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Husum Cricket Club sikrede sig en enestående stor triumf, da klubbens lilleputter blev danske mestre ved 

inde-DM i ABs hal langfredag. Klubben havde herudover hold med i såvel junior- som drengerækken. Her 

ses de mange raske drenge fra Sydslesvig. Læs om vinterens og forårets indend_
ørsturneringer side 4 og 5



Kom nu ud af buslcen -

,,Cricket'' er jeres blad! 
1974 bør blive et godt år for dansk cricket 

Af-ROLAND WALD 

Hvis et blad af »Cricket«s karak
ter skal kunne »køre« på en for 
alle parter tilfredsstillende må
de, kræves det, at dets læsere 
engagerer sig i de problemer, 
glæder og skuffelser, der opstår 
inden for netop denne sports
gren. 

Af den grund var det virkelig 
med bange anelser, at jeg sagde 
»ja« til at efterfølge Søren Nis
sen i redaktør-stolen. Det var en
kendt sag, som skrevet af Søren
i hans afskedsartikel, at læserne
i uhyggelig grad havde svigtet
ham i hans arbejde.

Når resultatet alligevel blev så 
godt, som det var tilfældet, 
skyldtes det ene og alene Søren 
Nissens utrættelige indsats. In
teressen, viljen og - især - ev
nen havde han. Derfor opnåede 
han alligevel så meget - stort 
set ene mand. 

Jeg er overbevist om, at dette 
ikke kan være vejen frem for 
»Cricket«. Det er i højeste grad
på tide, at »det tavse flertal«
(som desværre synes at være
endnu større inden for cricket
end i andre sportsgrene) kom
mer ud af busken.

Enhver ved, at meningerne om 
talrige forhold indenfor vores 
sportsgren er mange. Vi ved og
så, at der er tale om synspunk
ter, som fortjener at blive hørt. 
Det rette forum må være forbun
dets officielle organ, der står 
åbent for alt - og alle - med de 
små forbehold, man nødvendig
vis må tage. 

I dette mit første nummer ser 
jeg heldigvis en glædelig ten
dens hen imod det rigtige. Hele 
fem deciderede læserbreve er 
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det foreløbig blevet til. Indlæg 
om vidt forskellige emner, der 
alle er lige velkomne. 

Tre af disse må afgjort tjene 
som oplæg til en debat. Crickets 
indførelse i skolerne er vi alle 
interesserede i bliver en realitet. 
Jørgen Arnsbjerg fortæller her 
om en af metoderne og giver 
samtidig bolden videre til andre. 

En respekteret ungdomsleder 
er skuffet og spørger, om det er 
ulejligheden værd at ofre sin fri
tid på cricketsporten. Hvad me
ner I? 

Endelig er der et forslag om 
at indføre en form for slutspil i 
lighed med ishockey'ens. Fra 
tidligere diskussioner ved man, 
at der også her er delte menin
ger. 

Lad os høre dem! Ordet er 
frit, også for indlæg, der måtte 
have kontroversiel karakter. 

Det vigtigste er nu engang, at 
meningerne kommer frem. -
»Cricket« er jo jeres blad!

På samme tid skal jeg love, at
jeg vil gøre alt, hvad der er mu
ligt, med hensyn til at gøre
»Cricket« til et både alsidigt og
engageret blad.

Det er faktisk her, I kommer 
ind i billedet. Uden jeres hjælp 
kan resultatet kun blive dårlige
re. 

HARMONI ER FREMTIDEN 
En ny sæson er umiddelbart fo
restående. En sæson, der bl. a. 
bringer vort seniorlandshold på 
en forhåbentlig uforglemmelig 
tur til Canada. 

1974 har alle betingelser for at 
blive et glædeligt år for dansk 
cricket. Tilgangen er større, så
vel på senior- som på ungdoms
fronten. De unge er gået til sa
gen som aldrig før, og de mange 
veteraner, uden hvilke dansk 
cricket ville være meget fattige
re, har bebudet at tage endnu en 
tørn. 

Specielt glædeligt er det, at 
der igen i år ofres så meget på 
ungdommen. Selvfølgelig er det 
her, man først og fremmest sæt
ter ind. Samtidig er det godt, at 
der også er blevet plads - og 

penge - til at gøre endnu mere 
for seniorerne. En passende 
blanding er sundt for enhver 
sportsgren - ikke mindst for 
cricket, der stadig er lille. 

Fra forbundets side har man 
haft alle gode hensigter for en
hver cricketspiller herhjemme. 
Man kan allerede på nuværende 
tidspunkt slå fast, at planerne 
for de kommende år er endnu 
større. 
I virkeligheden afhænger alt af, 
hvordan den enkelte spiller - og 
tilhænger i øvrigt - forstår at 
værdsætte dem. Her har lederne 
et stort ansvar. 

Heldigvis kan vi inden for cric
ket med stolthed sige, at de le
dere, vi har, virkelig gør en ind
sats. Midlerne er endnu ikke så 
store, som vi kunne ønske det. 
Til gengæld kan vi fryde os over 
en aldrig svigtende interesse. 

Med spillere og ledere i har
moni ligger fremtiden for dansk 
cricket. 

Ændret liste 

Som følge af stigende om
kostninger i forbindelse med 
et stort pladskrav har redak
tionen besluttet at stryge en 
del af den omfattende resul
tatliste bag i bladet. 

Vi vil dog fortsat bringe re
sultater fra kampene i de en
kelte rækker. Dog således, at 
kun de væsentligste tal med
tages, hvorefter navne vil bli
ve strøget i alle tilfælde. 

Cricket 
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for medlemmer under 18 år. 
Flytning skal meddeles postvæsenet. Hen
vendelser om uregelmæssigheder i leve
ringen bedes rettet til Per Burmester. -
Giro: 94 302. 



B 1909 vil nu helt til tops 
Fynboerne har fået tilgang af tre stærke udlændinge 

Flere hold nervøse på grund af en "tynd
1

1<asteside 

Af Roland Wald 

Om små 14 dage blændes der op for 

en ny sæson - en sæson, der i spille

mæssigt henseende gerne må blive li
ge så god som i fjor. For første gang 
i umindelige tider var der spænding 
om, hvor mesterskabet skulle havne. 

At det blev AaB, var ikke særlig 
overraskende. Derimod lidt usædvan
ligt, at nordjyderne i hØj grad måtte 

kæmpe for sejren mod holdets værste 

rival, Svanholm. 

Hermed kom mesterskab nummer 
13 i hus, og herefter kan man stille 
det efterhånden traditionelle spørgs

mål om, hvorvidt det lykkes nok en
gang. 

Igen i år skal vi undlade at komme 
med diverse forudsigelser. For det 
første kan det kun blive ligegyldigt 
gætværk, for det andet er der desvær
re stadig klubber, som tror, at man 
har noget specielt mod disse, hvis 
man kommer til at placere dem i de 

nedre regioner af tabellen. 
I lighed med i fjor har vi været i 

kontakt med samtlige klubber i såvel 

1. som 2. division. Her er, hvad de
har at sige før turneringsstarten:

AaB: Flemming Sørensen erklærer, 

at det aldrig bliver vane at vinde me
sterskaber. Vi er lykkelige, hver gang 
det lykkes, og vi vil naturligvis gøre 
alt for, at også den 14. titel bliver 
vundet, siger han. 

Sædvanen tro har man trænet in
dendørs siden oktober. Henrik Mor
tensen er i år med fra starten, men 
derimod var der midt i april stadig 
tvivl om, hvorvidt Poul Wøhlk og 
Jørgen W. Larsen ville stille op. 

Unge spillere som Robert Petersen 
og Claus Morild er emner til 1. hol
det, siger Flemming Sørensen. 

SVANHOLM: Der bliver mere 
kamp om pladsene i år, og det bety

der formentlig en større indsats af 
hver enkelt, siger Jørgen Jønsson. En 
mand som Jan BØgh Nielsen (opryk
ket junior) kommer absolut i betragt
ning til det bedste hold. 

Som sædvanlig er håbet om at fra

vriste AaB mesterskabet stort. Viljen 
lige så. Indtil nu har det blot knebet 
med evnerne! 

Det mest bemærkelsesværdige fra 
Brøndbyerne er dog, at divisionshol
det har sagt farvel til »Frimærket«. 
Man har fået logi på et areal ved 
Brøndbyhallen. Efter sigende er ba
nen lige så stor som AaBs, og så kan 

det nok være, at det kan komme til 

at knibe med holdets sluggere. Til 

gengæld ånder kasterne lettede op! 

B. 1909: Jamen, det er jo frygte

ligt, siger Kjeld Larsen. Vi har tre 
strålende udlændinge og må kun be
nytte de to. Vi har fået tilbang af pa
kistanerne Sadar Mohamed og Gazar 
Ahmed samt Alan Ifill fra Jamaica 
- alle tre strålende spillere.

Førstnævnte er med garanti i lands
holdsklasse, de to andre har absolut 
hØj divisionsklasse, bedyrer Kjeld 

Larsen. Sadar Mohamed har været på 
udvalgt universitetshold i Pakistan 
og er en glimrende all round'er. 

Denne tilgang gør, at jeg tror på 
mindst en andenplads. Jeg lover, at 
mange bliver overraskede over vore 
udlændinges styrke. 

B. 1909 har måttet sige farvel til
Hans Kurt Lohmann, der er flyttet 
til København. Han spiller for KB. 

AB: Alle spillere fra i fjor er igen 
i år til disposition, fortæller Thomas 
Provis. Hertil kommer, at vi har fået 
indmeldelse fra Ole Helmersen, tidli
gere Ringsted. 

Niels Torp og Freddy Nielsen er 
vendt hjem fra opholdet i New Zea
land og meldes i kanonform. Under 
opholdet har Niels Torp været på ud

valgt hold og har fået tilbud om at 
blive keeper på et særdeles stærkt 
hold. 

Johan Luther er igen valgt til an
fører for et hold, der formentlig kom
mer til at blande sig i medaljestriden. 
Herudover vil man i denne sæson sat
se meget på at få andetholdet op i 2. 
division. Et par af de garvede kæm
per har stillet sig til rådighed for 

klubbens næstbedste mandskab. 

SKANDERBORG: Vi har måttet 
sige farvel til brødrene John og Bent 
Madsen, siger Evald Møller. Først
nævnte spiller nu for Århus, hvor han 
bor, mens Bent er flyttet til Frederi
cia. Det får den lokale 3. divisions
klub glæde af. 

Til gengæld spiller Jørgen Steen 
Larsen fra start til slut, og desuden 
har Poul Erik Rodding igen meldt sig 

under l. divisionsfanerne. Han er et 
oplagt keeper-emne. Endelig agter vi 

at bruge Jens Priess, der er oprykket 
junior. 

Evald MØiler tror på en god sæson 
med en slutplacering omkring midten. 

HJØRRING: Den samme, faste 
stab i år, erklærer Mogens Uhrskov. 

Vi har bl. a. en Hans FausbØll i top
form, efter at han har tabt omkring 

10 kg. Vi tager i øvrigt revanche og 

sletter det dårlige indtryk fra i fjor. 

Regn blot med os på en af medalje
pladserne. 

KB: Vi har fået Hans Kurt Loh
mann fra B. 1909, og en meget talent
fuld spiller, Stig Lund (bror til Steen) 
gør alvor af det i år, siger Elberth. 

Ellers er alt ved det gamle - det sam
me problem med en noget tynd ka
steside. Mon ikke vi slutter midt i 

rækken? Jeg tror det, og det plejer 
jo at holde stik ... 

CHANG: Troels Nielsen er tilbage 
i overdådig træningstilstand efter op
holdet i New Zealand, fortæller Finn 
Andersen. Han tog 50 gærder på uni
versitetsholdet i Wellington. 

EIiers er der kun at fortælle, at vi 
hverken har haft til- eller afgang, og 
at Børge Søvsø er blevet træner for 
seniorerne. Det lover godt. 

