UDGIVET AF DANSK CRICKET-FORBUND
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Jamen, hvor er linjen
UK har genvalgt Henrik
Mortensen til landsholds
anfører udpeget 18 spillere
til en bruttotrup.

Af ROLA.NO WALD
I fuld enighed genvalgte udta
gelseskomiteen på et møde i
marts Henrik Mortensen, AaB,
som anfører for det danske cric
ketlandshold. Denne afgørelse
var ventet på baggrund af lands
holdets glimrende resultater i
1974.
Samtidig valgte UK en brutto
trup på 18 spillere, og inden jeg
griber til diverse kommentarer,
følger navnene her:
Henrik Mortensen, Carsten
Morild, Hardy Sørensen, Ole
lsaksson og Per Terp, alle AaB,
Flemming Søegaard, Morten Pe
tersson, Johan Luther, Lars Han
sen og Michael Petersson, alle
Svanholm, Jørgen Steen Larsen
og Keld Kristensen, Skander
borg, Klaus Buus og Hans Faus
bøll, Hjørring, Bjarne Jensen, Ny
købing Mors, Jan Hansen, Ring
sted, Niels Talbro, AB, og Sule
man Khan, B 1909.
OGSÅ ANDRE KAN
KOMME PÅ TALE
UK-formand - og tidligere
landsholdsanfører, Finn Nistrup,
Svanholm, understreger, at »for
målet med valget af en brutto
trup udelukkende har været at
informere de sandsynlige emner
om datoerne for landskampe m.
m., således at de har mulighed
for at tilrettelægge ferier og fri
dage på en sådan måde, at de
kan deltage i kampene, hvis de
bliver udtaget. «
Videre siger Finn Nistrup, at
også spillere uden for denne
trup kan komme på tale, hvis
deres indsats i sæsonstarten be
rettiger dertil.
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Så vidt UK-formanden, der
uden tvivl har ret i, at de 11 spil
lere til et landshold skal findes
blandt disse 18 navne. Hvis det
er korrekt - og det er altså en
forudsætning for det videre skal der ikke megen fantasi til
at udpege disse 11:
Henrik Mortensen (anfører),
Bjarne Jensen (keeper}, Carsten
Morild, Hardy Sørensen, Flem
ming Søegaard, Morten Peters
son, Johan Luther, Niels Talbro,
Jørgen Steen Larsen, Jan Han
sen og Klaus Buus.
39-ÅRIG DEBUTANT
Det betyder - efter min mening
- at de 7 resterende er fejlplace
rede. ingen skal bebrejde UK,
at man prøver at føre en »ung
linje«, som udtagelsen af Per
Terp og Michael Petersson an
tyder.
Til gengæld er det svært at
følge denne linje, når man så
samtidig vælger Suleman Khan,
Keld Kristensen, Ole lsaksson
og Hans Fausbøll. Hvis f. eks.
Suleman Khan bliver udtaget til
landsholdet, får han debut i en
alder af 39 år!
Det kunne med garanti ikke
ske i nogen anden sportsgren!
UK ville altså have en leg
spinner med, hvad enten en så
dan findes eller ej. I mine øjne
findes han - med henblik på del
tagelse i internationale kampe ikke!
Suleman Khan kan vel have
betinget succes i den hjemlige
turnering, hvis gærdespillere i
alt for mange tilfælde har et
elendigt benarbejde, men det
betyder ikke, at succes'en også
er i hus, når det gælder modstan
dere som Sri Lanka, Østafrika,
Holland og Irland.
STAKKELS TORBEN ...
Måske bør man henlede UKs op
mærksomhed på England, hvor
der sandt for dyden er et par
spillere at vælge imellem. Ikke
desto mindre har ingen leg-spin
ner figureret på det engelske
testhold i de sidste mange år og det er da gået meget godt al1 igevel.
En kvalificeret leg-spinner har
i flere tilfælde vundet en kamp
for sit hold, men det kræver alt
så, at han har den nødvendige
klasse.
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Vær sikker på, at det vil gå
Suleman Khan mod Sri Lanka,
Østafrika o.s.v., som det gik Tor
ben Skov Nielsen i kampen mod
BAOR i 1970. Stakkels Torben
måtte se englænderne hamre 22
points sammen på en over!
Med hensyn til udtagelsen af
Ole lsaksson, Keld Kristensen og
Hans Fausbøll kan man stille føl
gende spørgsmål: »Er det ikke
snarere et tilbageskridt? «
De har alle haft deres bedste
år i landsholdssammenhæng og de har alle tre gjort det ud
mærket - men de hører i dag til
den kategori af spillere, der må
betegnes - og som af underteg
nede tidligere er blevet beteg
net - som værende »over the
hill«.
Om Per Terp og Michael Pe
tersson skal kun siges, at de ik
ke har landsholdsklasse! Dette
i øvrigt bekræftet af ledere i så
vel AaB som Svanholm. UK har
ret i, at landsholdet skal bestå
af en stamme fra de to domine
rende klubber herhjemme, AaB
og Svanholm, men der må nu
være grænser.
EN MAND MED DEN
RIGTIGE INDSTILLING
Til sidst skal UK dog også have
lidt positivt med på vejen: udta
gelsen af Niels Talbro. Han var
kvalificeret allerede i fjor, men
det kunne den daværende UK
desværre ikke se.
Her er der i hvert fald tale om
en spiller med den rigtige ind
stilling - lysten og viljen til hele
tiden at blive bedre. Det vidner
ikke mindst hans ophold på Alf
Gover's Cricket School i Lon
don i hele januar om.
Herom kan man læse i en ar
tikel længere inde i bladet ...
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Svanholm bliver mester!
Brøndby-holdet har den største
bredde, og det bliver afgøren
de. Horsens »favorit« til ned
rykning, Glostrup til opryk
ning fra 2. division.

B 1909 har ganske vist haft patent
på denne placering de seneste år, men
både Skanderborg, Hjørring, Ringsted
og AB kan for den sags skyld slutte
som nr. 3.
Alle de nævnte klubber spiller stort
set med de samme som sidste år dog må AB naturligvis undvære Johan
Luther. På den anden side vil det
utvivlsomt betyde bedre muligheder
for spillere som Thomas Kentorp, Mi
chael Lønhart og Torben Olesen, og
det er bestemt ingen skade til.
Væsentligt er det også, at Skander
borg nu har Jørgen Steen Larsen til
bage i fuldt vigør. Igen tror jeg, at
bredden vil gøre udslaget, og den har
Skanderborg mest af.
Derfor slutter midtjyderne som nr.
3, efterfulgt af Hjørring, B 1909,
Ringsted og AB.

Af Roland Wald
Med overhængende fare for at blive
udnævnt til »uhelbredelig optimist« eller måske det, der er værre - skal
undertegnede hermed forudsige, at
Svanholm Cricketklub af 1956 bliver
dansk mester 1975!
»Jamen, er han da blevet helt tos
set,« vil det sikkert lyde fra mange.
»Er han slet ikke klar over, at AaB
har været totalt dominerende de sid
ste 14 år,« vil mange andre sige.
Jo, det er han helt klar over, men
ikke desto mindre er han parat til at
sætte favoritværdigheden på Svan
holm. Årsagerne til denne optimisme
er mange. Her er et par af dem:
Svanholm har som bekendt fået til
gang af ABs Johan Luther, og hvad
han står for, ved alle. Hertil kommer,
at Brøndby-klubben i år tager skridtet
fuldt ud og lader Ole Mortensen være
fast mand på 1. divisionsholdet.
Navnet Ole Mortensen skal man
lægge godt mærke til, for det bliver
med garanti et navn, der vil gå igen
og igen i såvel dagblade som »Cric
ket«. AaBs sejrsvante spillere havde
»fornøjelsen« at møde Ole Morten
sen i pokalfinalen, hvor han repræ
senterede Svanholm II.
Ole Mortensen spillede ganske en
kelt fejlfrit og noterede sig for 34 not
out. Det opnår kun få spillere over
for Morild og Mortensen.
JØRGEN JØNSSON
I HOVEDROLLEN
Johan Luther og Ole Mortensen
som åbnere borger for kvaliteten - og
måske for et lidt langsommeligt spil.
Men på det punkt er jeg overbevist
om, at Svanholms »nye« anfører, Jør
gen Jønsson, vil forstå at sætte ind.
Apropos Jørgen JØnsson. Vidste du.
at han også var Svanholms anfører i
1967, da AaB for første og hidtil ene
ste gang i 14 år blev besejret i en tur
neringskamp? Ligger der noget sym
bolsk deri? Det mener »Jøns« selv ...
Endelig er det værd at notere, at
Svanholm for første gang i umindeli
ge tider - nogensinde? - har gjort
noget særligt ud af forberedelserne.
Efter at klubbens andethold er rykket
op i 2. division, er der blevet kamp
om pladserne.

Svanholms 1. divisionshold.
Det har resulteret i fuldt fremmøde
til såvel løbe- som boldtræning.
SVANHOLM HAR
BEDRE BREDDE
Mens Svanholm således åbenbart er
blevet forstærket, er AaB modsat ble
vet svækket. Leif Busk Jensen er flyt
tet til Kjellerup og spiller i år for Vi
borg, og Henrik Fliigel har mistet ly
sten.
Sandt at sige havde ingen af de to
en særlig vellykket sæson i fjor, men
alene deres tilstedeværelse bevirkede,
at flere klubber var skræmt på for
hånd.
AaB har ganske vist fået tilgang af
Henning Olesen, Chang, men det er
næppe nogen større forstærkning.
Mon ikke den tid er ved at være
forbi, hvor nordjyderne kan »leve på«
Morild, Mortensen og Sørensen. Det
må man i hvert fald håbe, for det vil
betyde, at god bredde har fået over
taget.
Bredden har Svanholm netop bedre
end AaB. Derfor får Svanholm guld
og AaB »kun« sølv!
SVÆRT AT UDPEGE
EN SIKKER 3'ER
Ingen er vel i tvivl om, at disse to
klubber hurtigt vil skille sig ud fra de
Øvrige - som det for Øvrigt var tilfæl
det i fjor. Bortset herfra er de andre
hold så jævnbyrdige, at det vil være
meget svært at udpege en sikker bron
zemedaljevinder.

