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Officielt fra forbundet
;DRESSEÆNDRINGER

�olstebro:Jens Peter Jo1ansen er fIyttet tiI Hart
nannsvej 153,7500 HoIste
)ro.
<øge:Klubbens fremtidige
formand og adresse er:Finn
�ielsen,Parkvej 96,I.t.v.
l600 Køge.TeI:(02)64 88 II
lok.792 (arb).
)OMMERE
Jørgen Hansen har overtag
3t hvervet som dommeran3ætter for København,
3jæIIand og LoIIand-FaI3ter.Hans adresse er:Vej
lebrovej 8 D,2635 Ishøj.
Tel :(02)54 03 60.
/\-RÆKKEN

�yk.M.har anmodet om at få
3fteranmeldt et hold i A
~ækkens kreds 74.Da tallet
Jf deltagere i denne kreds
i forvejen er beskedent,
,ar DCF efter omstændighe
jerne imødekommet anmod1ingen,dog med det forbe1old,at såfremt de øvrige
,lubber melder afbud med
wldigt varsel tiI disse
,ampe (dvs mere end 8 da
:ie) viI der ikke kunne i
jømmes disse klubber bø
je for udeblivelse.Efter
Jnmeldelsen er sket så
3ent,at kamptidspunktet ik
,e har kunnet indføjes i
jet trykte kampprogram.
1URNERINGSLEDELSEN ANMODER
)E BERØRTE KLUBBER OM SELV
\T FORETAGE INDFØJELSEN AF
�øLGENDE TERMINER:
27.maj:Holstebro-Nyk.M.
Start 10.30.

>.juIi spiIIes i Viborg:
Viborg-Nyk.M.
Start 9.30.
Nyk.M.-Arl.us
Start 12.30.
Viborg-Arhus.
Start 15.30 (Ikke
,om angivet i kampprogram
net kI.I4.00).
7.juli:Nyk.M.-Dronningbg.
Start kl. 14.00.

LANDSHOLDET
Dansk Cricket Forbund har
udtaget en såkaldt brutto
trup tiI turen tiI Østa
frika.FøIgende 17 er ble
vet spurgt,om de i ti !fæl
de af udtagelse er vi 11ige
tiI at tage med på turen
og betale det beløb,hver
enkelt spiIler selv skal
bidrage med:Henrik Morten
sen,Carsten MoriId og Har
dy Sørensen,alle AaB,Klaus
Buus og N.Chr.Elefsen,beg
ge Hjørring,Erik Olesen,
Horsens,Jens Priis,Skander
borg,Ole Beier Andersen,
Arhus,Peter Palle Klokker
B 1909,Jan Hansen,Ringsted
NiIs Nørregaard og Niels
Talbro,begge AB.Johan Lut
her.Michael Petterson,Ole
Mortensen og Morten Petter
son,aIIe SvanhoIm,samt
Bjarne Jensen,Nyk.M.UK har
pointeret overfor de pågæl
dende,at også andre spil
iere kan komme i betragt
ning tiI turen.Bjarne Lund
Petersen er udpeget som
UK-medlem på Østafrikatu
ren.
TURNERINGSPROGRAMMET
På side 3 i turneringspro
grammet er anført,at 2.di
visionshold har et tiIlæg
i pokalturneringen på 30.
Dette beror på en trykfejI
som det fremgår af regle
mentet for pokalturnerin
gen (side 40,§ 6,stk.I)har
2.divisionshold et tiIlæg
på 20,3.divisionshold et
tiI I æg på 40 og meIIemræk
kehold et tiIlæg på 55.
TILSKUD TIL MATERIEL
Ti !skud tiI cricketmateri
el ydes på baggrund af det
antal ungdomshold,der fuld
førte sæsonen 1975 for den
pågældende forening,samt
foreningens økonomiske for
hold iøvrigt - herunder en
vurdering af,om tilskudet
viI være af betydning for

foreningen.Ansøgningerne
skaI indehoIde føIgende
oplysninger om foreningen:
Antallet af spiIlere,år1 igt kontingent pr.medlem
sidste års materialeti 1skud,sidste års rejseud
gifter for ungdomshold evt.minus tilskud fra DCF.
Desuden skal man oplyse
om evt.kommunale tiIskud,
herunder,om ungdomsafde1ingen drives som interes
segrupper.Ansøgningerne
skal desuden være bilagt
et eksemplar af forenin
gens seneste regnskab.Så
fremt foreningen er delt
op i flere afdelinger,et
regnskab for såvel hoved
forening som for cricket
afdeling.Hele det dispo
nible beløb tiI materia
letiIskud uddeles umiddel
bart efter ansøgningsfris
tens udløb.Ansøgninger,
som enten ikke indeholder
de krævede oplysninger og
biIag,eIIer som indsendes
for sent,viI under ingen
omstændigheder komme i
betragtning.Ansøgninger
skaI være ErIing FrouIund
Nyvangsvej 71,8900 Ran
ders,i hænde senest 24.
maj 1976.
UDTAGELSESKOMITEEN
DCF har genvalgt følgende
udtagelseskomite:Finn Ni
strup (formand),Jørn Høj,
Egon Jenseh og Bjarne
Lund-Petersen.

Cricket
Redaktionen: Ole P. Larsen {ansvarshaven
de}, Søren Nissen, Jørgen Jønsson, Per
Burmester, Morten Pettersson,
Passivt medlemskab af DCF, der medfører
tilsendelse af •Cricket•, tegnes hos redak
tøren eller hos Per Burmester, Gørtlervej
1, 9000 Aalborg, tlf. (08) 12 04
Pris 60
kr. årligt for medlemmer over 18 år, 30 kr.
for medlemmer under 18 år.

n.

Flytnlng skal meddeles postvæsenet. Hen
vendelser om uregelmæssigheder I leve
ringen bedes rettet til Per Burmester. Giro: 709 43 02.

�EDAKTØREN MENER:

Et spændende
';ricketår

lyt nummer at Cricket,ny
insvarshavende,ti I dels
1yt udseende - og hvad så.
Jår vi har valgt at lave
,ladet på denne måde,skyl
Jes det en vished om,at
Jet er bi I Iigere på denne
1åde,og en formodning om,
it det kan lade sig gøre
it producere hvert nummer
1urtigere end tidligere.
;marte tyre vi I selvtølgeig straks pege på,at Cric
,et ikke er udkommet siden
1ytår.Når det er trukket
1d,skyldes det væsentligst
Jen omstændighed,at besty
-elsen på baggrund at sid
,te års repræsentantskabsjde,havde fået mange nye
ing at arbejde med - ting,
Jer nødvendigvis måtte hur
-igere ud ti I klubberne
�nd via bladet.Derfor men
-e vi det rime Iigt at ven-e,ti I disse ting var ble1et afklaret - og dem kan
Jer læses om andre steder
bladet.
ly redaktør - med ønsket
)m en hurtig og præcis in
'ormation om vores sport
- men i a I Ierhøjeste grad
ithængig at,hvor meget
,lubber og medlemmer vi I
0

støtte sagen - om det hol
der,må fremtiden vise.
Og så ti I sagen - 1976 bli
ver på flere måder et be
mærkelsesværdigt cricketår
Først og tremmest,fordi
der ska I spi I Ies under de
vi Ikår,indførelsen at det,
nye turneringssystem næste
år giver a I Ierede nu.Der
næst,tordi året kommer ti I
at byde på en stor intern
ational opgave - lands
holdsturneen ti I Østatrik
Med hjemmesejren over Øst
afrika sidste år in mente,
vi I der også tra inte rna
tiona It hold blive lagt mær
ke ti I,hvordan det danske
landshold klarer sig på
den tur.
Det kan meget vel blive
vanskeligt,måske ikke mind
st på baggrund at de frem
medartede klimatiske for
hold,men al Iigevel bør UK
ikke have utak,tordi man
- med bestyrelsens sankti
on - i udtagelsen at brut
totruppen også har set på
unge tolk.Spi Ilere,der kan
tå deres gennembrud i år,
og som under alle omstæn
digheder er morgendagens
mænd i dansk cricket.
Et kombineret ungdomshold
ska I ti I Eng Iand og med
MCCs besøg,b I.a.i an Iedning at 1OO-års jubilæet i
landets ældste cricketklub
KB (Også herfra et ti I lyk
ke med jubilæet og mange
gode cricketår endnu) og
landskampen i Nykøbing
Mors,har vi også garanti
tor,at der sker noget på
den hjemlige front. I den
forbindelse skal selvtøl
gelig hel ler ikke glemmes
kampene mod RAF og BAOR
samt de gamle drenges lan
dskampmøde i Odense.
Mens dette skrives,er po
kalturneringen indledt,
med et par enkelte ganske
overraskende resultater,
og inden det læses,er tur
neringen måske også ind
ledt.
Hvordan det går?
Tja,proteter har det med
at være miskendte i deres
eget tædreland,så vi tør

næsten ikke,men OK da.Selv
om vi hverken er mur- el
ler nagelfaste i troen,me
ner vi at AaB,vi I gøre,hv
ad der står i holdets magt
tor at ti Ibageerobre mes
terskabet - AaBerne kan væ
re så koncentrerede at det
gør udslaget.Hvis AaBs ne
derlag sidste år ikke skyl
dtes manglende koncentra
tion,men virke Iig var træt
hedstegn,er "de grimme æl1inger" { ra Brøndbyerne
bedste bud. I hvertta Id er
det Iidt svært at se,hvem
der skal blande sig i sa
gen e I Iers - Ringsted må
ske eller fynboerne.Skan
derborg,Hjørring og ikke
mindst Nykøbing vi I gerne
- men de har alle på et el
ler andet område mangler.
På gode dage kan Arhus og
AB volde selv de bedste be
svær.
Med det sagt, Iigger der så
også i det,at det etter vo
res forsigtige og utorplig
tende mening b Iiver Esbjerg
KB og Chang,der tår sværest
ved at kva I ificere sig ti I
den nye grundserie l,selv
om Chang jo mod slutningen
at sidste sæson tik nye
kræfter og måske har dem i
endnu bedre form i år.
I 2.division bliver det me
get spændende at se,om ny
oprykkede Frem er på vej
mod fordums storhed. E I I ers
ser det ud som om hold som
Horsens og Slagelse vi I kom
me ti I at præge rækken,må
ske med Glostrup og Viborg
som outsidere.Nedrykningen
tør vi absolut ikke skyde
�å - ingen at holdene sy
nes forlods decideret sva
gere end de øvrige.2.division b Iiver meget ?Jben men selv det stærkeste at
holdene er næppe stærkt nok
ti I en plads i den nye grund
serie I.
Alt kan imidlertid ske,og
det vi I det også i år.De ti
der,hvor man med stor sik
kerhed kunne udpege vinder
ne i snart sagt hver eneste
kamp,er ovre.Og det er netop
fornøjelsen ved det.
ola.