RINGSTED: Ole Helmersen er gå
et i AB efter at være flyttet til Køben
havn, ellers alt ved det gamle, lyder 
det fra Helmer Hansen. Rygter om, 

at Slagelses fast bowler, Leif Peter
sen, der i fjor opholdt sig i Sverige, i 
år vil spille for midtsjællænderne har 
ikke kunnet bekræftes. 

Vi har i hvert fald ikke set noget 
til ham, siger Helmer Hansen. Men vi 
klarer os nok endda - noget bedre 
end sidste sæson. 

SORØ: Lykkeligvis får vi lov til at 
beholde Ib Hi.ickelkamp, der alligevel 
ikke rejser til Tanzania, fortæller bro

der Ole. Det kan meget vel vise sig at 
få afgørende betydning for vores ek
sistens i rækken. 

NYKØBING MORS: Azhar Ali er 

rejst til Varde, ellers ingen af- eller 
tilgang, siger Erik Hansen fra opryk

kede Nykøbing. Vi er glade, hvis vi 
bliver i 1. division. Pointene skal vi 
nok lave, men jeg er ærlig talt ner
vøs for vores noget vaklende kaste
side. 

HORSENS: Samme suk høres fra 

Jørn Høj. Han er meget i tvivl om, 
hvorvidt Horsens får mere end en en
kelt sæson i den fornemste række. Der 

er ingen fornyelse, og specielt ingen 
kastere, siger han. 

Vi savner i høj grad tilgang fra 
ungdomsafdelingen. Det bliver meget 
svært. Vi kommer til at slås meget 
hårdt for at blive hængende. 
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Arhus tror på oprykning 
Slagelse er svækket, Soranernes Alan Bloom tilbage i Australien 

2. division

GLOSTRUP: Samme spillermateriale 
som i fjor, siger Carl Petersen. Vi bli
ver nok mellem de tre bedste - ellers 
bliver vi lidt skuffet. Mest bemærkel
sesværdigt er i Øvrigt, at vi har fået 
en ny bane. Den er udmærket, og der 
spilles kun cricket på den. 

ARHUS: Hvis der ikke står 1. divi
sion på os i år, gør der det aldrig, me
ner Jørgen Morild, der i øvrigt ikke 
tror, at John Madsen spiller. Vi har 
så mange spillere, at vi i hvert fald 
ikke henter ham, siger Jørgen Morild. 

Tilgang fra Lart Mathiasen (Nyk. 
M.) og Johnny Krogh (Grenå). Ven
ter sig specielt meget af brødrene Ole 
og Jørn Beir Andersen. Må muligvis 
se bort fra Mogens Gregersen, der 
mangler tid. 

HERNING: Skal vi sige en »blød 
mellemvare« som sidste år, spørger 
Peter Gøttsche. Vi har mistet Søren 
Lauritsen, der spiller ishockey i Sve
rige, og vi har ikke haft tilgang. Er
ling Krogh spiller hele sæsonen og 
har i Øvrigt gjort et stort stykke ar
bejde med drengene i vinter. 

Jeg tror nok, at vi benytter Freddy 
Sangild på det bedste hold. 

HOLSTEBRO: Vi har fået en god 
englænder, ellers stort set det samme, 
fortæller Jens P. Morild. Der er tvivl 
om Erik Dupont og Jørgen Nagstrup 
(manglende tid og lyst). Vi skal nok 
være glade, hvis blot vi kan blive 
hængende, siger han. 

SILKEBORG: Desværre er det nok 
begrænset, hvad vi kommer til at se 
til Bjarne Rasmussen, der har kastet 

sig over fodbolden, siger Flemming 
Nielsen. Mon ikke vi skal regne med 
en placering midt i rækken som i fjor? 

SKANDERBORG li: Vi glæder os 
over, at loven om op- og nedrykning 
af spillere er afskaffet, siger Evald 
Møller. Det vil afgjort få betydning 
for vort andethold. Vi ender omkring 
midten. 

ESBJERG: Vi satser på unge spil
lere som fætrene Chr. og Jens Chr. 
Ankersø, Per Langmach, Erik H. Pe
tersen, Niels Hyllen og Arne Honore 
krydret med nogle veteraner, siger 
Ferdinand Ankersø. Jeg mener, at 
vort materiale er godt nok til en pla
cering i den bedste halvdel. 

( Fortsættes på bagsiden) 

Husum blev dansk mester 
for lilleputter indendørs 

Strålende præstation, der giver håb om en god fremtid 

Danmark til Ejderen ... 
For os, der er af sønderjysk bonde

æt, står det stadig som en drøm. 
Landvinding, kampgny, sablers ras

len, vikingetogter, mon det er der, 
han vil hen, nu hvor EF lige prøver 
at gøre os alle til europæere ... 

Nej, ikke lige netop. 
Men dansk cricket til Ejderen, det 

er da en fredelig drøm, som man må 
have lov til at ha' uden derfor at skul
le beskyldes for at være militarist. 

Vi kom et stykke ad vejen til Ejde
ren, vi der var til inde-DM i A.B.s 
hal. 

Vi så nemlig Husum Cricket Club 
blive danske cricketmestre for lille
putter. 

Vi så et hold lilleputter fra Tysk
land, som talentmæssigt, og for fleres 
vedkommende også stilmæssigt, over
strålede, hvad man ellers ser i den al
dersgruppe. Vi så et hold tyske dren
ge, der kommer fra en klub, som af 
afstandsmæssige årsager næsten er af
skåret fra den dygtiggørelse, andre 
får ind ad døren stort set gratis ved at 
spille mod andre. 

Vi så en lilleput, GUnther Weise, 
der serverede legskruere, så det bra
gede, med en indendørs lilleputbold 
(en langbold), og vi så i ham en be
vidst og overmåde sikker, lille gærde-
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spiller, som af Thomas Provis blev 
kåret som den, der ydede stævnets 
bedste præstation, og som blev bega
vet derfor med et bat. 

TRE JYSKE VINDERE 
For anden gang afholdtes de uoffici
elle inde-mesterskaber for ungdoms
hold samtidig på tre baner. De fore
gik i A B-hallen langfredag. For an
den gang var det først og fremmest 
hos lilleputterne, hvor der virkelig var 
fest. 

Den lette bold sætter drengene i 
stand til at score på omtrent hver ene
ste bold. Der er bevægelse, der er 
»action«. Drengene og juniorerne
spiller med en »puddingbold« - en ret
massiv bold, der stiller store krav til
slagkraft og teknik.

Husum Cricket Club (læs Henry 
Buh!) havde hold med i alle alders

grupper. Husum havde vundet alle 
de fynsk/sydjyske turneringer. Mate
rialet var dog kun til et bragende godt 
lilleputhold, mens de øvrige blev 
» Prtigel knabe«.

Chang, der i fjor blev lilleputme
ster indendørs, medbragte mange fra 
sidste års mesterhold. De er i mellem
tiden blevet drenge, og nu satte de sig 
på præmierne i den højere aldersgrup
pe. Bl. a. Niels Bindslev og John Tør-

ring er navne, som ville komme til at 
optræde ofte i de sidste sider i dette 
blad, hvis ikke den nye redaktør hav
de strøget en del af resultatlisten. 

Nykøbing Mors vandt alle sine 
kampe. »Finalen« mod AB blev ge
valdig spændende. Nyk. M. vandt 
med 6 point, 81-75, og det var rime
ligt nok. Skulle man indvende noget, 
må det være mod klubbens kastean
greb. Ind imellem er afleveringerne 
ikke »stuerene«. Spørgsmålet er, om 
lederne i kastebåsene i Nykøbing vir
kelig prøver at fjerne enhver antyd
ning af unfair aflevering. 

Kommer Nyk. M. ud for virkelig 
strikse dommere, får de problemer. 

»FALDEN STORHED«
For Glostrup blev stævnet en skuffel
se. Klubben havde vundet såvel juni
or- som lilleputmesterrækken i den
københavnsk/sjællandske turnering og
havde også et drengehold med i de
afsluttende kampe. Men man fik intet
med hjem.

Dermed være dog ikke sagt, at der 
ikke var Glostrup-spillere, der kunne 
måle sig med de bedste hos de øvrige. 
Lilleputten Søren Mikkelsen er ved at 
få en nydelig batfØring, og han har en 
lillebror, der måske bliver lige så god. 



Men Glostrup drev rovdrift på ham 
ved at benytte ham i både drenge- og 
lilleputrækken. Seks kampe i træk, 
hvor han skulle trække et stort læs 
i samtlige. Det stod hans koncentra
tion naturnødvendigt ikke til. 

Hos Glostrups juniorer fandt man 
måske den bedste indendørsspiller, 
nemlig Steen Thomsen. Men han hav
de ikke støtte nok. 

Svanholm, der sidste år vandt to 
mesterskaber, havde to hold med, 
men var lidt af en »falden storhed«. 
Der er ikke langt fra glæde til sorg i 
den branche! 

Til alle de klubber, der endnu ikke 
rigtigt har fattet, at indecricket er no
get for de yngste: Tag fat til næste 
vinter, så kan det være, vi mødes 
langfredag 1975 Nis. 

RESULTATER OG STILLINGER 

Juniorer 

Glostrup-AB 59 for 5 - 34 for 5 
Husum-Glostrup 13 for 5 - 14 for 0 
AB-Husum 77 for 5 - 23 for 5 
Nyk. M.-Glostrup 47 for 5 - 37 for 5 
Husum-Nyk. M. 28 for 5 - 32 for 2 
AB-Nyk. M. 75 for 4 - 81 for 4 

Nyk. M. . .. .. .. .. .. .. .. .. 3 6 
Glostrup . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 
AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 3 2 
Husum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 

Drenge 

Svanholm-Chang 57 for 4 - 61 for 3 
Glostrup-Husum 132 for 3 - 25 for 5 
Svanholm-Glostrup 43 for 5 - 45 for 0 
Chang-Husum 101 for 4 - 25 for 5 
Svanholm-Husum 82 for 5 - 30 for 5 
Chang-Glostrup 91 for 4 - 61 for 5 

Chang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 
Glostrup . .. .. .. .. .. .. .. . . 3 4 
Svanholm . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 
Husum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 

Lilleputter 

Glostrup-Husum 94 for 6 - 97 for 1 
Svanholm-Chang 41 for 6 - 46 for 1 
Husum-Chang 120 for 3 - 22 for 6 
Glostrup-Svanholm 69 for 6 - 70 for 1 
Chang-Glostrup 105 for 6 - 97 for 6 
Husum-Svanholm 118 for 4 - 28 for 6 

Husum ............... . 
Svanholm ............. . 
Chang ................ . 
Glostrup .............. . 

3 
3 
3 
3 

•) placeret efter differenceprincippet. 

6 
2 *) 
2 *) 
2 *) 

Interessen dalet noget 
Det var ikke fordi man var ved at 
dåne af henrykkelse over at have med 
den københavnsk/sjællandske indetur
nering at gøre. 

Den interesse, der var for turnerin
gen i de første år, synes desværre no
get kølnet. Det var også hård kost for 
de andre klubber, at den forening, 
som oprindelig stod fadder til denne 
turnering, ved adskillige lejligheder 
blev væk med eller uden afbud. 

Det ville være trist, hvis vi i Kø
benhavn og på Sjælland i øvrigt skulle 
sætte punktum for dette kapitel, fordi 

indeturneringen - i hvert fald hvad de 
yngste angår - giver et nødvendigt vi
tamintilskud til den indendørstræning, 
der er vanskelig at gøre interessant. 

Alt skal nu ikke være sort. Der blev 
spillet adskillige sjove kampe, som 
beviste, at også dette spil kan bruges, 
hvis lederne (først og fremmest) og 
spillerne går til sagen med fornøden 
interesse. 

Glostrup blev den store triumfator 
med sejre i junior- og lilleputrækken, 
men der ydes også et seriøst og godt 
arbejde i den forening nu. Nis. 

STILLINGERNE 

Juniorer 

Glostrup . ........... . 
AB ................. . 
Ringsted ............. . 
Svanholm I .......... . 
Svanholm II ......... . 

kp. 
4 
4 
4 
4 
4 

p. 
8 
6 
4 
2 
0 

Drenge 

Svanholm 
Glostrup . ........... . 
Ringsted ............ . 
KB ................. . 

