den store dramatik. 

Alle kampene blev overværet af et 

rekordagtigt stort publikum: Over en 

kvart million mennesker i l'øbet af 5 
dages spil i hver kamp. D. v. s. at i 

alt 1 ¼ million tilskuere overværede 

de 5 kampe - det højeste nogensinde. 

Tilskuerne skabte en fantastisk (og 

fanatisk) atmosfære omkring banen 
og benyttede enhver lejlighed til at 

hylde deres helte. Den dominerende 

af de indiske spillere var så afgjort 

kasteren Chandrasekhar. Han tog i 
alt 35 gærder for 662 points, hvilket er 

indisk rekord i en testserie. 

De engelske kastere opfyldte stort 

set forventningerne, mens det til gen

gæld stod sløjt til med gærdespillerne. 

De engelske kommentatorer mente at 

kunne se endagescrickets (pokalcric

kets) indflydelse på spillet, idet spiller

ne havde tendens til at slå for meget 

på tværs i stedet for at angribe de in

diske slowbowlere med lodret bat. 

Hvad grunden til den engelske fiasko 

end var, må de hjemmeblevne engel

ske testspillere (Illingworth, Boycott, 

Edrich og Snow) have smilet indven

dig. Den så længe efterlyste fornyelse 

af det engelske testhold har lange ud

sigter. 

PAKISTAN-ENGLAND 

Denne serie var noget af et antikli

maks ovenpå den dramatiske mod 

Indien. Ingen af de tre kampe var nær 
nogen afgørelse, men havde alle de

res spændende øjeblikke. Pakistan har 

bestemt et udmærket og underholden

de testhold for tiden (se nedenfor), 

men kampene i Pakistan skæmmes 

desværre af utallige optøjer og urolig

heder på tilskuerpladserne. Således 

måtte kampene ved flere lejligheder 

afbrydes, mens politi og tilskuere slo

ges. 

Der blev scoret temmelig mange 

points i alle kampene, men i et uende
ligt langsomt tempo, der dels skyldtes 

de stadige afbrydelser fra tilskuerplad

serne dels den langsomhed, hvormed 

overne blev kastet. 

Det mest bemærkelsesværdige hænd

te i tredie test, da 3 (tre) spillere sco
rede 99 points! 

3. test:

Pakistan: 445 for 6 (Majid Khan 99, 
Mushtaq Mohammed 89, Intikhab Alam 
61) og 199 (N. Gifford 5 for 55, J. Bir
kenshaw 5 for 57). England 386 (D. L. 
Amiss 99, A. R. Lewis 88) og 30 for I. 

AUSTRALIEN-PAKISTAN 

Pakistan var kort før testserien mod 

England vendt hjem fra en tur til Au

stralien og New Zealand. 

Test-serien mod Australien var uhy

re underholdende og mere lige, end 
resultatet antyder: Australien vandt 

alle tre kampe. I de to første kampe 

blev der scoret 8 centuries. 



Pakistanerne havde gode chancer 

for at vinde den anden test og må 

have troet sig sikre, da de i tredje 

tests anden halvleg blot skulle lave 

159 points for at vinde. Men Austra

l'ien trak det længste strå i begge til
fælde. Det australske hold var stort 

set identisk med det, der spillede uaf

gjort med England i sommers. Det er 
et hold af fortrinsvis unge spillere og 

meget alsidigt sammensat. Måske har 
Australien i øjeblikket verdens stærke
ste testhold. (Den anden kandidat til 

posten er Sydafrika, som det dog er 

svært at bedømme, idet Sydafrika af 

velkendte grunde ikke i flere år har 

spillet testkampe.) 

1. test: 

Pakistan 257 (Wasim Bari 72, D. Lillee 4 
for 49) og 214 (Sadiq Mohammed 81, 
A. A. Mallett 8 for 59). Australien 585 
(I. M. Chappell 196, R. W. Marsh 118). 

Australien vandt med en halvleg og 
114 points. 