HORSENS »FAVORIT«
TIL NEDRYKNINGEN
Tilbage er KB, Århus, Nykøbing M.,
Chang og Horsens, der kommer til at
kæmpe om at undgå nedrykning.
Klubberne er faktisk ikke nævnt i til
fældig rækkefølge - jeg tror på dem i
denne orden.
Med tilgang af Jørgen Holmen fra
Hjørring er KB stærk nok til at klare
frisag - det har holdet fra Peter Bangs
Vej jo gjort i mange år uden ham og også Århus, igen med en god bred
de, bør kunne holde nedrykningsfaren
uden for rækkevidde. Vel er der for
skel på 1. og 2. division, men århusi
anerne viste i pokalturneringen i fjor,
at de udmærket kan »spise kirsebær
med de store«.
Bredde kan man desværre ikke be
skylde Nykøbing Mors, Chang og
Horsens for at besidde, og det bliver
formentlig afgørende for, at disse tre

Niels Talbro - kommer til at savne
Luther som åbningspartner.
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klubber må slås om de lidet ærefulde
placeringer.
Chang klarede sig - med et yderst
tyndt materiale - overraskende godt
i fjor, men jeg kan ikke tro, at det går
godt en gang til. Manden bag de gode
resultater sidste år hed Troels Nielsen,
og han er som bekendt ikke med i år
- for dem, der ikke skulle vide det,
har han sammen med Niels Torp og
Keld Nielsen, AB, begivet sig til New
Zealand med et længere ophold for
Øje.
Uden Troels Nielsen får aalborgen
serne det mere end svært, men de er
nok den tand bedre end Horsens, der
bevirker, at sidstnævnte må forlade
1. division.
Horsens får slet ingen tilgang fra
ungdomsafdelingen, og det er ilde.
Henning Eliasen og Jørn Høj kan jo
ikke blive ved med at redde kastani
erne ud af ilden.
»ET KONGERIGE
FOR EN KASTER«
Endelig må også Nykøbing Mors be
lave sig på at få det svært. Gærdespil
let er egentlig ganske godt, men ka
stesiden lader meget tilbage at Ønske.
»Et kongerige for en kaster af klas
se«, lyder det fra det nordvestjyske.
Og hvor man forstår dem ...
Slutstillingen i 1. division skulle
herefter se således ud:
1. Svanholm
2. AaB
3. Skanderborg
4. Hjørring
5. B 1909
6. Ringsted
7. AB
8. KB
9. Århus
10. Nykøbing Mors
11. Chang
12. Horsens
STOR GAVN AF EN
UNGDOMSAFDELING
I 2. division er det straks sværere at
udpege en favorit til førstepladsen.
Det bliver formentlig et opgør mel
lem Glostrup, Viborg og Slagelse.
Glostrup viste allerede i fjor, at der
her er stof til noget stort. I mådsæt
ning til andre klubber har det køben
havnske forstads-mandskab altid sat-

set på en stærk ungdomsafdeling, og
det vil altid være klogt.
Spillere som brødrene Rene og
Steen Thomsen er en del af produk
tet, og de viste allerede i 1974, at de
er spillere med en stor fremtid.
Også i Viborg har man gjort meget
for klubbens yngste medlemmer - i
det hele taget arbejdes der med me
gen fornuft i den forening. I fjor kla
rede holdet sig overraskende godt, til
trods for at der var tale om debut i
2. division, og meget taler for, at det
i denne sæson vil lykkes klubben at
komme helt frem mellem de bedste.
Tilgangen af Leif Busk Jensen spiller
selvfølgelig også ind.
Derimod har Slagelse kun lidt for
nyelse »nedefra«. Det bliver den
kendte, »gamle« garde - suppleret
med et par åbenbare talenter - der
skal forsøge at spille klubben til en
topplacering.
Også nedrykkede Sorø må henreg
nes til oprykningsemnerne, selv om
spillerne fra Midtsjælland vist helst
vil vente endnu nogle år, således at
baggrunden er i orden. Klubben har
nogle særdeles lovende drengespillere,
der med den rette instruktion - og her
har man jo Ole Hiickelkamp som first
str,ing - kan føre det vidt.
Svanholm II, Soranerne og Esbjerg
ligner typiske »mellemhold«, skarpt
forfulgt af Herning og Holstebro.
ET MEGET LILLE
SPILLERMATERIALE
Derimod er det svært at se, hvordan
nyoprykkede Grenå skal undgå at
vende tilbage til 3. division efter kun
et enkelt år i 2. Jeg Ønsker selvfølge
lig klubben al mulig fremgang, men
klubben har så lille et spillermateriale,
at der kun skal få skadede til, fØr det
bliver rigtigt kritisk.
Slutstillingen i 2. division skulle
herefter se således ud:
1. Glostrup
2. Viborg
3. Slagelse
4. Sorø
5. Svanholm II
6. Soranerne
7. Esbjerg
8. Herning
9. Holstebro
10. Grenå

Cricket rekvisitter

Slåhandsker-senior, fineste skind .................. fra kr. 37,Slåhandsker-senior, bomuld ....................... fra kr. 15,-Ski nner-senior, god kvalitet........................
kr. 5,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
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Instruktør
uddannelse vil nu
blive lagt i faste
rammer ...
Stort udbytte af to instruktør
og to instruktionskurser, der
blev afholdt i vinter.
Instruktør- og instruktionskurser er
blevet en stadig vigtigere del af DCFs
virksomhed. I erkendelsen af, at disse
kurser er nødvendige for at hØjne
standardeQ i dansk cricket - både på
spiller- og lederplan.
I vintermånederne har der således
været afholdt to instruktør- og to in
struktionskurser (for ungdomsspille
re). Det ene instruktørkursus blev af
viklet i Brøndby med JØrgen Jønsson
og Ole Hiickelkamp som ledere.
Mere end 20 deltagere fik stor glæ
de af den lærdom, Jørgen Jønsson har
fået på National Cricket Association's
kursus i England i efteråret.
Også i Viborg har der været et in
struktørkursus, og også her kom del
tagerantallet op over 20. Ledere var
Erik Hansen og Otto Gade, der un
derviste i Crabtree's metoder.
På instruktionssiden var der 16 ta
lentfulde drengespillere på et kursus
i Brøndby under Michael Petersson
og Jørgen Jønssons ledelse. 14 at vore
l,edste juniorer var samlet i Aalborg,
hvor Henrik Mortensen og Erik Han
sen stod for instruktionen. Begge ste
der fik deltagerne et stort udbytte.
Jørgen Jønsson fra DCFs kursus
udvalg oplyser til »Cricket«, at man
Ønsker at lægge kursusvirksomheden
i helt faste rammer, således at man
en gang om året - før turneringsstar
ten - indkalder til kursus.
Man Ønsker ligeledes at indføre en
klubinstruktøruddannelse med en af
sluttende prøve, der skal bestå af så
vel teori som praksis.
Roland.

Adresseændring
Horsens Forenede Sportsklubber har
- efter at turneringsplanen var gået
i trykken - skiftet adresse til cricket
afdelingen.
Følgende adresse skal bruges i for
bindelse med korrespondance til HFS'
cricketafdeling:
Ole Schaumann,
RØdkløvervej 34,
8700 Horsens.
Tlf. (05) 62 94 00 (9-15,30)
Hver enkelt anmodes om at foreta
ge denne rettelse i turneringsplanen.

Fortjent hæder
til to af dansk
crickets store
personligheder

OFFICIELT:

Tilskud til materiel

Torben Jensen og Helmer
Hansen, årets idrætsledere i
Brøndbyerne og Ringsted.
Kun få har gjort så meget for danske
cricketklubber som Torben Jensen,
Svanholm, og Helmer Hansen, Ring
sted. Derfor var det kun naturligt, at
de kunne modtage deres respektive
kommuners idrætslederpris for 1974.
Torben Jensen har ellers altid ar
bejdet i det stille - rampelyset har al
drig betydet noget særligt for ham.
Men for en gangs skyld blev han
tvunget frem i lyset, da han i decem
ber fik overrakt Brøndby kommunes
idrætslederpris 1974 af kommunens
idrætsvenlige borgmester, Kjeld Ras
mussen.
Idrætslederprisen blev nu ikke til
delt Torben Jensen alene for hans
indsats for cricket - selv om det iso
leret ville have været rigeligt - men
også for hans arbejde for håndbold
klubben Schneekloth (engang en be
tydende dansk håndboldklub med fle
re landsholdsspillere).
Uden Schneekloth ville der aldrig
være blevet nogen cricketklub. For
det var håndboldlederen Torben Jen
sen, der i 1948 blev træt af markhånd
bold, og i stedet gik i gang med cric
ket.
Der blev spillet cricket i Schnee
kloth med Torben Jensen som first
string frem til 1956, hvor Svanholm
blev stiftet med samme Torben Jen
sen som formand. Fra denne post
trak han sig tilbage i 1963, men han
fortsatte som ungdomsleder og træ
ner - og det er han faktisk stadig.
Efter indstilling fra Dansk Cricket
Forbund og Dansk Håndbold For
bund fik Torben Jensen i 1968 Dansk
Idræts-Forbunds ærestegn.

Torben
Jensen fortjent
hædret
som årets
idræts
leder i
Brøndby
kom
mune.

Helmer Hansen - fortjent hædret som
årets idrætsleder i Ringsted.
ENORM BETYDNING
FOR RINGSTED
Af samme beskedne - men lige så
aktive - type som Torben Jensen er
Ringsteds Helmer Hansen, der i feb
ruar fik overrakt Ringsted kommunes
idrætslederpris 1974. Det er første
gang, denne hæder er tilfaldet en cric
ketleder.
Helmer Hansen har været medlem
af klubben i 39 år og var i sin tid i
Øvrigt en ganske habil spiller. I 1942
blev han medlem af bestyrelsen, og
det har han været siden - heraf i alt
15 år som formand. Denne post be
klæder han også i dag, og han har
heldigvis ingen planer om at sige far
vel foreløbig.
Hans betydning for Ringsted Idræts
Forenings cricketafdeling har været
enorm. Det er næppe for meget sagt,
at han har levet mere end halvdelen
af sit liv på og omkring cricketbanen.
Alt positivt i klubben - og det er der
som bekendt meget af - står der Hel
mer Hansen på. Altid i godt humør både i sejrens og nederlagets stund.
Hvad hans hustru har sagt til at
skulle dele rollen som Helmers bedre
halvdel med cricket, melder historien
intet om. Vi kan blot oplyse, at æg
teparret Hansen fejrede sølvbryllup
den 5. april, så mon ikke det trods
alt er gået til alles tilfredshed?
Megen hæder har Helmer Hansen
fået i det sidste halve år. I november
blev han 50, i februar fik han prisen
som åretts idrætsleder i Ringsted, og
i april fejrede han sølvbryllup.
»Cricket« iler med at ønske til lyk
ke med alt - ligesom vi gør det til
Torben Jensen. Næppe nogen har for
tjent det mere end de to.
Deres liv er cricket, og det har vi
alle grund til at være særdeles glade
for ...
Nis og Roland.