Frem ............... . 
Sorø ................ . 
AB ................. . 

Lilleputter 

Glostrup . ........... . 
Svanholm ............ . 
Ringsted . ........... . 
KB ................ .. 

Frem ............... . 
Sorø . ............... . 
AB ................. . 

Skoleturnering 

Nordvangsskolen 
Bagsværk Kostskole ... . 
Tingbjerg skole ...... . 
GildhØj skole . ....... . 
Lindelund ........... . 

6 12 
6 10 
6 6 
6 6 
6 4 
6 2 
6 0 

6 10 
6 10 

6 8 
6 6 
6 4 
6 2 
6 0 

4 8 
4 6 
4 4 
4 2 
4 0 

Kun få oplysninger 
Fra de indledende ungdomskampe in
dendørs i Jylland foreligger kun me
get sparsomme oplysninger. Noget 
kunne tyde på, at enkelte har troet 
på andres vilje til at tage sig af refe
ratet. Men disse har svigtet, og det 
efterlader et ubehageligt tomrum. 

Fra juniorernes og lilleputternes 
kampe i Århus (der var også lilleput
stævne i Esbjerg - omtalt særskilt) 
har det kunnet oplyses, at Nykøbing 
Mors blev en sikker vinder med max
imumpoint foran Chang, Dronning
borg og Århus, der sluttede uden sej
re. 

Hos lilleputterne var Chang bedst 
med sejre over både Nykøbing M. og 
Århus. 

Også hos drengene, der spillede i 
Kolding, løb Chang af med sejren ef
ter i finalen at have besejret Kolding, 
der var nået så langt efter en kniv
skarp dyst mod Viborg og Nykøbing 
Mors. 

Efter de indledende kampe stod de 
tre hold lige med 2 point, og så måtte 
der omkampe til. Her trak hjemme
holdet det længste strå. 

Tilbage er der blot at konstatere, 
at der på et tidspunkt har været et 
juniorstævne i Esbjerg med bl. a. Hu
sum som deltager. Endnu ved redak
tionens slutning den 17. april var det 
ikke muligt at indhente oplysninger 
herom. 
Det vides kun, at Husum senere del
tog med et juniorhold ved DM på 
AB. Hvordan det nåede hertil, forbli
ver foreløbig en uløst gåde ... 

Roland. 

Med deltagelse af lilleputhold fra 
Fredericia, Husum, Esbjerg og Kol
ding 1 og 2 har »Vestjyden« afviklet 

det første stævne i indendørs cricket. 
I alt blev der spillet 10 kampe, og 

der blev vist cricket af varierende 
klasse. Kamptiden var 55 minutter, 
og det viste sig at være passende for 
de jævnbyrdige hold. 

Slutfacit af stævnet blev: 

Husum ......... . 
Fredericia ...... . 
Kolding 1 . ..... . 
Esbjerg . ....... . 
Kolding 2 . ..... . 

4 
4 
4 
4 
4 

8 
6 
4 
2 
0 

Hos Husum lagde man mærke til 
to spillere, som mestrede såvel gær
despil som kastning. Desuden råder 
klubben over en af de bedste spin
bowlere, jeg endnu har set i den al
dersklasse. 

Esbjerg har også i holdets anfører 
et kaste-talent, der vil kunne drive 
det vidt, hvis han bevarer interessen 
for cricket. 

Fredericia, der kun havde fem spil
lere med, havde sin styrke i bredden. 
Med lidt mere kamprutine kan der 
ventes gode resultater fra den kant. 
Det samme kan siges om Kolding 1, 
hvor de fleste af spillerne endnu har 
tre sæsoner som lilleputter. 

Specielt i dagens bedste kamp mel
lem Husum og Kolding viste Kol
dings drenge godt markspil. Til gen
gæld var spillerne »kyst« af Husums 
stærke kasteside, så det blev til et 
knebent nederlag. 

Koldings andethold bestod af spil
lere, der først i januar er begyndt at 
spille cricket. Men overraskende var 
det, at de i deres tredje kamp gav 
Fredericia uventet hård modstand. 

Lars P. Nielsen, 

ungdomsleder 
Kolding Idræts Forening. 
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To farvede med i Sydafrika 
Den ene fik herefter livsvarigt forbud mod at spille på sit lands testhold -

Af Lars Henriksen 

På den internationale arena har der 
i den forløbne vinter, hvad testkampe 
angår, været relativ ro. 

Australien og New Zealand, der 
mærkværdigvis på nær en kamp i 1946 
aldrig har spillet testmatcher mod hin
anden, har til overflod arrangeret seks 
kampe. De tre første blev spillet i Au
stralien i perioden december-januar. 
Australien vandt den første og tredje 
sikkert med en halvleg, mens New 
Zealand (som i England sidste som
mer) ved sort uheld blev snydt for en 
sejr i den anden test. 

Australien har i de senere år fået 
etableret en uhyre solid gærdeside 
med navne som Stackpole, Sheahan, 
brødrene Chappell, Walters og keepe
ren Marsh. Fastbowlingen volder hel
ler ikke de store problemer, for selv 
om triumfatorerne fra England 1972, 
Lillee og Massie, begge var ude af be
tragtning (den første p.g.a. skader, den 
anden p.g.a. manglende form), har 
man et tilsyneladende uudtømmeligt 
»lager« af nye talenter: Dell, Gilmour,
Dymock.

Younis Ahmed i aktion 
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MCC har det svært i Vestindien 

TOTALT UDSPILLET 

De sidste tre tests spilles i skrivende 
stund (medio marts) i New Zealand. 

Hovedinteressen i denne vinter sam
ler sig dog om MCCs tur til Vestindi
en. Efter en lang årrække med skuf
fende resultater vendte vestinderne 
som bekendt frygteligt tilbage mod 
netop England sidste sommer. Nu 
spiller de to hold igen mod hinanden. 

Vestinderne stiller med stort set de 
samme spillere, som gjorde det så 
godt i England, mens det engelske 
hold har fået en kraftig ansigtsløft
ning. Tilsyneladende dog uden held. 

England har indtil midten af marts 
ikke vundet en kamp på turen, er ble
vet totalt udspillet i testkampene og 
må siges at være sluppet billigt fra de 
første tre med et nederlag og to uaf
gjorte. 

Turen vil blive udfØrligt omtalt 
næste nummer af »Cricket«. 

TO FARVEDE VAR MED 
[ SYDAFRIKA 

Som bekendt har Sydafrika også cric
ketmæssigt været boycottet i de sidste 
3-4 år i den forstand, at Sydafrika
ikke har spillet testcricket i dette tids
rum. En lang række hvide sydafrika
nere spiller professionel cricket i Eng
land og Australien, og det sker ikke
sjældent, at engelske spillere og hold
tager til Sydafrika.

Senest har et særdeles stærkt, inter
nationalt hold været i Sydafrika. Det 
drejer sig om D.H. Robins' XL På 
holdet spillede bl.a. de engelske test
spillere John Edrich, John Snow, Bri
an Close og Graham Rope samt en 
række andre engelske spillere. 

Mest bemærkelsesværdigt var det 
dog, at to farvede spillere desuden var 
med på holdet. Det drejede sig om 
vestinderen John Shepherd og paki
staneren Younis Ahmed, begge unge 
spillere, der har været på deres landes 
testhold. 

HAR NU FAET 
LIVSVARIGT SPILLEFORBUD 

De vestindiske, henholdsvis pakistan
ske cricketmyndigheder forbød de to 
at deltage, og da de begge ignorerede 
forbudet, fik de alvorlige reprimander 
- i Ahmeds tilfælde livsvarigt forbud
mod at spille på det pakistanske test
hold.

De blev således de første farvede 
spillere, der deltog (d.v.s. af de syd
afrikanske myndigheder fik lov til at 
deltage) i »hvid« cricket. D.H. Ro-

bins' X r spillede i øvrigt to kampe 
mod rent afrikanske hold. 

Holdet blev fulgt med enorm inte
resse i Sydafrika. Som man kan for
stå, er der altså bevægelse i den syd
afrikanske racepolitik - i det mindste 
på sportens område. 

HVAD GØR ENGLAND SA? 

De engelske cricketmyndigheders po
litik er i Øjeblikket en skarp adskil
lelse af sport og politik: Man boyco,
ter Sydafrika af cricketmæssige og 
sponslige grunde, således at forstå, at 
så længe sydafrikanske hold udtages 
ikke alene ud fra spillemæssige, men 
også ud fra racemæssige grunde, så 
længe vil officielle, engelske hold ik
ke spille i Sydafrika. 

Det bliver unægteligt interessant at 
se, hvorledes man i England vil stille 
sig, i det Øjeblik Sydafrika ophæver 
apartheidpolitikken på sportens områ
de (muligheden synes at være til ste
de) uden i Øvrigt at ændre på racepo
litikken. 

I samme øjeblik tvinges man da i 
England til at tage officiel stilling til 
det ømtålelige problem om sammen
hæng mellem sport og politik: enten 
at genoptage testkampene eller fort
sætte boycotten. 

TO TESTSERIER 

D.H. Robins' Xl opnåede i øvrigt en
lang række fine resultater: 8 sejre og
kun et nederlag i 14 kampe. Blandt
kampene var tre mod, hvad man ro
ligt kan kalde et sydafrikansk test
hold. De første to endte uafgjort,
mens den sidste blev vundet af sydaf
rikanerne med en halvleg.

Den lange pause fra international 
cricket synes at have påvirket stan
darden i Sydafrika i negativ retning, 
hvilket ikke kan overraske. 

I den kommende sommer spiller 
England på hjemmebane to testserier: 
Den første mod Indien (spilledatoer: 
6.-11 . juni i Manchester, 20.-25. juni 
i London, 4.-9. juli i Birmingham), 
den anden mod Pakistan (25.-30. juli 
i Leeds, 8.-13. august i London 
(Lord's), 22.-27. august i London 
(The Oval)). 

Sidste nyt! 
England vandt den femte og sidste 
test mod Vestindien med 26 point, 
således at resultatet blev 1-1. Nær
mere om denne kamp i næste num
mer. 
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Arets 
Den 12. marts blev Erik Møller, som 
i cricket-kredse ikke behøver nærme
re præsentation, på Slagelse rådhus 
kåret som »Årets idrætsleder 1973«. 
Denne hæder kommer samtidig med, 
at Erik Møller kan fejre sit 50 års ju
bilæum som medlem af Slagelse Bold
klub og Idrætsforenings cricketafde
ling. 

Kæler for 
detaljen 

idræts
leder i 
Slagelse 
Erik Møller hædret 

Erik Møller - årets idrætsleder

Under højtideligheden på rådhuset 
fremhævede borgmester Aage Nør
gaard Erik MØiiers gode menneske
lige egenskaber. 

Sportsudvalgets formand, Erik As
mund, sagde bl. a., at Erik MØiier er 
en af idrættens ypperste og en af dem, 
der virkelig har betydet noget for 
slagelseansk sport. 

Det sidste er ganske sandt, hvor
efter vi kan tilføje, at Erik Møller så 
sandelig også har betydet meget for 
dansk cricket på landsplan. En uvur
derlig kærlighed til en sportsgren, 
han aldrig slipper. 

Helt efter fortjeneste modtog Erik 
Møller beviset for »Årets idrætsleder 
1973«. Og her må man betænke, at 
denne hæder ikke blot gælder perso
nen Erik Møller. 

Den er samtidig et velkomment ca
deau til dansk cricket! 

Roland. 

1 cricket 
Sir Donald Bradman: 
»The Art of Cricket«

Når en person opnår at blive adlet for 
sit cricketspil, kan man med sikkerhed 
gå ud fra, at han er noget ud over det 
almindelige. Don Bradman var så ube
tinget en ener i sin tid. 

Nu behøver dygtighed på banen ikke 
nødvendigvis - og slet ikke særlig natur
ligt - at kunne overføres til færdigheder 
på papiret. Men også her demonstrerer 
Don Bradman sine rige evner. 

