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NÆSTE ÅR? 

Her ses måske noget af dansk cric
kets fremtid. Nyk. M.s danske lille
putmestre giver en af de domine
rende spillere, Karl Ejnar Poulsen 
himmelspjæt. (Foto: P. E. · Bilstrup) 



OMKRING POKALFINALEN: 

KB's klage blev afvist 
Dansk Cricket Forbunds ordens- og 
amatørudvalg har 28.september af

sagt følgende kendelse i den af 
Kjøbenhavns Boldklub indankede af
gørelse vedrørende pokalfinalen 

1976: 

-Ved skrivelse af 27.8.76 har Kjø
benhavns Boldklub påklaget den af 

bestyrelsen for Dansk Cricket For

bund ved skrivelse af lo.august
1976 trufne afgørelse vedr.fast
sættelse af datoen for pokalfina
len 1976 mellem KB og AaB,herun
der i skrivelsen pålagt KB en bø

de på kr�200,oo.
KB har som grundlag for at ind

bringe sagen for Amatør- og Or

densudvalget - selvom man er be

kendt med,at forbundets bestyrel

se endeligt afgør alle spørgsmål
vedr.turneringen - påstået at be
styrelsen ved afgørelsen af sagen 
har bygget sin afgørelse på usag
lige motiver og at afgørelsen
dermed er ugyldig (magtfordrej
ning).
Klageren påstår,at Dansk Cricket 
Forbund ensidigt har fastsat spil
ledatoen i AaB's favør,idet man 
ved fastsættelse af spilledatoen

har frataget KB ret til en for
handlingsløsning,som forbundets 

bestyrelse i sin skrivelse af 28.
7.76 havde givet tilsagn om.
KB's klageskrivelse af 27.8.76 har 

været forelagt Dansk Cricket For
bunds bestyrelse til udtalelse og 
forbundet har i skrivelse af 6.9. 

76 imødegået klagen og bestrider 

ensidigt at have handlet i AaB's 

interesse. 
Forbundet henviser til,at de to 

klubber AaB og KB har forhandlet 
om fire forskellige datoer for 
afvikling af finalen,idet dog hver 
klub har fastholdt to forskellige 

datoer og det påpeges,at det 
mundtligt overfor begge klubber 
er tilkendegivet,at uanset forbun
dets principielle stilling var,at 
kampen burde afvikles før den 
ordinære turnerings afslutning,så 
ville datoen den 11.-12.september 
kunne godkendes,hvis de to klub

ber kunne blive enige herom. 
Den fastsatte spilledato lørdag 
den 21.8.76 stiller begge klubber 
lige,idet begge dagen efter skul
le spille en danmarksturnerings

kamp. 
Amatør- og ordensudvalget finder 
ikke,at der af KB er fremført til 

strækkelige omstændigheder,der 
kan ændre det principielle,at for

bundets bestyrelse er eneafgørende 

i alle spørgsmål turneringen ved
rørende,og man fremhæver i denne 

forbindelse yderligere,at amatør

og ordensudvalgets kompetence,som 
er fastlagt i lovenes§ 13 heller 

ikke giver hjemmel for at pålægge 
forbundets bestyrelse at fastsæt
te en anden dato for afvikling af 

pokalfinalen 1976 eller ændre be
styrelsens bestemmelse om,at KB 

for udeblivelse fra pokalfinalen 
er pålagt en bøde på kr.200,- som 
fastsat i skrivelse af 16.8.76,i
det Cricket Forbundets afgørelse 
alene er sket med hjemmel i tur
neringsreglement § 16,jfr.regle
ment for pokalturneringen§§ 4 og 
7. 
Herefter bestemmes,at den af Kjø

benhavns Boldklub i skrivelse af 
27.8.76 indgivne klage mod Dansk 
Cricket Forbunds bestyrelses afgø
relse vedr.afholdelse af pokalfi

nalen 1976 afvises. 

Amatør- og ordensudvalgets afgø
relse kan inden 4 uger appelleres 

til Dansk Idrætsforbunds amatør
og ordensudvalg v/højesteretssag
fører Børge Kock,København. 
Amatør- og ordensudvalget finder 
dog anledning til at henstille 
til Dansk Cricket Forbund at den 
Kjøbenhavns Boldklub idømte bøde 
kr.200,- frafaldes,idet udvalget 
finder,at bødepålæg under de giv

ne faktiske omstændigheder burde 
fraviges. 

Århus den 28.9.76 
(sign) .Knud Nielsen,Erik Hyld

strup,Henry Nielsen (suppleant). 

Internationalt program 1977 
Dansk Cricket Forbund regner med 

et ret så omfattende internatio
nalt program i 1977.Med den nye 
turneringsinddeling skal de in
ternationale kampe gennemføres 

i juli måned. 
DCFs bestyrelse har foreløbig 
foreslået modstanderne følgende 
datoer,som altså ikke kan siges 

at være endelige,før der kommer 
accept fra de respektive forbund. 
Men planen er at landsholdet 
skal spille i Skotland i tiden 
11.-18,juli.Her er foreslået to 
en dages-kampe før den afslutten
de tre dages-landskamp. 
Det hollandske landshold kommer 
til Danmark,hvor det forlængst 
er afgjort at Vestjyden Esbjerg 
skal være vært - man håber så at 
Esbjerg for tilfældet kan gøre 
sin bane bare en lille smule stør

re.Landskampen skulle spilles 22. 
-23,og 24.juli.

Samtidig regner DCF med at kunne 
sende hold til Tyskland og Sveri
ge,formentlig nærmest hvad der 
må kaldes B-landshold,fortrins
vis yngre spillere,men suppleret 
med folk,der måske står i rækken 
lige efter selve landsholdet.
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Det er tanken at der skal spilles 

mod BAOR 16.og 17.juli og mod RAF 
enten lige før eller lige efter 
denne dato.Desuden regner man med 
at kunne sende et hold til Sveri
ge som genvisit for det samarbej
de,der blev indledt i år.Denne 
kamp skulle i så fald spilles 23. 
og 24. juli. 