Tilskud til cricketmateriel ydes på
baggrund af det antal ungdomshold,
der fuldførte sæsonen 1974 for den
pågældende klub samt klubbens øko
nomiske forhold i Øvrigt - herunder
en vurdering af, om tilskuddet vil væ
re af betydning for foreningen.
Ansøgningerne skal indeholde føl
gende oplysninger om foreningen:
Antallet af spillere, årligt kontin
gent pr. medlem, sidste års materiale
tilskud, sidste års rejseudgifter for
ungdomshold - evt. minus tilskud fra
DCF. Desuden skal man oplyse om
eventuelle kommunale tilskud, her
under om ungdomsafdelingen drives
som interessegrupper.
Ansøgningen skal endvidere være
bilagt et eksemplar af foreningens sid
ste regnskab, og såfremt foreningen
er delt op i flere afdelinger et regn
skab for såvel hoved- som cricketaf
deling.
Hele det disponible beløb til mt>�:.:
rialetilskud uddeles umiddelbart efter
ansøgningsfristens udløb. Ansøgnin
ger, der enten ikke indeholder de kræ
vede oplysninger og bilag, eller som
indsendes for sent, vil under ingen
omstændigheder komme i betragtning.
Ansøgninger skal være Erling Frou
lund, Nyvangsvej 71, 8900 Randers,
i hænde senest den 14. maj 1975.

Tak for en
vellykket
turnering i Kolding

Efter den 15. marts at have deltaget
i et af Kolding IF arrangeret drenge
stævne i inde-cricket vil vi gerne sige
Lars Peter Nielsen og hans medhjæl
pere tak for et godt arrangement, som
blev afviklet på bedste sportslige vis.
Kolding blev en overraskende vin
der. Holdet præstetrede at slå storfa
voritten Husum i finalen med en fin
kastning og et ualmindeligt godt
markspil. Desuden havde vi det virke
lig skønt - drengene morede sig i alle
kampe, uanset resultaterne.
Bent Petersen,
Vestjyden, Esbjerg.
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Ikke de sædvanlige
vinderhold 1 de indledende
turneringer

SPÆNDENDE AFSLUTNING
Indendørs juniorstævne i Kolding den 2.
marts:
Dette stævne fik en meget spændende af
slutning, idet der måtte spilles omkampe
mellem Kolding, Kerteminde og Husum,
der alle sluttede med 6 points.
Her viste Husum sig stærkest med sej
re over både Kerteminde og Kolding.
Fynboerne havde håbet at kunne gentage
sejren over Husum fra den ordinære tur
nering, men det lykkedes altså ikke.
Slutstillingen blev herefter:

Oversigt over resultaterne i de indledende kampe om DM
Den københavnsk/sjællandske indendørs
turnering for ungdomshold forløb stort
set planmæssigt, og det er jo altid rart.
Vinderholdene var ikke de sædvanlige
fra udendØrsturneringerne, og dermed
spredes glæderne og interessen ud.
Hos juniorerne spillede Svanholm og
Glostrup uafgjort i den ordinære turne
ring, og i en dramatisk omkamp vandt
Glostrup, hvilket vist ikke lige var noget,
de sejrsvante svanholmere havde regnet
med. Men hvad Svanholm havde i top,
havde Glostrup bedre i bredde.
Hos drengene var det en fornøjelse at
fØlge Sorø, der vandt alle kampe sik
kert, og som virkelig gik ind for sagen.
Stammen på holdet var med til at starte
ungdomscricket i akademibyen for to
år siden. Siden har man i sandhed ind
podet disse drenge megen forståelse for
spillet.
Lilleputturneringen satte KB sig på i
ubesejret tilstand. Bredden var ikke hol
dets stærke side, men to meget effektive
spillere var nok.
SPECIELT SYSTEM
Skoleturneringen spilledes efter et speci
elt system, hvorefter det var gennemsnit
tet, der var afgørende. Hvert hold fik
som sædvanlig 15 overs ved gærdet, og
holdene var delt op i tre par ved gær
det, der var inde i hver 5 overs - uanset
hvor mange gange de »gik«.
Vinderholdet var så det, der havde det
bedste gennemsnit (antal points divide
ret med antal gærdefald). Dette system
er ganske glimrende til hold med mange
begyndere, fordi alle er sikre på at få
noget ud af en kamp.
Både Tingbjerg Skole og Holmegårds
skolen bestod stort set af drenge, der
aldrig havde været medlem af nogen
klub. Mens Tingbjerg-spillerne har prø
vet det et par år, var Holmegårdsskolen
- på nær en enkelt spiller - rene begyn
dere, og på den baggrund er det impo
nerende, så langt man er nået ved selv
træning i en lille sal.
Nis.
RESULTATERNE
Juniorer:
Glostrup ................
5
Svanholm ................
5
KB ......................
5
5
Køge ....................
AB . ....................
5
Næstved/Sorø ............
5
Glostrup vinder efter omkamp.

27
27
24
12
6
O

Drenge:
Sorø ....................
Svanholm ...............
Ringsted ................
KB . ....................
Glostrup ................
AB . ....................
Frem . ..................

6
6
6
6
6
6
6

36
24
24
18
12
12
0

Lilleputter:
KB . ....................
Glostrup ................
AB .....................

7
6
6

36
30
30

6

Svanholm ................
Køge ....................
Ringsted ................
Frem . ..................
Sorø ....................

7
7
6
6
7

24
24
12
12
12

Skoleturnering:
Lindelundsskolen ........
Holmegårdsskolen ........
Nordvangsskolen . ........
Tingbjerg Skole ..........
Bagsværd Kostskole ......

3
4
3
4
4

18
18
12
6
0

STÆVNE I ÅRHUS
Indendørs stævne i Århus den 15. og 16.
februar.
Juniorer:
Viborg ..................
Skanderborg ............
Herning ................
.................
Århus

3
3
3
3

4
3
3
2

Drenge:
....... . . ...... .
Viborg
Skanderborg ............
Århus ..................
Herning . . . . . . . . . . . . . . . .
Holstebro ................

4
4
4
4
4

8

4
2
0

Lilleput/er:
Husum . ................
Skanderborg ............
Kolding ................
................
·Esbjerg

3
3
3
3

4
2
0

6

6

Viborg og Skanderborg dominerede
turneringerne sammen med Husums lil
leputter. Stævnets »stjerne« blev Gun
ther Weise, Husum. Han smider nogle
særdeles præcise leg-skruere og spiller
ved gærdet som selveste Henry Buh/!
Man glædede sig endvidere over, at
alle hold bar præg af fornuftig instruk
tion hjemefra. Ros til Peter Johansen,
Holstebro. Han træner både Holstebros
og Hernings drengehold.
JM.
STÆVNE I KOLDING
Indendørs stævne i Kolding d. 15.marts.
Drenge:
8
4
Kolding ................
Husum ..................
4
6
4
Esbjerg ..................
4
Kerteminde ..............
4
2
Fredericia . ..............
4
O

Husum ..................
Kolding ................
Kerteminde ..............
B 1909 ................. .
Esbjerg ..................

6
6
6
4
4

10
8
6
2
0

OVERRASKENDE SEJR
Indendørs juniorstævne i AalborR den
23. marts:
Meget overraskende sluttede AaB II på
førstepladsen med maximumpoints. I fi
nalerne i Viborg viste de unge AaB'ere
jo, at det ikke var nogen tilfældighed.
Slutstillingen:
4
8
AaB II ..................
Chang I ................
4
6
4
4
Nykøbing Mors ..... .....
4
AaB I ..................
2
4
Chang II ................
0
EN STJERNE IKKE NOK
Indendørs drengestævne i Aalborg den
9. marts:
Turneringen blev afgjort allerede i den
første kamp, da Changs to hold mødtes.
Andetholdet løb overraskende af med
sejren, og da disse spillere ikke senere
afgav points, var førstepladsen hjemme.
Changs to hold blev bedst i kraft af
stor bredde. AaBs Jørgen Morild og
Dronningborgs Hans Ulrik Aastrup viste
glimrende spil, men en stjerne udgør ik
ke et hold - især ikke når der spilles
med overbegrænsning for kasterne.
Slutstillingen:
Chang II ................
4
8
4
Chang I . ................
6
4
4
Dronningborg ............
AaB ....................
4
2
4
Nykøbing Mors ..........
0
STØRRE FORSTÅELSE
Indendørs stævne for lilleputter i Aal
borg den 23. marts:
Det var tydeligt at se, hvilke hold der
havde haft mulighed for at træne i en
hal. De viste meget større forståelse for
de særlige finesser ved indendørs cricket.
Bedst var Chang I med Carsten
Strandvig og Ronny Jørgensen i spidsen
(de var med til at vinde drengestævnet
for Chang II 14 dage tidligere).
Slutstillingen:
4
8
Chang I . ................
4
Nykøbing Mors ..........
6
4
AaB .... . ...............
4
2
4
Chang II ................
Viborg ..................
4
0

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

WAGONS-LITS/COOK

Vesterbrogade 2 A - 1 620 København V
Telefon 01-14 27 4 7
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Dobbelttrium for Chang AaB vandt i juniorrækken
Vellykket turnering om danmarksmesterskabet i indendørs cricket for ungdomshold
Hvorfor ska det være en københav
l
nerbeg ivenhed har spørgsmålene ti
l
,
tide mødt en når talen ha været om
r
r
,
afho lde lse a de danske mesterskabe
f
r
indendørs cricket for ungdomshold .
i
Jo AB-hallen har tidligere været ti
l
,
rådighed og der kunne alt afvikles
,
under et tag. I år var denne ha ikke
l
ti disposition så da chancen var der
l
,
,
blev beg ivenheden straks flyttet vest
i Øvrigt ligesom
for Valby Bakke -

antallet af deltagend e hold
.
I år blev VM som nog le også ha
r
,
tilladt sig at kalde mesterskaberne af
,
holdt i Viborg i to haller Tinghallen
,
og Håndboldhallen hvor der i Øvrigt
,
var arrangeret overnatning.
Dette var ve nok en u lempe især
l
,
for de klubber som havde to hold
,
med men afstanden melle m de to ha l
,
ler var dog ikke større end at man
,
kunne »smutte« frem og tilbage. Thor
Jensen, Glostrup troede, at ha n havde
,
været forudseende men hans forsøg
,
på at etablere radiokontakt mellem
hallerne

mislykkedes.

LILLEPUTRÆKKEN
Slutstillingen kunne tyde på at Chang
,
var suveræn, men det var langt fra til
fældet - uden at jeg hermed vil pill e
klubbens sejr. I kampen mod
Husum blev de afgørende points så

ved

ledes først scoret i den sidste over, og
i den sidste kamp mellem Chang og

Øverst: Changs lilleputter lykønskes af Ove Dalsgård. Nederst: Changs drenge
modtager pokal og mesterskabs/ad.
(Foto: Jesper Vig).