»The Art of Cricket« er ganske enkelt
en bog for feinschmeckere. En klassiker, 
hvis lige endnu ikke er set. Don Brad
man forstår her at viderebringe ting, som 
forventeligt ikke lader sig forklare uden 
for banen. 

Han beholder begge ben på jorden i 
sin beskrivelse af hver detalje inden for 
cricketspillet. Og netop detaljen bliver 
der kælet for, uden at det på nogen måde 
går ud over de store linjer og overblik
ket. 

»Den bedste instruktionsbog om cric
ket«, skrev Ian Peebles i »The Sunday 
Times«. »En strålende produceret og il
lustreret bog krydret med intelligens«, 
hed det i »Daily Mai!«. 

Bedre kan det faktisk ikke siges. En vi
denskab i ordets bedste betydning. Læs 
den og få en endnu større indsigt i dette 
ædle spil. 

Roland. 

SPECIALREJSE TIL LONDON 

Landskamp England - Indien 

I samarbejde med »Cricket-bladet« arrangeres følgende rejse til London: 

8-dages rejse med udrejse den 19. juni og hjemrejse den 26. juni 1974.

Pris kr. 1.050,- pr. person, incl. flyvning dansk lufthavn-London t/r, luft
havnsskatter, transport lufthavn-hotel t/r, 7 overnatninger i værelse med bad 
og toilet. Morgenmad, betjening og hotelskat. 
Tillæg for eneværelse kr. 100,-. 

Indsend kuponen og modtag gratis programmet og yderligere oplysninger. 

\1\/CRLC 
TCURIST 
REJSEBUREAU 

BREDGADE 19 
1260 KØBENHAVN K 
TLF. (Ol) 15 1945 

CRICKET-REJSE TIL LONDON 

Ja, send mig programmet for cricketrejsen 19/6-26/6-74 

Navn 

Adresse 

Postnr. By 
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lykken er 

vedligeholdel-

sesfrie haner ... 
Tennissporten har haft 

gode erfaringer med ny 

overflade - Kan det også 

overføres til cricket? 

Af Roland Wald 

Lykken må være at få vedligeholdsfrie 
pitche. Megen et hårdt stykke arbejde 
bliver weekend efter weekend sæsonen 
igennem lagt for dagen for at skabe 
så gode forhold som overhovedet mu
ligt. 

Disse store anstrengelser til trods er 
det ikke altid nok. Ingen kan kæmpe 
mod de lunefulde vejrguder. Selv når 
regnen er stoppet, vil der gå lang tid, 
inden spillet kan genoptages. 

Nu ser det endelig ud til, at en løs
ning er på vej. »Grasstex«-baner fra 
firmaet Calpam kan måske blive sva
ret. 

- I bladet » Tennis« så jeg, at man
inden for denne sportsgren var be
gyndt at interessere sig for vedligehol
delsesfrie baner, fortæller Ole Chri
stiansen fra Boldklubben »Frem«. 

- Jeg fik et møde i stand med di
rektør Svendsen fra Calpam, som in
troducerer disse baner i Danmark. Vi 
blev enige om at lægge en prøvepitch 
på 2 X 10 meter og en lige så stor til-

løbsbane Valby Idrætspark hos 
»Frem«.

I skrivende stund (slutningen af
marts) oplyses det, at pitchen vil blive
lagt kort efter påske. I den forbindelse
oplyser Ole Christiansen, at enhver
klub og spiller er velkommen til at
komme og prøve banen.

TENN fSFORBUNDET
NEDSATTE UDVALG

Igennem de seneste år har tennisfor
bundet modtaget et stigende antal
henvendelser angående vedligeholds
frie baner. Derfor besluttede man sig
til at nedsætte et udvalg, der fik til op
gave at studere forholdene nærmere.

Forbundet fik en indbydelse til at 
prøve et par Grasstex-baner i Hol
land. »Heldigvis« væltede en sneblan
det regn ned, således at man kunne 
bedømme banens tilstand, når det så 
værst ud. 

Til udvalgets store forundring vir
kede banen selv i våd tilstand fuld
stændig skridsikker. 

I » Tennis«' februar-nummer skriver 
udvalget videre, at boldene til trods 
for banens våde tilstand fik et normalt 
opspring. Desuden konstaterede man, 
at overfladen »tog mod« skruninger. 
Man konkluderer, at Grasstex-banen 
er en særdeles behagelig bane at spille 
på. 

Den største fordel er, at overfladen 
ikke har sammenføjninger, således at 
fugt kan trænge ned. Hertil kommer, 
at linierne er påmalede med special
farve. 

VIRKER MILD MOD 
BADE BOLDE OG SKO 

Grasstex-produktet er fremstillet i 
USA og består af plantefibre i kunst
harpiks. Hele overfladen lægges som 
nævnt uden sammenføjninger med et 
side- el ler længdefald i forholdet 1: 
180. 

Således tager Crasstex-overfladen sig ud på en tennisbane. 

Kan det over/Øres til cricket? 
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Overfladen skal kun opmales hvert 
5.-8. år. I USA spilles der stadig på 
baner, der er anlagt i 1932. Der er in
gen farveafsmitning, og klimaet har 
kun en ubetydelig indflydelse på for
holdene. 

På grund af faldet løber vandet 
hurtigt af og efterlader en tynd »film«, 
der tørrer på ca. 30 minutter. Med en 
»skraber« kan banen være spilleklar
på 5-10 minutter.

Efter sigende skulle banen være be
hagelig elastisk at løbe på, ligesom 
boldene har et normalt opspring. Vig
tigt er det, at overfladen »tager mod« 
spin. Endelig oplyses det, at banen 
virker mild mod både bolde og sko. 

BANEN VIL KOSTE 
CA. 6.000 KR. 

Ifølge »Tennis« ligger prisen i den bil
lige ende af skalaen. Alt er som be
kendt relativt, så vi skal derfor over
lade til læserne at skønne, hvorvidt 
der er tale om høje eller lave priser. 

Hvis et nyt anlæg skal lægges, ko
ster det incl. udgravning 185 kr. pr. 
kvadratmeter. Uden vejkasse og sta
bilt grus er prisen 150 kr. pr. kvadrat
meter. Endelig er prisen på en alle
rede eksisterende grusbane 140 kr. pr. 
kvadratmeter. 

Når det drejer sig om cricket, må 
man forlods gå ud fra, at klubben rå
der over en grusbane. Derfor bliver 
den sidste pris aktuel. Hvis man be
regner at skulle bruge omkring 45 
kvadratmeter, vil anlæggelsen af en 
sådan bane beløbe sig til ca. 6.000 kr. 

ET ER TENNIS -
NOGET ANDET CRICKET 

Dette beløb må - alt taget i betragt
ning - betegnes som en særdeles be
tydelig sum for langt de fleste klub
ber. Af den grund skal erfaringerne 
være 100 procent tilfredsstillende, in
den man tager et sådant skridt (rent 
borts:::t fra, at reglerne om banens be
skaffenhed må laves om). 

I den følgende tid kan alle, der øn
sker det, prøve lykken hos »Frem«. 
Ole Christiansen har lovet, at han i 
næste nummer vil berette om erfarin
gerne med Grasstex-banen. 

- Under alle omstændigheder må
det være rigtigt, at DCF nedsætter et 
udvalg i lighed med, hvad man har 
gjort inden for tennissporten, siger 
Ole Christiansen. Herved får man en 
mulighed for at undersøge forholdene 
til bunds. 

Det skal indrømmes, at oplysnin
gerne i »D3nsk Tennis« lyder besnæ
rende - især for det rejnvejrshærgede 
cricketspil. 

Men et er tennis - noget ganske an
det cricket. Såvel med hensyn til over
flade og bold er der stor forskel på de 
to idrætsgrene. 



Skærpet holdning 
over for spillerne 
Kampene skal vindes ved bedre spil - ikke ved bedre 

chikane, siger formanden 

Af Erling Froulund 

Den væsentligste nyskabelse - A-ræk
kerne - har tidligere været omtalt 
mere udførligt, og jeg skal nøjes med 
her at udtrykke bestyrelsens håb om, 
at rækkerne vil vise sig at opfylde vo
re forventninger. 

Vi forventer på lidt længere sigt at 
kunne sikre dem, der vil spille, mulig
heder herfor uden de snærende bånd, 
som bestemmelserne vedrørende den 
almindelige turnering stiller. 

SKÆRPET HOLDNING 
OVERFOR SPILLERNE 
Lovændringer omfatter ændrede reg
ler for op- og nedrykning af spillere 
for de klubber, der har hold i både 
1. og 2. division. Desuden en række
mindre ændringer, herunder sanktio
ner ved benyttelse af ulovlige spillere.

Af andre ændringer, som ikke kan 
henføres til lovene, men som i betyd
ning kan vise sig lige så væsentlige, er 
den skærpede holdning over for spil
lernes dårlige opførsel, som vil blive 
gennemført. 

Samtlige divisions-dommere vil få 
direkte meddelelse herom inden tur
neringen, og de øvrige dommere ori
enteres gennem de respektive klub
ber. Føler en dommer sig groft gene
ret af en eller flere spillere, pålægges 

dommeren at indberette dette til for
bundet inden for en frist, der giver et 
i samme anledning nedsat udvalg mu
lighed for at træffe en afgørelse inden 
næste spilledag. 

Kendelsen kan ankes, men anken 
vil ikke få opsættende virkning. Dom
merne pålægges at påføre bemærk
ning om indberetningen på indberet
nings-skemaet samt at meddele den 
eller de indberettede, hvad han agter 
at foretage sig. 

KAMPE SKAL VINDES 
VED BEDRE SPIL 
Herudover pålægges det dommerne at 
påse, at kampene afvikles sportsligt 
korrekt og at indberette til forbundets 
bestyrelse, såfremt han mener, at spil
lere eller hold ved tilråb eller andet 
har generet en eller flere af modstan
derne så groft, at det har haft væsent
lig betydning for den eller de genere
des præstation. 

Finder bestyrelsen efter gennem
gang af indberetningen og høring af 

de implicerede parter, at den begåede 
forseelse må betragtes som grov, kan 
bestyrelsen - alt efter forseelsens 
grovhed og eventuelle tidligere disci
plinær-straffe - idømme en eller flere 
spilledages karantæne. 

En spilledag skal forstås som en for 
den pågældende klub fastsat kamp. 
At et hold f. eks. sidder over en spil
ledag betyder altså ikke, at den ka
rantæneramte er frigjort. 

Det er med megen beklagelse, be
styrelsen har fundet det nødvendigt 
at tage skridt som ovenfor nævnt, 
men visse episoder i sæsonen 1973 har 
efter vores opfattelse været af en så
dan art, at noget måtte gøres. 

Kampen skal vindes ved bedre spil, 
ikke ved bedre eller kraftigere chi
kane. 

I øvrigt overvejer bestyrelsen, hvor
vidt der i forbindelse med visse kam
pe, hvor man på forhånd kunne for
vente en vis risiko for uheldige episo
der, skal være et bestyrelsesmedlem 
til stede som kontrollant. 

TUREN TIL CANADA 
Arrangementsmæssigt gennemføres 
stort set det samme program som i 
1973. På ungdomsfronten dog med 
den nyskabelse, at også den traditio
nelle junior Øst-Vest kamp nu erstat
tes af et landsstævne. 

På seniorfronten er den altdomine
rende begivenhed landsholdets 12-da
ges tur til Canada. Turen er DCFs 
første oversøiske nogensinde. Rejse
holdet kommer til at bestå af 17 per
soner, hvoraf 14 er spillere og tre le
dere (heraf en træner). 

Turen afvikles i perioden 24. juni 
til 6. juli, og der skal spilles i alt seks 
kampe - heraf to landskampe. De 
fem af kampene spilles i Toronto, den 
sjette i en lille by ca. 100 km nord 
for Toronto. 

Under opholdet skal vi bo på Up
per Canada College, og jeg vil tro, at 
en og anden vil blive overrasket over 
omfanget af de faciliteter, der her 
stilles til disposition. Vi håber i øvrigt 
på en fridag at kunne gennemføre et 
besøg ved Niagara Palls. 
På hjemturen stopper vi op i New 
York, hvor der er sightseeing og der
efter en hel dag fri. Deltagerne er 
hjemme så betids, at de kan nå at del
tage i kampene den 7. juli. 