Det er også meningen at Danmark 
skal deltage i den såkaldte seks
nationers turnering for juniores 
og ungseniores i England.Kampene 
her afvikles formentlig i dagene 
30.juli til 4.august.Det er menin
gen at l.års seniores,2.og 3.års
juniores kan komme i betragtning
til dette hold.
DCF har også med tak modtaget en 
invitation til et internationalt 

drengestævne i Brighton,Sydeng
land,ligeledes omkring det ·-samme 
tidspunkt,altså 30.juli-4.august.
Stævnet arrangeres af Sussex sko

le cricket forbund og vil også
få hollandsk deltagelse.Det er 
tanken at disse hold skal udgø
res af drenge og l.års juniores.
Som sagt - de ovennævnte datoer
er ikke endelige,men man bestræ

ber sig på at det internationale 

program kan afvikles i de sidste 

tre uger af juli. 
På den hjemlige front kan det op
lyses,at det er planen at holde 

indendørs DM i Glostrup-hallerne 
den 3.april.Landsdels-drengestæv
net er fastsat til den 20.og 21. 
juni,efter at Glostrup CC har 

holdt sit drengestævne 18.og 19. 
juni, ola. 

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 n. Pris 60 

kr. årligt for medlemmer over 18 år, 30 kr. 

for medlemmer under 18 år. 

Flytning skal meddeles postvæsenet. Hen

vendelser om uregelmæssigheder I leve

ringen bedes rettet til Per Burmester. -

Giro: 709 43 02. 



Når vi bringer dette billede af det danske cricketlandshold før udrejsen til Nairobi er det dels for at alle kan beundre DCF-påklædningen, 
dels for at få sagt pænt tak til alle dem der på den ene eller den anden måde støttede DCFs Afrika-tur, det gælder bl. a. Gunn & Moore, 
Ltd, der skænkede cricketrekvisitter til turen. Direktør for G & M, Reggie Simpson, er en god ven af dansk cricket, kendt gennem XL
matcherne. Også Gray Nicholls gav tilsagn om et par bats. 

To 2. hold op i divisionerne 
Det bliver 2.holdene fra Frem 
og Hjørring,der afløser Næstved 
og Esbjerg II i de to 3.divisi
oner næste år. 
Det blev resultatet af de to op
rykningskampe,der sluttede, sæso
nen 1976 definitivt.Man kan må
ske mest beklage at en klub som 
Næstved måtte strække gevær,ikke 
på grund af styrken - der ikke 
var bedre - men fordi cricket 
måske får lidt sværere ved at o
verleve i Sydsjælland efter de
graderingen - lad os håbe at 
Næstved gør disse ord til skamme 
og vender tilbage i god form næs
te år. 
I nedrykningskampen mod Frem II 
var der bare ikke meget at stil
le op.Næstved lagde for med 92 
hvoraf kun Ole RØck Pedersen 
med 29 nåede over de 20.Næstveds 
gærdeside kunne ikke stå sig mod 
K_.Latif,6 for 42,og Leo Onink,4
for 38,og det sjællandske kaste
angreb var ikke farligt nok
mod Frem,hvis åbner Michael Pye 
gik not out med 38,mens 3.gær
det Rab Y-han scorede 33 not out
således at Frem passerede for 
tabet af kun et gærde. 

Hjørring II startede mad nøjag
tigt 200 mod Esbjerg II,5.gærde 
var først nede ved 157,Tom C.Ni
elsen scorede 38,Jens P.Morild 
36,Harry Pedersen 30 og Axel Mo
rild 28,Kun Esbjergs junior Mo
gens Seider kunne gøre noget 
ved vendelboerne - han tog 5 for 
50 og scorede derefter 42 for 
Esbjerg.Det var nok til at bli
ve topscorer,men ikke nok til 
at vinde kampen.Esbjergs 3.gær
de faldt først ved 81,men der 
var for lidt i resten,så den 
samlede score blev kun 113,Knud 
Hansen scorede 34.Jens P.Morild 
var bedste Hjørring-kaster med 
5 for kun 25,og så var Hjørrings 
mark iøvrigt helt oppe på dup
perne med seks greb. 
Dermed fik turneringen 1976 
følgende facit: 
Dansk mester:AaB,sølv:Svanholm, 
bronze:Alborg Chang.Ud af l.di
vision:KB og AB. 
Vinder af 2.division:Silkeborg. 
Ud af 2.division:Herning og So
rø. 
Vinder af 3.division øst:Køge, 
Ud af 3.div.øst:Næstved. 

Vinder af 3.division vest:Skan-

derborg II,ud af 3.div.vest:Es
bjerg II. 
Vinder af mellemrække øst og 
op i 3.div.øst:Frem II. 
Vinder af mellemrække midt: 
Horsens II. 
Vinder af mellemrække vest og 
op i 3.div.vest:Hjørring II. 
Dansk juniormester:Esbjerg. 
Dansk drengemester:Ålborg Chang. 
Dansk lilleputmester:Nykøbing M. 

ola. 

Officielt 

fra forbundet 
Forbundsformand Erling Froulund 
er flyttet til Nakskov og har nu 
følgende adresse:Maribovej 111, 
4900 Nakskov.Telf.03 - 92 12 66, 
hvilket er forbundets officielle 
adresse. 

Redaktøren af "Cricket",Ole P. 
Larsen er flyttet til Christians
gade 20,7800 Skive.Telf.er uæn
dret 07 - 52 50 95 og bidrag til 
bladet modtages fortsat meget ger
ne. 
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3 CENTURIES I EEN KAMP 
Crickethistorien er tykkere end 

de fleste andre idrætsgrenes hi

storie,fordi bedrifterne på ba

nerne er nedfældet i regnskabs

bøger.Hidtil har vpre regnskabs

førere dog holdt sig til at skri 

ve tal ned og notere,hvordan gær 

derne falder,mens beskrivelsen 

af en halvleg tilhører erindrin

gens verden. 

En enkelt af vores regnskabsfø

rere i den hjemlige l.division, 

Svanholms Lars Henriksen,fandt 

imidlertid,at det traditionelle 

system,der benyttes i DCFs regn

skabsbøger,ikke giver oplysnin

ger nok og ikke tilfredsstille

de hans trang til at få alt med. 