Glostrup blev aalborgensernes vinden
de points scoret i 13. over - i begge
tilfælde med 1 gærde i behold.
Selv om de fleste sp illere var nogle
grønskollinger,

forstod

de

at

skabe

spænding, og de var på den måde med
til at slette lidt af

d

et halvdårlige ind

tryk, man ellers fik af denne række
.
DRENGERÆKKEN
Her er der gru nd til at kipp e med fla
get. At e t hold vind er e t mesterskab
tre gange i træk, selv om vi i cricket
er bedre vant, er teg n p å e n bla nd ing
af flid, talent og nog le gode ungdoms 
l ed e re. D et

r helt fortjent at Changs
,
en gang kunne føje e t

e

drenge endnu

mesterskab til det, de vand t som lille
putter for to år siden.
Rækk e ns suverænt bedste hold , Vi
borg og Ch ang, mødtes i den afgøren
de

k a mp.

bedst til

Her

v ar

Chang-sp illerne

t holde hovedet koldt, og

a

det gav udslag et .
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JUNIORRÆKKEN
Også i denne række skilte to hold sig
ud, og heldigvis kunne de selv i stæv
nets sidste kamp afgøre, hvor mester
skabet skulle havne. For anden gang
måtte Viborg nøjes med at være lige
ved.
Glædeligt er det, at en klub, der
ikke tidligere har beskæftiget sig med
indeturneringer, nu også gør brug af
denne aktivitet. Efter nogle magre år
på ungdomssiden er dette forhåbent
lig vendepunktet for AaB.
LANG RÆKKE PRÆMIER
I lighed med de foregående år var der
også denne gang pokaler til vinderne.
Hver spiller på de vindende hold fik
et messingfad skænket af lokale fir
maer. Endvidere var der handsker til
en spiller i hver række. De var skæn
ket af Ole Hiickelkamp, Aksel Morild
samt Svend Villumsen og Erik Han
sen.
De tre dygtige var Hasse Nielsen,
Chang (lilleputterne), Niels Bindslev,
Chang (drengene) og lilleputspilleren
Gunther Weise, Husum (juniorræk
ken). Sidstnævnte imponerede alle
trods sin beskedne størrelse.
Herudover var der en bogpræmie
til en spiller på hvert hold, ligesom
alle deltagerne i lilleput- og drenge
rækken kunne læske sig med sodavand
fra det lokale bryggeri.
OG SÅ ET HJERTESUK
Alt var dog ikke fryd og gammen.
Stævnet i Tinghallen kom en halv ti
me for sent i gang, fordi man ikke
kunne komme ind. Det værste var
dog, at man i alt for mange tilfælde
så et broget skue af træningsdragter,
trøjer, bukser, patchwork, bøllehatte,
hårbånd m. m. i mange, særprægede
farver.
Som en tilskuer udtrykte det: »Hva'
Søren, laver de fastelavnsris derinde?«
Her er noget at gøre, inden sæso
nen starter ude.
SLUTSTILLINGERNE
Lilleput:
Chang ...............
Husum ..............
Nykøbing Mors ........
Glostrup ..............

3
3
3
3

6
2
2
2

Drenge:
Chang ...............
Viborg ..............
Kolding ..............
Sorø ................

3
3
3
3

6
4
2
0

Junior:
AaB ................
Viborg ..............
Husum ..............
Glostrup ..............

3
3
3
3

6
4
2
0
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Der er fart og action i de engelske
county-kampe. Kan et ændret point
system gøre spillet liv/igere herhjemme?

Forslag til
et ændret
pointsystem
herhjemme
Baseret på New Zea!andsk system
Fra Troels Nielsen, der for tiden op
holder sig i New Zealand, har redak
tionen modtaget følgende indlæg som
forslag til et ændret pointsystem her
hjemme:
Jeg vil gerne stille DCFs bestyrelse
og klubberne et forslag til ændring af
pointsystemet. Det er baseret på et
bonussystem, som vi spiller efter i
New Zealand.
Hovedtrækkene i systemet er føl
gende:
Det hold, der batter først, kan opnå
battingpoints på følgende måde: Ved
scoren 125 opnås 1 battingpoint. Der
efter opnås 1 battingspoint for hver
efterfølgende 25 points. Dette er dog
kun muligt, hvis holdet scorer pointe
ne inden for de første 40 overs (a 8
bolde).
Herefter kan holdet naturligvis bat
te videre, men det er så uden mulig
hed for at opnå flere battingpoints.
Det hold, der er i marken, kan opnå
bowlingpoints på følgende måde:

Når holdet har 4 gærder nede, op
når det 1 bowlingpoint for hver 2 gær
der, det tager. Alt dette gælder også
kun inden for de 40 overs.
Man får således ingen points for at
vinde 1. halvleg. Derimod får man til
delt 10 matchpoints, hvis man vinder
efter færdigspillet kamp.
ET EKSEMPEL
For at gøre det overskueligt vil jeg gi
ve et eksempel:
HoldA batter først og scorer inden
for de 40 overs 187 for 9, hvorefter
anføreren lukker. Holdet opnår her
ved 3 battingpoints.
Hold B har bowlet 9 gærdespillere
ud, og det får holdet 3 bowlingpoints
for.
Hold B scorer i sin 1. halvleg 251
for 10 inden for 40 overs, og det giver
6 battingpoints.
Hold A har taget alle 10 gærder
inden for 40 overs og får 4 bowling
points.
I 2:. halvleg, hvor man ikke spiller
med bonuspoints, scorer hold A 176
for 5 dec., og hold B laver 97 for 10.
Det betyder, at hold A har vundet
kampen.
Pointsfordelingen bliver da således:
HOLDA
Batting:
Bowling:
Match:
I alt

3
4
10
17

HOLD B
Batting:
Bowling:
Match:
I alt

6
3
0
9

På denne måde skulle cricket kunne
blive et endnu sjovere spil end nu.
Selvfølgelig kan man ikke gøre det
med samme antal overs i Danmark,
men måske kunne man gennemføre
det på 35 overs.
Troels Nielsen.

Sådan kan turneringen
gøres mere spændende
Søren Nissen kommer her med et nyt forslag til en ændret tur
nerings.form og håber, at forslaget må blive genstand for debat
- både i klubberne og her i bladet
AaB's og SorØ's kombinerede forslag
på repræsentantskabsmødet om en 1.
division med 7 hold faldt - nærmest
med et brag. Det er anden gang i lø
bet af få år, at et sådant forslag ikke
har kunnet skabe synderlig tilslutning.
Man må nok se i Øjnene, at en
idrætsgren, hvor ca. 1/3 af klubberne
i Øjeblikket spiller i 1. division, ikke i
form af en demokratisk afstemning vil
kunne halvere antallet af 1. divisions
hold.
Bortset fra alle de gode argumen
ter, der kan fremføres for at bevare
den nuværende ordning, eksisterer det
uomgængelige faktum, at få klubber
Ønsker at stemme sig ud af 1. divi
sion, og at kun få klubber, der har
mulighed for fremtidig at komme der
op, vil forhindre sig selv deri ved at
stemme for en halveret 1. division.
KEDELIG KONKLUSION
Men få vil vist hævde, at vor 1. divi
sion ikke kunne være mere spænden
de. Hvad er læserens svar på følgende
spørgsmål:
I. Har den nuværende I. division
været spændende og interessant gen
nem de senere år?
2. Har den været præget af jævn
byrdighed?
3. Har den evnet at skabe en bred
top til brug for internationale kampe?
Alle tre spørgsmål må vist besvares
benægtende i varieret grad, og det er
en overordentlig kedelig konklusion.
Hvis læseren er enig med mig heri,
vil han formentlig også være enig i, at
det ikke er forsvarligt blot at slå op
givende ud med hænderne i stedet for
at prøve at skabe et bedre system.
Som ovenfor antydet må muligheden
for en 1. division med 7 hold og dob
belt turnering imidlertid anses for
udelukket - det vil formentlig aldrig
kunne skabe flertal - og man må for
at forbedre tingenes tilstand prøve at
finde et system, der
1) bevarer en bred repræsentation
af klubber i 1. division (en forudsæt
ning for, at der kan skabes flertal for
forslaget på et repræsentantskabsmø
de),
2) giver mulighed for, at jævnbyr
dige hold møder hinanden mindst to
gange pr. sæson.
Der var i tilsvarende nummer af
»Cricket« i fjor et oplæg til debat om

»Slutspil i cricket«. Der kom aldrig
nogen debat, og det var skuffende især for de to »anonyme forfattere«,
hvor undertegnede var den ene. Men
lad mig dog prøve igen og denne gang
med et forslag, der reparerer lidt på
de åbenbare svagheder, som sidste
års debatoplæg havde.
DEN NYE TURNERING
En forudsætning for forslaget er, at
sæsonen deles op i en forårs- og ef
terårssæson med en pause for 1. og 2.
division på tre uger, der benyttes til
ferie og internationale kampe, lige
som flere dobbeltkampe er en nød
vendighed.
l. En 1. division på IO hold i en
enkeltturnering, der afsluttes inden
somm.erferien.
2. En 2. division på 8 hold, der li
geledes afsluttes inden sommerferien.
3. Der indføres 3 slutspil.
Gruppe A består af de 6 bedst pla
cerede hold fra 1. division. Der spil
les om de tre sæt medaljer, og resul
taterne fra klubbernes indledende,

indbyrdes kampe i 1. division tæller
med.
Gruppe B består af de 4 dårligst
placerede hold fra 1. division og de 2
bedst placerede hold fra 2. division.
Der spilles om retten til i det følgen
de år at spille i 1. division. Resulta
terne fra 1. runde tæller ikke med.
Gruppe C består af de 6 dårligst
placerede hold fra 2. division. Der
spilles om at undgå at komme blandt
de to hold, der rykker ud. Resultater
ne fra 1. runde tæller med.
ANTALLET AF KAMPE
BLIVER FORØGET
Jeg vil stort set overlade til læserne
selv at finde gode og dårlige sider ved
en sådan turneringsform. Jeg vil blot
fremhæve, at det vil forøge antallet
af kampe for 1. divisionsholdene til
i alt 14 pr. klub og for 2. division til
i alt 12 (især det sidste er et frem
skridt), men det vil dermed også give
mere rejseri.
Med en så presset turnering vil det
formentlig være nødvendigt at slette
begrebet »omkampe p.g.a. regn« og i
stedet lade den pågældende kamp ud
gå helt. Sådan gør man i den engel
ske county-turnering - så kan vi vel
også leve med det.
Jeg understreger, at jeg ikke med
ovenstående er sikker på at have fun
det de vises sten, men jeg håber, at
dette indlæg kan skabe så megen de
bat - gerne her i bladet - at vi i fæl
lesskab kan finde frem til en sjovere
og mere spændende turnering.
Søren Nissen.