DEN NYE TURNERINGSORDNING
GODKENDT MED STORT FLERTAL
'2 af Dansk Cricket Forbu1ds klubber sagde på turne
-ingsmødet i A rhus 3 .apri I
ja til,at bestyrelsen fra
977 gennemfører en ny tur1eringsordning.Tre klubber
Jik i mod forslaget,mens 10
kke var repræsenteret på
1ødet,vel især på grund af
let dår Iige vejr.
lf de 58 stemmer,der var
-iI stede ved den vejIeden
le afstemning,gik 52 ind for
iestyrelsens forslag,mens 6
;temte imod.Jørgen MoriId,
1rhus,blev valgt som diri
ient og formanden,Erling
-roulund gennemgik besty
~elsens forslag,der dels
1ar været rundsendt ti I
;amtIige klubber,dels blev
imdelt på selve mødet.
:hr.Fischer,AB,var enig i
lpde I ingen med grundserie og
; IutspiI,men fandt andre
iunkter i forslaget uheldi
Je.Han omdelte et ændrings
orslag fra AB.Ændringerne
'ar væsent Iigst,at der ik
:e føres turneringspoints o
'er fra grundserie til slut
;pi I og at alle tre slutspiI
ifvikles som enkeltturne
-ing.Dette viI give 13 kam
ie tiI ho Idene i s I utspi I I
ig II og I 5 kampe ti I ho IIene i s I utspi I I II.
-oR LIDT SPÆNDING?
-ischer mente bl.a.at der
'i I være for Iidt spænding
im s Iu t spi I Iet,hvis et ho I d
.eks.starter med 24 points
ig et andet med 0.Det viI
1 ive for mange IigegyIdige
:ampe i slutspi I let og må
,ke a IIerede ved dets be1yndeIse indskrænke kampen
im DM tiI at stå me I Iem fie,ja,måske kun to hold,
.agde han.
ischer kunne he I I er ikke
.e,at den nye turnerings
orm b Iiver biIIigere end
en nuværende.

Formanden mente,at turne
ringen som hidti I må ende
med,at det stærkeste hold
b Iiver mester,føres points
ikke med over,vil nogle
hoId forment Iig bIive I ige
gyldige,hvis de har sikret
sig adgang ti I slutspi I.
En dobbeltturnering vi Ile
efter formandens mening og
så styrke jævnbyrdigheden
i s Iutspi I Iet.Hvad økonomien angår,vi I holdene kun få
to rejser over Storebælt
mod nu tre ti I fem. !øvrigt
mente formanden,at det ik
ke gør noget,om der lægges
mest vægt på grundserien,i
det spi I lerne der skal
styrkes ti I de internatio
nale kampe.
Finn Grann,Ringsted,ønske
de 2.ho Idenes stiI Iing præ
siceret i den nye turne
ringsform.
Formanden oplyste,at reg
lerne udformes,så ingen 2.
hold får adgang til slut
spiI I.

te også,at der viI komme
mere taktik med i spillet
en grundserie og frygtede,
at det kan give flere 0-0
kampe.Steen Lund mente hel
ler ikke,at klubberne kan
planlægge deres arbejde i
slutspilsperioden,fordi slut
spi I Iet først p I anIægges i
ju I i.
KAN VENDE TILBAGE

Steen Lund,KB,mente at der
er for mange postulater i
det materiale fra klubberne
som bestyrelsen har bygget
sit forslag på.Han mente,
at indførelsen af flere
kampe viI beIaste de kIub
ber,der i forvejen har man
ge af spiI I erne med i ung
domsarbejde o.Iign.Han men-

Erik Mø I I er,SIageIse , J ørgen Jønsson,Svanholm,Flemm.
Sørensen,AaB,Finn Andersen
Chang,Anders Mose,Horsens,
Thor Jensen,Glostrup,og
Helge Kaj,Frem,anbefalede
korte indlæg bestyrelsens
forslag.
Næstformand Søren Nissen
bemærkede,at man altid kan
gå tiIbage ti I det nuværen
de system,hvis den nye ord
ning ikke vinder gehør.
Formanden sluttede med en
bemærkning om,at man må
afvise at ofre otte kampe
for at fem kan bIive spændende.Han lovede at spørgs
måIet om regnvejrskampe vi I
bIive taget op og at det
nye system igen viI blive
forelagt på årets ordinære
repræsentantskabsmøde.
Efter den vejledende afstem
ning,der gav det i indled
ningen nævnte resultat,slut
tede formanden mødet med et
trefoldigt leve for dansk
cricket.
ola.

Den nye turneringsordning
som et flertal af klubber
ne har anbefalet DCFs bes
tyrelse at indføre fra næs
te år,turde være kendt,om
ikke andet så i klubbesty
relserne.Men for at ingen
skal være i tvivl - lad os
ridse forslaget op igen.

Hvad overgangsbestemmelser
ne angår,henviser vi tiI
artikel andetsteds i dette
nummer.
De 20 bedste crickethold
år fordeles næste år med
10 i hver i grundserie I og
grundserie II.De 10 hold i
hver grundserie deles i to

EN BELASTNING

SÅDAN SPILLES I 1977

iuljer med 5 hold i hver et
er geografiske hensyn.
disse fire puljer spiller
1oldene alle mod alle en
Jobbeltturnering i maj og
juni.Hvert hold tår såle
Jes otte kampe.
�ra slutningen at juli at1ikles slutspi Ilet,idet in
rernationale og private ar
-angementer henvises ti I
'lfvikling i juli.
)e tre bedst placerede hold
i hver at de to puljer i
jrundserie I placeres i
31 utspi I I,der så Iedes tår
jeltagelse at seks hold.
�vert hold starter slutspil
let med det antal turneri1gspoints,holdet har opnå3t i de fire kampe mod de
ro andre hold fra samme ge
)gratiske pulje.Hvert hold
3pi I Ier herefter en dobbe It
rurnering mod de tre hold,
jer har kvaliticeret sig tr
jen anden geografiske pulje.
Jet giver yder Iigere seks
�ampe,således at hvert hold

tår 14 kampe mod nu 11.
De to dår Iigst placerede
hold i hver at de to puljer
i grundserie I.placeres i
s Iutspi I I I sammen med de
to bedst placerede hold
fra hver at de to grundse
rie 11-puljer.Slutspi I 11
tår således deltagelse at
otte hold.Hvert hold star
ter i s Iutspi I Iet med det
antal points (divideret
med to),som holdet har op
nået i sine to kampe mod
det andet hold,der er med
fra samme grundserie-pulje.
Hvert ho Id spi I Ier derefter
en enkeltturnering mod de
andre seks hold,der har kv
i iticeret sig.Det giver y
der Ii gere seks kampe,så Ie
des at alle hold tår 14
kampe.Qe fire bedst place
rede i s Iutspi I I I,de Ita
ger i grundserie I næste
sæson.
De tre dår! igst placerede
hold i hver at de to grund
serie li-puljer placeres

s Iutspi I I I I,der så Iedes
tår deltagelse at seks hold.
Hvert hold starter slutspi I
let med det antal points,
holdet har opn�et i de fire
kampe mod de to hold,der
deltager fra samme geogra
fiske grundseriepulje og
spi I Ier derefter en dobbe It
turnering mod de tre hold
fra den anden geografiske
grundseriepulje,således at
disse hold også tår ialt 14
kampe.De to dår Iigst place
rede hold i dette slutspil
erstattes næste sæson i
grundserie 11 at de to vin
dere at 3.divisionerne og
rykker selv ned i 3.divisi
on.
3.divisionerne og de lave
re seniorrækker,samt ung
domsrækkerne spi I Ies fort
sat etter samme turnerings
system som nu.Reglerne for
opnåelse at turneringspo
ints er også tor grundserie
og slutspil de samme,som
o I a.
gæ Ider nu.

Ti I næste år træder den
nye turneringstorm i kraft
og det betyder,at turne
ringen 1976 afvikles efter
følgende retnings Iinier:
De ni bedst placerede hold
i I.division i år de Itager
i grundserie I i 1977.
Me I Iem nr. I O i I.division
og nr. I i 2.division i år
spi I Ies en 2-dages kva I itikationskamp om den sid
ste plads i grundserie I
næste år.Denne kamp spili es - under a I Ie omstæn
digheder - på 2.divisions
klubbens bane og afvikles
iøvrigt etter samme regler
som fastsat i turnerings
reglementets § 10 vedrøren
de ·en evt.omkamp om DM.
Nr. I I og I 2 i I.division
1976 samt de hold,der pla
cerer sig som nr.2,3,4,5,
6 og 7 i 2.division i år
p Iaceres i grundserie I I i
1977.Det samme gør taberen
at kvalifikationskampen
me I Iem nr. I O i I.division
og nr. I i 2.division.
Nr.9 og lo i 2.division i

år rykker ned i 3.divisi
onerne i 1977.
Nr.8 i 2.division og vin
derne at de to 3.divisio
ner 1976 spi I Ier en kva Iitikationsrunde alle mod
a I Ie om den sidste p I ads i
grundserie I I næste år.
3.divisionerne består i 1977 at indti I 11 hold i hver
række.Medfører nedrykning
fra 2.division og opryk
ning tra me I Iemrækkerne,
at der i den enkelte kreds
b Iiver et større anta I end
I I ho Id,rykker de oversky
dende hold ned i mellem
rækken i 1977.
V inderen at me I Iemrækken
øst spiller en kvalifikati
onskamp om den I I.plads i 3.
division øst 1977,mod det
hold fra divisionen,der
sku I Ie være rykket ud,så
fremt 3.division i 1977 kun
skulle have bestået at 10
hold.
Vinderen af me I Iemrække
vest og mellemrække midt i
1976 spi I Ier en kva Iitika
tionskamp.

Vinderen at denne kamp spil
ier en kvalifikationskamp
om den I I.p Iads i 3.division vest i 1977,mod det hold
fra divisionen,der skulle
være rykket ud,såtremt 3.di
vision vest i 1977 kun sku11 e have bestået at 10 hold.
Ski Ilelinien mellem 3.divi
sion øst og 3.division vest
er Storebælt.
For oprykning gælder i alle
tiltælde,at hvis det hold,
der er placeret ti I opryk
ning eller til kvalitikati
onskamp,enten ikke ønsker
at rykke op,e I Ier ikke er
berettiget ti I det,overta
ger det herefter bedst pl
cerede hold opryknings- el
Ier kva Iitikationsretten.
lavere placerede hold kan
ikke overtage denne ret.
Bortset tra me I Iemrækker
ne,kan ingen klub deltage
med to hold hverken i sam
me division,samme grundse
rie e I Ier samme s Iutspi I.
Medfører placeringerne at
denne situation vi I Ie væ
re torekommet,rykker klub-

DET SPILLES DER OM I 1976

ens lavest placerede hold
ed,eller også kan det ik
e rykke op.

P.S.HARGREAVES er blevet kon
takt tiI det engelske CRIC
KET SOCIETY,som DCF har tiI
meldt sig.THE CRICKET SOCI
ETY kan vel bedst karakteri
seres som denne sportsgrens
5+ørste fan-bevægelse.Den be
retter om stort og småt i�
denfor cricket tør og nu og
over hele verden.

brdag II.september 1976:
inder 3.div.vest-Vinder -t
5mpen 4.september.a)
EN II.PLADS I 3.DIVISION
ST 1977:
ørdag 4.september 1976:
inder meIIemrække øst
et tiI nedrykning place
ede hold i 3.div.øst.a)
EN II.PLADS I . 3.DIVISION
EST 1977:

Lørdag 4.september 1976:
Vinder meIIemrække vestvinder mellemrække midt.al
Lørdag II.september i976:
Vinderen af kampen 4.sep
tember-Det tiI nedrykning
3.div
placerede hold
vest.al.
al SpiIIeti den i disse
kampe er fra kl.9.00 tiI
18.00 med pauser 12.0012.30 og 14.45-15.00.For
disse kampe gælder,at op
nås der ikke et resultat
på den fastsatte spiIIe
dato - Iigegyldigt af
hvilken årsag - spiIles
en ny kamp dagen efter
(dvs søndag 5.september,
respektive søndag 12.sep
tember) på samme bane,el
ler,hvis denne er optaget
da på en bane,der frem
skaffes af hjemmeholdet.
Den nye kamp spiIIes med
maksimalt 40 overs pr.
hold i I.halvleg,dog uden
oversbegrænsning for den
enkelte kaster.Såvel den
nye kamp som den ordinært
fastsatte kamp.kan afgøres
efter I.halvleg.Er det i
forbindelse med en sådan
søndagsomkamp nødvendigt
tor det tiIrejsende hold
at overnatte,påhviIer det
den arrangerende klub at
sørge for overnatningsmuNis.
1 igheder.

ye klubber i dansk cricket
r ikke I ige det,man er
est forvænt med,selvom bå
e Husum og Dronningborg in
enfor de seneste år har
ræsteret kunststykket.
år tår mellemrækken imid
ertid deltagelse af en ny
lub,Hovedgård - i det en
:ekke cricketinteresseree i januar stiftede en
elvstændig cricketatdeing under Hovedgård ldræts
�rening.Ca.40 interessere
e,bl.a.tra Gedved semina
iu� mødte op og har siden
I.a.praktiseret inden,iørs
Arhus.
ew Zealænderen Graham Jen
ins,der siden 1966 har dre
et Hovedgård Kro,er en af

hovedkræfterne bag den nye
forening,som DCF selvsagt
har ønsket at støtte mest
mu I igt.Forbundet har stiIIet rekvisiter tiI et be
løb at indtiI 5000 kr tiI
rådighed og man har fået
Jørgen Morild,Arhus,tiI at
tage sig af det nye hold
hvis debut , i dansk ericket
afventes med spænding.
Kun et fåtal af medlemmerne
har spiIlet cricket tø r men
enthusiasmen i starten har
været så meget desto større.
Komm1Jnen har stiIIet pitch
og kastebåse tiI rådighed
ved Hovedgård skole - kort
sagt,et interessant initi
tiv,som man kun kan ønske
al mulig held og lykke. ola.