GØR ALT FOR AT UNDGÅ 
EN GENTAGELSE 

Det skal ikke være nogen hemme
lighed, at arrangementet har givet 
bryderier. Oliekrisen var ikke ligefrem 
nogen lettelse. Bestyrelsen har dog -
trods den meget betydelige prisstig
ning - valgt at gennemføre arrange
mentet, som i Øvrigt gerne skulle ha
ve til følge, at vi får Canada her se
nere. Helst i 1978 til forbundets 25-
års jubilæum. 

I forbindelse med turen havde for
bundet, klog af skade, arrangeret en 
omfattende fællestræning startende 
allerede i januar. Alle kan vel gætte, 
hvilke muligheder vi havde for at le
je haller midt i en oliekrise. I stedet 
har vi gennemført foreløbig to fæl
lestræninger i Aalborg og håber sene
re, når holdet er udtaget, at kunne 
afholde i hvert fald endnu en. 

En ting er på forhånd klart: en gen
tagelse af sidste års mindre heldige 
test i Dublin vil de deltagende gøre 
alt for at undgå. 

STÆRKT AUSTRALSK HOLD 
SKAL SPILLE I HOLSTEBRO' 
Et ganske særligt arrangement afvik
les den 13. og 14. juli i Holstebro, 
hvor landsholdet spiller mod det vist 
nok stærke rejsehold EMU fra Au
stralien. Kampen spilles som et led i 
de sportsarrangementer, som sammen 
med en mængde andre initiativer dan
ner rammen om festlighederne ved 
byens 700 års jubilæum. 

Naturligvis ville bestyrelsen gerne 
have sat meget mere i gang, men det 
evindelige problem er hos os - som i 
klubberne - penge. Tipstilskuddet er 
heller ikke sat op i år, men det retter 
priserne sig som bekendt ikke efter. 

Nu ser tiderne ud til at blive noget 
lysere, således at vi fra næste sæson 
forhåbentlig kan genoptage den pro
gressive linie. Foreløbig må vi i in
deværende år regne med et under
skud på 20-25.000 kroner. 

Jeg skal derfor anmode alle, som 
er os behjælpelige med vores arran
gementer, om at være endnu mere 
sparsommelige end tidligere - også 
selv om dette uundgåeligt vil medføre 
en arrangementsmæssig lavere stan
dard. 
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Skolel.cerere og cricket 
Indførelse af cricket i skolerne er af afgørende betydning 

På prisværdigt initiativ af Jørgen 
Jønsson, der i den »døde« tid heldig
vis overkommer andet og mere end at 
pleje Svanholm-talenter, har ledelse 
og sportslærere på Tjørnegårdsskolen 
i Gentofte beredvilligt stillet en gym
nastiksal og nogle klasser med elever 
på alderstrin 10-15 år til disposition 
for et par timers ugentlig demonstra
tion af cricket. 

Det hele begyndte en eftermiddag 
i februar, hvor »Jøns« med assistance 
af Borchersen og Arnsbjerg fra »So
ranerne« gennemførte en dobbelttime 
med en 5. klasse og en 2. real under 
uventet lydhØrhed og stigende interes
se fra et halvt hundrede drenge og pi
ger! 

Det var naturligvis ikke nogen til
fældighed, at Tjørnegårdsskolen blev 
valgt til dette eksperiment. En af sko
lens dygtige og alsidige sportslærere, 
Poul Quist Madsen, er ungdomsleder 
i AB og var allerede af den grund 
særdeles modtagelig for tanken om, at 
cricket selvfølgelig burde have en for
tjent plads i en skoles sportsprogram, 
hvis muligheder og fristelser aldrig 
kan blive for mange. 

I forvejen er denne skoles ungdom 
fortrolig med de fleste anerkendte 
sportsgrene. Det skyldes en alsidig læ
rer- og instruktørstab, hvor man dog 
stadig kan bruge repræsentanter for 
curling, karate, romersk brydning og 
cricket. 

Der er nu udsigt til, at skolen ikke 
længere skal mangle instruktør i det 
spil, der i 4-5 måneder foregår på 
Gentofte stadion - lige udenfor sko
lens vinduer. »Jøns« har lovet skolen, 
med bistand fra egnede og villige pæ
dagoger, indenfor og udenfor skolens 
faste lærerstab, at sørge for dette. 

Jørgen Arnsbjerg 

Med sin beliggenhed som direkte 
nabo til stadion - kun en låge skiller 
skolens arealer fra cricketbanen - er 
der alle muligheder for et frugtbart 
samarbejde, der meget vel kunne føre 
til fornyelse af betrængt cricket i 
Gentofte - enten ved »Soranerne«s 
kommen til. nye kræfter (»Lad os gen
oplives ved et nyt lys« står der på la
tin over indgangsportalen til Sorø 
Akademi) eller ved start af en afde
ling ungdomscricket/Gentofte, eller 
hvad man nu kan finde på at benæv
ne en sådan nydannelse, der vil være 
sikret tilslutning fra Tjørnegårdssko
len og andre skoleenheder i kommu
nen, men som formentlig også bør 
være åben for ungdom udenfor kom
munen. 

Det er ikke her opgaven at tage 
stilling til det organisatoriske, men at 
rette en appel til alle cricket-mindede 
pædagoger med eller uden skolelærer
eksamen. Meld jer til Jønsson (Jørgen 
Jønsson, Valhøjs Alle 10 2 B, 2610 
Rødovre, telf. (01) 4113 23, RED) -
og spørg ikke, hvad cricket kan gøre 
for jer, men hvad I kan gøre for at 
holde liv i dansk cricket! 

»JØns« er sprængfuld af gode ideer
om, hvordan et samarbejde mellem 

Cricket rekvisitter 
Slåhandsker-senior, fineste skind ................ . fra kr. 37,-
Slåhandsker-senior, bomuld ...................... . fra kr. 15,--

Skinner-senior, god kvalitet. ...................... . kr. 50,-
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 

skoler, lærere og klubber kan etable
res over det ganske land, om man vil 
gøre en indsats for det. 

Naturligvis er disse ideer hverken 
nye eller særlig fantasifulde, men har 
tværtimod været prøvet så ofte før, 
vil nogen sikkert indvende. Ja, men 
det er da ingen undskyldning for ikke 
at gribe og fastholde nye og aktuelle 
muligheder. 

Det har måske undret mange, vel 
ikke mindst sejrevante AaB, at så 
mange ungdomsmesterskaber er hav
net hos Svanholm. Det kunne måske 
hænge sammen med, at man der som 
gammel skoleklub er lidt arveligt be
lastet og forlængst har indrettet sig på 
den elementære kendsgerning, at for
nyelser sjældent kommer af sig selv. 

Klubbens »skolelærere«, professio
nelle som amatører, har brugt en væ
sentlig del af de ugentlige træningsti
mer på unge talenter i stedet for at 
bruge dem alle på sig selv. 

Et eksempel til efterfølgelse! 
Jørgen Arnsbjerg. 

PS: I den første instruktionstime på 
Tjørnegårdsskolen fik ca. 50 elever 
bat og bold i hånden, og i en enhalv
legs-kamp efter pokal-lignende regler 
afslørede flere af deltagerne virkeligt 
»boldØje«. Med en forlængelse af spil
letiden (2 bolde) sluttede kampen uaf
gjort - 19 points til hver for tabet af
lige mange gærder.

U/ejl!gheden 

værd? 
Er det ulejligheden værd at ofre det 
meste af sin fritid som træner og in
struktør for unge cricket-spillere? -
Man stiller uvilkårligt sig selv spørgs
målet efter puslingestævnet den 17. 
februar i Esbjerg, hvor der fra en an
den leder blev sagt ting og sager, som 
han burde have holdt for sig selv. 

Det kan ikke være meningen, at 
den pågældende leder højlydt bekla
ger sig - i overværelse af de fleste 
drenge - at de øvrige hold er så rin
ge, at de ikke er værd at spille mod. 

Al begyndelse er svær. Det gælder 
specielt i cricket. I Kolding har vi de 
sidste par år gjort et hæderligt stykke 
arbejde for at få så mange drenge 
som muligt til at spille cricket. Det 
er gået over forventning, men det er 
klart, at ikke alle har den rutine, der 
skal til. Og at heller ikke alle er så 



gode spillere, at de kan yde de hold, 
som har trænet betydeligt længere, 

den nødvendige modstand. 
Efter den pågældende leders me

ning skulle vi altså ikke have stillet 
op med vort andethold, der alle er 
begyndere fra i år. Men hvordan skal 

vi lære drengene at få rutine og kend
skab til de mange små finesser, som 
cricket vitterligt indeholder, hvis vi 
ikke lader dem stille op til stævner? 

Skal vi blot lade dem træne fire
fem år to timer ugentligt i en gymna
stiksal? Og så ellers lade fem og syv 
være lige. Hvis ikke drengene får 
kampe, gad jeg nok se, hvor længe vi 
kan bevare deres interesse for cricket. 

Det kan heller ikke være meningen, 
at den pågældende leder højlydt skal 
kommentere dommerens kendelser. 
Hvordan ville det ikke lyde, hvis 
samtlige 50 drenge stod og råbte fra 
sidelinien? 

Næsten samtlige hold er endnu så 
urutinerede, at man som leder er nødt 
til at hjælpe dem med taktik og den 
rette placering i marken. Det gjorde 
jeg og blev omgående bebrejdet for 
det. Hvorefter den pågældende leder 
kort efter gik i gang med at hjælpe 
sine tropper. 

Skal vi have gang i ungdoms-cric

ket, er det nødvendigt at deltage i så 
mange stævner som muligt. Også selv 
om drengene ikke er så gode, som de 
burde være. Det er vor indstilling i 
Kolding at sende puslingene ud til så 
meget som muligt. Også selv om der 
indimellem vanker en bunke gruelige 
klø. 

Jeg håber, at stævnet i Esbjerg -
der i øvrigt var glimrende tilrettelagt 
af den arrangerende klub - var den 
undtagelse, der bekræfter reglen. Skal 
man en gang til stå »model« til spids
findigheder fra den pågældende le
der, vil jeg tage mit frivillige og uløn
nede arbejde op til alvorlig overve
jelse. 

Lars P. Nielsen, 

ungdomsleder 
Kolding Idræts Forening. 

Lars P. Nielsen, Kolding 

Æres den, 

der æres 

bør ... 
Vi har modtaget: 

I den afgåede redaktørs afskedsartikel 
om »Cricket« og dets betydning for 
cricket mangler der efter min mening 
en anerkendelse af de medarbejdere, 
der fra starten af »Kricket« - fra april 
1935 »Cricket« - og til december 
1953 udførte et stort arbejde for bla

det sammen med de to redaktører, 
Harold Philipson og Ole Breum. 

Allerførst et par rettelser: »Kric
ket«s første redaktør var 0. Berg, som 
imidlertid kun var leder af bladet i to 
numre. 

»Philip« var fØdt i England, og
hans navn var Harold Philipson. Efter 
at have afgivet redaktør-posten til 
Breum virkede han i redaktionen til 
juni 1946. Når Søren Nissen nævner 
de mange udmærkede medlemmer af 
redaktionsudvalgene fra 1954, bØr vel 
de, som virkede fØr 1954, også næv
nes. 

Denne anke ikke, fordi jeg selv var 
særdeles aktiv med artikler (bl.a. Slip's 

Børge Pockendahl peger på 

at der i sidste nummersover

sigt over ,Crickets< historie 

stadig mangler anerkendel

se af endnu nogle aktive. 

Tips) og videreførelse af Philipsons 
statistikker, men fordi jeg synes, at 
nedenstående ikke bør glemmes, når 
»Kricket«s, respektive »Cricket«s hi
storie skal gennemgås.

