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Bolden sidder sikkert i hænderne på Jørgen Sarøe fra Sorø, og Svanholms Thomas Petersson må forlade 

skuepladsen. Det hjalp dog Sorø så lidt, idet Svanholm vandt med en halvleg. Læs om denne og andre 

kampe i turneringen på side 19, 20 og 21. 



En hasarderet beslutning 
Henril< Mortensen valgt til ny anfører for landsholdet 

Af ROLA.NO WALD 

Henrik Mortensen, AaB, er valgt 
til ny anfører for det danske se
niorlandshold. Skolelæreren fra 
Aalborg afløser Svanholms Finn 
Nistrup, der af et enigt UK ikke 
længere er fundet kvalificeret til 
posten. 

Baggrunden for dette skridt 
må utvivlsomt ligge i landshol
dets store nederlag til Irland i 
fjor. Fra flere sider hævdedes 
det, at Nistrup ved at foretage 
andre dispositioner kunne have 
forhindret, at det gik så dårligt. 

Til sammenligning hermed tal
te det for Nistrup ikke så meget, 
at han førte sit hold til den før
ste danske landskampssejr no
gensinde, da Holland for to år 
siden blev besejret på AB. 

UK ville se sig om efter en an
d!:rn, og det skabte - ifølge Carl 
Mikkelsen, Silkeborg - ikke de 
store problemer. Alle fire UK
medlemmer var enige om, at 
Henrik Mortensen vil være den 
bedst egnede anfører for det 
landshold, der i slutningen af 
juni/begyndelsen af juli er på 
turne i Canada. 

HAR INGEN ERFARING 
Rent umiddelbart forekommer 
denne beslutning en smule ha
sarderet. Først og fremmest, for
di Henrik Mortensen ikke har 
den ringeste erfaring med an
fører-hvervet. I AaB har Henrik 
Mortensen - ledelsesmæssigt -
stået i skyggen af Carsten Mor
ild, der har været en naturlig og 
meget dygtig anfører. 

Resultaterne er som bekendt 
heller ikke udeblevet! 

Tilsyneladende har Henrik 
Mortensen befundet sig glimren
de i rollen som den ikke-beslut
tende, men til gengæld i høj grad 
skabende spiller. Han har ikke 
haft et til tider tyngende anfø
rer-hverv til at hæmme ham i 
hans spil. 

Det kan selvfølgelig kun blive 
hypotetisk at sige, at Henrik 
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Mortensen ikke ville have høstet 
så store triumfer, hvis han sam
tidig skulle have koncentreret 
sig om anfører-job'et. Men sand
synligheden taler derfor. 

Af den grund er det også at 
frygte, at anfører-hvervet på 
landsholdet vil lægge en dæm
per på hans spil. ingen kan vel 
være i tvivl om, at et dansk 
landshold af nuværende stan
dard ikke har råd til noget så
dant. 

SE PÅ DE STORE 
CRICKET-NATIONER 
Hvis vi skal gøre os forhåbninger 
om at besejre canadierne, er det 
oplagt, at Henrik Mortensen -
især som kaster - må præstere 
noget stort. 

Vi så ham brillere i kampen 
mod Holland, men vi så også, 
at landsholdet i uhyggelig grad 
led under savnet af AaB'eren, 
da det spillede mod BOAR i Min
den. 

Skeptikere - og hertil bører 
undertegnede - må frygte, at 
Henrik Mortensen på samme tid 
ikke formår at være såvel den 
skabende som den udøvende 
kraft. 

Man behøver blot at rette blik
ket mod de store cricket-nati
oner. Så opdager man, at anfø
reren kun sjældent figurerer 
blandt de bedste gærdespillere 
og kastere. Anfører-hvervet i 
cricket er utvivlsomt mere belas
tende end i nogen anden sports
gren. 

Der stilles konstant krav til bå
de koncentration, fantasi og til 
en vis grad også gambling. 

Af frygt for, at Henrik Morten
sen ikke vil kunne magte at væ
re både anfører og ledende spil
ler burde UK have spillet på det 
sikre og vende tilbage til Car
sten Morild. 

ingen dansk spiller har større 
international erfaring end Car
sten. Desuden har de forløbne 
år vist, at han er i stand til at va
retage flere opgaver på et hold. 

Han bliver nemlig hæmmet og 
til en vis grad ukoncentreret ved 
at blive frataget ansvaret. 

Beviserne herfor er mange, si
den han blev afsat som lands
holdets anfører. 

Hertil kommer, at ingen har 
større evne til at sætte sine spil
lere op til en kamp. Carsten Mor-

ild har demonstreret det i AaB 
og på landsholdet. Hvor han op
træder som leder af et hold, kan 
man være sikker på, at der er 
tale om et hold.

SLAP INDSTILLING 
Under Carsten Morilds ledelse 
vil alle være parate til at gøre 
en indsats ud over det alminde
lige, og det er netop dette der 
er brug for, hvis dansk cricket 
skal gøre sig håb om at opnå 
større internationale resultater. 

Indstillingen blandt danske 
landsholdsspillere har længe bå
ret præg af at være for slap. Nu 
er det vist på tide, at der for al
vor sker noget på dette område. 

Nu kan det selvfølgelig godt 
være, at undertegnede - og man
ge med ham - må æde deres 
ord i sig igen, efter at landshol
det er vendt hjem fra Canada. 

Det skulle i virkeligheden kun 
glæde mig. Hvis jeg har taget 
fejl, betyder det, at dansk cric
ket under Henrik Mortensens le
delse har gjort det godt. 

Og det må vi til syvende og 
sidst alle være interesserede i. 

HOLDET TIL CANADA 
Mens UK tidligere på måneden 
besluttede, at Henrik Mortensen 
skulle være ny landsholds-anfø
rer, blev det først den 29. maj 
bestemt, hvilke 14 spillere der 
skal med til Canada. 

Det bliver følgende: 
Henrik Mortensen, anfører, Hardy Sø
rensen, Leif Busk Jensen, Ole !saksen, 
Carsten Morild og Henrik Flygel alle 
AaB, Lars Hansen, Flemming Søegaard 
og Morten Petterson alle Svanholm, 
Claus Buus og Hans Fausbøll, Hjør
ring, Johan Luther, AB, Jan Hansen, 
Ringsted, Jørgen Steen Larsen, Skan
derborg. 

Ledere på turen bliver Per 
Burmester, Jørgen Morild og Pe
ter S. Hargreaves. 
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TURNERINGSOVERSIGTEN: 

Ringsted overrasl<er positivt 
Er pr. 19. maj sammen med Svanholm og AaB eneste ubesejrede hold 

Af Roland Wald 

Efter to turneringsrunder er Ring-· 
sted den store positive overraskelse 
i 1. division. En 8-0 sejr over B1909 
- tilmed på udebane - og en gevinst
efter 1. halvleg mod Nykøbing Mors
er det blevet til, og det placerer fore
løbig midtsjællænderne på en delt an
denplads sammen med AaB.

Jan Hansen, Ebbe Hansen og Claus 
Rasmussen er fortsat støtterne. I 
Odense fik Jan Hansen ialt 9 B1909-
gærder på sin kappe, mens Claus Ras
mussen tog sig af otte fynboer. Det 
betød, at »de rødes« ellers så solide 
gærdeside var væk for kun 46 og 117 
points. 

I 2. halvleg fik B1909 omkring 
halvanden time til at score 159 points. 
Fynboerne prøvede, men var all out 
for 117. 

Finn 
Nistrup 

NISTRUP PÅ TOPPEN 

Den anden Ringsted-sejr blev først og 
fremmest skabt af Ebbe Hansen, der 
førte sig frem med både bat og bold. 
61 not out og 5 for 28 tegnede den 
tidligere Køge-spiller sig for, og det 
var nok mod et Nykøbing Mors
mandskab, der på ingen måde levede 
op til første rundes gode spil mod 
Hjørring. 

Kun Tage Mikkelsen (69) formåede 
at yde Ringsted modstand, men det 
var naturligvis ikke nok. 

Herudover er kun Svanholm og 
AaB ubesejrede. Brøndby-mandska
bet er det eneste med maximumpoints 
efter knusende sejre over Sorø og Ny
købing Mors. Finn Nistrup har afslø
ret strålende form og har pr. 19. maj 
et gennemsnit på 176 points! 

Mod Sorø havde Svanholm let spil, 
men den kamp afslørede alligevel -
Sorøs svage gærdeside til trods - at 
Svanholm har mangler på kastesiden. 
Det kniber med afløsere for Flem-

ming Søegaard og Morten Petersson, 
hvis disse har en off day. 

Nykøbing Mors ydede heller ikke 
Svanholm megen kamp i premiere
kampen på den nye bane ved Brønd
byhallen. Hjemmeholdet skulle dog 
score 98 på 1 time og 10 minutter, 
men det lykkedes på kun 1 time. 

Indtil nu har også Thomas Peters
son (71 og 38 not out) udmærket sig 
ved gærdet. Jørgen Jønsson har tilsy
neladende fået sin anden ungdom som 
kaster. Han har foreløbig taget 13 
gærder i fire halvlege. 

HENRIK MORTENSEN HAR 
T AGET 22 GÆRDER 

AaB måtte overraskende nøjes med 
en sejr efter 1. halvleg i lokalopgøret 
mod Chang. Troels Nielsen og Hen
ning Olesen var effektive kastere, og 
det medførte, at mestrene måtte luk
ke med så beskeden en total som 133 
for 4. Hermed var chancen for en 
sejr efter færdigspillet kamp forpas
set. 

Den 19. maj tog holdet revanche 
ved at pulverisere et på forhånd rystet 
Horsens-hold med 9 stående gærder. 
Henrik Mortensen er tilbage i toppen 
som en særdeles farlig kaster. Hele 22 
gærder har han på sin samvittighed 
efter kun fire halvlege. 

B1909 fik en alvorlig forskrækkelse 
mod Ringsted, og fynboerne var også 
lige ved at måtte rejse tomhændet 
hjem fra mødet med KB. 9'ernes sejr 
blev først sikret i kampens tredjesid
ste over. 

Endnu har B1909 ikke fået megen 
gavn af sine tre udlændinge, men det 
kan selvfølgelig nå at komme endnu. 

Jens Kamp blev den første 1. divi
sionsspiller, der scorede century i år. 
Det skete, da Skanderborg hjemme 
vandt 6-0 over KB. Kamp gik not out 
med 103. Men trods en føring på 159 
points efter 1. halvleg lykkedes det 
ikke Skanderborg at få fuld valuta. 

DOMMERE I FOCUS 

Skanderborgs anden kamp - mod 
Hjørring - blev dramatisk. Der var 
både øretæver og højrøstede ord i luf
ten. Både Skanderborg-spillere og -til
skuere følte sig snydt, efter at seks af 
holdets spillere var blevet dømt ud 
med »ben for«. De sidste to, da Skan
derborg manglede tre points i at nå 
Hjørrings total. 

Dommerne, Bjarne Lund Petersen 
og P. V. Jensen, Aalborg, måtte høre 
på mange bitre bemærkninger. 

Jørgen Steen Larsen 

Jørgen Steen Larsen ser ud til at 
skulle gå en stor sæson i møde. Han 
tog 2 gange 7 gærder mod KB og 
Hjørring på sin noget blødere, men 
i hØj grad lige så effektive swing-kast
ning. 

AB kom lige så skidt fra start som 
i fjor, da holdet hjemme blev besejret 
af nyoprykkede Horsens. Søndagen 
efter kom det dog til at gå ud over 
Sorø, der ikke kunne tage et eneste 
AB-gærde i hverken 1. eller 2. halv
leg. 

I fjor klarede Sorø med nød og 
næppe frisag fra nedrykning. Der er 
ikke meget, der tyder på, at det også 
skal lykkes i år. Gærdesiden, der al
tid har været holdets største aktiv, er 
faldet sammen mod både Svanholm 
og AB, og bedre bliver det næppe i 
de tre næste kampe mod B1909, AaB 
og Hjørring. 

Også KB er uden points, og det va
rer nok længe, inden nullet er slettet. 
KBs to næste modstandere er AaB og 
Svanholm. 

Nykøbing Mors har været på dob
belttur til Sjælland, men det gav in
gen points. Disse skal nok hentes på 
hjemmebane. 