Han adopterede derfor det sy

stem,der bruges af den engelske 

radio og TVs specielt hyrede 

regnskabsfører ,,ed testmatcher

ne. Systemet fortæller alt,hvor

ledes pointsene scores,hvor i 

marken stødene ender,mod hvil

ken kaster poinsene laves,hvor 

hurtigt hver over kastes og me

get mere.Det kræver meget papir, 

mange blyanter,et par stopure 

og en regnestok,men så kan der 

også gives svar på alt. 

Lars Henriksen førte regnskab, 

da der blev sat et udråbstegn 

af de større i l.divisions hi

storie.Hvis min erindring ikke 

svigter - læserne er velkomne 

til at korrigere - er der nemlig 

ikke blevet scoret tre centuries 

i en l.divisionskamp,fØr Peter 

Palle Klokker,Lars Hansen og Jo

han Luther gjorde det i matchen 

Svanholm-B 1909.Kort tid efter 

præsterede Erik Olesen,Mabhoub 

Subhani og Actor Cheema det sam

me i 2.divisionskampen Horsens

Frem,men det er jo en anden hi

storie. 

Lars Henriksen kan fortælle den 

præcise historie om,hvordan de 

tre centuries blev scoret i 

kampen Svanholm-1909,ligesom 

han vil være istand til at for 

tælle tilsvarende,ud fra sine 

optegnelser,om samtlige de po

ints,der er scoret af med- og 

modspillere i alle Svanholms 1. 

divisionskampe. 

I forbindelse med denne artikel 

er de tre centuries optegnet.De 

fortæller en interessant histo

rie om de forskellige metoder, 

de tre spillere har benyttet.Det 

kan være en lære både for de på

gældende spillere og for modstan

dernes anførere m.h.t.markop·stil

linger og kastere,der bør benyt

tes. 
JOHAN LUTHERS century.Ialt 109 po

ints.Han modtog ialt 109 bolde i 

løbet af 164 minutter.Centuriet 

bestod af otte 4-rere,to 3-ere,10 

2-ere og 51 1-ere.Luther har alt

så scoret på 71 bolde ud af de 

109,han modtog - altså gennemsnit

ligt på hver "halvanden" bold.Med 

1-ere holdt han konstant scorin

gen gående,en ideel halvleg i den

situation,hans hold var i.Svan

holm havde fået til opgave at 
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score 236 points på 2 timer 40 mi

nutter,hvilket i overs blev til 

46,altså ca.5 points pr.over.Lut

hers points er scoret hele gærdet 

rundt,dette fremgår med overvæl

dende tydelighed af optegnelser

ne af,hvor hans stød endte.Dette 

understreger,at Luther er en af 

sit lands teknisk bedste gærde

spillere. 

LARS HANSENS century.Ialt 106 po

ints.Han modtog ialt 110 bolde i 

løbet af 137 minutter.Centuriet 

bestod af fire 6-ere,ni 4-rere,en 

3-er,ni 2-ere og 34 1-ere.Et me

re robust century end Luthers,

scoret på færre pointsgivende

stød (57) ,men til gengæld med fle 

re grænseslag end Luther.Af teg

ningen fremgår,at Lars Hansens 

stød væsentligst har været frem

over,men både i on- og i off-si

den.Han scorede på ca.hveranden

bold,han modtog.

PETER PALLE KLOKKERS century.I

alt 106 points.Han modtog 275

bolde i løbet af 287 minutter.Cen

turiet bestod af syv 4-rere,to 3' 

ere,17 2'ere og 38 1-ere.Han sco

rede på 64 bolde,altså ca.på hver

fjerde.Men mens først og frem

mest Luthers,men også Lars Han

sens centuries viser et temmelig 

stort slagrepertoire,fortæller 

tegningen B 1909s kommende mod

standere en hel del om,hvordan 

de skal stille marken op for at 

standse Klokker.Ud af de 64 po

intsgivende stød var kun de 18 

stød i off,mens de 46 lå i leg

siden.Det kunne selvfølgelig væ

re,fordi kastningen fortrinsvis 

lå i leg,men det var nu ikke år

sagen. 

Dette nye regnskabssystem kan 

således også benyttes til at 

fortælle en gærdespiller,om 

hvilke punkter han bør koncen

trere sin træning for at blive 

bedre. 

Lars Henriksen har ikke taget 

patent på sit system.Det for

klares nøje i en bog af Bill 

Frindall med titlen "Bill Frin

dalls scorebook" .Bogen kan be

stilles hos boghandlere,så 

hvis andre har lyst til at af

sløre med- og modspillere i 

tal og tegninger,så er mulig-

heden åben. Nis. 

JOHAN LUTHERS 109 NOT OUT 



LARS HANSENS 115 NOT OUT 

PETER PALLE KLOKKERS 106 -NOT OUT 
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Ikke givet 

at Danmark 

får 

world cup 

chance 

Mens Danmark forbereder sig på 
landskampmøder med Skotland og 
arvefjenderne fra Holland til 
næste år,med optimisme efter re
sultaterne mod Kenya,Østafrika 
og MCC i 1976,spekuleres der og
så på,om dansk cricket mon får 
en chance ved den næste World 
Cup,der skal afvikles i England 
i 1979. 

Spørgsmålet drøftes stadig i ICC 
den internationale cricket kon
ference,oplyser den danske repræ
sentant Doulgas Steptoe. 

-Danmark har sammen med Østafri
ka foreslået at de såkaldte as
socierede medlemmer - f.eks.Dan
mark,Holland,Gibraltar,Israel, 
USA,Argentina m.fl.spiller en
række kvalifikationskamp,opdelt 
i geografiske puljer,hvis vin
dere så kan spille mod hinanden 
om een eller to pladser i den
endelige World Cup-turnering,op
lyser Steptoe.

Den amerikanske repræsentant 
har imidlertid foreslået at al
le de associerede medlemmer,jeg 
tror der er 16 ialt,samles i 
England samtidig med at world 
Cup afvikles og der spiller en 
knock out-turnering mod hinan
den. 

Dansk Cricket Forbunds bestyrel
se finder en sådan afvikling 
alt for utilfredsstillende -
der er ikke meget ved at rejse 
til England,trække Canada eller 
Hongkong og så blive sendt hjem 
efter bare eet nederlag.Hvordan 
situationen omkring World Cup 
udvikler sig,er det således ik
ke til at sige noget endeligt 
om nu. 