Hakon Bendixen (initiativt. sammen 
med Philipson) maj 1930-aug. 1932 
Jørgen Cold .... juni 1931-juli 1938 
P. E. Heiberg .. feb. 1933-dec. 1953 
B. Pockendahl .. okt. 1935-de� 1953
E. Hyldstrup .. juli 1947-dec. 1953

Desuden bør nævnes H. Rosen

kranz, Aage Andersen, M. SØlberg og 
A. Arnold Larsen, som var redakti
onsmedlem fra 1934-37.

Børge Pockendahl. 

Med tak har den afgåede redaktør 
modtaget ovenstående læserbrev fra 
en af dansk crickets store i mangfol
dige år - både på spiller- og lederside. 
Jeg er taknemmelig for, at de fejl og 
udtalelser, jeg har gjort mig skyldig i, 
her er korrigeret. 

S. Nissen.

Farvel til cricket 
Tilhænger i over 70 år har mistet synet 

Vi har modtaget: 

Jeg har siden 1902 - i mere end 70 år 
- haft store glæder af det herlige cric
ketspil, både som aktiv, som leder og
som tilskuer.

Dette er nu forbi, fordi jeg i årets 
sidste måneder helt har mistet synet 
og nu hverken kan læse eller skrive. 

Jeg har kun minderne tilbage, og de 
bedste af disse er nok arbejdet med 
oprettelsen af drengecricket i 1929. 
Året efter kom den engelske træner, 
Mr. Chaplin, og begyndte at lære Jyl
lands ungdom det rigtige spil. Nu kom 

der rigtigt gang i drengene, og der 
blev oprettet hold i de fleste jyske 
cricketbyer. 

Samme år startede turneringen, og 
de dygtige drenge toppede snart klub
bernes bedste hold. I en tid, hvor cric
ket ellers var stagnerende, skabtes der 
god fremgang i klubberne. 

Kendte navne kunne år efter år ses 
i resultatlister og statistikker indtil for 
et par år siden. De sidste var Erik 
Abrahamsen, Esbjerg, Aage Vang 
Thomsen, Kolding, og Johs. Knakker
gård, Grenå. Der er sikkert nok andre 
fra dengang, der stadig er aktive - alt
så i over 40 år. 

Det glæder mig, at Dansk Cricket-

Forbund efterhånden ofrer meget på 
ungdommen. Dette skal nok bære 
frugt og skaffe fremgang. Jeg er for
visset om, at dansk cricketliv vil trives 

i al fremtid - lige så godt som i mo
derlandet England. 

Australske 

L. P. Lauritzen,

København.

KOOKABURRA 

cricketbolde 

Eneforhandling 

W ah!, Hostrups Have 5 2 
1954 København V. 

tlf. (01) 35 57 09 
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Slutspil i cricket? 
Oplæg til debat om et slutspil i lighed med ishockey'ens 

Det er ikke mere end et par år siden, 
at et forslag til ny turneringsordning 
blev fremsat - og faldt. Forslaget gik 
ud på en 1. division med 6-7 hold, 
der spillede dobbelt. Ingen er vel i 
tvivl om det ønskelige i, at de bedste 
hold mødes to gange pr. år, og at 
standarden på denne måde Øges. 

Forslaget havde dog slagside, idet 
man kunne befrygte, at det kunne gå 
ud over bredden. 

Men derfor behøver man ikke at 
opgive at skabe en mere spændende 
turnering, som, samtidig med at bred
den blev tilgodeset, ville forbedre 
standarden. 

Denne turneringsform kunne tæn
kes etableret således: 

En 1. division med 10 hold, hvor 
turneringen afsluttes senest omkring 
5. august. Hver klub skal spille en el
ler to dobbeltkampe (altså både lør
dag og søndag). De seks bedst place
rede hold møder hinanden i et »slut
spil«, hvor hjemme- og udekampe
placeres modsat af, hvad tilfældet var
i første runde.

Mindst en »dobbeltkamp« er for
nøden. Resultaterne fra disse seks 
holds indbyrdes kampe tæller med i 
si u tspi li et. 

De fire dårligst placerede spiller 
mod 2. divisions nummer 1 og 2 i en 
kvalifikationsturnering om retten til 
at deltage i 1. division næste år. Re
sultaterne fra den indledende turne
ring tæller ikke med. Mindst en »dob
beltkamp« er fornøden. 

2. division tænkes ligesom nu at be
stå af 10 hold. Denne række må af 
hensyn til kvalifikationsturneringen 
være færdigspillet senest omkring 5. 

Sir Donald Bradman 

The art of Cricket 
1972-udgave 

Kr. 58,00 - + porto 3.50 

» En virkelig klassiker«
E. W. Sva11to11 

» En vidunderlig bog«
Colin Cowdrey 

»Den bedste instruktionsbog, der
endnu er skrevet«
lan Peebles 

- og andre cricketbøger - brochure hos

SPORTSFORLAGET 
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Postbox 33 
Giro 197663 
8700 Horsens 

august. Nr. 9 og 10 i 2. division ryk
ker ligesom nu automatisk ud og er
stattes af nr. 1 i de to 3. divisioner. 

OVERGANGSORDNING 

Den nye turneringsform kan tidligst 
etableres i 1976. 1975 bliver et over
gangsår, og »nedtrapningen« til i alt 
20 hold i de to divisioner tænkes eta
bleret således i dette år: 

Nr. 11 og 12 forlader 1. division. 
Nr. 10 spiller kvalifikationskamp mod 
2. divisions nr. 1 om den sidste plads
i 1. division i 1976.

Tre hold forlader 2. division. Mel
lem vinderne af de to 3. divisioner 
spilles en kvalifikationskamp på neu
tral bane om oprykning til 2. division. 

FORDELE VED EN SÅDAN 
NY TURNERINGSFORM 

En mere retfærdig afvikling af kam
pene om de bedste placeri"nger. 

Flere kampe mod jævnbyrdige 
modstandere, hvilket Øger både bred
de og top. 

Et forøget antal kampe til de bed
ste 12 hold, der afvikles på stort set 
det samme antal weekender som nu. 

En - forhåbentlig - mere spænden
de turnering. 

Turneringen afvikles mere fortlø
bende og ikke som nu, hvor f. eks. ni 
kampe i 2. division spredes ud over 
omkring fire måneder. 

ULEMPER 

Otte af 2. divisionsholdene må slutte 
turneringen omkring 5. august - et 
par uger tidligere end nu. Men de får 
samme antal kampe. 

En meget sammenpresset turnering, 
hvor regnvejrsaflysninger kan skabe 
overordentlig store vanskeligheder. 

For slutrunderne kan turnerings
programmet kun lægges med meget 

Officielt: 

kort varsel. Dette - såvel som den me
re sammenpressede, indledende tur
nering - vil gøre det vanskeligere at 
finde baner til ungdoms- og andre se
niorkampe, ligesom ledermangel kan 
blive akut. 

Med dette forslag har vi ønsket 
at lægge op til en diskussion om en 
bedre og mere interesseskabende 
turnering. Vi siger ikke, at vi her
med har fund et frem til det ende
gyldige, fremtidige turneringssy
stem, men vi mener, at den Øje
blikkelige turnering trænger til en 
saltvandsindsprØjtning. 

Vi har sØgt at nå til et for cric
ket passende kompromis mellem 
de turnerings/ormer, som andre 
forbund har valgt. Vi tænker her 
på ishockey' ens slutspil, som for
mentlig snart bliver kopieret af 
håndbolden, samt fodboldens store 
rækkeudvidelse. 

Vi har ikke talt om forslaget 
med andre end os selv, og for at 
undgå at det skal opfattes, som 
om vi tegner andre, fra hvilke vi 
absolut ingen bemyndigelse eller 
rygdækning har, er vi foreløbig 
anonyme. 

Vi mener også - selv om det 
ikke burde være sådan - at forsla
get kan få en mere saglig behand
ling, hvis det fremstår »som sendt 
fra himlen« fremfor fra personer, 
som måtte anses for belastede 
den ene eller anden retning. 

Redaktionen vil i denne forbindel
se gerne bemærke, at vi i »Cricket« 
kun undtagelsesvis optager anonyme 
indlæg. Navnene på de anonyme i 
ovenstående tilfælde er redaktionen 
bekendt. 

Tilsl<ud til materiel 
Tilskud til cricketmateriel ydes på 
baggrund af det antal ungdomshold, 
der fuldførte sæsonen 1973 for den 
pågældende klub samt klubbens Øko
nomiske forhold i Øvrigt. Kun klub
ber med ungdomshold i turneringen i 
1973 vil komme i betragtning. Ansøg
ningerne skal indeholde følgende op
lysninger om foreningen: Antallet af 
spillere, årligt kontingent pr. medlem, 
sidste års materialetilskud, sidste års 
rejseudgift for ungdomshold minus 
tilskud fra forbundet. - Eventuelle 
kommunale tilskud skal oplyses, her-

under om ungdomsafdelingen drives 
som interessegrupper. Ansøgningen 
skal være bilagt et eksemplar af for
eningens sidste regnskab. 

Hele det disponible beløb til mate
rialetilskud vil blive uddelt umiddel
bart efter ansøgningsfristens udløb, og 
ansøgninger, der enten ikke indehol
der de krævede oplysninger eller som 
indsendes for sent, vil under ingen 
omstændigheder komme i betragtning. 

Ansøgninger skal være Jørgen Mor
ild, Fenrisvej 6, 8230 Åbyhøj, i hæn
de senest den 15. maj 1974. 



Jønsson 

har il<l<e 

sovet ... 
I en så omfattende statistik, som den 
der bringes hvert år i sidste nummer, 
er det praktisk taget umuligt at undgå 
fejl. 

Det har således også været tilfældet 
i december-nummeret 1973, hvor1or 

de i det følgende vil blive korrigeret. 
Redaktionen er blevet gjort op

mærksom på tre fejl: 

Lars 

Persson 

1. Lars Persson, AB, figurerer ikke
på kastestatistikken. Han skulle fak
tisk have været placeret på 8. pladsen 
med tallene: 119,3 - 32 - 300 - 26 -
11,4. 

2. Svend Madsen, Kerteminde, er

ikke at finde på gærde-statistikken i 

3. division Midt, skønt han burde væ
re på en 1. plads. Hans tal er:

8 - 0 - 264 - 100 - 33,0. 
3. Kjeld Grandahl, Næstved, er

placeret på en 2. plads i gærdestati
stikken for Mellemrækken, kreds 31. 
selv om han burde have været nr. 1. 
Hans rigtige tal er: 

7 - 3 - 298 - 104* - 74,5. 

Nu kunne man foranlediges til at 

Bjarne L. 
Petersen 
nyvalgt 
21 spillere 
udtaget til 
bruttotrup 

tro, at »Cricket«s ellers så pålidelige 
statistiker, hr. Jønsson fra Brøndby
øster, har lukket Øjnene for d'herrers 

glimrende præstationer. 

I virkeligheden er samme Jønsson 
uden skyld i det skete (selvfølgelig, 
vil han sige). 

Ad 1) Ifølge indberetningsskemaer 
fra ABs kampe fremgår det, at Lars 
Persson kun har taget 24 gærder, 
hvorfor han ikke medtages i statistik
ken (minimum 25 gærder). Nu viser 
det sig, at ABs regnskabsfører fejlag
tigt i ABs kamp mod B 1909 havde 
noteret Lars Persson for 0 for 23, 
skønt han havde fået resultatet 2 for 
23. 

Hermed passerer han det magiske 
tal, 25, og kommer til at indtage en 
lige så smuk plads i kastestatistikken, 
som han gØr det for gærdespillernes 
vedkommende. 

Vi takker i den forbindelse Jan Ri
be!, AB, for, at det lykkedes at finde 
frem til fejlen. 

Ad 2) Når man nogle steder figu
rerer som Svend Madsen og andre 
som Svend Andersen skal der mere 
end almindelig fantasi til at forestille 
sig, at der er tale om en og samme 
person. Lidt mere omhyggelighed hos 
dem, der indberetter, udbedes ven
ligst. 

Ad 3) Efter kampen mellem Frem 
II og Næstved modtog Nissen et ske

ma, der mildest talt var ulæseligt. 