Stillingen i 1. division efter to run
der (pr. 19. maj) er følgende: 

Svanholm ...... . 
Ringsted ....... . 
AaB ........... . 

AB . ........... . 

Skanderborg ... . 
Horsens ....... . 
Hjørring ....... . 
B 1909 ......... . 

Nykøbing Mors .. 
Aalborg Chang .. 
KB ........... . 
Sorø ......... . 

k. p.
2 16 
2 14 
2 14 
2 8 
2 6 

2 6 

2 6 

2 6 

3 6 
1 0 

2 0 
2 0 

gns. 
8,0 
7,0 
7,0 
4,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
2,0 
0,0 
0,0 
0,0 
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Tre centuries i 2. division 

- hvor nyoprykkede Viborg er et glædeligt bekendtskab

I 2. division har Viborg været et glæ
deligt bekendtskab. At holdet kunne 
besejre Herning, som det også skete 
i pokalturneringen, var vel ikke så 
overraskende, men at det i premiere
kampen mod Soranerne i Gentofte 
også blev til sejr var i høj grad uven
tet. 

Også selv om Soranerne til den 
kamp måtte stille op med fire reser
ver. 

Det har længe været kendt, at der 
arbejdes særdeles omhyggeligt og 
målbevidst i Viborg. Nu er resultater
ne ved at komme. 

Århus lagde ud med en stor sejr 
over Esbjerg. John Madsen er den 
kaster, holdet har skreget efter i åre
vis, og det betyder formentlig, at spil-

3. divisionerne:

Jerne fra den jyske hovedstad sætter 
sig på førstepladsen. 

Slagelse og Glostrup følger endnu 
med, men de holder næppe i det lan
ge løb. Slagelse har vundet to kampe 
efter 1. halvleg mod Holstebro og 
Silkeborg, mens Glostrup har besej
ret Herning 6-0. 

Bo Christiansen scorede sit maiden 
centi.try mod Silkeborg, og det sam
me gjord<.: Rene Thomsen for Glo
strup mod Herning. S!Ørst betydning 
for Slagelse har dog Leif Petersens 
tilbagekomst. Han har indtil nu taget 
9 gærder i to halvlege. 

Også Soranernes Kim Schaumann 
har scoret century. Det måtte Holste
bro lægge ryg til. Soranerne startede 
med 250 for 6, men var lige ved at 

komme i vanskeligheder. Holstebro 
lavede 213. 

Skanderborg, Holstebro, Esbjerg og 
Herning er endnu uden points, men 
Skanderborg og Esbjerg har kun spil
let en enkelt kamp. 

Stillingen pr. 19. maj ser således 
ud: 

Århus . . . . . . . . . .

Viborg . . . . . . . . . .

Slagelse 
Glostrup . . . . . . . .

Silkeborg . . . . . . . . 

Soranerne . . . . . . .

Skanderborg ..... 
Holstebro 
Esbjerg 
Herning 

. . . . . . . 

. ' . . . . . .

. . . . . . . .

k. p. gns. 
1 8 8,0 
2 12 6,0 
2 12 6,0 
1 6 6,0 
2 6 3,0 
2 6 3,0 
1 0 0,0 
2 0 0,0 
1 0 0,0 
2 0 0,0 

Roland. 

Scorede 149 points på 1 time og 33 
• 

min. 

I østkredsen har det mest bemærkel
sesværdige pr. 19. maj været, at Svan
holms Ole Mortensen mod Næstved 
kunne score hele 149 not out i 1. halv
leg. Det klarede den 15-årige junior
spiller på 1 time og 33 minutter! 

I 2. halvleg fortsate han med 41 
not out. I den kamp var Kjeld Gran
dahl og Benny Pedersen (begge i 2. 
halvleg) alene om at give Svanholm 
kamp. 

Disse to stod også bag sejren over 
Slagelse, der kun kunne stille ni 
mand. Det er ganske enkelt for ringe. 

Frem var ved at komme i vanske
ligheder mod KB efter at have lukket 
med 169 for 6. KB lavede 161. Her 
figurerer en vis T. Elberth med 7 not 

Mellem- og A-rækkerne: 

out. Hos Frem overoevisende spil af 
en ny udlænding, Mabboob Subhani 
(98). 

Ringsted vandt efter færdig kamp 
over Slagelse (det vindende point sco
ret på kampens sidste bold), mens Sla
gelse tog sig af 1. halvleg. 

Nykøbing F. overraskede positivt 
ved at besejre AB, der kun var 10, og 
endelig har Roskilde uden besvær fe
jet Soranerne ud af banen. Jaya Red
dy triumferede med 104 not out. 

I Vest har Dronningborg vundet 
stort over Esbjerg, og lige så let hav
de Fredericia det i kampen mod Hor
sens. På de sidste tre overs skulle Fre
dericia score 17 points, og det lykke
des. Bent Madsen (i alt 8 gærder) ser 

ud til at skulle blive en værdifuld 
hjælp for klubben. 

Jens Malfeld (57) og Kim Nielsen 
(5 for 18) stod bag Grenås sejr over 
Hjørring, der mødte op med kun 10 
spillere. Hartmann Pedersen var hårdt 
savnet. 

Jørgen Hvidkjær (87) var manden 
bag B 1913's sejr i lokalopgøret mod 
Kerteminde, mens Erik Madsen (82 
not out) gjorde sig i Århus' kamp mod 
Nykøbing Mors. Palle Petersen (4 for 
18) og Des Griffith (6 for 13) rydde
de morsboerne for sølle 31. De 8 før
ste gærder var ude for 20.

Århus havde ikke engang brug for 
Jørgen Morild ved gærdet. 

To AaBere boltrede sig mod Herning 
Jørgen W. Larsen (106 not out) og 
Svend Aage Jeppesen (i alt 10 for 19) 
fik rigtigt lov til at boltre sig i AaBs 
mellemrække-kamp mod Herning, 
der blev slået med 1. halvleg og 112 
points. 

Herning havde ellers søndagen for
inden slået Viborg med 114 points ef
ter 1. halvleg. 

[ Midt overraskede B 1913 ved at 
besejre bysbørnene fra B 1909, der el
lers talte så gode navne som Vagn 
Hansen, Egon Jensen, Jens TjørnehØj 
og Poul Riis. Af disse gjorde kun 
Egon Jensen (48) væsen af sig. 
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B 1913 havde en matchvinder i Erik 
Lykke, der lavede 73 not out. 

Kolding har slået Esbjerg, der har 
meddelt, at klubben ikke formår at 
stille et reglementeret hold. Det kan 
kun blive hyggekampe. 

I Øst har Glostrup været involveret 
i to kampe. Først vandt holdet kæm
pestort over Ringsted (Carl Petersen 
4 for 21 og 2 for 2) for derefter at 
måtte se sig slået af Svanholm. Søren 
Hamberg (71) havde Brøndby-mand
skabet stor glæde af. 

Endelig har Ringsted besejret Køge. 
Jens Jørgensen (5 for 41) og Frede 

Nielsen (53 not out) trak det store 
læs. 

Til slut blot en konstatering af, at 
AB har trukket sit hold. Det er trist, 
al den stund holdet i mange år har 
været med til at sætte sit præg i netop 
den række. 

I A-rækkerne er der pr. 19. maj 
kun spillet to kampe - begge i Jyl
land. Viborg har slået Dronningborg, 
mens Kolding har besejret Fredericia. 
Allerede nu ser det dog ud til, at spil
lerne hygger sig i nogenlunde jævn
byrdige opgØr. 



Junior-, drenge- og lilleputrækkerne 
Det er vanskeligt at skrive noget fornuf
tigt om ungdomsrækkerne på indeværen
de tidspunkt, hvor det hele knapt nok 
er kommet i gang. På den anden side -
da koncipisten sjældent er blevet be
skyldt for sligt - så er der ikke noget 
renomme at Ødelægge. Derfor papiret i 
maskinen, og tasterne fortæller følgende: 

Vi starter i kreds 44, den nordjyske 
juniorrække. 

Hjørring lagde ud med gevinst over 
Nykøbing M., der eller bed godt fra sig 
med en score på 160. Takket være den 
slagkraftige Bruno Nielsens 63 og Jan 
Yejnøs 45 overtrumfede Hjørring for 4 
gærder. Ekstratotalen lØd sammenlagt på 
43 point - lidt rigeligt. 

Lidt overraskende var det, at Chang 
kunne slå Nykøbing M. med 135-120. 
Men anføreren Michael Jensen (30 og 7 
for 31) ser ud til at gå en god sæson i 
møde. Viborg hører til blandt de for
modet bedste i kredsen og passerede da 
også AaBs 94 for tabet af 4 gærder. I 
kreds 43 tabte Århus 1. halvleg mod 
Kerteminde, men Ole Beir Andersens 73 
i 2. halvleg plus fjendtlig kastning så
vel fra ham som fra Palle Pedersen blev 
udslaggivende i den lange ende. Mere 
problemfrit var det for Århus mod B 
1909's urutinerede juniorhold. To gange 
8 turneringspoint til Århus. Kertemindes 
Chr. Sheffmann noteredes for personlig 
rekord mod Herning (75), og fynboerne 
fik fuldt udbytte. 

Herning havde utvivlsomt ellers håbet 
på noget bedre efter den flotte indled
ningstotal (203 for 7, Mogens Jensen 70), 

der skaffede en 6-0 gevinst over Esbjerg. 
I kreds 42 har Roskilde lagt ud med 

en 8-0 sejr over Næstved, 67 not out 
fra Stig Lucas er vist ikke set højere fra 
ham. 

I kreds 41 kommer afgørelsen til at 
falde ud til AB's, Ringsteds eller Svan
holms fordel. Det er en dobbeltturne
ring, og derfor er Ringsted ikke ude af 
spillet, selv om klubben tabte den første 
kamp til AB med de uventet lave sco
rer 87-71. AB's Thomas Kentorp, der i 
forvejen var en god og stilig gærdespil
ler, har nu udviklet sig til en god ka
ster og gjorde det meste af skaden mod 
Ringsted. Forinden havde AB vundet 
over Køge 6-0. De to hold var omkring 
80 overs om at score 202 point for 13 
gærder. 

Sidste års juniordanmarksmestre Svan
holm har lagt sig i spidsen af rækken 
med 8-0 sejre over Glostrup og Ring
sted. Bemærkelsesværdige scorer: Steen 
Thomsen 70 udaf Glostrups 117 i anden 
halvleg, Kim Thorups 71 not out ud af 
Svanholms 150 for 3 i 1. halvleg mod 
Glostrup, Michael Jørgensen (64) og 
Benny B. Nielsen (63 not out), de fleste 
i en andengærdestand på 109 i 2. halv
leg for Køge, samt endelig Ole Morten
sens 81 not out af 129 for 5 scoret på 
25 overs. 

DRENGERÆKKERNE 
I drengerækkens kreds 54 har favorit
terne Chang vundet efter 1. halvleg over 
såvel Nykøbing M. som Viborg. Chang 
har et forholdsvis bredt drengehold, 

SPECIALREJSE TIL 

hvilket AaB ikke havde mod Viborg. 
AaB lavede 17 på 20 overe, Viborg 70 
på 52 overe. Enten var gærdespillerne 
ualmindelig lang ommelige - eller græs
set sjældent højt. Nykøbing M. slog 
Hjørring i en spændende kamp 85-77. 

I kreds 53 kunne man efter nogle års 
ungdomsfravær igen byde velkommen 
til et hold fra Holstebro. De tabte til de 
mere rutinerede Herning-spillere, men 
ungdomsspillere laver man ikke sådan 
lige på en studs. Dronningborgs Hans 
U. Åstrup er også en mere garvet herre.
Han boltrede sig med 106 not out på 20
overe ud af et total på 140 for 1 mod
Århus, hvis 15 og 16 dog tog lidt af
glansen af præstationen. Meget bedre
gik det ikke for Århus mod Skander
borg, men klog af skade gik Århus først
til gærdet, og så standsede Skanderborg
ved 74 (Erik Juul 60 not out) scoret for
0 gærder på 9 overe. 

Horsens Morten Sodemann »gokkede 
løs« mod Kerteminde og var under 20 
overe om at score 77, en 8-0 gevinst 
var hjemme. T Vesttyskland var der mere 
kamp om det, da Esbjerg vandt 57-54 
over Husum. 