2. test:

Australien 441 for 5 (I. R. Redpath 135, 
G. S. Chappell 116) og 425 (J. Benaud 
142, A. P. Sheahan 127). Pakistan 574 
for 8 (Majid Khan 158, Sadiq Moham
med 137) og 200. 

Australien vandt med 92 points. 

3. test:

Australien 334 (1. R. Redpath 79, Sar
fraz Nawaz 4 for 53) og 184 (Safraz 
Nawaz 4 for 56, Saleem Altaf 4 for 60). 
Pakistan 360 (Mushtaq Mohammed 121, 
G. S. Chappell 5 for 61) og 106(!) (M. H. 
N. Walker 6 for 15).

Australien vandt med 52 points.

INDIEN-AUSTRALIEN 

Serien blev en ny skuffelse oven på de 
mange, som vestinderne har været ude 
for i de senere år. Australien vandt 

2-0, tre kampe endte uafgjort. Kan
hai var anfører for Vest Indien, der

savnede den skadede og crickettrætte

Sobers.

DEN ENGELSKE SÆSON 

Den engelske sæson står nu for døren. 

Førsteklasses-programmet består i år 
af (1) countyturneringen, (2) Gillette 

Cup, (3) John Player League, (4) Ben

son and Hedges Cup, (5) testserier 
mod New Zealand og Vest Indien. I 

sandhed en ordentlig mundfuld. Igen 
i år har man ændret på pointsreglerne 

i countyturneringen, således at holde

ne belønnes yder1'igere, hvis pointene 
scores hurtigt. I de senere år har der 
været en tendens til, at der blev kastet 
færre og færre overs pr. time i coun
tyturneringen. For at modvirke dette 

har man indført et bødesystem, såle
des at den klub, der ved turneringens 

slutning ikke har kastet gennemsnitligt 
18,5 overe pr. time, skal betale bøde. 

Det er trist, at countyturneringen be

høver denne form for kunstigt ånde

dræt, og at spillerne ikke selv kan spil

le det attraktive spi'l, som kan trække 

publikum. 

Dansl< 
cricl<ets 
store 
fylder 60 

Axel Morild, Hjørring, 

fejres ved stor cricket

festival i Hjørring lørdag 

den 12. maj 

Det er blevet til mange dejlige kampe, 
og det er vanskeligt for mig at frem
hæve en kamp for en anden. Jeg synes 

dog, at der før i tiden blev gået mere 

til den. Spillerne ville noget mere. I 

dag er der mange gode cricketspillere 

rundt om i l'andet, men de når ikke 

nok, fordi de har for meget forskelligt 

at beskæftige sig med. 

Således bedømmer en af dansk 

crickets ældste aktive spillere sin tid 

som cricketspiller og situationen for 
dansk cricketspil i dag. Axel Morild 
fra Hjørring, der fylder 60 år den 15. 

maj, ser tilbage på næsten 50 år som 

aktiv cricketspiller med stor glæde. 

Det ville l'igne Axel dårligt, hvis ikke 

der er en snert af kritik i bedømmel
sen, men lige så karakteristisk for 
hans syn på forholdene er det, at det 

er præget af optimisme. 
- Selv om mange taler om, at cric

ket vil dø ud, er jeg overbevist om. at 
spillet går en god fremtid i møde, i 
hvert fald så længe vi gamle er til, si
ger Axel videre. 

- Har du aldrig tænkt på at holde

op? 

- Nej. Og i dag har jeg da heller

ikke tanker om, at det skal til at være 

slut. Jeg har altid været glad for at 

komme med i en cricketkamp, sim

pelthen for spillets skyld. 

Jeg kan godt forstå, at det kniber 

for mange unge at bevare interessen. 

Der er mange forskellige tilbud i dag. 