Herefter blev Frem anmodet om at 
sende et nyt - og mere forståeligt. 
Det er dog til dato endnu ikke sket! 

Desværre for Kjeld Grandahl stod 
han herpå noteret for 104 not out. 
Det har man selvfølgelig ikke kunnet 
registrere, før man er blevet gjort op
mærksom herpå. 

Nu er der altså rådet bod på ska
den, og Næstved-spilleren topper ræk-
ken. Roland. 

Dansk Cricket-Forbunds udtagelses
komite har fået et nyt ansigt: Bjarne 
Lund Petersen, Aalborg, tidligere 
landsholdsspiller for AaB og KB. 

Det er med de største forventnin
ger, man ser frem til hans virke i UK. 

Han var en glimrende spiller, og in

gen kan være i tvivl om, at han også 
vil blive et fortræffeligt UK-medlem. 

Efter at have sagt farvel til de ak
tives rækker virker Bjarne Lund Pe
tersen som en lige så respekteret dom
mer. Herved får han også rig lejlighed 
til at studere hver enkelt landsholds
kandidat på nærmeste hold. 

Herudover indeholder valg af UK 
ingen overraskelser. Den har følgende 
udseende: 

Peter Hargreaves (formand), Carl 
Mikkelsen, Kaj Hjorth og Bjarne L. 
Petersen. Formentlig vil UK senere 

Cricket-rejse 
Som omtalt i en annonce andet sted i 

bladet arrangerer »Cricket«-bladet i 

samarbejde med » W orld Tourist« Rej

sebureau en specialrejse til cricket i 

London. 

Det drejer sig om den anden test

match m.ellem England og Indien, 

som spilles i dagene 20.-25. juni på 

Lord's i London. 

Forventningerne til netop indernes 

besøg i England er store. Alle husker 

med tydelighed, at englænderne i fjor 

løb ind i forsmædelige nederlag i In

dien. 

Af den grund - i forbindelse med 

interessen for blot at overvære første

klasses cricket - nærer vi et begrundet 

håb om, at et opgØr mellem England 

og Indien vil få mange til at benytte 

sig af det tilbud, » World Tourist« og 

»Cricket« her kommer med.

Man bedes bemærke, at prisen ikke

bliver forhøjet, selv om man bor uden

for København. Transporten mellem

udenbys lufthavn og Kastrup er gratis.

Samtidig er det vigtigt at slå fast, 

at alt det, der ellers løber på i form af 

f. eks. lufthavnsskatter, transport til

og fra lufthavnene m. v., er includeret

i prisen på 1.050 kr.

Af hensyn til billetbestillingen til 

kampen er det af stor betydning, at 

interesserede melder sig så hurtigt som 

muligt. I annoncen finder man en ku

pon, der i udfyldt stand skal sendes 

til rejsebureauet. Herefter vil man 

modtage et nærmere program om rej

sens karakter. 

Allerede på nuværende tidspunkt 

kan det røbes, at hotellet i London er 

af en endog særdeles god kvalitet. 

Når rammen er god, er betingelser

ne for et vellykket arrangement i hØj 

grad til stede. Roland. 

supplere sig med landsholdets anfø
rer. 

Som første opgave fik den nye UK 
udtagelsen af 21 spillere til fællestræ

ning forud for Canada-turen i slut
ningen af juni og begyndelsen af juli. 

Til træningen i Aalborg den 23.-24. 
marts og 6.-7. april var følgende spil

lere udtaget: 
Hardy Sørensen, Leif Busk Jensen, 

Henrik Mortensen, Carsten Morild og 
Ole Isaksson, alle AaB. - Lars Han
sen, Finn Nistrup og Flemming Søe
gaard, alle Svanholm. - Klaus Buus, 
Jørgen Holmen og Hans FausbØII, 
alle Hjørring, Niels Talbro og Johan 
Luther, AB, Per Sørensen og Henning 
Lystrup, KB, Jørgen Steen Larsen, 
Skanderborg, Jan Hansen, Ringsted, 
Erik Olesen, Horsens, Bjarne Jensen, 
Nykøbing Mors, og Flemming Søn-
dergaard, B 1909. Roland. 
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R åhave fil< l<arantæne, men 

AaB tilsølede cr
i

cketspil/et 
Proportionsforvrængning så det brager, skriver AB-spiller 

KOMMENTAR AF 

FINN VILLUMSEN 

Jeg vil gerne her fremkomme med 
nogle bemærkninger til repræsentant
skabsmødet 25. nov. 1973 i Arhus og 
til referat af samme i »Cricket« nr. 6, 
dec. 1973. Jeg går ud fra, at refera
tet er skrevet af den nu afgåede re
daktør, Søren Nissen. 

KARANT ÆNESAGER 

AB var sidste sæson indblandet i to af 
denne slags sager. Mod KB fik vi 3 
spillere indberettet af en emsig dom
mer, den anden dommer indberettede 
korrekt 1 spiller. 

AB protesterede naturligvis omgå
ende mod de uberettigede indberet
ninger og fremgangsmåden, og DCF 
nåede herefter frem til, at Dennis 
Råhave skulle have 1 spilledags ka
rantæne, Niels Torp fik en advarsel, 
og Finn Villumsen blev overhovedet 
ikke nævnt i kendelsen. 

Jeg rejste spørgsmålet på repræsen
tantskabsmødet og gennemgik de 
uhyrligheder, der var sket i denne sag, 
bl. a. udhængning i pressen af spiller
ne og krav fra dommeren om hårde 
straffe. Derudover krævede jeg, at be
styrelsen fastsatte visse retningslinjer, 
som dommerne skulle følge ved ind
beretninger. 

Jeg fik af Froulund ret i mine syns
punkter og ser, at DCF har udarbej
det visse retningslinjer. Tak for det. 

I referatet fra repræsentantskabs
mødet læser jeg så om AB-KB kam
pen. Her står, at de tre spillere blev 
indberettet, og at Dennis Råhave blev 
idømt 1 spilledags karantæne. Her 
mangler desuden oplysninger om, at 
Niels Torp fik en advarsel, og at Finn 
Villumsen blev ???? Jeg omtaler sa
gen her, fordi jeg rejste spørgsmålet 
på repræsentantskabsmødet og deref
ter forventede, at referatet ville ud
tale, at jeg var pure frifundet. Jeg vil 
gerne se resultatet i dette blad. 

14 

Finn Villumsen 

Dennis fik forøvrigt sin karantæne 
for at tiltale dommeren på en grov 
måde, og det bringer mig over i den 
anden sag, AB var indblandet i. Det 
var 0-0 kampen mod AaB. 

Her opførte AaB den største cric
ketfarce i DCFs historie. Der blev ek
sempelvis kastet underarms, der blev 
kastet efter hovedet, og markspillerne 
tog opstilling bag kasterens gærde på 
en række med armene over kors. 

Kort sagt en kæmpehån mod cric
ket. 

Herom hedder det i referatet af 
DCFs kendelse: »Sådanne indberet
ninger vil fremover medføre konse
kvenser for de indberettede«. Altså 
pure frifindelse. 

Set i forhold til ovenstående indbe
retning kan man vist roligt sige, at der 
foreligger proportionsforvrængning, 
så det brager. En enkelt spiller siger 
»røvhul« til en dommer. Resultat: ka
rantæne. Et helt hold tilsøler cricket
spillet. Resultat: frifindelse. (O'g det
på trods af, at pressens skarpe lys hvi
ler på netop dette hold. Vi er heldige,
at den danske presse intet aner om
»How to play cricket«).

Lad os håbe, at de nye retningslin
jer for indberetninger vil give DCF et
materiale, der kan bevirke, at tingene
ses i rette sammenhæng og behandles
derefter.

VALG TIL BESTYRELSEN 
DCFs bestyrelse er og har altid været 
en selvsupplerende forsamling. Det 
hører til sjældenheder, at repræsen
tantskabet går imod bestyrelsens ind
stilling og vælger en fra forsamlingen. 
Denne selvsupplerende måde at forny 
en bestyrelse på er ikke ukendt og 
heller ikke dårlig, men den forpligter 
bestyrelsen til ansvarlighed ved ud
vælgelsen. 

Bestyrelsens forslag på repræsen
tantskabsmødet var Søren Nissen. I 
forvejen sidder der to Svanholm-med
lemmer i bestyrelsen. Jeg påtalte det 
principielt forkerte i dette og meddel
at, at AB ikke kunne stemme for Sø
ren Nissen. Men jeg havde ikke nogen 
anden at foreslå. Vi kunne bare ikke 
støtte bestyrelsen i deres valg, fordi vi 
ikke ønsker, at en klub skal have mu
lighed for at dominere DCF. 

Froulund sprang straks ophidset op 
og talte om perfiditet, men blev dog 
bragt til ro af dirigenten, der natur
ligvis gav mig ret i mit synspunkt. 
Svanholm-bestyrelsesmedlemmerne 
Steptoe og Jønsson gav mig også 
straks, dem selv uvidende, ret ved at 
rejse sig og fremføre, at de var villige 
til at trække sig ud af bestyrelsen til 
fordel for Nissen. Hvilken samdræg
tighed. 

Jeg vil henstille til bestyrelsen at få 
ændret lovene derhen, at en klub kun 
kan have 1 medlem af DCFs besty
relse. Dog med mulighed for, at re
præsentantskabet kan give tilladelse 
til, at en klub får yderligere 1 med
lem, men kun for l år ad gangen. 

Dette var lidt af, hvad der i refera
tet hedder: »Finn Villumsen, Thor 
Jensen og Evald Møller havde ordet 
i forbindelse med beretningen«. 

Jeg har yderligere nogle kommen
tarer til repræsentantskabsmødet, bl. 
a. om UK og dets mærkelige disposi
tioner, DCFs karantæneregler kunne
også godt tåle at se dagens lys, men
herom senere.

Efter oplysning fra ABs sekre
tær skal Finn Villumsens indlæg 
alene betragtes som personligt. 
AB - hvor Finn Villumsen er ho
vedbestyrelsesmedlem - har ik
ke som klub betragtet taget stil
ling til det fremførte. 



Uenig 
• 

I næsten alt 
Nissen var opstillet til denne post. Af 
paragraffen fremgår modsætningsvis, 
at en international sekretær og en 
kursusleder ikke behøver at sidde i 
bestyrelsen. Det var naturligvis der
for, at d'herrer tilbød at trække sig 
ud, således at DCF i hvert fald sikre
des en kvalificeret turneringsleder. 

DCF vil ikke korrigere fejl i f. eks. pressen 

KOMMENTAR TIL 

FINN VILLUMSEN 

Du kan næppe være i tvivl om, at vi 
er uenige i stort set alle de opfattel
ser og udlægninger, du fremfører. Jeg 
skal, så kort som det betydelige antal 
fordrejninger og misforståelser giver 
mulighed for, forsøge at udtrykke be
styrelsens opfattelse: 

AB har i 1973 kun været indblan
det i en karantænesag, som du kalder 
det. Kendelsen med navnet på de 
»dømte« offentliggjordes i »Cricket«.
Dit navn er aldrig bragt frem af DCF
- alene af pressen. DCF har hverken
tid, lyst eller spalteplads til i bladet
at korrigere pressens udlægninger.

Da det efter alt at dømme imidler
tid ligger dig meget på sinde at blive 
»renset«, skal jeg, uanset anmodnin
gens noget ubehagelige form, alene
for at få en ende på denne sag gen
tage, at DCFs bestyrelse på det fore
liggende grundlag ikke fandt grund til
at foretage sanktioner over for dig.

Det samme gælder Johan Luther, 
som også var nævnt. 

Den anden sag, AB var indblandet 
i, var ikke en karantænesag. Uanset 
det for spillet uværdige forløb fandt 
bestyrelsen ingen hjemmel til at gri
be ind. Den væsentligste årsag var, at 
der ikke efter indberetningerne fore
lå lovbrud. For det andet, fordi såvel 
AaB som AB ikke ønskede at klage 
officielt til forbundet over modparten. 