I kreds 51 var det sørgeligt, at KB, 
der burde have et godt mandskab, stil
lede så fåtalligt op, at AB's 6-0 gevinst 
kom på en billig baggrund. 

Ringsteds 8-0 sejr over Køge fortalte 
heller ikke om virkelig styrke, og Svan
holms Bjarne K. Jensens 109 not out på 
16 overe mod Sorø var nydelig, men 

(fortsættes side 27) 

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,-. 
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Lars Henriksen skriver om testserien mellem Vestindien og MCC: 

England 
opnåede 
uafgjort 
efter en 
strålende 
afslutning 
Tony Greig reddede sit 

hold fra et nederlag 

Efter i 20 testkampe at have været 
uden en sejr vandt Vestindien sidste 
sommer den første test mod England, 
senere også den tredje og dermed he
le serien 2-0. Det var Vestindiens før
ste sejr over England siden 1966 og 
den første overhovedet siden 2-0 sej
ren over Indien i 1966-67. 

Hovedårsagen til den vestindiske 
succes var uden tvivl Gary Sobers' 
tilbagevenden til fuld styrke i forbin
delse med tilstedeværelsen af et par 
nye all round talenter, Keith Boyce 
og Bernard Julien. 

På nær en enkelt mand spillede 
samtlige vestindiske sejrherrer pro
fessionel cricket for et engelsk coun
tyhold! Dette forhold gav anledning 

Alan Knott, glimrende gærdespiller 
og keeper. 
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Tony Greig - Englands redningsmand.

til mange - og mangeartede - kom
mentarer i den engelske presse. 

Allerede et par måneder efter skul
le det engelske hold til vinterens tur 
til Vestindien udvælges. Det eneste, 
der på forhånd var nogenlunde sik
kert, var, at anføreren Roy Illing
worth efter 36 kampe på denne post 
ville blive sat af. Hans efterfølger blev 
Kents anfører Mike Denness, der ik
ke havde deltaget i sommerens test
kampe. 

Derudover valgte den engelske UK 
nok engang det sikre: lidt ældre, er
farne spillere frem for eksperimenter 
med nye talenter. Sidstnævnte var der 
nu heller ikke for mange af. 

Den 11. januar drog holdet fra 
London med fire måneders cricket 
og fem testkampe foran sig. 

FØRST VAR HAN UDE -
SÅ TILBAGE IGEN 
Den første test blev spillet i dagene 
2.-7. februar i Port of Spain på Tri
nidad. Tilsyneladende begyndte de to 
hold, hvor de slap et halvt år tidli
gere: England blev udspillet og tabte 
med 7 stående gærder. 

To gange brød den engelske gær
deside sammen. I 1. halvleg var alle 
ude for kun 131 points, og i 2. blev 
328 for 1 til 392 for 10 i løbet af et 
par timer. Ind imellem havde vestin
derne sikret sig en solid position ved 
at score 392. Heraf havde den lille 
lefthander, Alvin Kallicharran, 158. 

På andendagen havde han, da sid
ste bold blev kastet, 142 not out. Bol
den blev af den anden gærdespiller 
spillet sikkert og defensivt ud på off
siden, hvorefter alle troede, at dagen 
var forbi. De begav sig på vej tilbage 
til pavillonen. 

D.v.s. alle på nær den engelske
spiller Tony Greig, der i silly point 
samlede bolden op og stak den i Kal
licharrans gærde. Den vestindiske 
dommer, der endnu ikke havde råbt 
»over«, havde ingen anden mulighed
end at dømme Killicharran løbet ud.

Ophidsede diskussioner fulgte efter. 
Enden på sagen blev enestående, da 
dommeren tillod, at appellen blev 
trukket tilbage. Næste dag fortsatte 
Kallicharran sin innings. 

For det engelske hold så det længe 
ud til, at åbningsgærderne Geoff Boy
cott og Dennis Amiss med en 1. gær
destand på 209 points og en 2. gær
destand mellem Amiss og anføreren 
Denness på 119 points skulle redde 
halvlegen, men siden gik det galt. 

1. test: Vestindien vandt med 7 stå
ende gærder. England 131 (K. D.
Boyce 4 for 42) og 392 (D. L. Amiss
174, G. Boycott 93, L. R. Gibbs 6
for 108, G. S. Sobers 3 for 54). Vest
indien 392 (A. I. Kallicharran 158,
B. D. Julien 86 not out, P. I. Pocock
5 for 110) og 132 for 3 (R. C. Fre
dericks 65 not out).

SOBERS SCOREDE 
POINT NR. 8000 
Den anden test blev spillet i Kingston 
på Jamaica og den tredje i Bridge
town på Barbados. De fulgte begge 
samme mønster: englænderne præste
rede en rimelig 1. halvleg for derefter 
at se vestinderne uden synderligt be
svær score 200 points mere, således 
at englænderne i 2. halvleg måtte 
kæmpe hårdt for at klare uafgjort. 

Men i detaljerne var der naturlig
vis stor forskel på de to kampe. I 
Kinoston klarede det engelske åb-

"' 

ningsgærde Dennis Amiss stort set 
ene mand at holde vestinderne stan
gen. Han battede i alt i 9 \/2 time og 
scorede 262 points not out. 

Var han faldet, er der ingen tvivl 
om, at England havde tabt. Ingen an
den gærdespiller nåede 40 points, �r. 
Extra var næsthøjest med 41. I øvrigt 

Roy 
Fredericks 



passerede Sobers i denne kamp 8000 
points scoret i testkampe - det højeste 
i historien. 

I Bridgetown var det en vestinder, 

der stjal billedet. Som den 10. spiller 
i verden scorede åbningsgærdet Lan
ce Rowe over 300 points i en testin
nings. Han var ved gærdet i lidt over 
10 timer og gav ikke en chance, før 
han faldt for 302. 

Der blev i øvrigt noteret i alt 99 
fejlbolde i kampen! 

2. test: Uafgjort. England 353 (G.
Boycott 68, M. H. Denness 67, G. S.
Sobers 3 for 65) og 432 for 9 (D. L.
Amiss 262 not out). Vestindien 583
for 9 (L. G. Rowe 120, R. C. Frede
ricks 94, A. I. Kallicharran 93, B. D.
Julien 66, G. S. Sobers 57).

3. test: Uafgjort. England 395 (A. W.
Greig 148, A. P. E. Knott 87, B. D.
Julien 5 for 57) og 277 for 7 (K. W.
R. Fletcher 129 not out, A. P. E.
Knott 67). Vestindien 596 for 8 (L.
G. Rowe 302, A. I. Kallicharran 129,
A. W. Greig 6 for 164).

OG REGNEN KOM ... 

Den fjerde test blev spillet i George
town i Guyana i tiden 22.-27. marts. 
For første gang var englænderne en 
smule ovenpå. De lagde ud med en 
solid 1. halvleg på 448 points og hav
de vestinderne presset, da det begynd
te at regne. Det gjorde det i et par 
dage, og dermed sluttede den kamp. 

For tredje gang i de fire tests sco
rede Dennis Amiss century. Han over
tog dermed Boycotts rolle som den fø
rende engelske gærdespiller. Samme 
Boycott havde indtil da haft en sær
deles dårlig tur. Hans halvlege var ef
ter den fjerde test følgende: 6, 93, 68, 
5, 10, 13 og 15. 

I tredje test gik han for første gang 
i sin karriere for England ikke ind 
som som åbningsgærde. 

4. test: Uafgjort. England 448 (A. W.
Greig 121, D. L. Amiss 118, A. P. E.
Knott 61, K. D. Boyce 3 for 70).
Vestindien 198 for 4 (R. C. Frede
ricks 98).

STOR SUCCES MED 
ÆNDRET KASTESTIL 

Før femte og sidste test i Port of 
Spain var der altså lagt op til en 
spændende afslutning. England kun
ne ved at vinde klare 1-1 i serien, 
mens Vestindien med blot uafgjort 
ville vinde den. 

Det blev en uhyre lige kamp med 
en nervepirrende afslutning. England 
lagde ud med at score 267 points -
ikke meget i forhold til de tidligere 
halvlege. Boycott spillede en utroligt 
koncentreret halvleg. Nu ville han la
ve en god score. Det var ikke kØnt at 
se på, men han holdt sammen på den 
engelske halvleg med i alt 99 points. 
Dennis Amiss måtte denne gang nø
jes med 44. 

Vestinderne havde tilsyneladende 
intet besvær med at overtrumfe denne 

score, indtil den engelske all round'er 
Tony Greig slog til. Ved 224 for 2 
tog han sit første gærde og senere ved 
305 fo:· 10 sit 8. Greig, der indtil da 
havde kastet halvhårde »seamere«, 
ændrede under turen kastestil til blø
dere off cuttere. 

I denne nye stil lØb han gennem 
den vestindiske gærdeside og tog i alt 
8 gærder for 86 points. Vestindernes 
forspring efter 1. halvleg blev altså 
holdt nede på 38 points. 

l 2. halvleg gjorde englænderne det
ikke meget bedre. Igen holdt Boycott 
sammen på holdet, denne gang med 
et century på 123. Amiss svigtede for 

første gang helt. 
Vestinderne skulle således blot sco

re 226 points for at vinde. Ved spille
tidens ophør den 5. dag havde de nå
et 30 points uden gærdetab. De be
gyndte herefter 6. og sidste dag med 
alle gærder i behold, 196 points efter. 

Ved 63 for O skete det! Efter en 
»løbet ud« slog Greig til som i 1. halv
leg, og vestinderne havde pludselig
89 for 5. Resten af kampen blev spil-

Dennis A miss - eminent gærdespiller. 

let i den mest intense atmosfære. Til 
tider så det ud til, at Vestindien ville 
klare det, men i sidste ende trak Eng
land det længste strå. 

Vestinderne var alle ude for 199 
points, og »gamle moder England« 
havde vundet med 26 points. 

5. test: England vandt med 26 points.
England 267 (G. Boycott 99, L. R.
Gibbs 3 for 70) og 263 (G. Boycott
112, B. D. Julien 3 for 31). Vestindi
en 305 (L. G. Rowe 123, R. C .Frede
ricks 67, A. W. Greig 8 for 86) og
199 (A. W. Greig 5 for 70).

DE NYE KASTERE 
SLOG IKKE TIL 

Serien sluttede altså 1-1, men der kan 
ikke være delte meninger om, at vest
inderne var de moralske vindere. -
Englænderne kunne dog se tilbage på 
turen med en vis optimisme. Dennis 
Amiss viste, at han er en gærdespiller 
af højeste klasse. Han har nu i løbet 
af ca. 1 år scoret seks test-centuries 
mod Pakistan, New Zealand og Vest
indien. 

Også Keith Fletcher havde en rela
tivt vellykket tur, ligesom keeperen 
Alan Knott vendte tilbage til god 
form som gærdespiller. Det ser såle
des ud til, at de problemer, England 
har haft med sin gærdeside, i hvert 
fald foreløbig er løst. 

Større problemer var der til gen
gæld for en gangs skyld med kaster
ne. Ingen af de yngre og nye kræfter 
havde en god tur. Her må man dog 
huske på, at de vestindiske pitche har 
deres del af skylden. 

Som regel er de - i modsætning til 
de engelske - ganske ufarlige, og de 
giver ikke kasterne den mindste hjælp. 

Tony Greig viste endnu engang, at 
han både som gærdespiller og kaster 
hører til den absolutte topklasse. For 
fuldstændighedens skyld skal det næv
nes, at han naturligvis også er en glim
rende markspiller. Med sin nye kaste
stil er han ved at udvikle sig til en en
gelsk Sobers. 

Den nye anfører, Mike Denness, 
havde rent personligt ikke succes. 
Hans egenskaber som en god anfører 
betvivler dog ingen, og han får der
for sikkert en chance mere for at ret

færdiggøre sin plads på holdet som 
spiller. 

Australien - New Zealand 
Som omtalt i sidste nummer af 

»Cricket« spillede New Zealand og
Australien i marts tre testkampe i
New Zealand. Den første endte uaf
gjort, mens New Zealand i den anden
kunne notere sin første sejr nogensin
de over Australien.