W.W.BATESON,crickettræner
fra Colchester,er også i år
på besøg i Nyk.M.Det sker i
maj.Morsingboerne regner med
i august at tå besøg af an
føreren for I.holdet i Nykø
bings engelske venskabsklub
Lewes Priory,JOHN O'CONNOR
der skal prøve at bibringe
morsingboerne nogle fines
ser udi kunsten at bowle.

VALIFIKATIONSKAMPENE
valifikationskampene ti I
:esonen 1977 spiIIes et
er følgende program:
EN 10.PLADS I GRUNDSERIE
1977:
brdag 4.og søndag 5.sep
ember 1976:
inder 2.div.-Nr.10 I .div.
5mpen spiIIes begge dage
ra k I .IO.00-I7. 30 med
auser 12.00-12.40 og
4.40-15.00.For denne kamp
:elder,at opnås der ikke
t resultat (evt.efter I.
5lvleg) spiIles kampen om
en følgende weekend på
5mme bane.
EN ID.PLADS I GRUNDSERIE
I 1977:
brdag 4.september 1976:
inder 3.div.øst-Nr.8 2.div.
)

Velkommen til ny klub

STEEN LUND har etter Trau
gott Elberths død overtaget
hvervet som formand for KBs
cricketafdeling og er ble
vet medlem af KBs hovedbe
styrelse.
OVE DALSGAARD,dommeransætter
i det jyske,river sig i hå
ret.Han har skrevet tiI 50
personer angående dommer
jobs i år - foreløbigt har
12 svaret,enten positivt el
ler negativt,men hvad med de
andre 38?
DON SMITH tidIigere åbner på
det engelske testhold,har i
apriI været træner for Vest
jyden i Esbjerg.
JØRGEN STEEN LARSEN er på
Skanderborg sygehus blevet o
pereret for den knæskade,der
har sat ham ud af spiIlet
som aktiv i et par år - han
er tiIbage på Skanderborgs
hold igenog tog 2 gærder
tor 4 i årets tørste pokal
kamp.

SØREN NISSEN startede træningen tidIigt i år,ihvert
faId hvad benarbejdet angår.
Under besøget hos Esbjerg 3.
apri I kiggede han ind ved
siden af tiI et større tol
kedanserstævne - og næst
formanden var selvfølge! ig
straks med i kæden.

.illeputterne fra Chang gik ganske uimponeret til opgaven (Foto: Per Hansen, Glostrup).

SYDLANDSKE SCENER DA INDE
DM I CRICKET BLEV AFGJORT
�ed de tre GIostrup-haIIer
,om en perfekt ramme afvik
ledes inde-DM for ungdoms1old fo r fjerde gang week
?nden 10.-11.april.Dette
Jfsluttende stævne på inde
,æsonen er nu blevet tradi
rion og,noget,der skaber
?kstra interesse om,de ind
ledende turneringer.hvor
1inderen har en plads i DM
'inalen at slås for.
;ådan set behøvede stævnet
ikke at afvikles i tre hal
ler,der Iigger klods op og
1ed ad hinanden.På den an
Jen side gør det det hele
langt mere festIigt med en
,ådan samIing af de bedste
Jngdomshold fra hele lan
Jet.
�ILDE GAVER
I år var det ekstra festIigt,fordi arrangørkIubben
;Jostrup havde lavet smukke
)rogrammer med alle holdop
,ti11 inger,samt smukke pl
�ater,der propaganderede for
,tævnet og som blev givet
riI deItagerne bagefter.
)et meget idrætsvenlige Tex
JCO ved Egon Talbro sørgede
for at deltagerne på vinder10 Idene hver fik en nydeIig
)laquette med inskription.
)et er ikke første gang Egon
ralbro har støttet dansk ung-

åomscricket og OCF er særde
les taknemmelig for denne
opmuntring.
Der er også ved at være tra
dition for,at handlende udi
cricketudstyr giver opmunt
ringspræmier,så det blev tiI
Chang en crickettaske fra St
adion Sport,Iigesom der var
rekvisiter fra Axel Morilds
Wumpi Sport og fra Erik Han
sens CocineIIi Sport som op
muntringspræmier.
DE DANSKE MESTRE
Efter de mange forpostfægt
ninger går vi ud fra at læ
serne i arrigskab udbryder:
-Men hvem vandt de OMer for
dælen....
Vi iler med at fortæl le,at
SvanhoIm vandt ,i uniorrækken,
Ringsted drengerækken og
Chang Ii I Ieputrækken.
Svanholm og Chang var stæv
nets topscorere med delta
gere i aIIe tre rækker,men
"ingen træer vokser ind i
himlen'' - ojheller her og
de to klubber dominerede
kun een række hver.
Skal man indvende noget,må
det b I ive at spændingen
savnedes.I juniorrækken var
der lagt op til en finale
i sidste kamp meIIem de to
hidtiI ubesejrede Viborg og
Svanholm.Men jyderne brød

totalt sammen mod Ole Mor
tensen,der i Iøbet af to o
vers tog sig af fem Viborg
gærder,bistået af et par
flotte greb af Bj.K.Jensen
med keeperhandskerne.Viborg
nåede kun 10 points,så Svan
holms ikke uoverkommelige
opgave var at score II.Det
skete uden gærdetab og iøv
rigt mistede Svanholm ikke
et gærde under hele turne
ringen.Ole Mortensen og Kim
Thorup klarede alle paragra
fer.Den i indendørsturnerin
gen indførte regel om,at hver
gærdespiIIer højest må scor25 points,hjalp ikke her,i
def ingen af Svanholms mod
standere scorede så mange,at
Mortensen eIIer Thorup berø
vede at komme op på 25.
I juniorrækken lagde man i
øvrigt mærke tiI et meget
lovende hold fra AB.Med me
re rutine må det kunne bIiv
en OM-aspirant i Iøbet af
et par år.Viborg,der ikke b
nyttede sine drenge-udendør
mestre fra i fjor,selvom de
nok kunne have forstærket
holdet,har stadig et af de
største spinbowler-talenter
i Jan Andersen - men mere
præsicion er nødvendig.
RINGSTEDS KRAFTKARLE
Ringsteds drenge så ud ti I

it have fået fI ere "Iøvemad
er" end de øvrige deltager
hvertfald var der både me
e kraft,bredde og skub i
em,end i aI le de andre.Der
lev kastet medium ganske
ræcist og der blev gjort
I ittigt brug af aggressive
tød.Den most kunne de øvri
e hold ikke stå for.Kun Hu
um kunne tøIge Ringsted tiI
ørs,men desværre mødtes dis
e to,rækkens bedste hold i
en indledende kamp.Den vandt
:ingsted meget knebent og d-r
1ed var gassen af balIonen
vad spænding angår.
led et sådant taI entmateria
e,som dette drengehold,bur
e Ringsted om nogle år hav
n meget stærk tiIgang tiI
eniorholdene.Den får man
are'ikke,hvis man ikke i
idt højere grad indpoder
piIIerne en korrekt batføing "fra barnsben"."Tværhug
et" gør sig mægtigt i ung
omsrækkerne,men man bI iver
kke danske seniormestre på
et.Også Husum har i sit
rengehold materiale at byg1e en virkeIig fremtid på.
-YDLANDSKE SCENER
:un i een finale var der vir
.elig stemning og fest.Hos
iI leputterne,hvor Chang fik
evanche for sidste års uden-

Svanholms vindende hold bestod af Ole Mortensen, Kim Thorup, Bjarne K. Jensen, Steen Paulsen
Steen Louis Hansen og Carsten Bundgård. (Foto: Per Hansen, Glostrup).

dørs nederlag tiI Glostrup.
Under viId jubeI og kyssesc
ner,som var det en Cup-final
i fodbold under sydlandske
himmelstrøg,ryddede Chang
GlostrupspiIlerne i løbet af
ingen tid.
Kun Lars Mikkelsen holdt sit
gærde,mens fem gærder i den
anden ende faldt for O - det
var nerver alt sammen.Lars
Mikkelsen og det IiIle 7.gær
de Tom Beha,der aldrig havde
været inde i en kamp før,fik
dog det talstærke pubIikum
op på sæderne ved sammen at
sætte totalen i vejret tiI 32.

ingsteds danske mestre - Søren Bo Rasmussen, Michael B. Hansen, Hans Hansen, Peter Hansen,
o Hansen, Mich. Jacobsen, Jan Bredo og Lars Christiansen. (Foto: Per Hansen, Glostrup).

Men den klarede ålborgenser
ne uden de store problemer
og så var der atter jubel
hos Chang.Mens Glostrup i høj
grad blev båret af Lars Mik
keIsen,var der væsentIig stør·
re bredde hos Chang,der og
så var vældig god i marken.
For de bedste præstationer
under stævnet blev der uddelt
handsker.De gik tiI Ole Mor
tensen,Svanholm,hos juniorer
ne,tiI Søren Bo Rasmussen,
Ringsted,hos drengene og tiI
Anders Engquist,Chang,hos I iI·
Ieputterne.
KVALIFIKATIONEN
I JYLLAND
Selvom indedricket startede
øst for Storebælt,er der
sket en eksplosiv udvikling i
interessen også i J yII and og
på Fyn. Hvor der i 1973 var
tilmeldt ialt 33 hold,fordelt
med 7 I i I leput-, 16 drengeog 10 juniorhold,kom man i
1976 op på ialt 45 hold I 3 I iIIeput-,I 5 drenge- og
17 juniorhold.
Nu har indecricket måske ik
ke den altafgørende betyd
ning hverken for klubberne
e I I er for sporten,men det
er glædeI igt at se,hvordan
kI ubberne benytter IejI ig
heden tiI at sætte kolorit
på indendørstræningen.
Fortsætter denne udvikI ing,
eIIer b I iver status quo ba-

~e opretholdt,viI det blive
1ødvendigt for klubberne at
;e sig om efter egnede spi1lesteder tiI næste vinters
turnering.
vlens Ii I Ieputterne kunne af
✓ ikIe deres kvalifikation på
3en gang,nemlig ved et stæv1e i Alborg,hvor Chang vandt
jet hele og Esbjerg blev
JrUgelknaben,måtte både
frenge og juniores ud i ind
ledende puljer.For drengenes
✓ edkommende skete det i Hu
;um,Esbjerg og Arhus,hvor
fra de to førstnævnte klub
Jer kvalificerede sig sam
nen med Chang tiI den endeIige udtagelse i Alborg,
hvor det blev Husum,der løb
ned laurbærrene - iøvrigt
Jgså uden nederlag.Junio
rerne havde fire indledende
puljer - i Esbjerg,Arhus og
�!borg.Viborg vandt to af
de indledende puljer,Chang
Jg Skanderborg de to andre
Jg ved den endeIige udtagel
se blev det Chang og det e
ne af holdene fra Viborg,
der fik biIletten tiI Glo
strup.Med Chang som styike
�æssig dominator var stort
set alle jyske og fynske
klubber med,selvom nogle af
de indledende stævner var
præget af influenzaens hær
�en.