Men jeg synes også, at cricketforbun

det er med til at skabe forvirring. Der 

bliver pillet alt for meget ved turne

ringsreglementet. Jeg kan godt lide at 

spille f. eks. en pokalkamp som op

varmning, men når der skal spilles 

rigtig cricket, er det noget med to 

halvlege. Jeg ved godt, at man råber 

om, at ingen gider at ofre så meget 

tid, som det vil kræve at spille to 

halvlege, men med en-halvlegs-kampe

ne er noget af spillets ide ødelagt. Vi 

må desværre nok se i øjnene, at de 

gode gaml'e dage med to-dages kampe 

og den lange spilletid ikke kommer 

tilbage, slutter Axel Morild. 
Axel har betydet meget for cricket

spillet, især i Hjørring. Han begyndte 

selv med gadecricket, og han har gen

nem tiden sat adskillige drenge i gang 

ved at arrangere gadeturnering. Gen

nem lederarbejdet i Hjørring og inden 

for DCF har han tillige været med til 

at engagere mange i cricketspi1'1et. 

I Hjørring Idrætsforening giver 
man Axel en rigtig cricketfest i for

bindelse med den runde fødselsdag. 

Man har ladet Axel stille to hold be

stående af garvede cricketkæmper fra 
hele landet. Man håber nu, at alle dis

se vil møde op, når der skal dystes i 

Hjørring lørdag den 12. maj. Axels 

eget hold består af ftest Morild'er, og 

på den anden side er de spillere, som 

Axel har haft størst glæde ved at 
kæmpe mod igennem de mange år. 

tv. 

Blå bog 

Axel Morild, f. i Hjørring d. 

15. maj 1913.

Debuterede på Hjørrings 1.

hold i begyndelsen af trediverne. 

Indehaver af den største score 

i dansk cricket gennem tiden: 

15.257 points. Det giver et gen

nemsnit på 32,9 points. Har 

spillet over 600 innings. 

I DCF's TID 

6956 p., 30,7 p. gs. Syv centuries 

Indehaver af: Den ottende stør-

. 'ste halvleg på 165 p. og den 

næststørste sæsongennemsnit på 

71,6 p. i 1962. Har haft 11 sæ

soner med over 300 p. 

INTBRNA TIONALE KAMPE 

29 innings. 606. Højeste score: 

80 p. Gennemsnit: 23,3 p. 
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Officielt: 

RESULTATER 
Tilskud til materiel 

Ansøgninger om tilskud til cricketmate
riel skal være indsendt senest d. 15. maj 
1973. 

Tilskud ydes på baggrund af det antal 
ungdomshold, der fuldførte sæsonen 
1972 for den pågældende klub samt 
klubbens økonomiske forhold i øvrigt. 
Kun klubber, der deltog med ungdoms
hold i 1972 vil komme i betragtning. 
Ansøgningerne skal indeholde følgende 
oplysninger om klubbens ungdomsafde
ling: Antallet af spillere, årligt kontin
gent pr. medlem, sidste års materielud
gift, sidste års rejseudgift minus tilskud 
fra forbundet. Eventuelle kommunale 
tilskud må oplyses, herunder om ung
domsafdelingen drives som interesse
grupper. Ansøgningen skal være bilagt 
et eksemplar af foreningens sidste regn
skab. 

Der gøres opmærksom på, at hele det 
disponible beløb til materialetilskud vil 
blive uddelt straks efter ansøgningsfri
stens udløb, og at ansøgninger, der en
ten ikke indeholder de krævede oplys
ninger eller som indsendes for sent 
ikke vil komme i betragtning. 

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

Vedr. landskamprejser 

Efter at seniorlandsholdrejsernes varig
hed nu er nedbragt til det mindst mu
lige, har man for at opnå så realistisk 
et grundlag for udtagelsen som muligt 
ment det forsvarligt at afvente afviklin
gen af 3-4 turneringsrunder, før årets 
første landshold udtages den 5. juni. 