DCF ville sikkert ikke have no
get mod en kvalifikationsrunde 
i 1978,der er forbundets jubilæ
umsår (25 år) ,men skulle det ik
ke blive til noget,bliver der 
formentlig tale om en udebane
landskamp mod Irland og måske 
et besøg i Danmark af det New 
Zealandske testhold,enten på vej 
til eller fra England - men det 
er som sagt først i 1978 og fo
reløbigt kun ønsker. 

ola. 
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Efter den ydmygelse står engelsk cricket: 

LIGE SÅ LAVT SOM PUNDET 

-

Den vestindiske gærdestar Viv Richards ses her i aktion. 
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Vestinderne - ydmyget af Austra

lien i serien,der sluttede 3-4 

måneder tidligere - er tilbage 

på crickettoppen. 

Under anførsel af Clive Lloyd 

tog vestinderne deres hævn mod 

stakkels England,hvis cricket 

efter dette s_tod næsten lige så 

lavt som Pundet.Vestinderne sej

rede 3-0 i sommerens serie i Eng

land og var bagefter overlegne i 

de endagskampe,der fulgte.Det 

var Englands værste nederlagsræk

ke hjemme side 1948. 

vestinderne ubestridte gærdestar 

var Viv Richards,hvis bat piske

de 929 points sammen,mens Andy 

Roberts og den nye fastbowler Mi

chael Holding skar englænderne i 

småstykker med deres 28 gærder 

hver.Så vestindernes prestige er 

genoprettet,mens engelsk cricket 

har det desperat hårdt og der 

kræves nyt blod på det engelske 

testhold. 

Den besejrede engelske skipper 

Tony Greig appellerede allerede 

lige efter serien efter engelske 

fastbowlere,for fastbowling var 

det englænderne.manglede og det, 

vestinderne vandt på.Mens vestin

derne i Australien var blevet 

tromlet ned af Lillee og Thompson 

så var de nu istand til at fyre 

deres egne kanoner af med en bra

gende effekt. 

Den seje engelske gærdespiller 

David Steele skrev i Evening 

Standard:"Når det drejer sig om 

ren og skær fart,er vestinderne 

de f,irende. Naturligvis er også 

aust�alierne en trussel,hvad kan 

de være andet med Lillee og Thomp

son,men alt i alt,så er jeg sik

ker på,at de ikke er så skræmmen

de som vesrinderne". 

England åbnede serien med at kal

de 45-årige Brian Close tilbage 

i håbet om,at han kunne tæmme de 

vestindiske fastbowlere,men det 

mislykkedes og Close blev sat af. 

Under den tredie test blev Close 

og hans 39-årige makker John E

drich kastet ud i en skærsilds

lignende omgang bumpers. 

-Det var som at være bundet til 

en skydeskive,sagde Close bagef

ter.Han lignede en såret kriger 

og tilføjede:-Jeg vidste ikke, 

hvor jeg skulle rammes næste 

gang'. 

Greig,den engelske anfører,sagde: 

-Jeg vil ikke kritisere dommerne

de har deres instrukser fra Lords

men jeg ved,at mine gærdespille

re langt fra var lykkelige for 

det,der skete. 

The Times cricketkorrespondent,

John Woodcock:-Dette har intet

at gøre med cricket,sådan som

det spil er tænkt spillet.

Dommeren Bill Alley sagde at Mi

chael Holding er verdens i øje

blikket hurtigste kaster,og til

føjede:-Jeg har aldrig set nogen

hurtigere.



Vestindernes skipper Lloyd vil�e 

ikke undskylde den bumper-taktik 

hans fastbowlere benyttede.Tidli

gere brugte fastbowlerne aldrig 

bumpere mod "hale-gærderne",men 

som Lloyd sagde:-De er gærdespil

lere allesammen,fra nr.l til nr. 

11. 

Holding tog i den sidste test 14 

gærder.Et højdepunkt for ham.In

gen anden vestinder har taget 

flere gærder i en enkelt test.De 

fire vestindiske fastbowlere,Hol

ding,Roberts,Daniel og Holder 

havde ved seriens slutning taget 

ialt 84 af de 91 engelske gærder, 

der blev fældet. 

Til kontrastfuld sammenligning: 

Englands førende kaster var spin

neren Derek Underwood med 17 gær

der,der i snit var mere end tre 

gange så dyre som Holdings. 

-Dette er fastbowlernes æra,sag

de den vestindiske manager Clyde

Walcott og ingen kunne modsige 

ham.

De vestindiske fart-triumfer i 

fortsættelse af Lillees og Thomp

sons bombardementer en sommer

tidligere i England,gjorde spin

bowling i test-cricket umoderne.

-Nutildags er gærdespillere for 

professionelle til,at slowbowle

re kan få det,som de vil have

det,sagde Walcott.-Gærdespiller

ne giver ikke stokke-chancer læn

gere,dette er fastbowlernes tids-

alder. 

Men synet af den vestindiske

fartdominans flyttede ikke spot

lightet fra Vivian Richards,se

riens gærde-triumfator.Richards

blev af englænderne kaldt den 

nye Don Bradman,efter hans massi-

ENGLAND ER IKKE 

LÆNGERE DADS ARMY 
"Dad's army" er det engelske test

mandskab blevet navngivet efter 

en populær TV-serie.Da englænder

ne stillede den 45-årige Brian 

Close og den 39-årige John Edrich 

op for at redde Union Jack mod 

vestindernes fartbatteri,var "bed

stefars hær" lige ved at blive slå

et til "invalidepensionisternes 

hær",men det var såmænd ikke for

di de yngre gjorde det meget bed

re,da de kom til.Men om dem ka_n 

man da håbe,at de kan lære det. 

Derfor måtte den engelske UK gå 

radikalt til værks,da holdet til 

vinterens tur mod Indien og Sri 

Lanka samt Australien skulle væl-

ges.UK havde det vanskeligt,fordi 

turen byder på fem test-matcher 
mod indernes spinbowlerangreb samt 

en enkelt test mod Australiens 
fartbowlere - denne sidste en ek

stra match puttet ind i programmet 

for at fejre 100-året for den før

ste testmatch mellem de to lande. 