Vinderne fra Chang var Anders Engquist, Gorm Skannerup, Jess Høgh, Kim Olesen, Tommy Chr
stiansen, Søren Nielsen, Per Pedersen, Henrik Hjorth og Jan A. Nielsen (Foto: Per Hansen, Glostrup

ke længere lejes ud tiI andet
end amatørarrangementer og
det gav en meget gnidnings
fri afvikling.For første
gang spiIIedes kampe i en
sjællandsk hal,neml ig i Ring
sted,hvor der afvikledes en
drengepulje.Det er dog sta
dig meget småt med haller i
de ericketspiIIende sjæI I and
ske byer,men det ville må
ske lysne,hvis man her var
Iidt mere om sig med hensyn
tiI at skaffe halplads.
Om det spiIlemæssige skal si
ges.at Svanholm var ovenpå i
juniorrækken,mens AB og Glo
strup dystede om 2.pladsen.
KVALIFIKATIONEN
ABs lovende hold vandt med et
PA ØERNt
par points.Hos drengene var
det mest spændende med de to
�ens jyderne har andet at
afgørende kampe mellem Svan
prale af indenfor cricket,
holm og Glostrup,hvor Svan
kan københavnerne bryste sig
holm begge gange trak det
af at være foregangsmænd for
længste strå,selvom det var
inde-cricket.Det er faktisk
gevaldigt kort.Ringsted var
ikke længere siden end janu
langt det bedste drengehold
ar-februar 1970,at de første
på Sjælland.LiIleputrækken,
rigtigt organiserede inde
hvor
der spiIles med lette
turneringer spiIledes på i
læderbolde
er næsten altid
nitiativ af Thomas Provis.
morsomst at overvære.Den let
Det foregik som en køben
te bold giver gærdespiIlerne
havnsk turnering med 21 hold
store udfoldelsesmut igh eder
i to rækker.Siden er det gå
og de fleste af kampene var
et fremad med en vis fart,no
fyldt med spændende og sjoget de mange nye haIIer rundt
situationer.Spændingen
ve
omkring har hjulpet med tiI.
strakte sig dog sjældent
I år tog vi i København en
tiI Glostrups kampe,sim
ny haI i GIostrup i brug og
pelthen fordi holdet var
i skoleturneringen spiIledes
særklasse.
kampe i Tingbjerg-hallen.
Nis. + ola.
DertiI kom,at KB-hallen nu ik-

INDE-DM FOR JUNIORES:
AB 48 for 2 - Viborg 49
for 3.
Chang 42-Svanholm 45 for 0.
AB 32-Svanholm 33 for 0.
Chang 31-Viborg 32 for 2.
AB 67-Chang 62.
Viborg iO-Svanholm II for
0.
SIutstiIIing:
3 k 6 p
Svanholm
3 k 4 p
Viborg
3 k 2 p
AB
3 k O p
Chang
KvaIifikation:
Jylland-Fyn:
Chang,Viborg I,Viborg 11
og Skanderborg.(Points
mangler desværre).
SjæIIand-København:
5 k 10 p
Svanholm
5 k 8 p
AB
5 k 6 p
Glostrup
5 k 2 p
KB
5 k 2 p
Køge
5 k 2 p
Sorø
INDE-DM FOR DRENGE:
Husum 50-Ringsted 51 for 4.
Chang 81-Svanholm 64.
Chang 14-Husum 16 for 0.
Ringsted 89-Svanholm 62.
Chang 17-Ringsted 20 for 0.
Svanho I m 35·-Husum 37 for O.
Slutsti11ing:
3 k 6 p
Ringsted•
Husum
3 k 4 p
Chang
3 k 2 p
Svanholm
3 k Op

.va I ifikation:
y I I and-Fyn:
usum
hang
sbjerg

4 k
4 k
4 k

øbenhavn:
vanholm
lostrup
B
B
rem

8
8
8
8
8

k 16 p
k 12 p
k 8 p
k 4 p
k Op

,jæl I and:
:ingsted
,orø
:øge
,Iage I se

3
3
3
3

k
k
k
k

+
IN MEMORIAM

8 p
4 p
Op

6
4
2
0

CHARLES
BJERREGAARD

p
p
p
p

NDE-DM FOR LILLEPUT
,vanholm 31-Chang 34 for 4.
lusum 40-G I ostrup 41 for I .
,vanholm 32-Glostrup 33 for
lusum 71-Chang 74
,vanholm 98-Husum
;lostrup 35-Chang
lutsti 11ing:
3
hang
;/ostrup
3
.vanholm
3
3
lusum
:valifikation:
yIIand-Fyn:
:hang
lusum
sbjerg

for 3.
68.
36 for 3.
k
k
k
k

6 p
4 p
2 p
Op

4 k
4 k
4 k

8 p
4 p
Op

jæ I I an�-København:
;lostrup
6 k
.vanholm
6 k
6 k
:ingsted
.B
6 k
6 k
�ge
rem
6 k
:B
6 k
KOLETURNERINGEN
lordvangssko I en 4
indelund
4
:agsværd Kosts. 4
ingbjerg
4
4
;ildhøj

k
k
k
k
k

12
10
6
6
4
2
2

p
p
p
p
p
p
p

8
4
4
2
2

p
p
p
p
p

VEND PAPE NIELSEN har af
øst Folmer Kristiansen som
ormand for Herning Cricket
lub.Samtidig med Folmer
ristiansen trak Peter Gøtt�
che sig ud af bestyrelsen.
an erstattes af Jan Louis
homsen.
D

Esbjerg Cricket Club Vestjy
dens kasserer og trofaste med
lem gennem omtrent 55 år,
Charles Bjerregaard,er død 72
år.Hans død kom som et lyn
fra en klar himmel for medlem
merne af Vestjyden.Charles
Bjerregaard havde været på
cricketbanen om eftermiddagen
og skulle komme til klubmøde
om aftenen,da døden indhente
de ham.
Charles Bjerregaard var med i
Vestjyden næsten siden star
ten i 1919,idet han blev medIem i 1922.Han havde sæde i
bestyrelsen i ca.30 år. I en pe
riode før 1950 som formand,
fra 1960-69 sekretær og fra
1969 ti I sin død kasserer.
Han spi I lede cricket frem ti I
1956.Han var hædret med klub
bens æresnål og dødsfaldet
kom så meget mere tragisk,som
Charles Bjerregaard var ind
stiIlet tiI Esbjerg Idræts
Forbunds I ederpris,Eski I stun
poka len.Den blev senere over
rakt hans efterladte i hjem
met.
I Vestjyden mindes man ham
som s I ideren,han var den før
ste der kom og den sidste,der
gik,uanset om det var store
eller små,der spi I lede.Tit
havde han ikke tid at gå hjem
så hans hustru måtte komme
med klemmerne ti I ham,når han
sad og førte regnskaberne.Det
er ikke mindst Charles Bjerre
gaards fortjeneste,at der sta
dig er cricket i Esbjerg.Da der
for 7 år siden var tale om -t
opløse klubben,var han bl andt
dem,der stemte for fortsættel
se.Han fik da også den gl æde
at se klubben i rivende udvik
ling og være med ti I at træf
fe beslutninger,bl.a.om det
nye k I ubhus og træningsha I I en
- ting,han desværre ikke skul
le opleve fuldførte.Charl es
Bjerregaard vi I blive husket

CARLO
RYHØJ

Carlo Ryhøj,AB,er død.
Følgende mindeord er skre
vet af Axel Morild,Hjørring:
-Det var med vemod,vi I idt
ældre cricketspi I lere mod
tog budskabet om Carlos alt
for tid I ige bortgang.Med ham
gik en af dansk crickets
nobleste spi I lere bort.
I sine velmagtsdage var Car
lo anfører for ABs stærke
crickethold.Han var en for
træffelig gærdespi I ler og en
g I i mrende markspi I I er.Det
skal heller ikke glemmes,at
han i mange år var anfører
for KBUs hold.Mange er de
slag,vi jyder har kæmpet mod
hans hold,enten i Jylland
eIIer i København.Jeg husker
en kamp vi spi I lede mod KBU
på ABs an I æg i Nr.A I I e,hvor
Carlo over middag prikkede
50 enere sammen.Efter sigen
de holdt Carlo op med cric
ketspi I I et i 1946 - men fra
det tidspunkt var det først,
han gik rigtig til den.Min
klub har spi I let mange kam
pe mod ABs old boys,med Car
lo som primus motor.Alt hvad
han påtog sig,var i orden,
efter kampen var han den
fuldendte vært.Carlo var en
stor or ganisator - desværre
ti I I od hans tid ham ikke no
gen form for deltagelse i
DCFs arbejde.
Nu sidder han så deroppe på
ærens mark.Forhåbentlig hyg
ger han sig med de af hans
gamle cricketkammerater,der
er gået før ham.Mon Thomas
nu vi I fortæ I I e ham,hvorfor
han altid kunne bowle ham
ud?
og savnet i klubben for sin
store arbejdsindsats og al
drig svigtende ildhu, I igesom
medlemmerne føler,at de har
mistet en g0d kammerat.

UDDANNELSEN I FASTERE RAMMER
Jansk Cricket Forbund har i
vinter taget de første skridt
tiI en ensartet og tiIbageven
dende instruktøruddannelse,
specielt med det formål at ud
danne ungdomstrænere.
I februar holdtes instruktør
kursus for ialt 31 ,henholds
vis i Viborg og i Brøndbyerne.
I Viborg deltog følgende med
Erik Hansen,Nyk.M.og Otto
Gade,Esbjerg,som instruktører
og eksaminatorer:

JUNIORINSTRUKTION

DRENGEINSTRUKTION

Med Erik Hansen og Bj.Jensen,
Sidst i marts holdt Jørgen
Nyk.M.,som instruktører var
Jønsson og Lars Hansen,med
14 juniores i "cricketskole"
administrativ bistand af Sø
i Viborg, I igeledes i februar.
ren Nissen,drengeinstruktion
Instruktørerne oplyser,at
i Brøndbyerne.Desværre meld
standarden var temmelig god
te 4-5 af de bedste drenge såvel teknisk som teoretisk,
afbud,men på trods heraf var
men at man måske kunne have
det opmuntrende at konstate
ønsket sig et højere ambiti
re den lydhørhed og store in
onsniveau hos nogle af del
teresse,der blev lagt for d
tagerne.På kurset aflagde
agen.Også her blev der aflag1
deltagerne DCFs nye testprø
prøver i DCFs tests.Følgende
Finn Krogh,Arhus,Kim Petersen
ver.Al
le
juniorer
klarede
2.
drenge klarede �.test:Søren
Jg Claus Jørgensen,begge Ch-ng
test
og
fik
dermed
mærker.De
Mikkelsen,Glostrup,Carsten
3ent H.Petersen og Erik H.Pe
deltagende juniores var:
Strandvig og Hasse Nielsen,
tersen,begge Esbjerg,Michael
Jesper
Mori
Id
og
Karsten
Kri
begge Chang,Hans C.Madsen,Ko
Marcwich og Uffe Jensen,begge
stiansen,begge
Hjørring,Bj.
ding,Kim Neerup,Svanholm,og
Holstebro,Carsten Petersen og
K.Jensen,Svanholm,Erik
Juul
Søren Bo Rasmussen,Ringsted.
Morten Sodemann,begge Horsens
Lassen,Skanderborg,Jan
Ander
Deltagerne
var iøvrigt Tommy
Karl Hansen og Hans P.Fenger,
sen,Flemm.Sørensen
og
Mogens
Henriksen,Svanholm,Jan
Bredo,
begge Herning,Henning Olesen,
Sørensen,alle
Viborg,Per
Ni
Rin
gsted,Peter
Morthorst,So
AaB,Jan Andersen og Peter An
elsen,Ringsted,Ebbe Christi
rø,Martin Svendsen,AB,Michae
dersen,begge Viborg samt Pe
ansen,Slaglse,Tommy
Nielsen,
Neumann,Viborg,og
Michael
ter Dahlgaard,Claus Sønder
Nyk.M,Tony
Hadersland,AB,
Jensen,Herning.
gaard og Claus Hansen,alle Nyk.
Hans Astrup,Dronningborg,E
M.
rik Eyvind,Arhus,og Carsten
jøn�
Ugen efter var Jørgen Jønsson, Griegel,Esbjerg.
Svanholm,og Ole Huckelkamp,
Sorø,instruktører og eksami
manden i Nykøbing,Erik Han
natorer for følgende kursus
sen.Han
mener også at Nykø
deltagere i Brøndbyerne:
bing
er
den
første skole i
Jan Grøndahl og Alex Olsen,
landet
med
dette
initiativ,
begge Sorø,Morten Pettersson
Nykøbing
Mors
har
en
helt
e
men
forhåbent
I
i
g
ikke den
og Klaus Frederiksen,begge
gen
placering
i
dansk
cric
sidste.For
Nyk.M.har
det al
Svanholm,Morten Blangstrup
ket
således
var
skolen
i
lerede
givet
den
virkning,at
og Steen Lindhardt,begge KB
Nykøbing den sidste i lan
klubben i år har tilmeldt ti
Per Hansen og Steen Thomsen,
det
blandt
folkeskolerne,der
r�
ungdomshold.Men hvem si
begge Glostrup,Max Nielsen,
afskaffede.
cricket
som
fag
i
ger,at
ikke også andre klub
Ringsted,Bjarne Rossen,Ac:3,
idrætstimerne.
ber
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nyde godt af,at der
Johnny Hansen,Køge,samt Sø
Men
nu
bl
iver
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på
skolebasis
er mulighed to
ren Klokker og Erik L.Peter
op
igen
i
Nykøbing
Folkeat
stifte
bekendtskab
med
sen,begge Kerteminde.
og
Realskole,
idet
cricket
er
sporten,hvis
der
vel
at
mær
Disse to kurser strakte sig
optaget
som
ti
I
valgstag
i
ke
er
interesserede
lærer
over ca. 14 timer og som be
gymnastiktimerne,oplyser forkræfter ti I rådighed.
vis for et tilfredsstiIIen
de resultat,modtager kursis
terne et diplom.Der blev fr
instruktørernes side lagt
GØR SOM FORBUNDET
vægt på tilegnelsen af under
Lad WAGONS-LITS/COOK blive Deres rejse
visningsmetoder og disses
bureau
brug i praksis.Dette vi I vi
fremover kunne supplere med
den meget vigtige,såkaldte
net-praktik (dvs et program
WAGONS-LITS/COOK
for en udendørs træningsaf
Vesterbrogade 2 A - 1620 København V
ten) eftersom faci I iteterne
Telefon 01-14 27 4 7
ti I netop dette brug nu fin
des et par steder i Iandet.

Cricket som
tilvalgsfag

-toldet til Østafrika
1dtages den 7. juni
indsholdets sejr i Ø.Uttrup
idste sommer over Ø stafrik
!r var for hjemgående efter
-udential Cup,gav genlyd
itionalt som internationalt.
!t er derfor med stor spæn
ng,man viI følge landshol
!ts store tur tiI ØstafrikJuli.Programmet er endnu
tke fastlagt i detaljer,men
!t ventes at afrejsen sker
i.eIIer 15.juIi og at hoI it vender tiIbage 14 dage
mere.

3le den danske koloni ven3S at møde op,Iigesom der
�al holdes ambassaderecep
UK-formand Finn Nistrup:
- Ingen er udelukket.
ion i Nairobi.Men kampene
� det vigtigste og her skal
3r efter forslag fra Østa
i Østafrika siges at have
�ika spiIles to 3-dages
temmeligt ubehagelig efter
3ndskampe - mod Kenya og
virkninger i nogle dage.
)d East African Cricket As
Men som sagt - den endeIige
)Ciation.Desuden bliver
udtagelse sker først 7.juni.
3r formentIig to I-dages
De spiIlere,de: har bekostet
3tcher mod udvalgte lokale
vaccinationer uden at blive
)Id.Det ventes at kampene
udtaget tiI turen,viI få de
IIe skaI spiIIes i Nairobi
res udgifter r9funderet af
� Mombassa,altså ved kysten,
DCF siger Finn Nistrup.
✓ or klimaet skulle være
De't bruttohold,der er udtaget
,ap så hårdt for danskerne.
tiI hele lands�ampsæsonen
)et viI først 7.juni blive
1976 tæller AaBerne Henrik
fgjort,hvordan holdet tiI
Mortensen,Carsten MoriId og
frikaturen kommer tiI at se
Hardy Sørensen,Johan Luther,
j,oplyser UK-formand Finn
Morten og Michael Pettersson
istrup tiI Cricket.
samt Ole Mcrtensrn,alle fra
3 spiI lere,som bliver udSvai1holm.Desuden er Klaus
3get,viI være de spillere,
Buus og N.Chr.Elefsen,Hjør
)m UK på denne dato anser
ring c� Bjarne Jensen,Nyk.M.
)r at være de bedste,uanset.
udtaget.Det samme gælder
n det er spillere fra brutPeter Palle Klokker,B 1909,
)holdet eller ikke.
Jan Hansen,Rin9sted,Niels
Talbro og Niels Nørregaard,
Jår vi har u�taget et brut
)hold,sker det i Iighed med
begge AB,Ole Beier Andersen
Arhus�Jens Priess,Skander
dste år for at informere
borg,og Erik Olesen,Horsens.
1 række spiIlere om datoerne
)r de internationale arrange Det ventes,at det endeIige
hold tiI Østafri�a kommer
!nter,så ferier og fridage
tiI at tælle 14 spi I lere med
in lægges derefter.
P.S.Hargreaves som holdleder,
har desuden opfordret de
7 spiIlere tiI at lade sig
Søren Nissen som turleder og
Bj.Lund-Petersen som repræ
iccinere inden sæsonstarten,
sentant for udtagelseskomitei nogle af de vaccinationer,
.en.
ola.
)m kræves for at komme ·ind

Six - a - side
et eksperiment
Et af årets nye eksperimenter
i dansk cricket er en "Six-
a-side" turnering for "halve"
juniorhold fra Roskilde,Næst
ved og Slagelse�De skal,efter
hvad turneringsleder Søren
Nissen oplyser,spiIle efter
et system,der har været en �e
brugt i engelsk skolecricket.
Hvert hold består af 6 spil
iere og kampene spiIles over
en halvleg med 21 overs tiI
hvert hold ved gærdet.Gærde
holdet deles op i tre par,der
hver er ved gærdet gennem 7
overs,uanset hvor mange gange
en spiIler måtte miste sit
gærde i l:øbet af de 7 overs.
Mister en spiIler sit gærde
på anden måde end ved "løbet
ud",skal han bytte plads med
makkeren,således at den sam
me spiIler ikke kan miste sit
gærde på to hinanden følgende bolde,undtagen ved "løbet
ud".Totalen regnes ud ved,at
den samlede score divideres
med tallet af faldne gærder.
Har et hold scoret 80 pts på
de 7 overs og er et gærde
faldet 4 gange,er gennemsnit
tet 20.Har det andet hold
scoret 75 pts mens gærdet er
faldet 15 gange,er gennem
snitet 5 og det første hold
vinder således 20-5.For mark
holdet gælder,at hver kaster
højest må kaste 5 overs,så
ledes,at der altså skal bru
ges mindst 5 kastere.
Spændende at se om denne
form,der iøvrigt også spiI
les professionelt indendørs
i England,kan "redde" hjeml i
ge klubber,for hvem det kni
ber at stiIle fuldtalIige
hold.

C.A.MILTON,tidligere enge Isk testspiIIer,nuværende
countyspiIler og træner ven
tes tiI Skanderborg i maj.Be
søget er kommet istand via
en af SBs gode venner,borg
mester i Oxford-forstaden
Bledlow,Ron MitchelI.

GAMLE DRENGE LANDSKAMPDYSTER
13.juli i Herning:
Svends X1-StiI I Going Strong
13.juli i Kerteminde:
Kerteminde komb.-Forty Club.
14.ju Ii i Odense ( 1909s an
læg).
B 1909-StiI I Going Strong.
IS.juli i Odense (Stadionvej)
Forty CIub-StiI I Going Strong.
16.juli i Odense (Stadionvejl
Dansk XL-Sti11 Going Strong.
17.juli i Odense (Stadionvej)
Dansk XL-Forty Club.
NavnIig jyske og fynske cric
ketinteresserede vi I få rig
Iej Iighed ti I at se og gense
en række af vore egne veter
ner og tiI at beundre enkelte
af de gæstende.Kender vi navn
Iig englænderne ret ved vi jo
at de stiIler med et hold,der
hverken kan eller viI tabe tiI
hoI Iændere eI Ier danskere ikke mindst derfor bør Kerte
minde kombinere sig med om
tanke.Man skal vel påregne
at Forty Club kommer med et
par tidligere testspillere,et
par county-ditto og iøvrigt

med flere særdeles habile spi
lere.Et hold,der viIle kunne
batte i flere dage,hvis tider
ti IIod det.Også de meget kamr
Iystne ho I Iændere sti I Ier der
ne gang i stærke formationer,
såveI kvantitativt som kva Ii tativt.De ved,de skal tabe ti
englænderne,men derfor viI dE
ihvertfald slå Danmark.Men
får Axel det mandskab,han ger
ne viI have og hvis de mere
private arrangementer,som f.
eks.besøg på Albani m.m.tiI
rettelægges med omtanke af E
gon Jensen,kan vi måske få
det hele tiI at gå Iidt ander
ledes.
Dansk Forty Cricket Club hå
ber på godt vejr og stor tiI·
strømning af interesserede,il
ke mindst af drenge og junio·
rer,som viI få god anskueIse'.
undervisning i rigtig batfø
ring,gode markopsti11inger
mv.fra ihvertfald et af tre
kantholdene:Forty Club fra
England.
Jørgen Arnsbjerg.

Larsens tiltræden.Men da ny
heden om en af dansk crickets
største tjeneres afgang nåede
mig,bad jeg så mindeIigt om
at få lov at riste en rune.
På dansk erickets vegne viI
jeg gerne have lov at hylde P.
Lehrmann Madsen,Køge.Jeg har
ikke foretaget nogen statis
tisk undersøgelse,men alIige
vel tror jeg,at Lehrmann har
den flotteste danske cricket
rekord - i trofasthed og tje
nersind overfor sin idræt.
I en alder af 73 fik Lehrmann
i slutningen af marts lov at
trække sig ti I bage som for
Lehrmann Andersen
mand for Køge Kricket Klub.
45 år i Køges tjeneste.
Han blev hyldet med gaver og
Sommetider kan det være en
takketaler,men det kunne kun
hård tørn at skuI I e være I e
.blive en fattig tak fra den
verandør af stort og småt tiI
klub,der skylder Lehrmann alt.
dette blad.Læserne har måske
Lehrmann har været formand i
følt det på samme måde,når de
Køge i samfulde 35 år.Og ikke
skul le gennem udgydelserne.Og
nok med det - han var med tiI
jeg havde faktisk tænkt mig,
at stifte Køge for 45 år si
at Iæserne stort set sku I I e
den og sad de første 10 år i
have fred for mig efter Ole P. klubbens bestyrelse.Kort sagt

- 45 år i Køges ledelse.At
han også har tjent DCF skal
kun nævnes for at fuldstæn
diggøre biIledet.Han virkede
i bestyrelsen fra 1957 tiI
1964 og varetog bl.a.det Ii
det misundelsesværdige job
som dommeransætter,Iigesom
han har været en af DCFs
fIittigste og mest agtede
dommere.-Ordener hænger mnn
på idioter,har Lehrmann al
tid sagt,så nogen officiel
hyldest har han ikke fået.
Han kunne dog ikke forhindre
at man i Køge på generalfor
samIingen udnævnte ham tiI
klubbens første æresmedlem.
Og hvis han ikke skulle væ
re det, hvem pokker sku IIe
så?Kære Lehrmann - tak er
kun et fattigt ord,men det
er godt nok,når man virkeIig mener det.
Søren Nissen
PS.!øvrigt har Lehrmann lo
vet,at han som sædvanIig er
på cricketstadion i sommer.