Af hensyn til ferieplanlægning m. v. 
for de, der mener at have en chance for 
udtagelse, kan oplyses, at årets senior
landskampe er arrangeret således: 

Irla11d-Dw1mark 

Afrejse fredag den 22. juni om formid
dagen og hjemkomst senest tirsdag den 
26. juni midt på dagen. Rejsen vil fore
gå med fly. Overnatning på hotel.

BAOR-DCF XI 

Afrejse fredag den 20. juli morgen. 
Hjemkomst mandag den 23. juli om 
morgenen (senest ca. 8,30). Rejsen fore
går med tog. Om overnatning vil finde 
sted i messe eller på hotel, er endnu ikke 
afklaret. 

Som det fremgår, vi] deltagelse i 
begge arrangementer kræve 4 normale 
fridage. E. F. 

Pokalturneringen 

14. april
NYK. M.-ARHUS II. Nyk. M. vandt med
7 g. ARHUS II 105 for 4 + 15 (Erik Mad
sen 50, Jørg. Morild 25, P. Carroll 3 for 
14). NYK. M. 126 for 3 (Hg. Jensen 59,
Erik Hansen 41 ).

15. april
SILKEBORG-B. 1913 II. Silkeborg vandt
med 8 g. B. I 913 Il 35 + 25 (John Knud
sen 3 for 3, Sv. Åge Jensen 3 for 7). SIL
KEBORG 62 for 2.

VJBORG-DR.BORG. Viborg vandt med 
55 p. VIBORG I 06 for 8 (Peter Sørensen 
37, Chr. Boldsen 3 for 18). DR.BORG 51 
(P. Joseph 4 for IO, Lars Andersen 3 for 
11). 

ROSKILDE-SORANER If. Roskilde vandt 
med 16 p. ROSKILDE 82 (S. Ahmad 30, 
K. Hørby 5 for 18). SORANER li 66 (J.
Virapen 4 for 20, K. Reddy 3 for 13, E.
Krogh 3 for 20).

19. april
B. 1913-ESBJERG 11. B. 1913 vandt med
41 p. B. 1913 115 for 6 (B. Damsgård 40,
J. Machon 35). ESBJERG JI 64 + IO (Erik
Abrahamsen 26, Kurt Hansen 5 for I 3).

23. april
CHANG-HERNING. Chang vandt med
73 p. CI-IANG 158 for 8 (Troels Nielsen 
63). HERNING 70 + 15 (Bj. Holtegård 3 
for 15, Troels Nielsen 3 for 16). 

KB-SORANER. Soraner vandt med l l p. 
Soraner I 24 for 8 (M. Butt 53, Jørgen Han
sen 40). KB 1 I 3 for 9 (Per Sørensen 40, B. 
Burmeister 29). 

HORSENS Jl-B. 1909. Horsens JJ uden 
kamp. 

NYK. F.-FREM I. Frem I uden kamp. 

KØGE-SORØ. Sorø vandt med 28 p. 
SORØ 144 for 4 (Ib Hlickelkamp 45, J. 
Sarøe 28, John Hansen 25). KØGE 85 + 
30 (M. Prasad 4 for 10). 

ESBJERG-FREDERICIA. Esbjerg vandt 
med 41 p. ESBJERG 83. FREDERICIA 
27 + 15 (Knud Hansen 4 for 7, Anker 
Ankersø 3 for 5). 

28. april
SYANHOLM li-GLOSTRUP. Glostrup
vandt med 4 g. SVANHOLM H 98 + 15
(R. Jackson 34, Fl. Jørgensen 5 for 22).
GLOSTRUP I 16 for 6 (Fl. Jørgensen 43,
Mich Møller 36, P. Transbøl 3 for 26).

Cricket rel<visitter 
Slåhandsker-senior, fineste skind ................. fra kr, 37,-

Slåhandsker-senior, bomuld ....................... fra kr. 15,--

Skinner-senior, god kvalitet........................ kr. 5 0,-

Træningsbolde, 5 ½ oz læder, dobbeltsyede ...... fra kr. 12,-

Andre rekvisitter føres også. - Ring og tal med 

OLE HOCKELKAMP 
Chemitan a/s . Pedersborg . 4180 Sorø . Telefon (03) 63 01 89 

aften (03) 6330 10 

Afleveret til postvæsenet den 7. Mai I 973 

SVANHOLM I-SLAGELSE II Svanholm I 
u. k.