Niels Talbro, AB koncentrerer sig i en ungdomslandskamp mod Canada. I den
hjemlige turnering er der langt fra tale om jævnbyrdighed.

9

England besejret af
Lillee og Thomson
Australierne sikrede sig »The Ashes« med 4 sejre ud af 6
mulige. Englænderne måtte hente Cowdrey til assistance
Af Søren Nissen

»The Fight for The Ashes« - cric
ketklassikeren over alle - mellem Au
stralien og England udkæmpedes i
vinter i Australien. Henved 800.000
tilskuere så deres landsmænd vinde
4 af seriens 6 kampe, England vandt
1, mens 1 sluttede uafgjort.
Udslaggivende var uden tvivl de to
australske fastbowlere, Jeff Thomson
og Dennis Lillee, der blev bakket op
af ækvilibristiske og overmåde sikre
slipfieldere. Den sidste kamp blev
vundet af England med en halvleg.
Men her var de to fastbowlere ikke
med på grund af skader - beviset for
deres betydning, hvis nogen ellers
skulle have tvivlet.
Når virkelige fastbowlere optræder
på de store, internationale scener, op
står der ofte diskussioner om den nu
værende »bodyline«-lov's tilstrække
lighed. Typisk - når udslaget af seri
en vurderes - er det, at måden, hvor
på sejrene blev sikret, ikke gav an
ledning til bekymring eller reflektio
ner vedrørende lovændringer i au
stralske kredse, mens tonen hos eng
lænderne vel nærmest var den, at det
var et under, at ingen blev dræbt el
ler hårdt kvæstet.

MINDEDE NÆRMEST
OM MEDIUM-KASTNING
England havde selv fem fastbowlere
med, fordi de australske pitche favo
riserer denne kasteform. Men de en
gelske bowlere var ikke fjendtlige nok
i forhold til Lillee og Thomson. Selv
om englænderne også på det lystigste
gjorde sig i bumper-faget, var Lillee
og Thomson så meget hårdere, at

-'

englændernes fart nærmest mindede
om medium.
Forud for serien var Lillee frygtet.
Hans præstationer i England for to
år siden stod i erindringen. Til gen
gæld var Thomson stort set ukendt
for englænderne, men han sluttede
med 33 gærder for 17 ,9 points i gen
nemsnit - seriens klart bedste resultat.
Aftenen inden åbningstestdagen
blev tonen slået an, da Lillee i TV
udtalte: »Når jeg bruger min boun
cer, er det min agt at ramme gærde
spilleren mellem ribben og mave«.
Thomson blev citeret for at sige,
at det var en fornøjelse for ham at få
has på en gærdespiller ved at ramme
ham ved hjælp af en bouncer.
»Ord fra underverdenen, ikke fra
en testspiller«, skrev The Times' kor
respondent John Woodcock. Ja, må
ske, men siger de to i virkeligheden
ikke blot det, mange fastbowlere blot
tidligere har tænkt?
De to australske dommere, der be
synderligt nok stod i alle 6 kampe,
gjorde aldrig effektiv brug af lovens
§ 46. De benyttede sig blot af nogle
vattede henstillinger.
HAYDE INGEN MIDLER
Englænderne havde ingen midler mod
Lillee og Thomson. Gærdespillerne
formåede som oftest at overleve i no
gen tid, men de kunne ikke for alvor
score mod en kastning, hvor deres
reaktioner ikke var hurtige nok. Når
de søgte at få gang i scoringen, gav
de slipchancer til nogle af verdens
bedste slipfieldere.
Forud for turen havde England fri
villigt - ved at undlade at udtage ham
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- I Jeff Thomson's første overe er det sikrere at
opholde sig her ...
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- .leg sagde, vær nu forsigtig med,
hvordan De spiller disse bumpers,
hr. Cowdrey ...

- sagt farvel til den kaster, som kun
ne have givet igen med nogenlunde
samme mønt, John Snow, der har det
med at opføre sig på en måde, der
ikke er ganske acceptabel for turle
delser.
En af Englands andre trumfer,
Geoff Boycott, meldte selv fra. Han
er en psykisk meget vanskelig herre,
og den sande baggrund for hans af
bud var formentlig, at han ikke ville
være i stand til at samarbejde med
anføreren Mike Denness.
SKADET AF BOUNCERS
Det gjorde ikke sagen bedre for eng
lænderne, at deres spillere gang på
gang pådrog sig skader. Deres fast
bowleres fysik var åbenbart ikke god
nok, og deres gærdespillere blev ramt
af de australske fastbowlere og var
ukampdygtige i længere eller kortere
perioder på grund af brud, trykkede
ribben m. m.
Det blev endda så galt, at englæn
derne til sekundære kampe havde
vanskeligheder med at stille 11 friske
spillere ud af de 16, der var med.
Derfor blev der kort tør den anden
test sendt bud efter forstærkning til
gærdesiden. Boycotts afløser, Brian
Luckhurst, slog simpelthen ikke til,
og i deres kvide fik englænderne flø
jet Colin Cowdrey over. Med få da
ges varsel kom den nu 43-årige Cow
drey flyvende med en fortid, der ind
befattede 2.268 points i tests mod Au
stralien, og han blev kastet foran de
to unge løver.

Tappert kæmpede han, denne cric
kets store nestor, mod et hold, hvoraf
flere lå i vuggen, da han debuterede
for over 20 år siden - i øvrigt mod
Australien.
EN SAND LYNILD
På grund af sin teknik formåede Cow
drey nok at overleve, men hans høje
ste score blev kun 41 og i alt 165
points i 9 halvlege. At han i de au
stralske aviser blev modtaget med
overskrifter som »Ha - julemanden
er her - en gave til Lillee og Thom
son«, har sikkert ikke generet ham.
Han modtog blot en opfordring fra
et hold spillere i nød, der anså ham
for den bedste forstærkning. Han stil
lede sig ud som åbner for en lynild
af en kastning, som han oftest klarede
bedre end det engelske gærdehåb,
åbneren Dennis Amiss, der gang på
gang »gik« uden at score. Cowdrey
fik således ikke plettet sit cricket-om
dømme i denne hans utvivlsomt sidste
test-optræden.
ONDT BLOD
Den meget bodyline-kastning skabte
til tider ondt blod mellem de to hold.
Men dramaet tiltrak enorme menne
skemasser, og cricket i Australien blev
om muligt endnu mere populært. Se
rien blev en triumf ikke blot for de
to australske kastere, men også for
brødrene Ian (anfører) og Greg Chap
pell, der må rubriceres på denne ver
dens top-tre liste blandt gærdespillere.
I de 6 kampe scorede Australien
3.374 points for 93 gærder med et
gennemsnit på 36,2, mens englænder
ne lavede 2.883 points for 110 gær
der, gennemsnit 26,2.
KAMPENE I TAL
1. test: Australien vandt med 166 points.
Australien 309 (I. Chappell 90) og 288
for 5. England 265 (Greig 110, Walker
4 for 73) og 166 (Thomson 6 for 46).
2. test: Australien vandt med 9 gærder.
England 208 (Knott 51) og 293 (Titmus
61, Thomson 5 for 93). Australien 481
(Edwards 115, Walters 103) og 23 for 1.
3. test: Uafgjort. England 242 (Knott 52,
Thomson 4 for 72) og 244 (Amiss 90,
Thomson 4 for 71). Australien 241 (Wil
lis 5 for 61) og 238 for 8 (Greig 4 for
56).
4. test: Australien vandt med 171 points.
Australien 405 (G. Chappell 84, Arnold
5 for 86) og 289 for 4 (G. Chappell 144,
Redpath 105). England 295 (Knott 82,
Thomson 4 for 74) og 228 (Mallett 4
for 21).
5. test: Australien vandt med 163 points.
Australien 304 (Underwood 7 for 113)
og 272 for 5 (Underwood 4 for 102).
England 172 (Denness 51, Lillee 4 for
49) og 241 (Knott 106*, Lillee 4 for 69).
6. test: England vandt med 1 halvleg og
4 points. Australien 152 (Lever 6 for 38)
og 373 (G. Chappell 102, Greig 4 for
88). England 529 (Denness 188, Fletcher
146, Greig 89, Edrich 70, Walker 8 for
143).
Nis.

Peter Lever var ved at
blive cricket-drabsmand
New Zealandsk spiller var klinisk død, men blev reddet af
hjertemassage og mund-til-mund genoplivning
Peter Lever, den engelske fastbowler,
der - som de øvrige englændere - hav
de dukket og svajet sig gennem tre må
neder i Australien for at undgå at blive
ramt af Lillee og Thomson's bumpere,
var sekunder fra at blive drabsmand i
Englands første test i New Zealand!
England havde hele den sidste dag til
at få New Zealands sidste gærde ud og derved vinde med en halvleg - men
Howarth og debutanten Chatfield (11.
gærde) bed fra sig, og efter tre kvarters
spil var Lever blevet irriteret.
Han kastede en bumper mod Chat
field, der trak handsken op til beskyttel
se. Men derved opnåede han blot at få
bolden dirigeret ind i tindingen. Chat
field faldt omkuld og ophørte kort efter
med at trække vejret. Han var klinisk
dØd, da den engelske massør, Bernard
Thomas, kom styrtende ud på pitchen
og gav hjertemassage og mund-til-mund
genoplivning.
VI FORSVARER LEVER
Det lykkedes Thomas at få Chatfield til
bage til livet, men uden den engelske
massørs omgaende indgriben var Peter
Lever blevet den direkte årsag til Chat
fields død.
Episoden gav genlyd overalt - ikke
mindst fordi den kom oven på testserien
i Australien, hvor kastningen fra Lillee
og Thomson, efter deres egne udtalelser,
bl. a. havde til formål at ramme gærde
spillerne.