For 8.gang i træk - og be
klage!igvis måske den sid
ste - mødes veteranerne fra
Forty Club,England,Sti11 Go
ing Strong, HoI Iand,og dansk
XL Club for at afgøre de
sportsIige og se I skabeIige
me IIemværender.
Disse hidti I årIigt tiIbage
vendende begivenheder viI
forhåbent I ig ikke få en brat
og definitiv afslutning med
årets trekantmatch,der fin
der sted i Odense (Stadion
vej) I5.,16.og I7.ju I i,men
klubbernes ledelser har måt
tet se i øjnene,at det af ø
konomiske og andre grunde
viI kunne være vanskeIigt at
fortsætte med en ubrudt ræk
ke af sammenkomster.Det er
derfor tanken,at fremtidige
arrangementer ska I knyttes
ti I sær Iige lej Iigheder,så
som k Iub- eIIer byjubiIæer.
Programmet for Odense-festi
valen ser således ud:
12.ju Ii i Skanderborg:
Evalds XI-Sti11 Going Strong

Kære Lehrmann

SOM EN
FUGL
FØNIX ••.

'estjyden Esbjerg tager imod
1ed maner i 1. division

✓ em blev ikke overrasket,
3 Vestjyden fra Esbjerg
3ndt 2.division sidste
-?
✓ em vi I ikke b Iive over
3sket,når de i år skal
)ille mod Vestjyden i I.
ivision i Esbjerg?
n det er over resultaterne
Dr vi slet,slet ikke spå
n,men enhver besøgende
i I med garanti blive over
"sket over de klubhusfor
)ld Vestjyden nu kan byde
�.På 98 dage har medlemmer3,unge som ældre,med Orla
iehl som en utrættelig ko
-dinator og igangsætter,
3jst et klubhus på 280 kvm,
1or man før kun rådede o3r et halvt hundrede.

�DBYGGET KASTEGARD
)de omklædningsforhold,et
1ggeligt klublokale,men

�kker træningsmulighed ...

Så smukt mødes gæsterne af Vestjydens nye selvbyggede klubhus i Esbjerg ldrætapark.

fremfor alt en "indbygget"
kastegård,30 m lang med 20 m
tæppe - her er noget at øve
sig på,også for andre.Med di
rekte adgang fra omklædnings
rum og med rigelig plads ti I
rekvisiter - jo,det er impo
nerende.Hver en stump af sel
ve opførelsen er lavet af
medlemmerne selv i de tørste
tre måneder af 1976 - en en
ke It lørdag var ikke færre
end 32 mand igang.Man har
bygget "rundt om" det gamle
klubhus,så det stadig eksi
sterer,men megen Iighed mel
lem det og det nye er der ik
ke.

(foto: Uge-avisen, Esbjerg)

Huset,der er en del af Es
bjerg ldrætspark,har vel en
værdi af en ha Iv mi I Iion
kroner,men så meget har Vest
jyden,takket være sine med
lemmers iver ikke sat i det.
Orla Biehl har været en ørn
ti I at snuse sig frem ti I
materialer og halvfabrikata
medlemmer med den fornødne
håndværksmæssige kunnen selv
kunne tage sig af.15-16 mand
har næsten konstant været
med i byggeriet og mange
andre af de ca.150 medlemmer
Vestjyden har,har på den e
ne e I Ier den anden måde gi vet en hånd med.Klubhuset

;tår vel i ca.160.000 kr,og
jeraf er de 102.000 plus
10.000 tiI beplantning m.v.
�ammet fra kommunen.Pengene
)ehøver altså ikke at være
;tore,bare man viI noget
;elv - og det viI man i Es
)jerg.
<AGER PA BORDET
)en 3.apriI blev byggeriet
raget i brug ved en recepti
)n,hvor mange af Esbjergs i
jrætsvenner med borgmester
1enning Rasmussen i spidsen
nødte op for at gratulere og
Dnske det nye I .divisions
,old held og lykke.
)m aftenen fejrede Vestjyden
jem,der har været med tiI
)yggeriet ved en animeret
fest - smukt garneret af E
~ik Abrahamsens iivfulde klub
)g byggesange og med DCFs
1æstformand Søren Nissen som
festtaler.

1an priste Vestjyden for det
;tørste frivilligge byggear
)ejde i DCF og sagde videre
)I .a.at der egentIig også
)urde have været kager på
fot koIde bord:
-Det var nemIigen "revoluti
::>n" på et konditori,der er
;kyld i,at vi sidder her i
fag.2.juIi 1919 samIedes en
IiIle skare cricketinteres
serede på Poulsens kondito-

ri,brød ud af den hensygnen
de EB 1898 og stiftede Vest
jyden.
FUGL FØNIX
Crickets skæbne i Esbjerg har
siden været omskifteIig,men
jeg tror ikke,vi kan finde
mange danske idrætsklubber,
som fra nærmest at have væ
ret udslettet,i den grad har
hævet sig som Fugl Fønix af
asken,sagde Søren Nissen.
Han mindedes Vestjydens før
ste år i de mere lokalt præ
gede turneringer,nævnte nog1e af Iederne fra den gang
og kom også ind på de van
skeligheder og kriser,klub
ben har været ude for,samt
de mange gode spiIIere,Vest
jyden gennem årene �ar fastret - b I • a. Ejg i I NieIsen,
Olaf Berthelsen,Anders Mose
og Car I MoriId.
-Hvor mange foruden mig var
mon tiI stede på Gentofte st
adion den ulyksalige dag
1955,hvor I slog B 93 og
rykkede op i I.division.U1yksaI ig,fordi jeg tror I
var et svagere hold end B 93.
For jer blev det trange ti
der,for B 93 trangere, idet
klubben opgav ævred.I kom
nok engang,ikke mindst tak
ket være Abrahamsen, i I .di
vision,neml ig i 1959,men op
holdet blev Iiqeså kortva-

Borgmester Hg. Rasmussen lykønsker Vestjydens formand, Ferd. Ankersøe med det smukke
(Foto: Uge-avisen, Esbjerg)
resultat.

rigt som første gang og 60'
erne var ikke lyse.Men plud
selig er I her igen,med
blomstrende ungdom,første
pladsen i 2.division sidste
år og nu dette byggeri,sag
de næstformanden.
OLIEMØLLENS PAKHUS
Men for de ældre af jer er
indendørs kastegård i Es
bjerg nu ingen sensation.I
1939 lavede I to båse i Ar�
hus Oliemølles pakhus.Det
havde måske betydning for,
at I året efter afmeldte
jeres eneste hold,men sådan
går det ikke dennegang,slut
tede Søren Nissen,der over
rakte en gave fra DCF tiI
Vestjydens formand Ferd.An
kersøe og takkede ham,samt
de andre,der har været le
dende i byggeriet,bl.a.Or
la Biehl,Erik Abrahamsen,
N.J.Svane,Knud Hansen og
Carlo Hansen.
Formanden,der havde budt
velkommen,rundede af og E
rik Noer takkede på spil
iernes vegne f�r de nye
gode faciliteter.Facili
teter,som han og hans kam
merater altså selv har væ
ret med tiI at sørge for.
ola.

God propagandæ
Holstebro Cricket Club har
fået en fin ide - klubben
har lavet en propagandapl
akat for cricketspiIlet tiI
ophængning i skoler,idræts
haller,biblioteker og an
dre steder,h"or ungdom fær
des.For Holstc ~os eget ved
kommende har initiativet gi
vet resultat,idet man nu
kan stiIle to ungdomshold
mod et "halvt" sidste år.
HCC har været så forudseen
de at få trykt så stort et
oplag,at plakaterne også
kan komme andre kI ubber tiI
gode.Måske ti I salg hos ung
domsmedlemmerne,måske ti I y
der I igere propaganda for
ericketsporten.Interesserede
kan kontakte Jens P.Johansen
Hartmannsvej 153, 7500 Ho I ste
bro.

PROBLEM MED KUNST
PITCH KAN KLARES
England har man længe væ
et igang med forsøg med så
aldt kunstige pitche.Det er
iIsyneIadende ikke gået op
8, moderlandet,at man i Dan
ark for længst har fundet en
iIfredsstiIIende erstatning
or græs.NemIig vore måtte
itche med tennisgrusunder
ag.
en selvfølge! ig - vore måt
epitche er ikke vedIigehol elsesfrie - og mangen en
ræningstime i en bås med en
uIIet måtte og ujævn pitch
ar været rædselsfuld.Har
an ikke lyst at vedIigehol
e træningsanlæget med bl.a.
and i ng,tromIing,nyt tennis
rus m.m. - eller viI man
ave en rigtig indendørsitch - findes der nu en ti 1redsstiIIende Iøsning.
Idrættens Hus i Brøndbyer
e findes et indendørs træ
ingsanlæg med to perfekte
et.DeriI var som underlag
øbt måtter,men DCF har hid
iI ikke kunnet anvende net
ene,fordi man ikke kunne stå
ast på måtterne,der gled,
amtidig med at boldens op
pring var alt for hurtigt.
CF har nu fra et engelsk
irma anskaffet to såkaldte
Recticel"-måtter.De består
f en stofIignende grøn over1ade med et gummi Iignende
nderlag og de viser sig at
ære ideel le tiI formå let.
pspringet rimeIigt højt og

Gørtlervej 1
5

overmåde godt for gærdespi 1leren,der altid kan spiIle
sine stød.Kasterne er måske
ikke heIt så tiIfredse,fordi
"Reetice I" ikke giver megen
skruning.Lagt på et cement
underlag,som firmaet fore
skriver,viI jeg dog tro at
opspringet bliver helt natur
tro.
"ReeticeI"-måtterne sIider
ikke så meget på boldene som
de normale kokusmåtter og
kan holde 5-6 år.Prisen for
en træningsmåtte på 2 x 10 m
leveret i Danmark,viI være
omkring 1500 kr.Det er dyre
re end en kokusmåtte,men
holdbarheden er længere og
man skaI ikke vedIigehoIde
underlaget.For klubber,der
forvej en har asfaIt- eIIer
cementpitch i træningsbåse
ne,viI det være en overordent1ig god anskaffelse.Også for
kIubber,der er utiIfredse med
træningsforholdene,fordi man
ikke har muIighed for at vedIigeholde tennisgrus-pitchene
ti I strækkeIigt,kan "Recticel"
anbefales.
For at få en sagkyndig udta
lelse om måtterne har vi
spurgt Esbjergs engelske træ
ner,den tidIigere testspiIler
Don Smith,der fortalte,at h-n
i sin skole har brugt dette
underlag i 5-6 år og at han
ikke kender tiI noget bedre,
bortset fra græs.
Nis.