Mest røre vakte det,at man sprang 

over David Steele,1975-s gærdehelt 

fra kampene mod Australien,forment

lig fordi hans sammenbidthed ikke 

formodes at give resultat mod de 

indiske spinnere. 

Fem fra det engelske hold har end

nu ikke debuteret,mens vicekaptaj

nen Mike Brearly kun har spillet 

ve halvleg på.291 på The Oval. 

Dette forbedrede hans topnote

ring på 232,nået tidligere i se

rien.Han sluttede med 106 points 
flere end nogen anden gærdespil

ler i en serie mellem England 

og Vestindien. 

Vestindernes afsluttende halvleg 

på 687 for 8 på The Oval var de

res største nogensinde i England. 

så rekorderne tumlede og tilsku

ermasser af dimensioner stormede 

til for at se Clive Lloyd's mænd. 

Hans kastere havde appel som 

sværvægtsboksere og hans gærde

spillere blev elsket af dem,der 

kan lide cricket. 

Jammerligt,var glosen man brug

te om englænderne.Deres kritike

re sagde,at det er nu eller al

drig,hvis den engelske UK skal 

bygge et nyt hold op. 

Age Tests 

Tony Greig (capt.) 29 47 

Mike Brearley (v.c.) 34 2 

Dennis Amiss 33 42 

Graham Barlow 26 0 

Geoff Cope 29 0 

Keith Fletcher 32 48 

Alan Knott 30 78 

John Lever 27 0 

Geoff Miller 23 1 

Chris Old 27 26 

Derek Randall 25 0 

Mike Selvey 28 2 

Roger Tolchard 30 0 

Derek Underwood 31 63 

Bob Willis 27 18 

Bob Woolmer 28 7 
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for England to gange. 

Holdet inkluderer Yorkshires 29-å
rige Geoff Cope,der i 1972 blev 
udelukket,fordi hans aflevering 
ansås for mistænkelig.Han arbejde
de intenst for at rette den og i 

1973 blev han atter accepteret. 
Turen giver Alan Knott chancen for 
yderligere rekorder.Hans 78 kampe 
for England er allerede rekord. 
Sæsonen i England var en publikums
træffer uden lige på grund af det 
vestindiske besøg.Selvom serien 

var fuldstændig ensidig,trak vest
inderne folk til. 

Derudover spilles som bekendt fire 

turneringer:County-,B&H,Gillette

cup samt John Player.Countyturne

neringen over tre dage er rugeste
det for testspillerne.Den spilles 

på hverdage og har derfor den mind
ste publikumsappel,men det er den 
rigtige turnering at vinde. 
I år blev det Middlesex,der i mang

foldige år for tomme bænkerækker 
på Lords har været regnet for et 
middelhold.Men under Mike Brealys 

ledelse blomstrede Middlesex .Fred 

Titmus - veteranoffspinner - hav

de en stor sæson og rundt om ham 

Somersets tragiske øjeblik. Få cm længere og Derek Taylor havde sikret Somerset uaf
gjort mod Glamorgan og dermed føårstepladsen i John Player-league. 

sprang andre talenter ud.Det blev 

til testdebut for fastbowleren Mi

ke Selvey og en gennembrudssæson 
for gærdespilleren Graham Barlow. 
Northhamptonshire vandt for før
ste gang noget som helst.De mødte 

i Gillette cup-finalen Lancashire 
- specialist i overbegrænset cric
ket og favorit.

Forud for kampen skrev en anset 

kommentator: "Med al respekt (hvor

med han lagde op til en uforskam

methed) så tror jeg ikke på North
hampton.Sammenflikket - i alle al

dre og i alle størrelser - kan de 
ikke måle sig med homogene Lancas
hire." 

Men det kunne de altså.Lancashi
res 195 for 7 på de 60 overs slog 

ikke til.Vindernes Peter Willey 
blev Man of the Match med sine 
65 points.Han var et af Englands 
nye håb i denne sommer,men blev -
efter sigende - skammeligt forbi
gået til holdet til Indiensturen. 

Kent vandt både Benson and Hedges
turneringen og John Player-league. 
Førstnævnte turnering spilles i 
første halvdel af året med 55 o
vers til hvert hold,John Player
turneringen hver søndag sæsonen 
igennem med 40 overs pr.hold. 

Kents sejr i søndagsturneringen 
var lidt af en tragedie for So
merset,der blot skulle vinde den 
sidste kamp over bundholdet Gla
morgan.Men på kampens sidste bold 

blev Somersets Derek Taylor løbet 
ud - han manglede blot et par cen

timeter i at nå indenfor og sikre 
Somerset det ene point,der ville 
have været nok. 

Nis. 

Aalborg Chang vinder i Viborg 
Viborg Olympias traditionelle 
drengestævne lå i år i dagene 
31.juli og l.august og der del 

tog seks hold fra fem klubber,
idet Nyk.M.stillede to.De øv

rige deltagere var Glostrup,Es 
bjerg Chang og Viborg selv.Glo

strup sluttede sin ugelange 
crickettourne med deltagelse i 
stævnet.

Dette ser ud til at have fun
det sit stabile leje,hvad del
tagerantallet angår,svingende
fra fem til seks hold,og det
giver da også i en alle-mod
alle-turnering drengene en pas
sende mængde cricket på en 
weekend.

Som tidligere viste det sig,at 
holdene med den største bredde 
var de stærkeste.Nok engang 
gjorde Chang sig gældende,lige
så Glostrup og Esbjerg.Olympia
har p.t.et "generationsskifte" 

så det langt fra kunne leve op 
til sidste års styrke.Nyk.M.
viste den rigtige forståelse
for et sådant stævne ved at 
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sende to hold,hvoraf det ene 
på nær en spiller var et rent 
puttehold.Overraskende viste 
dette sig at være det stærkes
te af Morsømandskaberne. 