Den engelske presse spillede bagklog
og henviste til, at den havde skrevet, at
det ville ende med drab. Fra spillerside
kommenterede den engelske keeper,

Alan Knott:
» Vi er dybt rystede, men vi forsvarer
Lever. Bouncere hører til spillet i dag selv med »halegærder«. Men det var et
frygteligt Øjeblik, og mange af os troede
ikke, at Chatfield ville komme over det.
Det får en til at tænke på, hvad der ville
ske, hvis en eller anden blev ramt på
lignende måde af kastere med Thom
son's eller Lillee's fart. Jeg ser kun en
forholdsregel: Cricketspillerne må til at
bære hjelme eller anden hovedbeskyt
te/se ... «
DER ER ANDRE MIDLER
Knott har ret i, at kun rustningslignende
udstyr kan forsvare en cricketspiller mod
enhver pludselig opdukkende faresitua
tion. Men der gives andre midler, der
kan forhindre, at situationer som dem
i Australien og New Zealand opstår.
De australske kastere udtalte frejdigt,
at de sigtede efter gærdespilleren og søg
te at ramme ham. Lever har ikke udtalt
sig på denne måde, men den fatale
bounc\:r, han fældede Chatfield med, var
ikke den første, han leverede mod New
Zealands 11. gærde.
Hvis der ikke nu skrides ind på inter
nationalt niveau, er crickets anseelse som
en civiliseret sportsgren i fare. Man kan
sige, at problemet kun drejer sig om
testcricket, men hvem siger, at Lillee og

Her er situationen, hvor Pe
ter Lever har ramt Chatfield,
der falder om og kort deref
ter ophører med at trække
vejret. Kun en hurtig indsats
af den engelske massør sik
rede, at episoden ikke fik en
dødelig udgang. Er det så
ikke på tide, at vi søger at
hindre lignende situationer i
at opstå?
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Thomson ikke danner mode på lavere
plan?
Det er derfor det internationale for
bunds (ICC) pligt at skride ind. Og hvad
kan der så gøres?
FORSLAG TIL ÆNDRING
Følgende forslag er blandt andre kom
met frem:
A) Indskærpe lovenes § 46 overfor
dommerne og gøre dem opmærksom på,
at bestemmelsen om bodyline står der
for at blive brugt.
B) Gøre § 46's besværlige procedure
kortere (nuværende procedure er: 1. Ad
vare kaster, 2. Fortsætter kaster, så med
dele den anden dommer og anføreren
om »det forfaldne«, 3. Fortsætter kaste
ren uanset ovenstående, så dømme dØd
bold og sætte ham fra bestillingen for
resten af halvlegen).
C) Lade dommeren dømme »no bal!«,
hvis han finder kastningen unfair.
D) Tegne en tyk streg foran slaggræn
sen. Bolde, der pitcher foran denne streg,
betragtes som unfair, og der dømmes
»no bal!«.
NU MÅ MAN HAVE
NEUTRALE DOMMERE
Ad A) Virker formentlig ikke - især
ikke så længe der fortsat køres med
»hjemmedommere« i testmatcher.
Ad B) Det må være rigtigt at skære i
hvert fald punkt 2 væk i denne alt for
besværlige procedure.
Ad C) Forekommer rigtig i sammen
hæng med en stramning af § 46.
Ad D) Dårlig ide - især for cricket
på niveau under testcricket.
Endelig bør cricket på testplan vist og
så snart til at indføre neutrale domme
re. Især i spørgsmål som disse er presset
for stort for »hjemmedommere« til, at
de kan dømme med den fornødne autori
tet. Hvorfor skulle cricket efterhånden
ene af alle ikke frigøre sig for de evin
delige diskussioner om dommernes uvil
dighed?
MED I AFGØRELSEN
DCF er til sommer ved forhandlinger i
ICC med til at øve indflydelse på § 46.
Vi bør opfordre til at sørge for, at cric
ket fortsat kan være et civiliseret spil.
Andre lande kan i denne sag være bun
det af hensyn til deres egne »små has
san'er«. Vi har ingen særinteresser at
pleje. Derfor bør vi medvirke til en
stramning af § 46 - ellers kommer der
inden længe en ny Chatfield, og så er
der måske ingen engelsk massør, der
kan give hjertemassage!
Resultaterne fra de to tests i New
Zealand:
1. test: England vandt med 1 halvleg
og 83 points. England 593 for 6 (Flet
cher 216, Denness 181). New Zealand
326 (Parker 121, Greig 5 for 98) og 184
(Greig 5 for 51).
2. test: Uafgjort (regn). New Zealand
342 (Turner 98, Arnold 3 for 80). Eng
land 272 for 2 (Amiss 164':').
Nis.
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Alvorlige
optøjer i
opgørene
Indien mod
Vestindien
Vestindisk sejr på 3-2
Sri Lanka spillede uafgjort
mod Vestindien

Prasanna - indisk spinbowler.
I Indien er menneskemasser først og
fremmest ensbetydende med proble
mer. I rapporterne fra testserien i In
dien, hvor Vestindien var på besøg,
skal man læse meget omhyggeligt for
at finde ud af, at der til de 5 kampe
var over en million tilskuere, og at
den afsluttende test i Bombay blev
overværet af henved 300.000.
Nogle af dem forårsagede de vær
ste optØjer længe set på kampens an
den dag, hvor politi og publikum ge
rådede i kæmpeslagsmål, fordi en
overentusiastisk tilskuer ville ind på
banen for at gratulere den vestindiske
anfører, Clive Lloyd, med et century.
Bænke og rækværk blev smadret,
men belært af bitre erfaringer var det
nye cricketstadion i Bombay lavet af
et materiale, der ikke kunne brænde,
og skaderne kunne derfor udbedres i
løbet af natten. Pitchen blev under
optØjerne reddet af entusiaster, der i
store mængder flokkedes rundt om
den og beskyttede den mod de ind
trængende.
242 NOT OUT
OptØjerne, der efterhånden hører til
dagligkost under testkampe i Indien
og Pakistan, rystede imidlertid ikke
Lloyd, der fortsatte på tredjedagen
og med en score på 242 not out ikke
blot lagde grunden til Vestindiens 1.

halvlegs-score på 604 points for 6
gærder - og deraf følgende sejr - men
også præsterede sin højeste halvleg
nogensinde.
Han blev støttet af Roy Fredericks
med 104 og A. Kallicharran med 98.
Den femte - og afgørende - test
(det stod 2-2 før denne kamp) endte
med en sejr til Vestindien på 210
points. Indien scorede 406 og 202
points i sine to halvlege, Vestindien
604 for 6 og 205 for 3. Kampen gik
over seks dage, hvilket er reglen, når
den sidste test er afgørende.
Indien hjemme og Indien ude er to
vidt forskellige hold. Sidste sommer
blev inderne nærmest udraderet i Eng
land - tabte alle tre kampe - men
hjemme mod Vestindien blev selvre
spekten genvundet. Efter indledende
vestindisk dominans - ikke mindst
takket være fastbowler-fundet Andy
Roberts - fik Indien udlignet til 2-2
før den femte kamp.
DE EJER IKKE
FASTBOWLERE
Indien ejer ikke fastbowlere af klasse.
Abningskasterne benyttes stort set
blot til at slide bolden til for spin'eme
Prasanna, Chandrasekhar og først og
fremmest Bedi. Deres kasteform eg
ner sig både til de indiske pitche, der
somme tider sides at være fabrikeret
netop til dem, og til det forfærdende,
hede klima.
Nu havde vestinderne blot i Law
rence Gibbs en spin'er, der udnyttede
de fordele lige så godt (7 for 98 i 1.
halvleg), og fastbowlerne fik sat sig i
respekt, inden de blev slidt helt ned.
NOGET AT SE TIL
FOR DANMARK
På hjemturen spillede Vestindien en
tredageskamp mod Sri Lanka (Cey
lon), som Danmark møder i Herning
til sommer. Kampen sluttede uafgjort,
men med Sri Lanka i en flot slutpo
sition. Holdets spin'er De Silva, tog
i 1. halvleg 4 gærder for 39 og i 2. 6
for 117, og Vestindien var ude for
henholdsvis 119 og 306.
Sri Lanka scorede selv i 1. halvleg
305 for 9 (A. Tennekoon 101), og
vestinderne var i 2. halvleg så presse
de, at de havde nok at gøre med at
klare uafgjort. Dermed blev det.
Sri Lanka bliver således ikke hver
dagskost for os, så det er måske ikke
så ilde - set ud fra et egoistisk, dansk
synspunkt - at kampen kun går over
to dage. Men vi tilråder under alle
omstændigheder at lægge et par ferie
dage i Herning. Det foregår den 2.
og 3. juli.
Sri Lanka er - som det fremgår af
resultatet mod Vestindien - på sine
gode dage i stand til at spille lige op
og true ethvert land i verden.
Nis.

A. VILJOEN, cricketspiller i klubben
Westfield i Johannesburg, præsterede i
en kamp mod Maraisburg at tage alle 10
gærder i en innings UDEN hjælp fra si
ne holdkammerater. 7 blev kastet ud, en
blev dØmt ud med »ben for«, og to greb
han selv ud!

jNavnlig navnej
D. K. LILLEE og J. R. THOMSON,
frygtindgydende australske fastbo-vlere
(se reportagen andet sted i bladet) fik
adskillige advarsler af dommerne i den
fjerde test i Sidney. De bowlede - »til en
afveksling« - konstant for kort. A. W.
GREIG fik også en løftet pegefinger.

YORKSHIRE, engelsk county-hold, hav
de i 1974 et underskud på næsten 100.000
kroner.
THE PRUDENTIAL ASSURANCE
COMPANY, britisk forsikringsselskab,
bliver sponsor for den såkaldte »World
Cup« i England i juni. Omkostningerne
til turneringen menes at beløbe sig til ca.
1,4 mill. kr. Entreindtægterne skal deles
mellem de deltagende nationer.

D. L. AMISS, eminent åbningsgærde for
Warwickshire og England, fik »et par
briller« i den femte test mod Australien
i Adelaide. Samme skæbne overgik ham
i den første test mellem England og Au
stralien på Old Trafford i Manchester
i 1968. G. G. ARNOLD og D. L. UN
DERWOOD, engelske testkastere, fik
også »et par briller« i Adelaide.
J. R. THOMSON, succesrig kaster på
det australske testhold, kunne ikke bow
le i 2. halvleg i den femte test og måtte
melde afbud til den sjette og sidste. Fik
en fibersprængning i skulderen, da han
spillede tennis på hviledagen under den
femte test.
ENGLAND og AUSTRALIEN, bitre
konkurrenter om »The Ashes«, er book
makernes favoritter til Prudential World
Cup i England i juni. Begge har nu odds
5-2. Herefter følger Vestindien 3-1, Pa
kistan 4-1, New Zealand 10-1, Indien
12-1, Sri Lanka og Østafrika begge 66-1.
PRUDETIAL WORLD CUP, turnering
mellem verdens otte bedste cricketnatio
ner, har en præmiesum på ca. 125.000
kr. Det vindende hold får ca. 55.000 kr.,
nr. 2 ca. 27.000 kr. og de to øvrige se
mifinalister ca. 14.000 kr. hver. Præmier
ne til »Man of The Match« bliver på
ca. 2700 kr. i finalen, ca. 1400 kr. i se
mifinalerne og omkring 700 kr. i hver
af de indledende kampe.
D. L. AMISS og J. H. EDRICH, glim
rende engelske testspillere, fik begge en
hård medfart i den første test mod Au
stralien. D. L. A. brækkede en finger
på en bold fra J. R. THOMSON, og
samme skæmne overgik J. H. E. på en
bold fra D. K. LILLEE.
A. W. GREIG, strålende spiller for Sus
sex og England, noterede sig i kampen
mod Western Australia for sin højeste
score i førsteklasses cricket. A. W. G.
lavede 167 not out mod 156 i en kamp
for Sussex mod Lancashire i 1967.