9000 Aalborg

Værdifuld
instruktion
om bowling
Dansk Cricket Forbund har
fra England købt tre helt ny
e instruktionsfilm om kastning.De hedder "BowIing,the
basic action","Bowling - off
spinn" og "Bowling - leg spinr
Hver film spiIler ca.15 min
utter.Der er tale om rene in
struktionsfiIm,aItså først
og fremmest beregnet for in
struktører,Iigesom filmene
kræver et godt kendskab tiI
engelsk.Det tjener derfor næp
pe noget formål at vise fiI
mene for f.eks.ungdomsspiIIe
re,med mindre en kyndig for
lods har set filmene og kan
kommentere dem.DCF overvejer
at lade filmene tekste,men
det er kostbart og der er ik
ke truffet bestemmelse herom
endnu.FiImene er overladt
Dansk Idræts Forbund,hvortiI
henvendelse om leje skal ret
tes.

ERIK HANSEN,Nykøbing-formand
håber at tiIrejsende spiIIere viI vise større forstå
eIse for hjemmepubIikummets
reaktion og mener at tiIsku
erne i aI Ierhøjeste grad
er med ti I at skabe atmosfæ
re ved kampene.Dog vil man
i år uddele "score-kort",så
tiIskuerne bedre kan føIge
med i kampenes forløb.

Telefon (OB) 120477

SUCCES FOR »DE BLÅ« FRA ODENSE
�ør kvartfinalerne i dette
�rs pokalturnering ser fi1alen nøgternt vurderet ud
riI at komme tiI at stå
nellem sidste års to mes
;terskabsfinalister Svan10lm og AaB efter at den
�ne af sidste års pokalfi1alister Nyk.M.faldt af i
,vinget allerede i 2.runde.
�en alt kan ske - ikke
nindst i pokalcricket - det
�r "de blå" fra Odense det
:i IIerbedste bevis på.
3.divisionsholdet fra B 19
13 har vel ikke synderIigt
neget at prale at i de se1ere år,men man kan allere
je nu roligt kalde fynboer
,e "årets pokalhold" efter
:it mandskabet har slået bå
je Skanderborg og Arhus
fra I.division.Selvom 1913
ikke har 40 forud i kvart
finalen mod en anden over
~askelse,nemlig Fredericia
,kal man ikke forsværge at
fynboerne ikke også når se
nifinalen.Den kommet-• så ti I
:it stå mellem vinderen af
�ampen Hjørring-AaB og så
3r det sket - e IIer er det?
I den anden semifinale ser
jet efter bogen ud tiI at
blive et møde mellem KB
�g Svanholm,hvis da ikke
SvanhoIm II stikker en
kæp i hjulet og sørger for
:it den ene finaIist igen
2r fra Svanholm.
�en spændende bliver det
at følge B 1913 - også i
årets turnering.
Om pokaIturneringen eIIers
at det på nær tre kampe
2r lykkedes at afvikle al
le berammede matcher.
Fra I. runde kan noteres at
årets første century blev
tiI i kampen meIIem AB I
og Slagelse II,hvor Micha
el Lønhart tegnede sig for
IIO,mens Mogens PouIsen
kvitterede med at tage 3
AB-gærder på 3 hinanden føl
gende bolde. I Arhus'kamp
mod Kolding noterede John
Madsen sig for 82 pts på

kun 56 minutter,mens Pal le
Pedersen kun brugte 40 bol
de tiI at rydde 5 gærder
for 13 points.Desuden at
hverken Kertemindes eIIer
RoskiIdes total var noget
at skrive hjem om,at Ring-

steds 2.hold vandt over So
ranernes I.hold,at Næstved
just heller ikke briIlerede
ved gærdet og at et I.divi
sionshold,nemlig B 1909 blev
slået ud allerede i I.runde.
I næste omgang mødte B 1913
så Skanderborg og hævnede
dermed bysbørnene.19 I3 Iune
de sig ved de 40 forud,der
bragte holdt på 148.Skan
derborg blev nemIig stoppet
ved 147 - sidste gærde røg
på kampens næstsidste bold.
Desuden skal bemærkes at
titelholderne fra Svanholm
havde overraskende stort
besvær med Glostrup,der kun
manglede 8 points i sensa
tionen.Nyk.M.blev slået
klart af Hjørring,mens Svan
holm I I ekspederede Slagel
se.Det nyoprykkede 2.divisionshoId Si Ikeborg vandt
knebent over koIIegerne fra
Herning og endnu to I.divi
sionshold måtte melde pas
nemIig Chang og Esbjerg tiI
henholdsvis AaB og Arhus,
mens Ringsted tegnede sig
for sæsonens hidtiI største
pokalscore med 281 for 5
mod Nyk.F.der tiI gengæld
måtte nøjes med den mindste
- nem I ig I8 pI u s tiIIæg.
I 3.runde blev fårene for
alvor skiIt fra bukkene,om
end der var et par tår,der
bed kraftigt fra sig.
D'herrer Eri .Hauge,Jørgen
Machon og Jørgen Hvidkjær
havde andeI i at Arhus måt
te nøjes med I06 aII out
mod B 1913,der med 40 forud
ikke havde de store proble
mer med at score de reste
rende 67 points.

Fredericia tog sig af Hor
sens,der havde haft walk o
ver i 2.runde.Horsens måtte
tage ti I takke med 124,hvor-

af tre mand lavede 102 og
kastningen var ikke mere
frygtindgydende,end at Fre
dericia kunne nå op for ta
bet af 6 gærder.Det nyopryk
kede 2.divisionshold fra
Frem havde alvor Iigt fat i
KB,der dog slap med forskræk
kelsen og en sejr på 9 po
ints.Jørgen Holmen og Steen
Lund havde e IIers gjort de
res skyldighed med 68 og 50,
Men det var altså Iige ved
ikke at række.AaB satte
scoringsrekorden op ti I 299
for 5 mod et ungt Viborg
hold Henrik Mortensen mang
lede to points i century
not out.Hvad der ikke lyk
kedes for ham lykkedes for
Johan Luther der med 143
not out bidrog væsentligt
tiI Svanho Ims points-orgie
mod Ringsted I I.Hjørring
vandt en so Iid sejr over
Silkeborg,mens Ringsted og
AB gav hinanden en vaske
ægte pokaldyst - Ringsted
lagde for med 137 og AB nå
ede på kampens sidste bold
Iigeledes 137 points,men
da AB havde 4 ubrugte gær
der gik akademikerne vide
re.
Summa sumarum efter de tør
ste runder:Fem hold fra I.
division,et fra 2.og to fra
3.division klar til kvart
finalerne.Og de mødes som
følger:
AB 1-Svanholm I
KB 1-Svanholm II
Fredericia-B 1913
Hjørring-AaB.
ola.

MARIUS SØRENSEN,89-årig
cricketinteresseret Skander
borgenser fik ved SBs gene
ralforsamling et erindrings
bat som tak for økonomisk
støtte tiI Skanderborgs dren
gehoI ds tur tiI England.På
samme generaIforsamIing fik
EVALD MØLLER iøvrigt en e
rindring for 25 års indsats
for Skanderborg.

DRENGESTÆVNE
i Glostrup den 19. og 20. juni 1976
TIi alle crlcketledere
Denne annonce er en indbydelse til alle cricketklubber i Danmark til del
tagelse i Danmarks største drengestævne, der hvert år bliver arrangeret
af Glostrup Cricket Club.
Det er første gang, vi prøver med en indbydelse til samtlige clubber,
men vi synes, at de stævner, vi hidtil har afholdt, har været en så stor
succes, at endnu flere drenge må have den oplevelse, det er at møde
så mange nye hold i løbet af de 2 dage, stævnet varer.
Stævnet afholdes i weekenden lørdag den 19. og søndag den 20. Juni
1976. Turneringen afvikles i stil med A-række reglerne, turnerings
program og regler vil blive tilsendt clubberne efter tilmeldingen (der er
minimum 3 kampe pr. hold).
Ingen tllmeldlngsgebyr
Glostrup Cricket Club arrangerer billig overnatning.
Der spilles om »Supporter« pokalen, der de foregående år er vundet af
Frem, Svanholm og Viborg.
Yderligere oplysninger kan fås hos Thor Jensen 02 - 73 02 54 eller Per
Hansen 02 - 96 41 83.
TILMELDING til Thor Jensen, Strandfogedvej 9, 2660 Brøndby Strand
senest FREDAG DEN 4. JULI 1976.

Chang frem i
junior-cup'en
Den jysk/fynske juniorcup
kom igang,omend med nogen
halten.Enten er en række
af kampene ikke blevet
spi Ilet eller også har man
ikke viI Iet uI ej Iige sig
med at sende indberetnin
ger ind til turneringsle
delsen.
Men efter hvad vi umiddel
bart kan finde ud af skul
le puljevinderne være Es
bjerg,B 1913,Skanderborg,
Viborg og Chang.Af disse
har Skanderborg virket
mest overbevisende,men
dog ikke mere,end at hol
det i finalerunden klart
blev besejret af Chang.
De hidtidige resultater:
JYSK/FYNSK JUNIORCUP
25.april:
PULJE A:
ESBJERG over HUSUM med 139
points.Esbjerg 171.C�rsten
Griegel 31+,Mogens Schrader
30+,Walter Peters 2 for 14.
Husum 32.Henning H.Petersen
2 for 2,Karsten Griegel 2
for 4,Bj.Stage I for I.

TELEFON (01) TRIA 6200
HVIDOVRE AFD. GL. KOGEVEJ 374. 2650 HVIDOVRE
TELEFON (01) 78 67 08

WANTED DEAD OR ALIVE
Dommere søges desperat til følgende kampe:
9/5
14/5
30/5
5/6
19/6

i Holstebro
i Esbjerg
i Kerteminde
i Aalborg
i Århus

27/6 i
1/8 i
8/8 i
15/8 i
29/8 i

Holstebro
Holstebro
Holstebro
Odense
Holstebro

80,00 kr. i dommerhonorar + 0,50 i kilometertakst.
Henvendelse:
Peder Johansen
Doktorvænget 9 1 th.• 7500 Holstebro• tlf. 07 - 42 84 46

PULJE B:
B 1909 over B 1913 med 39
points,men kampen tabt af
B 1909,der brugte ældre spil
iere på dispensation.B 1909
91,M.AI i 24.Bent Andersen 3
for 9.B 1913 52,Preben Ras
mussen 17.A.Lohmann 4 for 8.
B 1913 over KERTEMINDE med
19 points.B 1913 78,L.H.Pe
tersen 28.Bj.Rasmussen 3
for 10,Jan Pedersen 3 for 15.
Kerteminde 59,Torb.Rasmus
sen 14,John Larsen 3 for 12.
PULJE C:
ARHUS over HORSENS med 3
points.Horsens 86,Carsten
Pedersen 16,Rene Jarland 2
for 5.Arhus 89.Keld Fonvig
IS.Morten Sodemann 2 for 13.

SKANDERBORG over ARHUS med
104 points.Skanderborg 152
for 6.Finn Krause 33,Torben
Steen 32,Jørgen Pedersen 22.
�rhus 48.Finn Krause 4 for
10,Lars Wittus 2 for 6.

NYK.M.over GRENA med 7 st.
gærder.Grenå 84 (+40).Kim
Nielsen 45,Flemm.Poulsen 2
for 16.Nyk.M.128 for 3.Bj.
Jensen 64,Peter Dalgaard
28+.

116.Keld Kristensen 28,Jens
Priess 25.Flemm.Dalager 3
for 11,Jan Koch Rasmussen 2
for 11.B 1909 I 6!J,.Jørgen St
Larsen 2 for 4,Jens Priess
3 for 18.

1KANDERBORG over HORSENS
ned 124 points.Skanderborg
167,Torben Steen 33,Leif
�ielsen 32,Finn Krause 30.
70rsens 43,Morten Sodemann
16.Per Rasmussen 5 for II,
crik Juul 2 for 8.