Sejren blev på 5 stående gærder. 
Australien satte dog tingene på 

plads i sidste test ved at vinde med 
297 points. Serien endte altså 1-1. 
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Nye regler 

er indført 

i county

turneringen 
Og Indien har det svært 

mod engelske countyhold 

Den engelske sæson er her midt i maj 
allerede godt i gang. Der er -· man 
fristes til at sige som sædvanligt -
ændret i country-turneringens regler. 
Der gives jo bonuspoints for kastning 
og gærdespil, men reglerne er nu æn
dret, således at der højst kan opnås 
8 bonuspoints foruden de 10 points, 
det vindende hold får. 

Mere interessant er det dog, at man 
også har indført en begrænsning af 
overs. Det sker på følgende måde: 

1. halvleg må maximalt omfatte
200 overs fordelt med 100 til hvert 
hold. Hvis det hold, der er først ved 
gærdet, kastes ud inden de 100 overs, 
kan det andet hold anvende de reste
rende overs i sin halvleg. 

Denne foranstaltning er indført for 
at undgå misfostre af kampe, hvor 1. 
halvleg optager det meste af de tre 
dage, mens 2. halvleg bliver et uin
teressant foretagende på tredjedagens 
eftermiddag. Med den nye begræns
ning af 1. halvleg sikrer man også, at 
tilskuerne allerede på førstedagen vil 
få begge hold at se ved gærdet. 

Endvidere er det nu først tilladt at 
få en ny bold efter 100 overs mod 
tidligere 85. Dette håber man vil be
virke, at spinbowlerne igen vil kom
me ind i spillet på bekostning af de 
nu florerende halvhårde kastere. 

Udover country-turneringen afvik
les de for Økonomien tre uundværlige 
turneringer med overbegrænsede en
dagskampe: Gillette Cup, John Player 
League og Benson and Hedges Cup. 

INDERNE HAR DET SV ÆRT 

Som nævnt i sidste nummer af »Cric
ket« spiller England i løbet af som-

E. A. S. Prasanna - indisk spinbowler. 

meren tre testkampe mod Indien og 
tre mod Pakistan. 

Det indiske besøg er særligt spæn
dende. Indien har vundet sine seneste 
tre testserier og har kun tabt en en
kelt kamp undervejs. Det er især gået 
ud over England, der er blevet besej
ret to gange: i sommeren 1971 i Eng
land (det var første gang overhovedet, 
Indien vandt en test på engelsk grund) 
og vinteren 1972/73 i Indien. 

Englænderne har således revanche 
til gode. 

Det indiske hold adskiller sig fra de 
andre testspillende landes hold ved, 
at kasteangrebet primært er baseret 
på spinbowlere. Af dem har Indien 
fire helt i særklasse: B. S. Chandrase
khar, B. S. Bedi, S. Venkataraghavan 
og E. A. S. Prasanna. 

Ofte indskrænker åbningskasterne 
sig til 3-4 overs, hvorefter spin'erne 
tager fat! Der bliver formentlig også 
god brug for dem, idet den indiske 
gærdeside synes at være noget sva
gere end tidligere. 

Inderne har siden deres ankomst 
sidst i april haft travlt med at spille 
mod country-hold. Indtil nu har de i 
alle deres kampe været hårdt presset, 
men har hver gang klaret en uafgjort 
kamp i land. 

Der er derfor lagt op til en spæn
dende testserie. Den første spilles på 
Old Trafford i Manchester fra 1.-11. 
juni, den anden på Lord's i London 
fra 20.-25. juni og den tredje på Edg
baston i Birmingham fra 4.-9. juli. 

Lars Henriksen. 

Cricket rekvisitter 
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Slåhandsker-senior, fineste skind ................. . 
Slåhandsker-senior, bomuld ...................... . 
Skinner-senior, god kvalitet ....................... . 
Træningsbolde, 5 ½ oz læder, dobbeltsyede ..... . 
Andre rekvisitter føres også. - Ring og tal med 

OLE HOCKELKAMP 

fra kr. 37,
fra kr. 15,-

kr. 5 0,
fra kr. 12,-

Chemitan a/s . Pedersborg . 4180 Sorø . Telefon (03) 63 01 89 
aften (03) 6330 10 

!Navnlig navnel
D. B. CARR, 47, efterfølger den 16.

juni S. C. Griffith som sekretær i Cric
ket Council. Denne dag fylder Mr. Grif
fith 60, hvorefter han træder tilbage. 
Som ny sekretær i MCC - en post, som 
S. C. Griffith også beklæder - kommer
J. A. BAILEY, 43, nuværende Assistant
Secretary. Bailey er bl. a. kendt som le
der og anfører for det MCC-hcld, der
i 1971 var på besøg i Danmark.

ROBERT P. ROSE, en af Australiens 
mest lovende gærdespillere, har været 
ude for en alvorlig trafikulykke, hvor
ved han bl. a. har pådraget sig lammel
ser i ben, arme og på dele af kroppen. 
Lægerne har sagt, at han aldrig kommer 
til at dyrke sport igen. 

MOUND STAND, tilskuer-sektion på 
Lord's, mistede det meste af taget under 
en storm i februar. Hele taget skal er
stattes - et arbejde, der først vil være 
tilendebragt i 1975. 

C. M. OLD, engelsk landsholdsspiller
i cricket, og A. G. B. OLD, engelsk 
landsholdsspiller i rugby, er brødre og 
har medvirket i en bemærkelsesværdig 
begivenhed. Den 16. februar spillede C. 
M. cricket for England mod Vestindien
i Kingston, Jamaica, mens A. G. B. på
samme dag spillede rugby for England
i Twickenham. Det er første gang, at to
brødre på samme tid i to forskellige lan
de har repræsenteret hver sin sportsgren.

D. K. LILLEE, frygtet australsk fast
bowler, som på grund af en rygskade 
har været borte fra topcricket i et år, er 
igen på vej fremad. I den netop over
ståede sæson tog han 38 gærder for et 
gennemsnit af 14,5. Regner med at være 
klar til Australiens testhold til kampene 
mod England senere i år. 

D. K. LILLEE



J. J. W ARR, tidligere Middelsex og 
det engelske testhold, efterfølger B. A. 
Barnett som Australiens repræsentant 
ved the International Cricket Conferen
ce. 

G. BOYCOTT, stærk gærdespiller på
det engelske testhold, kom i unåde hos 
holdleder D. B. Carr efter den første 
test mod Vestindien. Sagde til pressen, 
at England ville få gavn af en mere ag
gressiv spillefacon i den kommende 
kamp. Herefter forbød Carr enhver spil
ler at udtale sig til pressen. 

A. W. GREIG og J. A. JAMESON, 
engelske landsholdsspillere, var i slåhu
mør i Vestindien. Mod Guyana 2nd XI 
scorede Greig 114 på 84 minutter, mens 
Jameson i samme kamps 2. innings no
terede sig for 104 på 92 minutter. 

PAKISTAN agter at foreslå, at SRI 
LANKA (Ceylon) bliver medlem af the 
International Cricket Conference ved 
ICCs næste møde i juli. 

R. C. FREDERICKS, vestindisk test
spiller, scorede to centuries for Guyana 
i kampen mod MCC. Dette bemærkelses
værdige resultat har han opnået to gan
ge tidligere. Mod Australien (158 og 118) 
i 1973 og mod Barbados (127 og 115) i 
1967. 

M. H. DENNESS, anfører for MCC
og Kent, er kåret som »Årets cricket
spiller« af Lord's Taverners. 

FINLAND har fået sin første cricket
klub. Den blev dannet den 25. marts og 
består hovedsagtligt af spillere fra en
gelsktalende lande. 

I. R. REDPATH, fremragende au
stralsk gærdespiller, blev den syvende 
australske spiller, der »carried his bat« 
i en testkamp, da han i Auckland sco
rede 159 not out mod New Zealand. I 
samme kamp fik hans åbningspartner, 
K. R. ST ACKPOLE, »et par briller«. 

B. A. RICHARDS og M. J. PROC
TER, sydafrikanske testspillere, blev i 
marts af den indiske regering nægtet til
ladelse til at spille med i en velgØren
hedskamp i Bombay. 

G. S. CHAPPELL, australsk testspil
ler, slorede 247 not out i den første test 
mod New Zealand i Wellington. Det var 
hans karrieres højeste score og er i au
stralsk testsammenhæng kun overgået af 
Don Bradman, R. M. Cowper, W. H. 
Ponsford og R. B. Simpson. 

YOUNIS AHMED, som efter at have 
deltaget på et udvalgt engelsk hold i 
Sydafrika blev idømt livsvarig karantæ
ne fra det pakistanske testhold, blev næg
tet indrejse i den afrikanske stat Mala
wi. Han havde forinden fungeret som 
træner i Rhodesia. 

PAKISTAN og SRI LANKA spillede 
uafgjort i de to landes første landskamp 
mod hinanden. Pakistan scorede 302 for 
9 lukket og 420 for 7, Sri Lanka 369. 

G. BOYCOTT, ambitiøs engelsk test
spiller, som før den femte test mod Vest
indien fløj i forvejen fra Guyana til Tri
nidad for at få ekstra træning, blev ved 
en misforståelse indskrevet på en rejse 
til Chad i Afrika. Fejlen blev opdaget i 
tide. 

LANDSPOKALTURNERINGEN: 

Aa B er igen i finalen 
Måske burde over-antallet ændres til 40 

For fjerde år i træk er AaB i lands
pokalfinalen, der spilles den 20. juli. 
I semifinalen vandt holdet over Skan
derborg, der måtte stille op uden Jør
gen Steen Larsen, med 40 points. 

AaBs vej til finalen er gået via se;
re over Holstebro, Århus II, Chang, 
Esbjerg og Skanderborg. I ingen af 
kampene har mestrene været truet. 

Den anden finalist bliver enten AB 
eller Svanholm U, der fik deres ind
byrdes opgør aflyst. Trøstesløs regn 
gjorde det umuligt at spille, og en ny 
kamp blev fastsat til grundlovsdag, 
den 5. juni. 

Den største overraskelse i dette års 
landspokalturnering har Svanholm Il 
så afgjort stået for. Efter sejre over 
KB II, Soraner II (uden kamp) og 
Ringsted II skulle holdet i kvartfina
len møde Ringsted I, der i 2. runde 
havde gjort det af med Svanholms 
førstehold. 

Brøndby-mandskabet gik uimpone
ret til opgaven, og med en Ole Mor
tensen i spillehumør (51) battede hol
det op til hele 161 (incl. 30 tillæg). 
Over for denne total måtte hjemme
holdet melde pas - Ringsted nåede 
kun 133. 

Også Århus kan se tilbage på pokal
turneringen med tilfredshed. Efter ge
vinst hjemme mod Silkeborg tog hol
det til Odense og ordnede B 1909. I 
3. runde måtte århusianerne dog lade
livet mod Skanderborg.

Herudover blev kampene afviklet 
uden overraskelser af betydning. Hor
sens var dog heldig, da holdet i Vi
borg vandt med et enkelt point. 

EN TRIST UDVIKLING 
Samtidig med at man tager hatten af 
for Svanholm H's udmærkede præ-

Esbjergs åbnings
gærde, Svend Erik 

Ankersøe, bliver 
kastet ud for O af 

Koldings Ole Mad
sen. Billedet stam

mer fra landspokal
kampen mellem de 

to hold. Bag gærdet 
Koldings keeper 

Albert Keun. 

station, må man dog sige, at det i no
gen grad er en trist udvikling for 
dansk cricket. 

Når et 3. divisionshold har 30 point 
forud i forhold til et 1. divisionshold, 
sker det ofte, at det bedre placerede 
hold lider nederlag. 3. divisionsholdet 
behøver blot at råde over fire nogen
lunde habile kastere. 

Gør de det, kan det mange gange 
være svært for 1. divisionsholdet at 
nå forbi - især hvis 3. divisionsholdet 
vinder lodtrækningen og går til gær
det. 

Vi har tidligere set det med Ring
sted II, der eliminerede det ene 1. di
visionshold efter det andet, og nu ser 
vi det igen med Svanholm II, der be
sejrede et ellers udmærket 1. divi
sionsmandskab fra Ringsted. 

For dansk crickets skyld må 

man egentlig håbe, at AB bliver 

den anden finalist. Det vil ærlig 

talt virke lidt underligt at se en 

klubs andethold i en pokalfinale. 
l fodbold er man lykkelig ude

over dette problem, al den stund 

andetholdene ikke må deltage i po
kalturneringen. 