Dette hold var således det e
neste,der formåede at slå Ål

borg Chang under stævnet.Det 
skete i en særdeles spændende 
kamp,der blev afgjort på den 
næstsidste bold.Glostrup spil
lede i sin sidste kamp mod ål
borgenserne og her lykkedes 

det først på selve "målstregen" 
nordjyderne at vinde.Spørg ba
re de implicerede holds lede
re om cricket kan være spænden 
de! 
IØvrigt må Viborgs haveejere 
være meget glade for Poul San
den fra Chang.Hver gang han har 

været i Viborg,har det regnet'. 
Stævnet var Sandens 3.besøg og 
det gav byger hele lørdagen,men 
havde det ikke været for dom
mernes velbefindende,var kampe 
ne formentligt ikke blev af
brudt p.gr.af regnen.Heldigvis 

kunne søndagens kampe afvikles 
i tørvejr.På grund af de mange 

jævnbyrdige kampe,der gik den 
fastsatte tid og lidt mere ud, 

måtte den afsluttende kamp mel

lem Glostrup og Chang skæres 
ned fra de planlagte tyve til 
16 overs pr.halvleg,da Glostrup 
skulle nå toget.Glostrup måtte 
rejse uden at vide om de eller 
Chang blev vindere af stævnet. 

Men da Chang også vandt sin sid
ste kamp mod Esbjerg,sikrede 

nordjyderne sig en andel i den 
udsatte pokal. 
Næste år vil det sikkert være 
en fordel at få stæv_net lagt i 

starten af sæsonen,istedet for 

som nu mod slutningen af sommer 

ferieperioden,hvor det for nog
le klubber kan være vanskeligt 

at mønstre spillere og måske ik
ke mindst ledere. 

Resultatet af stævnet blev:Ål
borg Chang 8 pts,Glostrup 8 pts, 
Esbjerg 6 pts,Viborg 4 pts,Nyk. 
M.l 4 pts,Nyk.M.2 0 pts.

Anders Kold 



Historisk dansk-svensk møde 
Lørdag den 18.september 1976 var 

lidt af en cricket-historisk dag 

og måske starten til noget,der 
kan blive af stor betydning også 

for dansk cricket. 

På initiativ af Lund CC's for

mand John Virapen,var der samlet 

et udvalgt svensk hold,som stil

lede op på Brøndby stadion til 

en kamp,der på grund af et ond

skabsfuldt vejrlig måtte ind

skrænkes til 2 gange 40 overs. 

Modstanderen var et DCF XI fra 

København og Sjælland.Kampens re 

sultat:DCF XI vandt med 54 point. 

Mere vigtigt end kampens resul

tat var,at svenskerne brugte lej 

ligheden til at søge at danne et 

svensk cricketforbund og beslut

tede at rette henvendelse til 

det svenske Riksidrottsforbund 

med henblik på optagelse. 

Cricket er mere udbredt i Sveri

ge,end man almindeligvis aner i 

Danmark.Klubberne i Lund og Stok

holm er efterhånden velkendte.Der 

er desuden i år dannet en klub i 
Gøteborg med 30-35 medlemmer.Den 

har spillet flere gange mod Hjør

ring.Derudover er der klubber i 
Mariestad og i JØnkØping og der 

skulle være et par stykker mere 

på vej. 

Det svenske "landshold",der stil 

lede op,bestod næsten udelukken

de af ikke-svenske statsborgere. 
Der var vist kun een "rigtig" 

svensker.Derudover talte holdet 

to fra Uganda,to sydafrikanere, 

et par vestindere,en pakistaner, 
en spiller fra Kenya og nogle 

englændere.Det var altså nærmest 

United Nations det danske hold 

mØdte,men cricket i Danmark star

tede også ved hjælp af udlændin

ge - de engelske jernbaneingeni

ører for noget over 100 år si

den.Det svenske hold,der mødtes 

her til den første "samling" af 

cricketspillere fra hele landet 

lød yderst seriøse med henblik 

på fremtiden.Målet er at få e

tableret en dobbeltturnering med 
deltagelse af samtlige svenske 

klubber samt at få kendskabet 

til cricket udbredt,også blandt 
den svenske ungdom.Lykkes det, 

vil det være en mægtig gevinst, 

også for dansk cricket. 

For at vende tilbage til kampen 

i Brøndbyerne bar det svenske 
hold præg af,at nogle af spil
aldrig havde set hinanden før. 

En enkelt spiller,helt uden for
ståelse for at det drejede sig 
om at nå en total på 195 i løbet 

af 40 overs,fik således presset 
sig ind som nr.4 i gærdeordenen 

og med stift og ubehjælpsomt spil 

blokerede han den ene ende i en 

lille time.I den anden ende op

holdt sig virkeligt gode spille

re,hvoraf vestinderen Taylor 

med pragtfuldt,agressivt gærde

spil i løbet af sine 47 points 

især imponerede.Den anden vest

inder Caesar var heller ikke 

ringe og de to brødre Jaya og 

Cox Reddy er også gode gærdespil-

lere,selvom de ikke fik lejlig

hed til at vise det her. 

Danskerne vandt lodtrækningen 

og anføreren Michael Petersson 

gik til gærdet på den våde bane, 

hvor belysningen og småregnen 

medførte,at den oprindeligt af

talte 50 overs kamp midt under 

danskernes halvleg måtte beskæ

res til 40 overs. 
Steen Lund,KB,og søren Hamberg, 

Svanholm,gav en fornuftig start 
mod den konstante Shabir,Marie

stads ugandiske medium-cutter 

og den noget mere ukonstante, 

halvhårde Taylor.Hamberg gik 

først,ved total 52,med 27 på 
tavlen,grebet ud af Gøteborgs 

overordentlig gode keeper Johns

son.Steen Lund faldt ved 110 

med en score på 61,der viser at 

hans gode sæson for KB ikke har 

været nogen misforståelse. 

Lars Hansen gik sin vane tro 

hårdt til bolden og straffede 

ubarmhjertigt løs kastning.Det 

var der en del af,den smaskvåde 
bold var ikke sådan at holde. 

Jan Hansen,restitueret ovenpå 

et brækket kraveben og lettet o

ver at hans klub ikke rykkede 

ud på grund af det,var mere 

stilfærdig,men blomstrede dog 

op til sidst,da han sammen med 

Michael Petersson svingede ske

en med succes. 

195 for 5 blev det til og det 

danske hold med mange anvende

lige mediumkastere,var ovenpå. 
Forholdene,ganske særligt be

lysningen,talte dog for at bru

ge en spinner,så derfor blev 

den eneste,Lars Hansen,flit

tigst benyttet.Hans legskruere 

fik has på fire gærder,heraf de 

to vestindere,der kunne have 

vendt kampen.Blandt de danske 

markspillere imponeredes man 

dybt over Bjarne Rossen,AB,der 

til sidst mindede om en skor

stensfejer på overarbejde.sven

skerne endte med 141 for 8. 