17.apriI:
FREDERICIA over KERTEMINDE
med 124 points.Fredericia
148 (+40),Kurt Østergaard 48
Jan Østergaard 25.Søren Klok
ker 2 for 3.Kerteminde 24
(+40).Steen Østergaard 4 for
6,Peder Østergaard 3 for 6.

ARHUS I over KOLDING med 89
points.Arhus I 194 for 5.
John Madsen 82,Steffen Mei
bom 68+,Erik Eyvind 32+.Kol
ding 65 (+40).Lars Mathiasen
2 for I, PaI I e Pedersen 5 for·
13.

::iu LJ E D:

VIBORG over NYK.M.med 15
points.Viborg 114.Jan An
jersen 30+,Flemm.Agerskov
30.Nyk.M.99.Flemming Poul
sen 33+,Tommy Nielsen 24.
Jeppe Sør-esen 2 for 21.
VIBORG over DRONNINGBORG
uden kamp.
�YK.M.over DRONNINGBORG
Jden kamp.
::,ULJ E E:

:HANG over HJØRRING med 5
3t.gærder.Hjørring 123 for
5.Jesper MoriId 30,Karsten
<ristensen 27.Chang 124
for 5.John Tørring 32,
;ert Christensen 31,Klaus
�.Sørensen 26+.

I.maj:
:HANG over SKANDERBORG med
7 st.gærder.Skanderborg
55,Leif Nielsen 30,Per Ras
nussen 23,John Tørring 3
for II.Chang 86 for 3.Gert
Kristiansen 27+,John Tør
ring 22+.

�esultater

::,OKALTURNERINGEN:
I.RUNDE:
SKANDERBORG II over HUSUM
uden kamp.
15.apri I :
70RSENS I over ESBJERG II
ned 7 st.gærder.ESBJERG II
51 (+40).Knud Hansen 35.P.
c.Hjort 4 for 21.HORSENS I
105 (+20) for 3.Erik Olesen
SO.John Payser 25.

SLAGELSE I over KØGE I med
4 st.gærder.KØGE I 82 (+40).
Benny B.Nielsen 37,Bo Chri
stiansen 3 for 9,Lindy Peter
sen 2 for 7.SIageIse I I07
(+20) for 6.Alf Sørensen 34.
Leif Hansen 4 for 26.
KB II over ROSKILDE med 166
points.KB 11 215 (+40) for
5.Søren Sørensen 84.Sten Len
hart 69.Roskilde 49 (+40).E
rik Michaelsen 2 for I,Mor
ten Blangstrup 3 for 6,Phil
i ip Pennard 4 for 17.

ESBJERG I over B 1909 II
med 3 st.gærder.B 1909 11 97
(+55).John Perann 52.Chr.An
kersø 2 for 8.Esbjerg I 152
for 7.Leif Øre 77+,Kurt Han
sen 41.
B 19I3 II over HORSENS II
med 33 points, B 19 I 3 II 70
(+55).Arne Grønvig 26,Erik
Jørgensen 3 for II,Torsten
Jensen 3 for II.Horsens II
37 (+55).Kaj Hansen 5 for
I I.

19.apriI:
GLOSTRUP I over AB II med 9
st.gærder.AB 11 69 (+40) for
7.Tony Hadersland 25.Thor
Jensen 2 for 5.Glotrup I 91
(+20) for I.Steen Thomsen
40+,Per Hansen 37.

VIBORG over HOLSTEBRO med
103 points.Viborg 160 (+20)
Jan Andersen 49,Patrick Jo
seph 25.Karsten Henriksen 2
for 9.Holstebro 57 (+40)
Jan Thorup 3 for 3,Mogens
Sørensen 4 for 8.

RINGSTED II over SORANER
med 51 points.Ringsted 11
118 (+40),L.Johansen 53.Per
Nørgaard 3 for 5.Soraner I
87 (+20).Frank Pearson 26.
H.Olsen 2 for 6,J.Dahl 3 for
13.

HERNING over ARHUS II med
4 st.gærder.Arhus II 31
(+40).Freddy Sangild 4 for 9,
Muhammed Abbas 3 for 5.Her
ning 59 (+20) for 6.Erik
Madsen 2 for 7.

RINGSTED I over NÆSTVED med
9 st.gærder.Næstved 27 (+40)
Claus Rasmussen 3 for 7,Jan
Hansen 4 for 12.Ringsted I
70 for I.Henning Bergh 40+.
AB I over SLAGELSE II med 152
points.AB I 242 for 8.Micha
el Lønhart 110,Niels Talbro
77.Mogens Poulsen 5 for 30.
Slagelse 11 50 (+40).Ole Hel
mersen 5 for 8,Niels Nørre
gaard 2 for 10.
SKANDERBORG I over B 1909
med 48 points.Skanderborg

24.april,
AaB over CHANG med 79 po
ints.AAB 157 for 5.Carsten
MoriId 73,Henrik Mortensen
34,Hardy Sørensen 33.Chang
78 for 8.Henning Olsen 2 for
I2.
2.RUNDE:
AaB over HJØRRING II uden
kamp.
HORSENS I over B 1913 li
uden kamp.
1

4. apriI:
VANHOLM I over GLOSTRUP I
ed 7 points.Svanholm I 164
ichael Pettersson 46,Lars
ansen 34,Finn Nistrup 28.
ene Thomsen 4 for 40.Glo
trup I 137 (+20).Rene Thom
en 54,Lennart Nielsen 25+.
lemm.Søegaard 2 for 19.
B II over SVANHOLM III med
9 points.KB Il 136 (+40).
øren Sørensen 74.Jørn B.
ielsen 4 for 28.Svanholm
11 117 (+40).Jens Bisgaard
O+.John Holmes 5 for 17.
REM I over FREM I i med 68
oints.Frem I 198 (+20).A.
heema 43,K.Latif 39.J.Vira
en 28.Kaj Hjorth 2 for 18.
rem 11 95 (+55).Z.Khan 30.
.Cheema 2 for 8,Finn Mad
en 4 for 28.
1913 I over SKANDERBORG I
ed I point.B 1913 I 108
+40).Jørgen Hvidkjær 52,Le
f Jensen 29.Jens Priess 4
or 21.Skanderborg I 147.
o Jepsen 26,Jens Kampp 25.
.Hvidkjær 3 for 35.
RHUS I over ESBJERG I med
4 points.Arhus I 125.Jan
eier Andersen 25.Chr.An
ersø 2 for 7,Anker Ankersø
for IS.Esbjerg 71.Lars
athiasen 6 for 13,Jørn Be
er Andersen 4 for 14.
REDERICIA over SKANDERORG II med 7 st.gærder.
kanderborg II 73 (+40).Pe
er Østergaard 3 for 16,Bent
adsen 3 for 19.Fredericia
4 (+40) for 3.Per Eskildsen
8.
IBORG over DRONNINGBORG med
st.gærder.Dronningborg 74
+40).Jan Thorup 3 for 17.Vi
Jrg 97 (+20) for 2.Leif Bu
k 53+.
JØRRING I over NYK.M.med
9 points.Hjørring I 130.
laus Buus 42,Mog.Uhrskov
3,Jens Holmsbjerg 30.Sø
en Damgaard 2 for 6.Nyk.M.
I.Bruno Nielsen 2 for 3,
laus Buus 3 for 10.

25.april:
RINGSTED II over SORANER II
med 10 st.gærder.Soraner II
77 (+55).S.Nørgaard 46.Max
Nielsen 4 for 27.Ringsted
11 93 (+40) for O.Max Niel
sen 50+,Frede Nielsen 36+.
RINGSTED I over NYK.F.med
223 points.Ringsted I 281
for 5.Per Vinding 138+,CI.
Rasmussen 63,Per Nielsen 33
Nyk.F.18 (+40).Jan Hansen
6 for 8,Ebbe Hansen 3 for [.
AB I over GLOSTRUP II med
107 points.AB I 242 for 6.
Lars Persson 63+,Niels Tal
bro 46,0le Helmersen 34+.
Jørgen Hansen 3 for 32.Glo
strup 11 95 (+40).Ole Ro
land 27.Bj.Rossen 4 for 3.
SVANHOLM II over SLAGELSE I
med 66 points.Svanholm li
157 (+20).Henning Hansen 68
Poul TransbølI 32.Slagelse
91 (+20).Leif Sørensen 45.
Henrik Lam 6 for 4.
KB I over KØGE II med 3 st.
gærder.Køge 11 66 (+55).H.
K.Lohmann 2 for 5,Torben
Ankjærgaard 3 for IS.KB I
122 for 7.Per Sørensen 41.
SILKEBORG over HERNING med
10 points.Silkeborg 145 (+
20).Bj.Rasmussen 63,Sv.Age
Jepsen 35.Herning 135 (+20)
John Simonsen 63,H.P.Fenger
26.Bj.Rasmussen 2 for 12.
3.RUNDE:
I.maj:
SVANHOLM II over KB II med
7 st.gærder.KB li 78 (+40).
Leif Andreasen 20,Klaus Fre
deriksen 3 for 17,Peter
/ Schmidt 3 for 20,Jan B.Niel
sen 2 for 13.Svanholm 11
101 (+20) for 3.Henning Han
sen 50+,Leif Hansen 24+,
Leif Andreasen 2 for 20.
KB I over FREM I med 9 po
ints.KB I 205 for 5.Jørgen
Halmen 68,Steen Lund 50,Al
lan Schultz 36+.Frem I 176
(+20).Finn Madsen 55,K.La
tif 38.Per Sørensen 3 for
31.

AaB over VIBORG med 148 po
ints.AaB 299 for 5.Henrik
Mortensen 981Hardy Sørensen
87,Per Terp 40,Henrik Esper
sen 38.Viborg 13i (+20).
Leif Busk 32,Jan Andersen
28,Peter Carroll 22.Henrik
Mortensen 3 for 13,Henning
Olsen 3 for 31.
2.maj:
SVANHOLM I over RINGSTED 11
med 146 points.Svanholm I
248 for !,Johan Luther 143+
Finn Nistrup 51+,0le Morten
sen 42.Ringsted li 62 (+40).
Max Nielsen 21.Ole Morten
sen 2 for 9,Morten Petters
son 2 for 12,Flemming Søe
gaard 5 for 34.
AB I over RINGSTED I med 4
st.gærder.Ringsted I 137.
Per Nielsen 45,Per Persson
35,Per Vinding 31.Per Mar
cussen 4 for 35,Bj.Rossen 2
for 16,0le Helmersen 3 for
34.AB I 137 for 6.Niels Nør
regaard 51+,Lars Christensen
30.Jan Hansen 2 for 25.
B 1913 I over ARHUS I med 5
st.gærder.Arhus I 106.Erik
Eyvind 22,Hans Frantzen 20.
Eri .Hauge 3 for 19,Jørgen
Machon 3 for 20,Jørgen Hvid
kær 2 for 18.B 1913 I 69
(+40) for 5.Leif Jensen 30,
Eri .Hauge 20.John Madsen 2
for 5.
FREDERICIA over HORSENS I
med 4 st.gærder.Horsens I
124 (+20).Gert Hansen 49,Sv.
A,Petersen 29,Erik Olesen
24.Erik D.Andersen 3 for 8,
Finn Kirkeby 3 for 35.Frede
ricia 105 (+40) for 6.Kurt
Østergaard 37+.Erik Olesen
2 for 21,O.Joseph 2 for 24.
HJØRRING over SILKEBORG med
85 points.Hjørring 183 for
7.Jesper MoriId 71,Peer Mor
iId 47.Bent Andersen 3 for
27.Silkeborg 78 (+20) for 8.
Lars Nøhr 21+.K.Buus 2 for
10,Bruno Nielsen 2 for J2,
Torben Stetkjær 2 for 14.
Wilh. Burmesters Bogtrykkeri at,