Uden at tage stilling til, hvem der 
brød de »uskrevne love«, undrer jeg 
mig i øvrigt over, at en spiller på et 
hold, der f. eks. ikke IØb de scorede 
points, finder anledning til at beklage 
sig over, at andre f. eks. kaster under
arms. 

Heller ikke i 1974 kan vi gribe ind 
i sådanne tilfælde, men kun henstille 
til klubberne at gennemføre turnerin
gen på en værdig måde. For 1974 vil 
der dog kunne gribes ind, såfremt 
spillerne generer hinanden under spil
let. Se herom andet steds i bladet. 

Jeg håber, at du nu er klar over, at 
anvendelse af begrebet frifindelse er 
fuldstændig irrelevant i denne forbin
delse. I øvrigt har jeg den opfattelse, 
at man så vidt muligt ikke bØr ændre 
regler midt i en sæson. Længe fØr du 
- i bedste Ekstra Blad-stil - »kræve
de« fastlagt retningslinjer for indbe
retning, var dette vedtaget af bestyrel
sen til ikrafttræden i 1974.

Dine bemærkninger i øvrigt om ka
rantænesager kan alle vist bedømme 
selvstændigt. 

Om bestyrelsesvalget - tja, det ly
der meget besnærende, i den meget 

luftige teori. Det er min helt afgjorte 
opfattelse, at alle mere eller mindre 
velbegrundede restriktioner er langt 
mere skadelige end gavnlige. 

Vi har ikke i DCFs klubber et så
dant udvalg af kvalificerede ledere, 
at vi kan tillade os at udelukke nogen 
fra bestyrelsen, selv om de tilfældigvis 
er fra samme klub som et eksisteren
de medlem. 

Selvfølgelig bør en klub ikke domi
nere DCF, og det kan - og vil - Svan
holm heller ikke. Mindre negative 
sjæle vil sikkert vide, at arbejdet i 
forbundet gØres til gavn for alle i 
DCF - efter de fattige evner, der er 
tildelt os. 

Med hensyn til de tre svanholmere 
kan jeg vanskeligt forestille mig nogle 
mere kvalificerede til de meget kræ
vende jobs, de udfØrer. 

Da du ikke synes at kende forbun
dets love, gives hermed et lynkursus: 

Ifølge paragraf 10 består bestyrel
sen af bl. a. en turneringsleder. Søren 

I øvrigt tilbød såvel Steptoe som 
J Ønsson at ville fortsætte arbejdet 
uden for bestyrelsen - et forslag, som 
af rent praktiske grunde var uantage
ligt. Kan du få »svanholmeri« ud af 
det? 

I Øvrigt ganske kort: 
Referatet fra repræsentantskabsmø

det var udarbejdet af Ove Dalsgaard 
og undertegnede samt underskrevet af 
dirigenten. 

Alene dine bemærkninger om KB
AB og AaB-AB faldt i forbindelse 
med min beretning. 

Svar på dine mere personlige insi
nuationer er udeladt. Jeg håber for 
dansk crickets skyld, at du med dit 
indlæg ikke har fået gravet flere grøf
ter. 

Erling Froulund, 

formand. 

Livlig l<ursusal<tivitet 
Seks instruktions- og instruktørkurser i foråret 

DCFs kursusvirksomhed har i foråret 
været så livlig som aldrig før. Der er 
i alt afholdt seks kurser af forskellig 
karakter. 

Økonomisk har de været holdt på 
så beskedent et plan, at det må være 
gået op for deltagerne, at der nu er 
så mange aktiviteter i gang, at enhver 
form for luksus fremtidig er bandlyst, 
hvis DCF skal køre de aktiviteter, 
der er programlagt inden for den øko
nomiske formåen. 

Samtlige kurser har været over en 
weekend. Dette er utvivlsomt af man
ge grunde at foretrække, f. eks. frem 
for de hidtidige længere Vejle Idræts
højskole kurser, hvor mange undslog 
sig for at deltage p.g.a. manglende 
tid. 

En weekend annonceret i god tid 
kan næsten alle klare. 

Kurserne var delt op i to grupper: 
instruktør- og instruktionskurser. Ot
to Gade var en inspirerende og dyg-

tig kursusleder for otte udvalgte in
struktører i Aalborg, og i Brøndby
erne, hvor han havde Jørgen JØnsson 
som hjælp, var de 12 udpegede del
tagere fulde af tilfredshed. 

Peter Hargreaves ledede 21 lands
holdsemners fællestræning over to 
weekend'er i Aalborg, hvor håndbold
træneren Henrik Mortensen satte del
tagernes fysiske form under lup. 

14 udvalgte juniorer var til instruk
tionskursus i Viborg med henblik på 
årets internationale opgaver. Også her 
måtte Otto Gade holde for, men 
hjælp fik han af sin gamle klubkam
merat, Erik Hansen fra Nykøbing M. 

Endelig samledes 14 drenge fra he
le landet på Schneekloths skole i 
Brøndbyerne, hvor kursusledere var 
Jørgen Jønsson og Michael Petersson. 
Dette kursus afsluttedes med en for
nøjelig inde-match mellem Jylland, 
som vandt med ca. 130 mod 120, og 
Sjælland. Nis.

GØR SOM FORBUNDET 
Lad WAGONS-LITS/COOK blive:Deresrejse
bureau 

WAGONS-LITSICOOK 
Vesterbrogade 2A - 1620 København V 

Telefon 01-142747 
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Efter opfordring fra Dansk Idræts For
bund har DCF udpeget Thomas Ken
torp, AB, til at deltage i Nordisk Ung
domslejr. Den foregår i Laugarvatn i Is
land i tidsrummet 28. juni til 6. juli. 

* 
I henhold til vedtagelsen på sidste re-
præsentantskabsmøde skal vi gøre op
mærksom på, at passivt medlemskab, 
der bl. a. medfører tilsendelse af »Cric
ket«, nu beløber sig til 50 kr. årligt for 
personer over 18 år. Derimod er kontin
gentet for unge under 18 år uændret 25 
kr. årligt. 

* 
Næste nummer af »Cricket« udkommer 
i begyndelsen af juni. 

* 
Pokalfinalen transmitteres igen i år af 
TV. Den spilles den 20. juli på et endnu 
ikke fastlagt sted. 

* 
Da AaB i fjor slog Svanholm i pokalfi-
nalen, sikrede klubben sig samtidig Dun
lop-pokalen til ejendom (vundet tre gan
ge i træk). 

En ny pokal er udsat af Danske Guld
smedes Sølvvarefabrik i Slagelse. I lig
hed med tidligere skal denne, for at bli
ve ejendom, vindes fem gange i alt eller 
tre gange i træk. 

* 
Mange 1. divisionsspillere vil ånde lettet 
op over nyheden om, at Svanholm ikke 
længere arrangerer 1. divisionskampe på 
»Frimærket« i Brøndbyøster. Klubben
har nu fået en dejlig bane i umiddelbar
tilknytning til Brøndbyhallen. Og for
holdene bliver endda - efter sigende -
endnu bedre om et år eller to.

* 
Til gengæld skal banen ved Brøndby-
øster skole stadig bruges til kampe i ung
domsrækkerne. Det ville nu også være 
for meget af det gode at skulle sige far
vel til så meget kært på en gang! 

* 
Seniorlandsholdet skal i år ud på sin hid-
til længste rejse. Turen går til Canada i 
tidsrummet 24. juni til 4. juli. Under op
holdet skal der bl. a. spilles en tre dages 
landskamp i Toronto. 

* 
Udvalgte hold fra DCF skal endvidere 
spille mod det stærke australske rejse
hold EMU (13.-14. juli i Holstebro) og 
BAOR (20.-21. juli i Odense). 

* 
På ungdomsfronten er der for første 
gang junior-landsdelsstævne. Det foregår 
i Odense den 22. og 23. juni. 

* 
Drenge-landsdelsstævnet afvikles på 
Brøndby stadion den 29. og 30. juni. Der 
bliver deltagelse af hold fra København, 
Sjælland, Fyn-Sydjylland og Nordjyl
land. 

* 
Et udvalgt juniorhold er i perioden 27. 
juni til 6. juli på tur i Essex, England. 

* 
I perioden 29. juli til 2. august er såvel 
drenge- som juniorlandsholdet i udlan
det. Der spilles landskampe i Holland. 

* 
Antallet af hold til pokalturneringen er 
gået ned fra 43 til 40. 

Afleveret til postvæsenet den 29. april 1974 

Århus tror ... 
(fortsat fra side 4) 

VIBORG: Vi slutter i nederste 
tredjedel, men håber at klare frisag, 
kommer det åbenhjertigt fra Ove 
Dalsgaard fra nyoprykkede Viborg. 
Jan Andersen (1. års junior og meget 
talentfuld spin bowler) bliver for
mentlig brugt på divisionsholdet, selv 
om vi ikke er alt for begejstrede for 
at rykke ham op for tidligt. 

SLAGELSE: Fritz Ulrich og John 
St. Christensen vil kun spille på 2. 
holdet. Erik Sørensen har kun tid til 
at spille hjemme og i nærmeste om
egn. Desuden usikkerhed om John 
Nielsen og Frank Andreasen, der er 
flyttet til Køge. Leif Petersen er rejst 
tilbage til Sverige, sige_r Jørgen Kri
stensen. Satser på Kim Andreasen og 
andre lovende unge og venter ikke alt 
for meget i år. 

SORANER: Farvel til Alan Bloom, 
der sammen med familien er rejst til
bage til Australien, fortæller Sidney 
Nørgaard. Lidt usikkerhed omkring 
Maqsood Butt, ellers intet nyt. 

Vi har fået et par båse med tar
tan på den anden side af opvisnings
banen og håber på interesseret ung
dom fra Tjørnegårdsskolen og Jæ
gersborg Boldklub. Vi må se i øjnene, 
at Sorø Akademi ikke mere kan give 
os tilgang. Vi tager en sæson ad gan
gen. Hvis vi skal vinde 2. division, 
må vi vinde nogle opgør efter fær
digspillet kamp, og det tvivler jeg på, 
at vi har kasterne til. 

Nå, lad os se, hvad der sker. Vi 
skulle gerne overleve til 1978, hvor vi 
har 25 års jubilæum, slutter Sidney 
Nørgaard. Roland. 

En fornem englænder ... 
Gud kunne have produceret et 

bedre bær end jordbær, men han 

gjorde det aldrig. 

Han kunne have ladet menne

skenes hjerner udtænke et bedre 

spil end cricket, men han gjorde 

det aldrig . . .

Finn Hvass død 

Sorgen ramte Nykøbing Mors Cricket 
Club, da meddelelsen den 3. april 
1974 tilgik os om Finn Hvass' alt for 
tidlige dØd efter kun få dages sygdom. 

Finn spillede gennem en årrække 
på Nykøbing Mors' bedste hold og 
var i en periode medlem af bestyrel
sen. 

Vi lærte ham at kende som en god 
kammerat og ivrig tilhænger af vor 
sport. 

Finn Hvass blev kun 30 år og ef
terlader kone og to børn. 

Vore tanker går i denne stund til 
familien. 

Nykøbing Cricket Club, 
den 4. april 1974. 

Erik Hansen. 

Kursus for 

lederemner 
DIFs ungdomsudvalg afholder i som
meren 74 tre lederkurser for idræts
ledere i alderen 17-21 år. Det forud
sættes, at man ikke tidligere har gen
nemgået DIFs grundkursus I, da det
te er indeholdt i programmet. 

Kurserne afholdes i Idrættens Hus, 

Brøndby, 23.-29. juni, i DIFs kursus
center i samme tidsrum på Idrætshøj
skolen i Sønderborg fra 21.-28. juli. 

Interesserede kan enten melde sig 
til gennem deres forening eller direk
te til DIFs ungdomsudvalg, Vester 
Voldgade 11, 1552 København V, in
den den 20. maj. 

Kursusafgiften er sat til 125 kr., 
som også omfatter 25 kr. til kursus
mappen. Rejseudgifter må hver enkelt 
selv tage sig af. Der er i flere kommu
ner mulighed for at opnå tilskud til 
kurser af denne karakter. 
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Wilh. Bunnesters Boetryklceri AIS - Aalborg 