G. M. TURNER, fremragende spiller for
Worcestershire og New Zealand, nægte
de at spille for sit land i Australasian
Gillette Cup. Fandt, at New Zealand
ikke burde deltage i en intern, australsk
turnering.
F. M. ENGINEER, keeper og åbnings
gærde på Indiens testhold, fik »et par
briller« i den femte og afgørende test
mod Vestindien i Bombay.
K. D. WALTERS, australsk testspiller,
scorede Australiens point nr. 100.000 i
testkampe under hjemmeholdets 2. halv
leg mod England i den første test i Bris
bane.
KENT, engelsk county-hold, fik i 1974
et overskud på ca. 45.000 kr.
LANCASHIRE, engelsk county-hold,
havde i 1974 et underskud på ca. 400.000
kroner.
NOTTINGHAMSHIRE, engelsk county
hold, havde ·i 1974 et underskud på ca.
125.000 kr.
NORTHAMPTONSHIRE, engelsk coun
ty-hold, havde i 1974 et underskud på
mere end 140.000 kr.
MIDDLESEX, engelsk county-hold med
hjemmebane på Lord's, havde i 1974 et
underskud på mere end 210.000 kr.
G. R. WISWANATH, indisk testspiller,
scorede 200 not out for Karnataka mod
»Resten af Indien« i en Irani Cup-kamp
i Ahmedabad.

WORCESTERSHIRE, engelsk county
hold, der vandt mesterskabet i 1974,
kom i semifinalen i Gillette Cup og i
kvartfinalen i Benson & Hedges Cup,
fik i sidste sæson et underskud på om
kring 95.000 kr.!
EDGBASTON (10.-15. juli), LORD's
(31. juli-5. august), HEADINGLEY (14.
-19. august) og THE OVAL (28. august
-2. september) bliver rammerne omkring
de fire testkampe mellem England og
Australien til sommer.
HAMPSHIRE, glimrende engelsk coun
ty-hold, havde det Økonomisk hårdt i
1,,974. Fik et underskud på omkring
f40.000 kr.
A. J. WOODCOCK, strålende gærdespil
ler for South Australia, scorede en højst
usædvanlig treer i kampen mod Western
Australia i Adelaide. D. K. LILLEE
skulle kaste, men tabte bolden, der tril
lede hen til short mid-on. A. J. W. løb
hen til bolden og sendte den forbi mid
on til tre runs.
GLOUCESTERSHIRE, engelsk county
hold, er i alvorlige, Økonomiske vanske
ligheder. Havde i 1974 et underskud på
ca. 415.000 kr.!
M. C. COWDREY, veteran på Kent's
county-hold, måtte i begyndelsen af de
cember flyves til Australien for at sup
plere det engelske testhold, der fik den
ene skadede spiller efter den anden. M.
C. C. spillede sin sidste testkamp i 1971
mod Pakistan. Det var hans sjette tur til
Australien, hvormed han tangerede J.
BRIGGS' rekord.

R. G. POLLOCK og A. M. SHORT,
sydafrikanske testspillere, scorede hen,
holdsvis 222 not out og 115 for Eastern
Province mod Border. Sammen hævede
de som 3. gærde totalen med 267 points.
J. H. EDRICH, engelsk testspiller, kom
også til skade i den fjerde test mod Au
stralien. Fik en bold fra D. K. LILLEE
i brystet og måtte på hospitalet. Først
flere dage efter fandt man ud af, at to
ribben var brækket.
BENSON & HEDGES, engelsk cigaret
firma og sponsor for B&H Cup, har be
sluttet at sætte den Økonomiske indsats i
vejret med ca. 70.000 kr., således at tur
neringen nu får omkring 1,4 mil!. kr.
SIDNEY CRICKET GROUND satte
publikumsrekord i den fjerde test mel
lem Australien og England. I alt 178.027
overværede kampen.
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Et forsøg på
at få flere
instruktører
og dermed
bedre spillere
til gavn for
dansk cricket

dre siger, at de ikke kan få magt med
»ungerne«, og at disse ikke hører or
dentligt efter. Atter andre siger, at
godt nok kan de selv vise slagene,
kastningen og lidt markspil, fordi de
selv har været - eller er - gode cric
ketspillere, men når drengene så spør
ger om, hvorfor man skal udføre sla
get på denne måde, som man lige har
vist, ja så kniber det ofte med ordent
lig forklaring - ofte fordi »instruktø
ren« aldrig selv har modtaget til
strækkelig teoretisk/praktisk viden om
disse forhold.

Ole Hiickelkamp, nyt besty
relsesmedlem i DCF, har et op
læg til en instruktøruddanne/se
I næsten alle vore cricketklubber kni
ber det med at give ungdomsmedlem
merne tilstrækkelig instruktion og vej
ledning på træningsdagene. Det af
spejles klart i DCFs årlige drenge
stæner, hvor de fleste drenge ved og
kan for lidt.
Selv om cricketspillet i Danmark
kan føres tilbage til tør århundred
skiftet, har dette problem altid eksi
steret. Vi har i dansk cricket alt for
få instruktører, som kender og beher
sker cricketspillets indviklede teknik.
Selvfølgelig vil nogen sige, at det er
en påstand, men følgende kan illu
strere problemet yderligere:
Det er en kendt sag, at de fleste
cricketklubber forsøger at få »gamle«
medlemmer og tidligere dygtige cric
ketspillere til at hjælpe til med in
struktion af klubbernes lilleputter,
drenge og juniorer. Også nuværende,
erfarne spillere i ungdoms- og senior
afdelingen prøver man at få til at in
struere ungdommen, men i de fleste
tilfælde bliver det ikke til noget.
I begyndelsen er »instruktørerne«
vældigt opsatte på at komme i gang,
men efterhånden ebber interessen for
at instruere stille og roligt ud. Nogle
siger, at de ikke længere har tid, an-

Engelske
cricketbøger
og andre engelske sports
bøger - forlang katalog hos

Sportsforlaget
Boks 33
8700 Horsens
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Ole Huckelkamp.

TABEL FRA 1974
Nogle tal kan yderligere underbygge
»påstanden« om, at vi har for få eg
nede instruktører i klubberne. Dansk
Cricket-Forbund er medlem af Dansk
Idræts-Forbund blandt 44 andre spe
cialforbund. Følgende lille tabel kan
illustrere DCFs situation med hensyn
til antallet af aktive under 18 år. Tal
lene er fra 1974:

Antallet af foreninger det er galt med
påpeger Ole HiJckelkamp her:
Antal aktive mænd under 18 år ....
Antal foreninger . ................
Aktive under 18 år pr. forening ....

DIF (45 spe. Gns.pr.
forbund)* spec.forb_,;,
11.385
1235 (0,2 %) 512.333
34
6.818
152
75
36
DCF

* både mænd og kvinder.
Disse tal viser, at DCF hører til de
små inden for DIF. I DCFs for
eningsstruktur må vi konstatere, at 36
ungdomsmedlemmer i gennemsnit pr.
forening er nogenlunde tilfredsstillen
de, idet det gennemsnitlige tal for alle
specialforbund på 75 ungdomsmed
lemmed pr. forening også indeholder
kvinder.
Men det er antallet af foreninger,
det er galt med!
Ved at slå op i den nye turnerings
plan kan vi se listen over passive
medlemmer. Den liste vokser støt og
roligt. Sidst var det Ballerup, der gav
op, og vi må desværre konstatere, at
flere klubber er på vej.
Hvorfor gav Ballerup op? Hvorfor
gav den tidligere storklub, Korsør,
op? Hvad med Kalundborg, som end
da er udgået af de passives rækker?
Hvad med alle andre tidligere klub
ber? For ca. 60 år siden var der 51
klubber på Sjælland. I dag er der 12!
Svaret må være: mangel på ledere,
især mangel på egnede instruktører
og ungdomsledere.
NU ER TIDEN MODEN
Disse problemer med hensyn til le
dermangelen i dansk cricket er vel
ikke noget nyt, vil læseren måske ind
vende, for man behøver blot at slå
op i »Cricket« fra næsten hvilken som
helst årgang. Her ser man år for år,

at der er mangel på ledere. Med den
ne artikel kan læseren altså endnu en
gang få konstateret, hvad andre gang
på gang har peget på.
Som det vel er de fleste bekendt,
er undertegnede indtrådt i DCFs be
styrelse fra i år. For to år siden lave
de jeg en skitse til en instruktørud
dannelse inden for DCF og spurgte,
om man var interesseret. Når jeg nu
er trådt ind i bestyrelsen, opfatter jeg
det således, at tiden er moden til at
tage fat på en egentlig uddannelse af
DCF-instruktører.
I det følgende skal jeg kort gøre
rede for hovedpunkterne i min ide
med instruktøruddannelsen, idet jeg
gØr opmærksom på, at forslagene og
ideerne fremsættes for egen regning
og ikke i egenskab af bestyrelsesmed
lem i DCF. Jeg håber hermed at kun
ne skabe lidt debat om tingene, evt.
få nogle gode ideer fra læserne o.s.v.
Nu er uddannelse vel nok et ord,
som ikke rigtigt dækker det, jeg har
tænkt mig. Det drejer sig nemlig i
starten om at få så mange som mu
ligt med, helst en eller to fra hver
klub. Den opmærksomme læser har
nok bemærket, at der ikke er nævnt
et eneste ord om seniorspillere. Det
er imidlertid med vilje, idet de tør
ste instruktører udelukkende skal ud
dannes med henblik på instruktion
klubbernes ungdomsafdelinger.