VJBORG-SK.BORG Il. Viborg vandt med 
34 p. VJBORG 117 for 8 (Lars Andersen 
26*, Peter Hansen 5 for 21). SK.BORG Il 
98 (Evald Møller 28, Ole Andersen 3 for 
22). 

29. april
SORANER-SLAGELSE. Soraner vandt
med 37 p. SORANER 129 for 9 (M. Butt 
34, S. Hechmann 3 for 7, John Christensen
3 for 24). SLAGELSE 92.

AB li-RINGSTED II. Ringsted Il vandt 
med 5 g. AB II 72 for 8. RINGSTED II 77 
for 5 (Gert Jensen 27*). 

ROSKILDE-AB I. AB I vandt med 4 g. 
ROSKILDE 108 + 30 (Hg. Jensen 31, D. 
Råhede 3 for 18, Freddy Nielsen 3 for 35). 
AB I 141 for 6, F. Villumsen 69*, N. Tal
bro 30). 

BALLERUP-RINGSTED I. Ballerup vandt 
med 15 p. BALLERUP 79 + 40 (Jørgen 
Petersen 3 for I 0, Jan Hansen 3 for 21 ). 
RINGSTED l 104 for 9 (Ebbe Hansen 30). 

FREM I I-SORØ. Sorø vandt med 6 g. 
FREM 32 + 40 (M. Prasad 4 for 2, Mich. 
Nissen 3 for 6). SORØ 85 for 4. 

ESBJERG-ÅRHUS. Esbjerg vandt med 3 
g. ÅRHUS 83 (J. Morild 41, Kurt Hansen
3 for 9). ESBJERG 85 for 7 (Kurt Hansen
30, R. Gumbs 3 for 22). 

SKANDERBORG-HORSENS li. Sk.borg 
vandt med 62 p. SK.BORG I 177 for 9 (J. 
Kamp 66, John Simonsen 32, Pr. Juul 27). 
HORSENS Il 75 for 7 + 40 (Poul Høj 34). 

SILKEBORG-HORSENS I. Horsens vandt 
med 102 p. HORSENS 174 for 4 (J. Høj 73, 
Erik Olesen 53, J. Olesen 29*). SILKE
BORG 72 (K. Randlev 29, Erik Olesen 6 
for 18). 

AAB-GRENÅ. AaB vandt med I 25 p. AAB 
171 for 5 (C. Morild 52*, 0. Jsaksson 33, 
H. Flligel 30, Hardy Sørensen 27). GRENÅ
16 + 30 (H. Flligel 5 for 4, H. Hoff 4 for 
9).

NYK. M.-CHANG. Nyk. M. vandt med 
41 p. NYK. M. 145 for 3 (Sv. Villumsen 
55, Hg. Jensen 35). CHANG I I 9 for 8 
(Hg. Olesen 33*, Troels Nielsen 30). 

Privatkampe 

19. april
SYANHOLM (jun.)-KERTEMINDE (jun.
forst.). Svanholm vandt med 65 p. SVAN
HOLM 114 for 9 (Søren Klokker 3 for 27),
KERTEMINDE 49. 

22. april
75 års jubilæ111nskamp i Nyk. M. 

TIDLIGERE NYKØBINGENSERE-NYK. 
M.'s 2. DIVISIONSHOLD. Nyk. M. vandt 
med 86 p. NYK. M. 175 for 7 (Torben Pe
dersen 47, P. Carrol 34*, Sv. Villumsen 31). 
TIDL. NYK. 89 (S. Damkjær 3 for 9). 

Wilh. Burmesters Bogtrykkeri A/S • Aalborg 