I crickel er der endnu for få 

hold til, at noget sådant kan ind

føres, men spØrgsmålet er, om man 

ikke burde give hvert hold 40 overs 

i stedet for 30. Det betyder om

kring en times længere spilletid, 

og det skulle ikke volde proble

mer. 
En sådan ordning sikrer i hvert 

fald, at det bedste hold vinder, og 
det er vel det, man må stræbe ef

ter. 

Med det nuværende system kan 

til/ ældigheder ofte komme til at 
spille en afgørende rolle. Roland. 
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Af ROLA.NO WALD 

NIELS CHR. ELEFSEN, temperaments
fuld Hjørring-spiller, var ved at gå amok 
i kampen mod Skanderborg. Lovede 
Skanderborgs Leif Hansen Øretæver, men 
bevarede alligevel (heldigvis) kontrollen 
over sig selv. Leif Hansen fik en und
skyldning. 

SØREN NISSEN, Svanholm-leder og 
-spiller, jublede hØjt, efter at han som
sidste mand måtte forlade arenaen i po
kalkampen mod Ringsted Il. Scorede
ganske vist kun 1 point, men havde til
gengæld den højeste »skier<< i klubbens
historie. Desværre for hr. Nissen kunne
bolden gribes midt på pitchen!

KAJ AN-
DERSEN, 
blandt venner 
i Kerteminde 
kaldet Kaj 
»NØ«, kigger
langt efter
midterpind og
overliggere.
Arets første
»æg er en
kendsger
ning. Billedet
stammer fra
pokalkam
pen mellem
Kolding og
Kerteminde.

LARS NIELSEN, uheldig Skanderborg
spiller, der i pokalkampen mod Frede
ricia slog bolden op i Øjet på sig selv 
(han bruger briller), fik lægerne på Ar
hus kommunehospital til at gøre store 
Øjne. De nægtede ganske enkelt at tro 
på, at en bold kunne forårsage så stor 
en skade. Hvorpå formand Evald på op
fordring fra lægerne måtte drage til den 
jyske hovedstad med 1 stk. bold. Så for
stod lægerne det ligesom bedre. 

OVE DALS
GAARD, 
spiller og le
der fra 
Viborg, ærg
rede sig gul 
og grøn efter 
pokalopgØ
ret mod 
Horsens, hvor 
Viborg blev 
slået med 
sølle 1 point. 
Da sidste 
over skulle 
begynde, tro
ede han, at 
holdet mang
lede 5 point, 
hvorefter han 
sammen med 
James Wal
ton forsøgte 
at løbe 
»frække points«. Resultatet blev, at Wal
ton blev løbet ud. Bagefter viste det sig,
at Viborg faktisk kun manglede 2 points!
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MOGENS GREGERSEN, solid keeper 
i Århus, husker næppe meget fra pokal
kampen mod B 1909 i Odense. Var så 
uheldig at støde sammen med en af sine 
medspillere under et forsøg på at gribe 
Kjeld Jannings ud, således at han groggy 
måtte tages ud af spillet. Blev kørt på 
sygehuset til observation for hjernerystel
se, men er nu helt OK igen. 

JENS OLE ELIASEN, ung Sorø-spiller, 
har åbenbart ikke større tiltro til sine 
evner som gærdespiller. Inden han skulle 
ind i kampen mod Svanholm, bad han 
en af kammeraterne om at holde sin ci
garet - med det udtrykkelige ønske om, 
at den ikke blev skoddet, således at han 
kunne ryge videre, når han kom ud! 
Blev ved gærdet i over 1 V2 time! 

JØRGEN JØNSSON, respekteret Svan
holm-spiller og -leder, mener, at han er 
ved at blive gammel. Blev ukampdygtig 
i kampen mod Sorø, efter at han havde 
fået en bold over den ene fod. Sådanne 
bagateller har jeg aldrig tidligere hæftet 
mig ved, sagde »Jøns«, da han med et 
stramt bind om foden igen humpede ind 
på spillepladsen. 

JØRGEN 
JØNSSON, 
gammel 
Svanholm
spiller og -le
der, beviste 
søndagen ef
ter i kampen 
mod Nykø
bing Mors, at 
han ikke er 
så gammel 
endda. Tog 
alt 9 Nykø
bing-gærder 
og var således 
hovedman
den bag gæ
sternes be
skedne score 
på 90 og 104. 

LEIF PETERSEN, slagelseansk fast 
bowler, har overrasket alle ved alligevel 
at stille op for sin klub i år. Har fore
løbig slået sig ned i byen, og det kom
mer Slagelses 2. divisionshold til at nyde 
godt af. »Brormand« er en afgjort for
stærkning på et ellers svækket Slagelse
hold. 

JOHAN LUTRER og NIELS TALBRO 
åbningsgærder i AB, kendt som udpræ
get defensive spillere, ser ud til at have 
lagt stilen om. I kampen mod Sorø la
vede de tilsammen 89 points på kun 57 
minutter! Det er unægteligt helt nye to
ner fra AB. 

JØRGEN MORILD, bestyrelsesmedlem 
fra Århus, har måttet æde sine ord i sig 
igen. Oplyste i sidste nummer af »Cric
ket«, at han ikke troede på John Mad
sen på Århus' 2. divisionshold. Som det 
fremgår af turnerings-oversigten, har han 
taget grundigt fejl ... 

H. J. HALLING, værdifuld KB-spiller 
gennem 17 år, blev på KBs 98. fødsels
dag den 26. april hædret ved at få sit 
billede ophængt i klubbens æresgalleri. 
Har spillet 170 førsteholdskampe og har 
scoret omkring 3000 points i topcricket. 

ERLING FROULUND, formand for 
DCF, kommer ikke med til Canada. I 
begyndelsen af juli aflægger dronning 
Margrethe besøg i laksestaden, hvorfor 
E. F. har fået påbud om at møde op. 

BENNY BURMEISTER og STEEN 
LUND (billedet), værdifulde spillere i 
KB, spillede i pokalopgøret mod Sorø 
begge deres kamp nr. 100. De gjorde det 
glimrende i jubilæumskampen og blev 
efter den overvældende sejr hyldet på 
behørig vis. 

TOM KRISTENSEN, ungt Svanholm
talent, blev lidt af en matchvinder for 
Svanholm II i pokalkampen mod Ring
sted II. Scorede 31 og tog 4 for 28. Til 
gengæld missede den ellers så gode 
markspiller hele 4 gribechancer! 

OLE MOR-
TENSEN, 
Svanholm
talent ud over 
det alminde
lige, scorede I 
kampen mod 
Næstved 149 
not out på 1 
time og 33 
minutter. 
Tilmed gav 
han ikke en 
eneste chance 
undervejs. 
Sammen med 
Henrik Lam 
havde han en 
2. gærdestand
på 178 - sco
ret på kun 1
time og 8
minutter.

SLAGELSE, vestsjællandsk hold i 2. di
vision, brugte i kampen mod Silkeborg 
89 overs til at score 193 points. Det bli
ver forhåbentlig ikke en vane for slagel
seanerne, der ellers er kendt for at score 
endog meget hurtigt. Men nu er hurtig
scorere som Fritz Ulrich, John Nielsen, 
Erik Sørensen og John St. Christensen 
selvfølgelig heller ikke længere at finde 
på det bedste hold. 



,,Lige om hjørnet'' 
Erfaringer med en ny overflade 

I første nummer af »Cricket« lovede 
jeg at give oplysninger om Grasstex
banen og vores erfaringer. 

Jeg tror, at vedligeholdelsesfrie ba
ner ligger »lige om hjørnet«, også som 
kampbane. Hellere en konstant bane 
end, som man bl. a. ser på Frem, en 
bane, hvor man ikke tør få hovedet 
ned over bolden, fordi risikoen er for 
stor. Bolden tager ofte et helt ukon
trollabelt opspring. 

Banen, vi har fået i dag, kan ikke 
erstatte en græspitch, men med tæppe 
og tennisgrus-baner er der ingen tvivl 
om, at Calpam har fundet en bane, vi 
kan bruge. 

Det blev ikke en Grasstex-bane, vi 
fik i Frem. Fra det tidspunkt, hvor 
jeg havde aftalt med Calpam om at 
lægge banen, indtil vejret blev godt 
nok, fik man fra Austrlien at vide, at 
Grasstex der var prøvet uden succes. 

Bolden slog små hulninger i banen, 
og bolden fik et dØdt opspring. 

I samråd med Dansk Asfaltfabrik 
blev det til en bane, som jeg tror har 
en fremtid i dansk cricket - specielt 
der, hvor man også spiller fodbold 
og andre boldspil på tværs af pitchen. 
Men lad forsøget nu tale. Banen er 
så ny, at erfaringerne endnu er små. 

Som tidligere nævnt er alle velkom
ne på Frem for at prøve banen. UK 
kunne jo også samle nogle landsholds
spillere til fællestræning her. Så kun
ne man slå to fluer med et smæk. 

Det vil nok også glæde klubbernes 
kasserer, at den nye bane er billigere 
at anlægge. Har man asfalt i kaste
gårdene, er udgiften minimal: ca. 
2500 kr. for 40 kvadratmeter. 

Er der gruspitch, er prisen ca. 6000 
kr. for 40 kvadratmeter. At anlægge 
en bane helt fra grunden koster selv
følgelig mere. Her må man tage et til
bud fra bane til bane. Det kan jo være 
besparende, hvis man f. eks. selv kan 
grave ud. 

Banens levetid er lang. I USA er 
der spillet på baner med samme over
fladebehandling siden 1932. Disse ba
ner får bare en opfriskning hvert 5.-
8. år, alt efter brugen.

Fraven fra banen smitter ikke af på
bolden. Om banen forandrer sig ved 
ændringer i de klimatiske forhold er 
svært at sige, men direktør Svendsen 
fra Calpam mener det ikke. 

Efter regn skal banen skrabes ren 
for vand og være spilleklar efter 5-10 
minutter. 

Boldens opspring er konstant som 
på en tør, hård grusbane. Banen tager 
imod skruninger, dog bedst med tæp
pe på. Endelig slides bolden ikke hur
tigere end på mange af vore tæpper. 

Forhandler: 

Calpam Nord I/S, Landemærket 
25, 1119 København K, telefon 
(01) 11 25 2 6.

Dansk Asfaltfabrik AIS, Østre 
Teglgade 7, 2450 København S.V., 
telefon (01) 3116 48. 

SIDSTE: 

Svanholm har været til træning på 
Frem. Ifølge Finn Nistrup er banen 
dejlig konstant. Han mener, at den 
specielt er god til træningsbane for 
hårdkastere. Flemming Søegaard kun
ne ikke få bolden til at komme op i 
brysthøjde, men havde samtidig be
svær med at få den til at skrue. 

Banen blev prøvet uden tæppe. Hvis 
den skal anerkendes som kampbane, 
er det muligt, at det må blive med 
tæppe på. 

Ole Christiansen, 

Frem. 

Den nye overflade 
er lagt på Frems 
baner. (Foto 
Ole Christiansen). 

Junior. • • 

(fortsat fra side 21) 

modstanden ikke ligefrem fjendtlig. Car
sten Bundgårds 8 gærder for 2 glemmer 
han dog nok ikke lige med det samme. 

LILLEPUTRÆKKERNE 
Hos lilleputterne har Nykøbing M. i 
kreds 63 slået Chang 53-38, lilleputde
butanterne AaB vundet med en halvleg 
over Århus (den yngste Carsten Morild
søn, Jørgen, viste sig at være en frygt
indgydende all round'er), og Chang no
teredes for en 65--47 gevinst over Viborg. 

I kreds 62 vandt Esbjerg 1. halvleg 
over Kolding - begge klubber lilleput
debutanter - og endelig fØrte Svanholms 
Kim Larsen sit hold til sejr (47 not out) 
i en noget presset situation mod Sorø, 
der startede med 105. Sorø er i øvrigt i 
den behagelige situation at have 30 lille-
putter at vælge mellem. Nis. 

Redaktøren af »Cricket« har 
pr. 24. maj forladt Sjællands 
Tidende i Slagelse for at af
tjene sin værnepligt (begyn
der 1. juli efter afsluttet ferie). 

Det betyder, at alle henven
delser fremover skal rettes til 
Roland Walds privatadresse: 
Sdr. Stationsvej 27, 4200 Sla
gelse, tlf. (03) 52 75 65. 