Det aftaltes så vidt muligt at 

lave et lignende arrangement i 

1977,men til den tid i Sverige. 

Gørtlervej1, Aalborg, tlf. 120477 

UDVALGT DCF XI (KØBENHAVN/SJÆL
LAND)-SWEDISH INVITATION XI. 
18/9 på Brøndby stadion.DCF XI 
vandt med 54 points (40 overs). 
DCF XI 195 for .S (Steen Lund,KB 
61,S.Hamberg,Svanholm,27,Lars 
Hansen,Svanholm,46,Jan Hansen, 
Ringsted,32,Miciz.Petersson,Svan
holm (a) 19,Bo Christiansen, 
Slagelse,6+,Mori;en Petersson, 
Svanholm 2+,Bj:Rossen,AB,Niels 
Talbro,AB,Steen Thomsen,Glo
strup,Flemm.Søegaard,Svanholm, 
dnb, C. Taylor, Stockholm, 11-0-53-
3, Shabir, Mariestad 17-2-73-2), 
Swedish XI 141 for B(Taylor 47, 
S.Caesar,Stockholm 31,J.Reddy,
Lund,13,L.Hansen 10-0-44-4,Bo
Christiansen 3-0-14-l,St.Thom
sen 5-1-14-1,Fl.Søegaard 8-2-
19-l). Nis. 

Lund i 

mellemrækken 

i 1977? 
Lund Cricket Club har nogle år 

ønsket at deltage i de danske 

turneringer - det er sket på dis

pensation i A-rækken,men da der 

er udsigt til at Lund får egen 

bane i 1977,vil klubben gerne læn

gere frem. 

DCF understreger at det kun kan 

lade sig gøre på dispensation,men 

på den anden side underkender 

man ikke,at Lund råder over et 

spillermateriale,der kunne gen

nemføre en egentlig turnering, 
fremfor A-rækkekampene,der jo er 

en aftenturnering i det køben

havnske område. 

Forbundet spørger derfor i forbin

delse med tilmeldingerne til næs

te års turnering om de københavnsk 

-sjællandske mellemrækkehold har 
noget imod at Lund CC deltager i

mellemrækken,dog uden opryknings
ret. 

Hvis de ikke har det - og det vil

indebære at de sjællandske og kø

benhavnske mellemrækkehold skal

til Sverige for at spille udekam

pene mod Lund - vil DCF give sit

samtykke til at Lund er med her.

Realiseres planerne i Ishøj (se

derom andet steds i bladet) kan 

det blive en ganske interessant 

række med Næstved,KØge II,Sora
ner II,Ringste III,evt.Glostrup
III samt Lund og Ishøj som del
tagere. 

Mens svensk cricket så småt for
bereder sin egen turnering,er de

svenske klubbers interesse for 

at spille i Danmark usvækket.Så
ledes er GØteborg CC vældig in

teresseret og DCFs turneri�gsle

der har derfor spurgt Hjørring, 

Chang og AaB om de eventuelt kun

ne tænke sig at spille nogle A

rækkekampe mod Gøteborg,der jo 
har færgen til Frederikshavn li-

ge ved døren. ola.
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Også ny 
cricket
club i 77 
Hvert år sin nye klub i dansk 

cricket - det ville være skønt 

om det kan blive en standardre

gel,men det er sikkert at håbe 

på lidt for meget. 

Nuvel,HOVEDGAARD blev en reali

tet i 1976 og spillede 10 kampe 

i mellemrække midt.Ny klub i 77 

bliver måske ISHØJ CRICKET CLUB. 

Det vil Dansk Cricket Club i 

hvertfald gøre sit til - men 

forinden har de interesserede 

selv gjort en masse.15-20 apil

lere,fortrinsvis pakistanske 

indvandrere har sommeren igen

nem spillet cricket for sig selv 

på en fodboldbane,hvor de er 

blevet mødt med nogen mishag af 

fodboldfolket.Spillerne har selv 

købt rekvisitter for et beløb 

af 10.000-15.000 kr. 

Da forbundet fik nys om dette, 

gik der straks ansøgning af til 

kommunalbestyrelsen i Thorslun

de-Ishøj om at spillerne kunne 

få en bane stillet til rådighed 

samtidig med at forbundet også 

rent organisatorisk tager spil

lerne under sine vinger,såle

des at der stiftes en cricket

klub i området - åben for alle. 

Da den,de første år ihvertfald 

formentlig næsten udelukkende 

kommer til at tælle udenland

ske statsborgere som spillere, 

CHANGS DANSKE 

DRENGEMESTRE 
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er det forbundets indstilling 

at klubben skal deltage i en 

af DCFs turneringsrækker,men u

den mulighed for at rykke op. 

Der er spillermateriale nok 

til et seniorhold og hvis klub

ben får egen bane,så der kan 

anlægges en pitch,er DCF ind

stillet på at klubben skal del

tage i mellemrækken,men som 

sagt på dispensation og uden 

mulighed for at rykke op.Hvis 

klubben ikke får egen bane er 

DCF indstillet på at den skal 

deltage i den københavnske A

række og så spille alle sine 

kampe ude.Men spændende bliver 

det at se om der bliver noget 

ud af dette forsøg - man skal 

ihvertfald ikke ud at samle 

spillere sammen først. 

IØvrigt går der visse rygter om 

at der også i Taastrup-området 

skulle være en vis interesse for 

at komme igang - også det vil 

DCF undersøge nærmere. 

De sidste 
resultater 
A-række: 

ola. 

27.juli:SVANHOLM over GLOSTRUP med 6 ståen
de gærder. {ud0) .Glostrup 112,Steen Thomsen 
24,Svanholm 114 for 4,Finn Nistrup 33+,Hen
ning Hansen 30+,Leif Hansen 28+. 

31. juli :SLAGELSE over NÆSTVED ved 7 sl.<J,rr
der. (hj) .Næstved 59,Leif Sørensen 35+,Lin
dy Pedersen 3 for !,Slagelse 68 for 3,lb 
Elfving 31+. 