MALSÆTNINGEN
Jeg vil kalde de første instruktører
for klubinstruktører. Målsætningen
med undervisningen foreslår jeg så
ledes:
1. At give kursisterne en praktisk
uddannelse med henblik på in
struktion af lilleputter, drenge
og juniorer.
2. At give kursisterne et indblik i
spillets historie og kendskab til
den traditionsrige engelske ind
stilling til spillet.
3. At give kursisterne et indblik i
almen træningslære og generelle
problemer omkring undervisning
af ungdomsspillere.
4. At give kursisterne et praktisk
kendskab til den mest elemen
tære teknik omkring kastning,
gærdespil, keeper-spil og mark
spil.
5. At give kursisterne et grundigt
indblik i reglerne.
Som det ses af ovenstående, drejer
det sig udelukkende om en praktisk
uddannelse, hvor man skal forsøge at
give kursisterne et indblik i og kend
skab til tingene. Altså at få så mange
som muligt med.
Kursusprogrammet skal ikke omta
les her, men det er selvfølgelig bygget
op omkring målsætningen. Uddannel
sesprogrammet, som i øvrigt er udar
bejdet, skal gives til hver enkelt del
tager som undervisningsmateriale, så
lede� at det stof, der undervises i, kan
følges i kronologisk orden.
Hvordan skal undervisningen så
rent praktisk gribes an?
For at kursisterne skal kunne lære
noget, må en 25-26 timers undervis
ning være minimum, idet man må på
regne megen tid omkring den prak
tiske undervisning i den elementære
teknik. Det betyder, at der skal bru
ges to weekend'er, f. eks. med 12-13
timers undervisning i hver weekend.
Af hensyn til kammeratskabet vil
det være fordelagtigt, om kursisterne
kan overnatte på kursusstedet.
EKSAMEN ER BEDST
Derfor er valg af kursussted vigtigt.
Udendørs undervisning er ikke så
godt som undervisning i en hal. Hvis

der på kursusstedet samtidig findes
typiske kursusfaciliteter, vil det være
at foretrække. Forårsperioden er efter
min mening bedst til undervisnings
perioden.
Skal kursisterne have bevis på del
tagelse, eller skal der afholdes eksa
men?
Eksamen vil være det bedste, idet
det kun er et spørgsmål om at lægge
et niveau for bestået/ikke bestået.
Med en eksamen vil DCF få et ud
mærket grundlag til bedømmelse af,
om der f. eks. skal sendes instruktører
til England.
Skal jeg til sidst opsummere ide
erne omkring instruktøruddannelsen,
må det være, at den tidligst kan rea
liseres til foråret 1976. Om uddannel
sen bliver til noget, afhænger endvi
dere af de budgetter, der kan frem
lægges for en sådan uddannelse. Til
efteråret skulle der kunne laves et par
prøvekurser, så programmet kan gen
nemprøves, inden det går løs for al
vor.
Det må på det kraftigste indskær
pes, at uddannelsen - for at blive
frugtbar - må gribes konstruktivt og
metodisk an. Man kan ikke nøjes
med at snakke om tingene og afholde
kurser i ny og næ - nu og da med en
gelske instruktører.
Skal der laves noget, må vi have fat
i de folk, der har evner og lyst til at
gøre et stykke arbejde for dansk
cricket. Vi skal selv lave arbejdet ikke udenlandske »eksperter«.
Ole Hiickelkamp.

Så har man hørt det med
Vi iler med at viderebringe en nyhed,
der vil chokere enhver, der kender
blot en lille smule til cricket:
Søndag den 6. april spillede B 1909
træningskamp mod Kerteminde, og
kampen blev spillet til ende! Jamen,
hvad interessant er der da ved det?
Jo, regn og sne væltede ned i en
sådan grad, at alle fodboldkampe på
Fyn blev aflyst - incl. en 1. divisions
kamp på Odense stadion. Men det
brød de gæve fynske cricketspillere
sig pokker om. Spilles skulle der, og
det blev der!

130 mænd tilbydes arbejde
I perioden maj-august på søndage kl. 9,30-18,15.
Enkelte opgaver kan tilbydes lørdage.
Overalt i Jylland.
Sted:
Løn:
Fast løn + kørselsgodtgørelse.
Kvalifikationer: Indgående kendskab til cricketlovene.
Har ovennævnte din interesse, forhør dig da nærmere på telefon
(06) 62 71 85 efter kl. 18.

Arbejdstid:

Glæde af engelsk
instruktør-besøg
i fire jyske byer
På privat initiativ - med Jørgen Mo
rild, Århus, i spidsen - har Maurice
Raymond Hallam, tidligere anfører
for Leicestershires county-hold, i de
sidste godt tre uger været på instruk
tionsbesøg i Jylland.
Hallam begyndte i Esbjerg, hvor
han var i seks dage. Herefter gik tu
ren til Århus - ligeledes seks dage og derfra videre til Aalborg (AaB) og
Hjørring. Også i disse to byer opholdt
Hallam sig i seks dage.
At Maurice Hallam virkelig er en
stor cricketpersonlighed, viser den om
stændighed, at han i slutningen af 50'
erne og begyndelsen af 60'erne score
de en masse points i førsteklasses cric
ket.
Således scorede han i 1959 210 og
157 mod Glamorgan, og samme år la
vede han 200 mod Essex. I 1961 præ
sterede han også at score to centuries
i en kamp. Det skete mod Sussex,
hvor han tegnede sig for 203 og 143.
Endelig scorede Hallam i 1962 206
points mod Nottinghamshire.
Jørgen Morild oplyser over for
»Cricket«, at alle fire jyske klubber
har haft stor glæde af Hallams besøg.
Samtidig har JØ_rgen Morild formået
Hallam til at skrive om sine indtryk
af dansk cricket og danske cricketspil
lere.
Disse indtryk vil blive offentliggjort
i næste nummer af »Cricket«. Roland.

Herning 25 år
»Cricket« skal hermed benytte lejlig
heden til at lykønske Herning Cric
ketklub med klubbens 25 års jubilæ
um, der fejres den 3. maj.
I anledning af jubilæet er lands
kampen mod Sri Lanka lagt til den jy
ske tekstilby. En yderligere omtale af
Herning Cricketklub og jubilæumsak
tiviteterne følger i næste nummer.

Australske

KOOKABURRA
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Eneforhandling

Wahl, Hostrups Have 52
1954 København V.
tlf. (01) 35 57 09
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To ABere fik
stort udbytte
af ophold på
Alf Gover's
Cricketskole
1 England
1 Januar
Niels Talbro skriver om
indtrykkene efter en
måneds ophold hos verdens
bedste crickettræner, hos
hvem en lang række berømt
heder har aflagt besøg
Undergrundsbanen til Victoria, Sou
thern Railway til Clapham Junction
og bus til 172 East Hill. Så er man
der. Med store bogstaver står der på
en ældgammel bygning: »Gover Cric
ket School and Sportsequipment«.
I skolens private pub begynder den
første følelse af ydmyghed at melde
sig. Væggene er dækket med billeder
af alle de kendte navne, der har be
søgt skolen: Sobers Cowdrey, Pol
lock, Chappell-brØdrene osv. - Her
midt mellem alle disse berømtheder
bliver man mødt af en rar, gammel
hyggeonkel i ulasteligt crickettøj, hvor
sweateren med tre løver indvævet bæ
rer præg af, at denne person engang
ikke var helt ueffen.
Hans navn: Alf Gover, engang fast
bowler på det engelske testhold, nu
65 år gammel og regnet for verdens
bedste crickettræner med fast rubrik
i »The Cricketer«, hvor han forklarer
cricketspillets mysterier for den und
rende læserskare.
EN ILLUSION
Efter omklædning i et næsten alt for
typisk engelsk omklædningsrum ind
tager man så sin plads i en af hallens
fire båse - fast besluttet på at vise,
at man skam også kan spille cricket
i Danmark (den illusion skulle man
senere effektivt få berøvet!).
Under støn og prust tager den små
syngende, -nynnende og -fløjtende
»grand old man« så fat på at kaste
den dernedad - og mere er det i sand
hedens interesse ikke. Han lægger bol
den så nogenlunde, hvor han ønsker,
men problemer med at spille det er
der bestemt ikke, og man griber sig
selv i at synes, at det går helt godt.
Men efter godt 10 minutter kan
bombardementet af rettelser tage sin

Til venstre: Alf Cover sammen med den tidligere indiske anfører, Ajit Wadekar.
Til højre: Englands tidl. keeper, J. L. Murray, i aktion på Gover's Cricketschool.
begyndelse. Ens spil er analyseret, og
manglerne er fundet med usvigelig
sikkerhed. Med det samme opdager
man, at man her står over for instruk
tion på et niveau, der er totalt ukendt
herhjemme - et blik for detaljer, så
som fod-, hånd- og kropstilling, som
er enestående. Det går op for en, at
mange af ens fejl finder deres årsag
i helt fundamentale og fra barnsben
forkert indlærte ting. Meget af den
teknik, som man herhjemme betrag
ter som en selvfølge, ryster Gover på
hovedet af.
Han forklarer det på en måde, så
det står som en selvfølgelighed for
en, at sådan må det naturligvis for
holde sig - det kan man da sige sig
selv! Men det kunne man altså bare
alligevel ikke!
ENORMT UDBYTTE
Sammen med min holdkammerat, Mi
chael Lønhart, opholdt jeg mig hos
Gover i hele januar. Vi havde hver
en halv times undervisning om dagen,
hvorefter vi selv spillede i en time,
hvis der var ledige båse, hvilket der
som regel var. Prisen er 1,50 p�nd +
VAT (moms) for en halv time, men
hvad man spiller selv, tages der ikke
betaling for.
Jeg synes, vi har haft enormt ud
bytte af opholdet. Man har stort set
fået svar på alle sine cricketproble
mer, og det vil sikkert tage sin tid,
før alle Govers guldkorn får sat sig
fast i rygmarven. Han tager sig nem
lig også af de grundlæggende ting,
som man gennem årene helt her ind
arbejdet. Derfor er skolen nok mest
anbefalelsesværdig for unge spillere,

der ikke er helt teknisk færdige.
På den anden side må eleverne nok
have en vis basiskunnen for at få det
fulde udbytte af undervisningen.
På trods af sin alder er Gover me
get moderne i. sin indstilling til cric
ket. Den gamle, engelske linje med
overdrevent meget lodret spil er han
bestemt ikke tilhænger af. »TværstØ
dene giver flere points«, sagde han,
og for alt, hvad der ligger uden for
leg-pinden, er parolen: »Swing at it«!
Selv det så forkætrede »cow-shot« bli
ver accepteret.
OGSÅ KASTERNE
HAR STORE FORDELE
For gærdespillere kan skolen ikke
anbefales nok. Forholdene er glim
rende, og opspringet på kunststoftæp
pet på cementunderlaget svarer fuld
stændig til udendørs forhold. Det ka
stemæssige var der - af naturlige
grunde - ingen af os, der interessere
de os for i særlig grad, men umiddel
bart synes nettaget for lavt og tilløbet
for kort.
Men når man så efter træningen
sidder i baren og nyder sin velfor
tjente »pint of bitter«, fortæller bille
der af Titmus, Snow, Sobers, Truman
m. v. med al Ønskelig tydelighed, at
skolen nok også med udbytte kan an
vendes til kastetræning!
Under alle omstændigheder bør
man, hvis man alligevel er i London,
lægge vejen forbi Gover Cricket
School, hvor alt ånder cricket på et
plan, som vi vel desværre aldrig kom
mer op på herhjemme.
Niels Talbro,

AB.
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