OFFICIELT 
AB har trukket sit 3. seniorhold fra vi
dere deltagelse i mellemrækken (kreds 
31). 

Slagelse har trukket sit drengehold fra 
videre deltagelse i drengerækken (kreds 
51). 

Hvad mere er 

han har ret 
En skoledrengs beskrivelse af cric
ket: 

Man har to hold, et ude og et 
inde. Hver mand på holdet, som 
er inde, går ud, og når han er ude, 
kommer han ind, og næste mand 
går ind, indtil han er ude. Når de 
alle er ude, kommer det hold, som 
har været ude, ind, og holdet, som 
har været inde, går ud og prøver 
at få dem, som kommer ind, ud. 
Når begge hold har været inde og 
ude - inklusive »ej ude« - så er 
spillet forbi. 

(Overste fra »The Cricketer«). 

I
Næste nummer af »Cricket« 

Iudsendes i slutningen af juni. 
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l<rav p� at 

få en dom 

Til DCFs bestyrelse. 

På foranledning af DCFs bestyrelses 
svar på og behandling af de af vor 
repræsentant, Finn Villumsen, på re
præsentantskabsmødet 1973 og i 
»Cricket« nr. 1 1974 rejste tre prin
cipielle spørgsmål skal herved medde
les:

1. Når en person er blevet indberet
tet af en cricketdommer, har han i 
overensstemmelse med almindelige 
retsplejeprincipper krav på at få en 
dom. Frifindelse eller domfældelse, i 
sidste tilfælde med adgang til appel 
til en højere instans. 

DCFs bestyrelse er første instans, 
hvorfra der kan appelleres til amatør
og ordensudvalget, jfr. DCFs love pa
ragraf 13. Finn Villumsen er indbe
rettet af dommeren, men ikke omtalt 
i DCFs kendelse. Dette er en fejl, en 
indberettet person skal have sin dom. 

2. I AB sætter vi og har altid sat
en ære i at holde det højest mulige 
etiske stade inden for vore forskellige 
sportsgrene, og skulle vi overtræde de 
etiske love, beklager vi det meget. 
Med hensyn til sagerne KB-AB og 
AaB-AB mener vi, at disse afgørel
ser cricket-etisk er fejlagtigt vurderet 
og ude af proportion med hinanden. 

3. Endelig skal det anføres, at vi, i
overensstemmelse med hvad vor re
præsentant fremførte på repræsentant
skabsmødet, i princippet ikke kan ac
ceptere tre mand fra samme klub i 
DCFs bestyrelse. 

Dette giver denne klub mulighed 
for at dominere DCF, og denne mu
lighed Ønsker vi ikke eksisterer. DCFs 
love imødegår i paragraf 10 ved sin 
kredsinddeling i et vist omfang dette, 
men ikke tilstrækkeligt. 

Erik Hagensen, 

formand, AB. 

Finn Villumsen 

KOMMENTAR 

TIL 

BESTYRELSEN 

»Fordrejninger og misforståelser«,
»uanset anmodningens noget ubeha
gelige form«, »i bedste Ekstra Blad
stil«, >>besnærende i den meget luf
tige teori«, »mindre negative sjæle«,
»lynkursus«, »svanholmeri«, »mere
personlige insinuationer«, »gravet fle
re grøfter« .. .

Dette er en del af de ord, DCFs 
bestyrelse tillader sig at anvende i sit 
officielle svar til et af forbundets 
medlemmer, som har ønsket en drøf
telse, først på repræsentantskabsmø
det og senere i »Cricket«, af tre prin
cipielle spørgsmål. 

Lad mig henstille til bestyrelsen, at 
den kun beskæftiger sig sagligt med 
problemerne og undlader følelsesla
det polemik. 

I Øvrigt kort til bestyrelsens svar: 

1. Jeg har aldrig påstået, at DCF
skulle have bragt mit navn frem. Jeg 
har derimod beklaget mig over, at en 
dommer i kampen KB-AB meddelte 
pressen, at tre navngivne spillere var 
blevet indberettet med den virkning, 
at de dagen efter blev hængt ud i 
pressen, og det uden at de vidste, at 
de var indberettet, og uden at de fik 
lejlighed til at forsvare sig i pressen. 

GØR SOM FORBUNDET 
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Lad WAGONS-LITS/COOK blive Deres rejse

bureau 

WAGONS•LITS/COOK 
Vesterbrogade 2A - 1620 København V 

Telefon 01-142747 

FINN VILLUMSEN: 

Har aldrig 
0 0

pastaet at 
DCF skulle 
have bragt 
mit navn 
frem ... 

2. Med hensyn til kampen AaB
AB finder bestyrelsen, at der ingen 
hjemmel var til at gribe ind. Der fo
relå ikke lovbrud, siges det. Hvorle
des kan dette harmonere med, at sa
gens kendelse lyder: »Sådanne indbe
retninger vil fremover medføre kon
sekvenser for de indberettede.« 

Hvilken hjemmel vil man påberåbe 
sig, når der ingen hjemmel er? 

At hverken AaB eller AB har øn
sket at klage officielt til forbundet har 
intet med sagen at gøre. Der forelig
ger en indberetning fra kampens dom
mer, og den må bestyrelsen så be
dømme på det foreliggende grundlag. 

3. Med hensyn til bestyrelsesvalget
skal blot anføres, at jeg har rejst det 
principielle problem, fordi det for
hold, at en klub har tre repræsentan
ter i DCFs bestyrelse, kan rejse 
spørgsmålet om disses integritet. Be
styrelsens bemærkninger om »svan
holmeri« må stå for bestyrelsens egen 
regning. 

4. Sluttelig skal oplyses, at min ar
tikel var godkendt af ABs cricket-ud
valg, og at de principielle spørgsmål 
er godkendt af ABs bestyrelse. I øv
rigt kan, efter opringning til redaktør 
Roland Wald, meddeles, at det lille 
efterskrift til min artikel er krævet af 
DCF. 

Dette ses ikke at være krævet for 
de øvrige indlægs vedkommende. Me
ningen med dette krav kan enhver 
bedømme, som han vil. 

Finn Villumsen. 

PS: Håber at have tildækket flere 
grøfter, end det lykkedes bestyrelsen 
at grave. 



Svar fra DCF's bestyrelse 
Til Akademisk Boldklub. 

I anledning af klubbens brev skal 
bemærkes: 

Ad. 1. I forbindelse med kampen 
KB-AB indberettedes af den ene dom
mer ABs hold i almindelighed og fire 
spillere i særdeleshed. Den anden 
dommer indberettede kun en beskeden 
del af ABs hold. 

Bestyrelsens opgave var herefter 
først og fremmest at finde en fælles
nævner, således at der kunne tales om 
en dommerindberetning. Efter høring 
hos AB, og vel dermed de implicere
de, besluttede bestyrelsen, at alene D. 
Råhave og Niels Torp Andersen kun
ne betragtes som indberettede, og ale
ne disse to personers »sag« fik egent
lig behandling. 

At en dommer og en journalist taler 
sammen, og alene denne dommers ud
talelser refereres, betragter vi ikke 
som et forbundsanliggende. Det sam
me gælder de bemærkninger, der faldt 
i en telefonsamtale mellem den ene 
dommer og en af de af ham indberet
tede et par dage efter kampen. 

[ øvrigt er det bestyrelsens opfattel
se, at man så vidt muligt ikke skal ge
nere udøvende sportsfolk i privatlivet, 
fordi de måske i et øjebliks ophidselse 
under en kamp opfører sig mere eller 
mindre utilbØrligt. 

Dem, der bliver dØmt, må naturlig
vis nævnes, men de øvrige, der end 
ikke figurerer i »dommerindberetnin
gen« - jfr. ovenfor - mener vi ikke, 
vi gør en tjeneste ved at fremdrage. 

Det er klart, at såfremt en sådan 
person ytrer ønske om at få bestyrel
sens beslutning, så kan han - som 
Finn Villumsen - naturligvis få den. 
Men det må være hans egen sag at 
få et evt. dementi i pressen. 

DCF har i denne sag strengt over
holdt ovenstående principper og har 
end ikke offentliggjort indberetninger
ne. 

Der henvises i øvrigt til bestyrel
sens svar til Finn Villumsen »ad. pkt. 
1«. 

Ad. 2. Der henvises til »svar til 
Finn Villumsen ad. 2«, idet det under
streges, at der ikke findes noget fæl
les bedømmelsesgrundlag, og at der 
derfor ikke efter bestyrelsens opfattel
se kan drages sammenligninger. 

Dette alene af den grund, at der i 
kampen KB-AB var tale om en dom
merindberetning, jfr. paragraf 12 i 
turneringsreglementet, medens dette 
ikke var tilfældet i kampen AaB-AB. 

Ad. 3. Bestyrelsen må henvise til 
AB at fremsende forslag til næste re
præsentantskabsmøde om en ændret 
formulering af forbundets love para-

Erling Froulund 

graf 10. Det kan i øvrigt undre, at 
AB har en sådan opfattelse vedrøren
de DCF og tilsyneladende ikke ved
rørende f. eks. DBU og SBU, som 
klubben også er medlem af. 

De nævnte organisationer har nem
lig oplyst, at der ikke i deres love er 
indeholdt bestemmelser som dem, AB 
nu gerne så indført i DCF. 

Der henvises i øvrigt til »svar til 
Finn Villumsen ad. 3«. 

E. Froulund.

formand.

BESTYRELSENS SVAR 

TIL 

FINN VILLUMSEN 

Ad. indledningen: 

Vi mener stadig, at svaret i sidste 
nummer af »Cricket« er forsvarligt 
og er stadig af den opfattelse, at in
sinuationer m. v. ikke bør besvares. 

Det er dog ikke alene bestyrelsen, 
der har et ansvar, når de svarer med
lemmerne i bladet. Vi føler trang til 
at understrege, at den frihed, der er 
til at udtrykke sig i »Cricket«, også 
medfører ansvar for de medlemmer, 
der ytrer sig i bladet. 

Ad. 1. DCF anser det stadig ikke 
for et forbundsanliggende at gribe ind 
i den enkelte spillers forhold til pres
sen. I Øvrigt er det slået fast, at dom
merne skal meddele indberetningen 
til den/de indberettede. (Jfr. i øvrigt 
bestyrelsens svar til AB). 

Ad. 2. Det fremgik af indberetnin
gen, at spillernes opførsel over for 

hinanden tangerede det utilbørlige. 
Det skal slås fast, at der ikke før 

bestyrelsesmødet i september 1973 
fandtes regler for behandling af så
danne sager. Der fandtes derimod reg
ler for bedømmelse af utilbørlig op
træden over for dommere. 

Det er klart, at man ikke i 1973 
med tilbagevirkende kraft kan pådøm
me en sag som AaB-AB efter de giv
ne indberetninger. Det er lige så klart, 

at dette efter den nævnte vedtagelse 
kan ske i 1974. 

Spørgsmålet om, at AaB og AB ik
ke har klaget, skal ses i forbindelse 
med de også i 1973 gældende regler 
om unfair spil. Det var ikke henvist 
hertil i indberetnings-skemaet (jfr. at 
kampen ikke har været indberettet 
som f. eks. KB-AB - paragraf 12 i 
turneringsreglementet). 

Da det stedse er bestyrelsens hen
sigt at være så objektiv som muligt, 
hørte vi naturligvis de implicerede 
parter om, hvorvidt de ønskede at 
klage, evt. under henvisning til reg
lerne om unfair spil. 

Da hverken bestyrelsen med bag
grund i dommernes bemærkninger el
ler klubberne under henvisning til 
sidstnævnte regel kunne se hjemmel 
til at gribe ind, måtte sagen sluttes 
hermed. 

Lad mig dog endnu en gang under
strege, at ingen bestyrelsesmedlemmer 
overværede kampen, men at vi i be
styrelsen på det foreliggende grund
lag mener at kunne konstatere, at 
kampen er afviklet på en for cricket
spillet uheldig maner, og at vi meget 
henstiller, at sådanne hændelser må 
være særtilfælde. 

Endelig mener vi stadig ikke at kun
ne påvise, at den ene klub har været 
»værre« end den anden. AB har en
udlægning, AaB en anden.

Ad. 3. Hvorledes tre kan dominere 
en bestyrelse på 10 medlemmer er 
stadig ikke oplyst tilfredsstillende. I 

Øvrigt er det repræsentantskabet, der 
vælger de 8 bestyrelsesmedlemmer. 
Der kan da ethvert tilløb til enklubs
dominans bremses. 

Spørgsmål om integritet kan rejses 
vedrørende ethvert medlem af besty
relsen, uanset klubtilhørsforhold -
sympatier fØlger ikke nødvendigvis 
medlemskab, jfr. i Øvrigt svaret i sid
ste blad og svaret til AB. 

Såfremt man som aktivt medlem af 
DCF ønsker at stille forslag om æn
dring af paragraf 10, erindres om pa
ragraf 8, sidste stykke. 

Ad. 4. Når man er medlem af en 
hovedbestyrelse som f. eks. ABs, må 
man, når man debatterer offentligt, 
klart tilkendegive ,om det er som be
styrelsesmedlem eller privatperson, 
man debatterer. Da dette ikke fremgik 
af Finn Villumsens første indlæg, ind
hentedes de nødvendige oplysninger 
hos AB. 

Det er endelig bestyrelsens opfattel
se, at ovennævnte sager nu er belyst 
så godt, som det er muligt. 

E. Froulund,

formand.
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Vi er meget trætte af dine 

juridislce spidsfindigheder 

Dine sidste kommentarer i »Cricket« 

er trist læsning. Det er endnu mere 

trist at erfare, at du fremturer med 
din polemik over for DCFs bestyrel

se, og at du endog har blandet ABs 

hovedbestyrelses-formand ind i suppe

dasen. 

Dermed må bægeren være fuldt. Vi 

er trods alt nogle stykker, der efter
hånden er meget trætte af dine ballo

soph-juridiske spidsfindigheder, hvad 
enten de skyldes ambitioner eller er 

symptomer på forfølgelsesvanvid. 

Jeg skal ikke blande mig i din eller 
DCFs fortolkning af DCFs love og ej 
heller i DCFs praksis. Men disse ting 
kunne du passende fremdrage på næ

ste repræsentantskabsmøde, hvor du 
så kan forsøge at vinde gehør for dine 

synspunkter. 

Det, der får mig til at fare i blæk

huset, er, at du - for at bruge dine 

egne ord - er skyldig i proportionsfor

vrængning så det brager. 

Du er bange for, at en klub skal 
dominere DCF. Jamen, så gør da no

get! Hvis du vil have ulejlighed med 

at gennemlæse side to i dette blad, 
vil du kunne finde ud af, hvem der 
sidder i redaktionen. 

Ja, rigtigt! 4 svanholmere ud af 8, 

eller 50 procent. Det er en noget kraf

tigere repræsentation end i bestyrel
sen, hvor vi dog - med den passivitet 
der udvises fra bl. a. din side - kan 

befrygtes med tiden at få det absolut

te flertal. 

Nu sidste 

chance 

hvis I vil til 

London 
30 

Bent Henriksen 

Misforstå mig nu ikke. Vi bar in
gen ambitioner i den retning. Men det 

er vel ingen tilfældighed, at folk, der 
udfører et energisk og ærligt arbejde 

for dansk cricket, også bliver inddra
get i forbundets ledelse. 

Vi lider ikke af storhedsvanvid, men 

det må dog give stof til eftertanke, at 
den klub, der bliver hængt ud for at 
dominere DCF på forbundsplan, sam
tidig er i stand til at dominere DCF 
på klubplan. 

Jeg tænker her først og fremmest på 

ungdommen - ikke så meget på re

sultaterne, som jo tæller for sig selv, 

men mere på det kolossale arbejde, 
der kræves for at stille fire hold fuld

talligt hver gang. 

Det er absurd at måtte konstatere, 
at en klub, oven i købet på hovedbe
styrelsesplan, tillader sig at kritisere 
forbund (og underforstået andre klub
ber), når man ikke selv lever op til 

den høje etiske standard, som man på
beråber sig. 

Jeg har ikke tænkt mig at kaste mig 

ud i en længere polemik om organi
sation og lederstandard hos AB. Jeg 

kan blot konstatere, at den lovpriste 
cricketetik i mine Øjne er la-la, når 

Så er det efterhånden ved at være sid

ste chance for at tilmelde dig til den 

cricket-rejse, » World Tourist Rejse

bureau« og »Cricket« arrangerer til 

London. 

Den 2. test mellem England og In

dien i tidsrummet 20.-25. juni på 

Lord's står på programmet. Der bliver 

udrejse den 19. juni og hjemrejse den 

26. 

Enhver cricket-interesseret vil få 

udbytte af at overvære en kamp på 

topplan. Som nævnt i omtalen af In

diens besøg har inderne indtil nu haft 

det svært i kampe mod county-hold. 

Men et er »betydningsløse« kampe 

man udviser foragt for andre klub

ber ved at: 
- udeblive uden afbud med rime

ligt varsel,
- afmelde hold umiddelbart før

turneringer,
- stille med stærkt reducerede

hold.

Dokumentation kan naturligvis 

fremvises, men da redaktionen netop 
har besluttet »at stryge en del af den 

omfattende resultatliste«, vil vi undla

de at bringe den her for ikke at bryde 

den redaktionelle linie. 
Finn, det havde nok været mest 

fornuftigt at ignorere dine indlæg, 
men kosten er ærlig talt ved at blive 
for meget. Vi vil ikke bekrige dig el

ler polemisere med dig. Vi vil blot 
forsøge at få dig til at forstå, at tin
gene skal fungere i praksis. 

Du kan ikke styre dem fra dit skri

vebord med dine nedbrydende skrive
ner. 

Tag skeen i den anden hånd, Finn. 
Det er både din klub og vi andre 

langt bedre tjent med. 

Bent Henriksen, 

Svanholm Cricketklub. 

Redaktionen skal i forbindelse 
med ovenstående indlæg be
mærke, at vi fra Bent Henriksen 
modtog et indlæg til offentliggø
relse i »Cricket« før indlæggene 
fra Erik Hagensen og Finn Vil
lumsen. 

Som følge heraf måtte vi fore
lægge Bent Henriksen de nye 
oplysninger, således at hans ind
læg ikke skulle fremstå som en 
gåde for læserne. 

Herved fik Bent Henriksen 
mulighed for at rette i sit først 
skrevne indlæg. 

mod county-hold, noget ganske andet 

testkampe. I de seneste år har inder

ne haft et sjældent godt tag på netop 

England. Spændende er det derfor, 

om Indien formår at holde ved, eller 

om englænderne på den anden side er 

i stand til at rejse sig. 

I forbindelse med rejsen er der end

nu engang grund til at understrege, at 

rejsen ikke bliver dyrere, selv om man 

bor uden for København. Fly transport 

mellem anden lufthavn og Kastrup er 

includeret i prisen. 

Vi har blot tilbage at håbe på så 

mange tilmeldinger som muligt. 

Roland. 



Pokalkampe 

1. runde (21. april)

Svanholm II - KB II. Svanholm I[ vandt 
med 8 stående gærder. KB II 131 for 5, 
Svanholm II 135 for 2. 

KB I - Slagelse. KB vandt med 20 
points. KB I 131 for 0, Slagelse 96 + 15 
for 10. 

B 1913 - Horsens TL B 1913 vandt med 
45 points. B 1913 168 for 9, Horsens II

123 for 7. 

Skanderborg I - Esbjerg II. Skanderborg 
I vandt med 143 points. Skanderborg I 
232 for 3, Esbjerg II 59 + 30 for 10. 

Århus - Silkeborg. Århus vandt med 85 
points. Århus 138 for 8, Silkeborg 53 
for 10. 

Kolding - Kerteminde. Kolding vandt 
med 3 stående gærder. Kerteminde 102 
for 9, Kolding 100 + 10 for 7. 

Holstebro - AaB. AaB vandt med 94 
points. AaB 161 for 9, Holstebro 52 +

15 for 9. 

Herning - Viborg. Viborg vandt med 8 
stående gærder. Herning 82 for 6, Vi
borg 86 for 2. 

2. runde (28. april)

Soraner II - Svanholm II. Svanholm II

vandt uden kamp. 

KB - Sorø. KB vandt med 105 points. 
KB 187 for 4, Sorø 82 for 10. 

AB I - Glostrup. AB vandt med 66 
points. AB 170 for 4, Glostrup 89 + 15 
for 10. 

Soraner I - Roskilde. Soraner I vandt 
med 10 points. Soraner I 135 for 10, 
Roskilde 110 + 15 for 10. 

AB II - Frem. Frem vandt med 6 stå
ende gærder. AB II 126 for 5, Frem 128 
for 4. 

Ringsted II - Nykøbing F. Ringsted II

vandt med 7 stående gærder. Nykøbing 
F. 81 for 5, Ringsted II 86 for 3.

Svanholm I - Ringsted I. Ringsted I

vandt med 11 points. Ringsted I 175 for 
8, Svanholm I 164 for 7. 

Næstved - Køge. Køge vandt med 65 
points. Køge 161 for 8, Næstved 96 for 
10. 

B 1913 II - B 1913 I. B 1913 I vandt 
med 3 stående gærder. B 1913 II 113 +

10 for 8, B 1913 I 124 for 7. 

Skanderborg I - Fredericia. Skanderborg 
I vandt med 3 stående gærder. Frederi
cia 88 + 30 for 9, Skanderborg I 119 
for 7. 

B 1909 - Århus. Århus vandt med 17 
points. Århus 150 + 15 for 9, B 1909 
148 for 10. 

Kolding - Esbjerg. Esbjerg vandt med 
15 points. Esbjerg 117 for 6, Kolding 
77 + 25 for 10. 

AaB - Århus Il. AaB vandt med 100 
points. AaB 170 for 3, Århus II 40 + 30 
for 9. 

Skanderborg Il - Viborg. Viborg vandt 
med 9 stående gærder. Skanderborg II 
61 for 9, Viborg 64 for 1. 

RESULTATER 

Horsens - Nykøbing M. Horsens vandt 
med 6 points. Horsens 146 for 7, Nykø
bing M. 140 for 10. 

Hjørring - Chang. Chang vandt med 22 
points. Chang 109 for 4, Hjørring 87 
for 10. 

3. runde (5. maj) 

Soranerne - KB. Soranerne vandt med
10 points. Soranerne 155 + 15 for 5, 
KB 160 for 5. 

Chang - AaB. AaB vandt med 9 stående 
gærder. Chang 59 for 10, AaB 60 for 1. 

AB - Frem. AB vandt med 2 stående 
gærder. Frem 114 + 30 for 8, AB 145 
for 8. 

Svanholm II - Ringsted Il. Svanholm Il 
vandt med 40 points. Svanholm Il 143 
for 10, Ringsted Il 103 for 8. 

Esbjerg - B 1913. Esbjerg vandt med 8 
stående gærder. B 1913 76 + 15 for 10, 
Esbjerg 92 for 2. 

Køge - Ringsted I. Ringsted I vandt med 
3 stående gærder. Køge 70 + 30 for 10, 
Ringsted 104 for 7. 

Viborg - Horsens. Horsens vandt med 
1 point. Horsens 94 for 7, Viborg 78 + 
15 for 10. 

Skanderborg - Århus. Skanderborg vandt 
med 5 stående gærder. Århus 54 + 15 
for 10, Skanderborg 71 for 5. 

Kvartfinaler (10. maj) 
Skanderborg - Horsens. Skanderborg 
vandt med 16 points. Skanderborg 115 
for 5, Horsens 99 for 7. 

Ringsted - Svanholm II. Svanholm Il

vandt med 28 points. Svanholm Il 131 
+ 30 for 9, Ringsted 133 for 8.

Esbjerg - AaB. AaB vandt med 73 
points. AaB 184 for 7, Esbjerg 96 + 15 
for 10. 

AB - Soranerne. AB vandt med 59 
points. AB 167 for 6, Soranerne 93 +

15 for 9. 

Semifinaler (23. maj) 

AaB - Skanderborg: AaB vandt med 40 
points. AaB 137 for 7, Skanderborg 97 
for 6. 

Svanholm II - AB: Aflyst på grund af 
regn. 

1. division

12. maj 

Sorø - Svanholm. Svanholm vandt med 
en halvleg og 77 points. Svanholm 242 
for 5, Sorø 48 og 117. 

Skanderborg - KB: Skanderborg vandt 
med 159 points efter 1. halvleg. Skan
derborg 215 for 7, KB 56 og 77 for 6. 

AB - Horsens: Horsens vandt med 73 
points efter 1. halvleg. Horsens 215, AB 
142. 

Nykøbing M. - Hjørring: Nykøbing M. 
vandt med 62 points efter 1. halvleg. 
Nykøbing M. 188, Hjørring 126. 

AaB - Chang: AaB vandt med 59 points 
efter 1. halvleg. AaB 133 for 4 og 38 for 
2, Chang 74 og 40 for 5. 

B 1909 - Ringsted: Ringsted vandt med 
40 points efter færdigspillet kamp. Ring
sted 120 og 83 for 5, B 1909 46 for 8 
og 117. 

18. maj 

Ringsted - Nykøbing M.: Ringsted vandt 
med 32 points efter 1. halvleg. Ringsted 
159, Nykøbing M. 127. 

19. maj 

Skanderborg - Hjørring: Hjørring vandt 
med 3 points efter 1. halvleg. Hjørring 
130, Skanderborg 127. 

Sorø - AB: AB vandt med 10 stående 
gærder efter færdigspillet kamp. Sorø 84 
og 82, AB 89 for O og 78 for 0. 

Horsens - AaB: AaB vandt med 9 stå
ende gærder efter færdigspillet kamp. 
Horsens 83 og 58, AaB 109 for 3 og 33 
for 1. 

KB - B 1909: B 1909 vandt med 4 stå
ende gærder efter 1. halvleg. KB 239, 
B 1909 241 for 6. 

Svanholm - Nykøbing M.: Svanholm 
vandt med 8 stående gærder efter fær
digspillet kamp. Nykøbing M. 90 og 104, 
Svanholm 97 for 1 og 98 for 2. 

2. division

12. maj

Glostrup - Herning: Glostrup vandt med 
8 stående gærder efter 1. halvleg. Her
ning 223, Glostrup 229 for 2. 

Esbjerg - Århus: Århus vandt med 7 
stående gærder efter færdigspillet kamp. 
Esbjerg 99 og 92, Århus 144 for 1 og 
48 for 3. 

Soranerne - Viborg: Viborg vandt med 
73 points efter 1. halvleg. Viborg 204 
for 9, Soranerne 131. 

Holstebro - Slagelse: Slagelse vandt med 
91 points efter 1. halvleg. Holstebro 111, 
Slagelse 202. 

Silkeborg - Skanderborg: Silkeborg vandt 
med 8 stående gærder efter 1. halvleg. 
Skanderborg 82, Silkeborg 90 for 2. 

19. maj

Soranerne - Holstebro: Soranerne vandt 
med 37 points efter 1. halvleg. Soraner
ne 250 for 6, Holstebro 213. 

Slagelse - Silkeborg: Slagelse vandt med 
93 points efter 1. halvleg. Slagelse 193 
for 8, Silkeborg 100. 

Viborg - Herning: Viborg vandt med 11 
points efter 1. halvleg. Viborg 147, Her
ning 136. 

3. divisionerne

11.-12. maj 

Roskilde - Soranerne: Roskilde vandt 
med en halvleg og 48 points. Roskilde 
240 for 4, Soranerne 89 og 103. 

Ringsted - Slagelse: Ringsted vandt med 
1 stående gærde efter færdigspillet kamp. 
Slagelse vandt 1. halvleg. Slagelse 79 og 
110 for 6, Ringsted 38 og 153 for 9. 

Nykøbing F. - AB: Nykøbing F. vandt 
med 3 stående gærder efter 1. halvleg. 
AB 120 for 9, Nykøbing F. 127 for 7. 

Svanholm - Næstved: Svanholm vandt 
med 9 stående gærder efter færdigspillet 
kamp. Næstved 105 og 187, Svanholm 
218 for 1 og 79 for 1. 
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18. maj

Frem - KB: Frem vandt med 8 points 
efter 1. halvleg. Frem 169 for 6, KB 161. 

Århus - Nykøbing M.: Århus vandt med 
146 points efter 1. halvleg. Århus 177 
for 7, Nykøbing M. 31. 

19. maj

B 1913 - Kerteminde: B 1913 vandt med 
53 points efter 1. halvleg. B 1913 205 
for 8, Kerteminde 152 og 78 for 6. 

Grenå - Hjørring: Grenå vandt med en 
halvleg og 22 points. Grenå 174, Hjør
ring 71 og 81. 

Fredericia - Horsens: Fredericia vandt 
med 10 gærder efter færdig kamp. Hor
sens 92 og 89, Fredericia 165 for 8 og 18 
for 0. 

Dronningborg - Esbjerg: Dronningborg 
vandt med en halvleg og 65 points. -
Dronningborg 203 for 5, Esbjerg 57 og 
81. 

Næstved - Slagelse: Næstved vandt med 
89 points efter 1. halvleg. Næstved 172, 
Slagelse 83 og 118 for 8. 

23. maj

Nykøbing F. - Soraner II: Nykøbing F. 
vandt med 81 points efter 1. halvleg. 
Nykøbing F. 242 for 8, Soraner II 161. 

Mellem rækkerne 

4. maj

Ringsted - Køge: Ringsted vandt med 3 
stående gærder efter 1. halvleg. Køge 91 
for 9, Ringsted 96 for 7. 

10. maj

Glostrup - Ringsted: Glostrup vandt med 
10 stående gærder efter færdigspillet 
kamp. Glostrup 171 og 40 for 0, Ring
sted 94 og 111. 

11. maj

Køge - AB: AB har trukket sit hold fra 
videre deltagelse i turneringen. 

Esbjerg - Kolding: Kolding vandt med 
3 stående gærder efter 1. halvleg. Es
bjerg 125, Kolding 128 for 7. 

12. maj

Herning - Viborg: Herning vandt med 
114 points efter 1. halvleg. Herning 206, 
Viborg 92. 

18. maj

B 1913 - B 1909: B 1913 vandt med 35 
points efter 1. halvleg. B 1913 244, B 
1909 209. 

19. maj

Glostrup - Svanholm: Svanholm vandt 
med 49 points efter 1. halvleg. Svanholm 
177, Glostrup 128. 

AaB - Herning: AaB vandt med en halv
leg og 112 points. AaB 214 for 8, Her
ning 37 og 65. 

A-rækken

10. maj

Dronningborg - Viborg: Viborg vandt 
med 18 points. Viborg 100, Dronning
borg 82. 

18. maj

Fredericia - Kolding: Kolding vandt med 
6 stående gærder. Fredericia 97, Kolding 
101 for 6. 

Afleveret til postvæsenet den 30. maj 1974 

23. maj

Nykøbing M. - Holstebro: Nykøbing M.

vandt med 36 point. Nykøbing M. 130, 
Holstebro 94. 

Soranerne - Frem: Soranerne vandt med 
9 gærder. Frem 82, Soranerne 86 for 1. 

Juniorrækkerne 

10. maj

Nykøbing M. - Hjørring: Hjørring vandt 
med 6 gærder efter 1. halvleg. Nykøbing 
M. 160, Hjørring 169 for 4.

AB - Køge: AB vandt med 44 points 
efter 1. halvleg. Køge 79, AB 123 for 3. 

Kerteminde - Århus: Århus vandt med 
17 points efter færdig kamp. Kertemin
de førte efter 1. halvleg med 17 point. 
Århus 42 og 112 for 4, Kerteminde 59 
og 78. 

Herning - Esbjerg: Herning vandt med 
123 point efter 1. halvleg. Herning 203 
for 7, Esbjerg 80. 

Il. maj 

B 1909 - Århus: Århus vandt med 89 
points efter færdig kamp. Århus 123 og 
68 for 3, B 1909 67 og 35. 

Svanholm I - Glostrup: Svanholm I 
vandt med 9 gærder efter færdig kamp. 
Glostrup 60 og 117, Svanholm I 150 for 
3 og 34 for 1. 

18. maj 

Køge - Svanholm: Svanholm vandt med 
5 gærder efter færdig kamp. Køge 64 og 
136 for 3, Svanholm 78 for 2 og 129 for 
3. 

Roskilde - Næstved: Roskilde vandt med 
9 gærder efter færdig kamp. Næstved 58 
og 99, Roskilde 123 for 5 og 37 for 2. 

Kerteminde - Herning: Kerteminde vandt 
med en halvleg og 27 points. Kertemin
de 154 for 4, Herning 61 og 65. 

AaB - Viborg: Viborg vandt med 6 gær
der efter 1. halvleg. AaB 94, Viborg 97 
for 4. 

Hjørring - Dronningborg: Hjørring 
vandt med en halvleg og 30 points. Hjør
ring 172 for 3, Dronningborg 91 og 51. 

19. maj 

Nykøbing M. - Chang: Chang vandt med 
15 points efter 1. halvleg. Chang 135, 
Nykøbing M. 120. 

AB - Ringsted: AB vandt med 16 points 
efter 1. halvleg. AB 87 og 57 for 3, Ring
sted 71. 

23. maj 
Slagelse - Svanholm II: Slagelse vandt
med 8 gærder. Svanholm II 112, Slagelse
117 for 2.

AB - Glostrup: AB vandt med 91 points. 
AB 200 for 2, Glostrup 112. 

Kerteminde - B 1909: Kerteminde vandt 
med en halvleg og 131 points. Kertemin
de 230 for 5, B 1909 36 og 63. 

Esbjerg - Silkeborg: Silkeborg vandt med 
6 gærder. Esbjerg 104, Silkeborg 112 
for 4. 

Drengerækkerne 

10. maj 

Nykøbing M. - Hjørring: Nykøbing M.

vandt med 8 points efter 1. halvleg. 
Hjørring 77, Nykøbing M. 85. 

11. maj

Herning - Holstebro: Herning vandt med 
7 gærder efter færdig kamp. Holstebro 
16 og 39, Herning 49 og 9 for 3. 

Chang - Viborg: Chang vandt med 5

gærder efter 1. halvleg. Viborg 62 og 33 
for 1, Chang 69 for 5. 

12. maj

Køge - Ringsted: Ringsted vandt med 6 
gærder efter færdig kamp. Køge 18 og 
47, Ringsted 55 for 3 og 12 for 4. 

KB - AB: AB vandt med 7 gærder efter 
1. halvleg. KB 85, AB 89 for 3.

Kerteminde - Horsens: Horsens vandt 
med en halvleg og 77 points. Horsens 
150 for 5, Kerteminde 32 og 49. 

Dronningborg - Århus: Dronningborg 
vandt med en halvleg og 109 point. Dr.
borg 140 for 1, Århus 15 og 16. 

18. maj

Svanholm - Sorø: Svanholm vandt med 
en halvleg og 85 points. Svanholm 153 
for 3, Sorø 16 og 52. 

AaB - Viborg: Viborg vandt med 53 
points efter 1. halvleg. Viborg 79, AaB 
17. 

Skanderborg - Århus: Skanderborg vandt 
med en halvleg og 38 points. Århus 17 
og 19, Skanderborg 74 for 0. 

19. maj 

Husum - Esbjerg: Esbjerg vandt med 4 
points efter 1. halvleg. Esbjerg 57, Hu
sum 54. 

Nykøbing M. - Chang: Chang vandt med 
55 points efter 1. halvleg. Nykøbing M.

43 og 86 for 7, Chang 98 for 5. 

23. maj 

Frem - Køge: Frem vandt med 59 points 
efter 1. halvleg. Frem 145 for 7, Køge 
86. 

B 1913 - Fredericia: B 1913 vandt med 
55 point efter 1. halvleg. Fredericia 81 
og 71, B 1913 136 for 1. 

Lilleputrækkerne 

10. maj 

Århus - AaB: AaB vandt med en halv
leg og 26 points. AaB 99, Århus 53 og 
20. 

11. maj

Chang - Viborg: Chang vandt med 18 
point efter 1. halvleg. Viborg 47, Chang 
65 for 9. 

18. maj

Svanholm - Sorø: Svanholm vandt med 
5 gærder efter 1. halvleg. Sorø 103, Svan
holm 105 for 5. 

19. maj 

Nykøbing M. - Chang: Nykøbing M.

vandt med 15 points efter 1. halvleg. 
Nykøbing M. 53, Chang 38. 

23. maj 

AB - Glostrup: Glostrup vandt med 107 
point efter 1. halvleg. Glostrup 172 for 
5, AB 65. 

Wilh. Burmesters Bogtrykkeri AIS - Aalborg 