3.division øst: 
15.august:AB II ov1·r RINGSTED II mE>d en 
halvleg og l8 points.8-0. (hj) .r.ingsled II 
45,Lars Persson 6 for 13,og 08,Geert Jensen 
37,Erik Neergaard 4 for 29,Ths.Provis 3 for 
34,AB II 161 for 4,Thony Hadersland 68+,Pe
ter Sørensen 40. 

Oprykninq,3.div.øst: 
18.september:FREM II over NÆSTVED med 9 st. 
gærder efter l.tialvleg. {hj) .Næstved 92,0lc 
Reck Pedersen 29,K.Latif 6 for 42,Leo Onink 
4 for 38,Frem II 9S for !,Michael Pyc 38+, 
Rab Khan 33+. 

Oprykning,J.div.vest: 
2.oktober:HJØRRING II over ESBJERG JJ mt!d 
87 points. {hj) .1-!Jørring II 200,Tom C.N1cl
sen 38,Jens P.Murild 36,Harry Pedersen JO, 
Axel Morild 28,Moqens Seider S for 50,Es
bjcrg II 113,Mog.Seider 42,Knud Hansen J,1, 
J.P.Morild S for 2S. 

Slutstillinger 
Kreds 41 B,SIX-1\-SIDE, 

ROSKILDE 6 36 6. 00 

NÆSTVED 6 12 2.00 

SLAGELSE 6 6 1.00 

Kreds 51 B, KOMBINERETc 
GLOSTRUP 6 6.00 

118 3 .00 

RINGSTED 9 3 .00 

KØGE 0 0.00 

A-rækkernc: 
Kreds 71: 
SV AN HOLM JO 6.00 

GLOSTRUP 24 4.80 

118 18 3 .60 

FREM 4 6 .50 
LUND 3 0 0 .00 

SORANER 0 0 .00 

Kreds 72: 
SLAGELSE 24 6.00 

ROSKILDE 18 4.50 

NÆSTVED 4 12 3.00 

SORØ 3 0 0.00 
RINGSTED 3 0 0.00 

Kreds 73: 
B 1909 6 6.00 
ESBJERG 6 3 .00 
KERTEMINDE 6 3 .00 
HUSUM 0 0.00 

Kreds 74: 
VIBORG 24 G.00 
ÅRHUS 6 3 .00 
HOLSTEBRO 0 0.00 
NYKØBING M. 0 0.00 

DRONNINGBORG 0 0.00 

�-:reds 75: 
CH/\NG 6 3. 00 

1\1\B 6 3 .00 

Aalborg Changs danske drenge-mestre, stående fra venstre: Kim Christensen, Carsten 
Strandvig, Henrik Skoda, Mikael Thygesen, Tommy Christiansen og Anders Engquist, 
knælende fra v.: Hasse Nielsen, Gorm Skanderup, Kim Olsen, Peter Nørgaard, Per Peder
sen og Ronny Jørgensen. 



Problem i Svanholm: 

CRICKET ELLER POLITIK? 
Dansk Idræts Forbunds ordens- og 

amatørudvalg har afvist at be

handle en klage over Svanholm CC 

indgivet af tre af klubbens spil

lere,først til DCFs ordens- og a

matørudvalg og - da den blev af

vist her - også til DIFs ordens

og amatørudvalg. 

Baggrunden for sagen er at spil

lerne Ole BjØrklund Petersen,Sø

ren Clausen og Bjarne Holmgaard 

nægtede at spille på Svanholms 3. 

divisionshold sammen med Naude 

Steyn,der er Sydafrikas general

konsul i Danmark. 

De tre spillere ville på klubbens 

opslagstavle redegøre for deres 

holdning,men klubbens ledelse 

forbød dem at politisere et sted 

der er forbeholdt meddelelser af 

idrætslig art. 

De tre spillere fik indkaldt til 

ekstraordinær generalforsamling 

om medlemmers rer til fri me

ningsudveksling,men blev stemt 

ned.De formulerede herefter føl

gende spørgsmål til DCFs ordens

og amatørudvalg:-Har Svanholm 

Cricket Clubs bestyrelse kompe

tence til at indskrænke medlem

mernes ytringsfrihed ved under 

trussel om eksklusion at forby

de medlemmer at diskutere med 

hinansen? 

DCF ekspederede sagen videre til 

NYK. M.s DANSKE 

LILLEPUTMESTRE 

DIF,der nu har svaret,at der er 

tale om et abstrakt spørgsmål, 

hvorfor man afviser sagen.-Det 

må være en forudsætning for 

sagsbehandling,at det drejer sig 

om en konkret tvist,hedder det 

i kendelsen. 

Om baggrunden for sagen siger 

de implicerede partier til dag

bladet BT: 

Ole Bjørklund Petersen:-Jeg fø

ler en personlig afsky for det 

styre Steyn står som officiel re

præsentant for i Danmark.DIFs 

begrundelse for afvisningen fin

der vi temmelig vanvittig.På et 

møde i ordens- og amatørudvalget 

præciserede vi kraftigt,at det 

var en helt konkret sag.Hvis 

denne fremgangsmåde er alminde

lig for DIFs ordens- og amatør

udvalg må det betyde,at der 

stilles en advokat til rådig-

hed for de ankende,således at 

de sikres en rimelig behandling 

og ikke afvises på grund af ju

ridiske spidsfindigheder. 

søren Nissen:-Klubbens formål 
er at fremme interessen for cric

ketsporten,ikke at diskutere po

litik.Det er der andre forenin

ger til.Steyn er cricketspiller, 

ikke sydafrikansk diplomat,når 

han spiller i Svanholm.En per

sons nationalitet,race,hudfarve, 

livsstilling eller tro er cricket

spillet uvedkommende. 

Jørgen Jønsson:-De tre spillere 

vil politisere og have klubben 

til at ekskludere Steyn.Jeg ken

der ham.Han er alle tiders men

neske og har hjulpet os på man

ge måder. 

Naude'Steyn:-Jeg er meget skuf

fet.Jeg har spillet cricket over

alt i verden og har aldrig mødt 

en sådan reaktion.Sidst af alt 

havde jeg ventet at møde den i 

Danmark.Hvad der skuffer mig mest 

er at de tre spillere som ikke 

vil spille på hold med mig på 

grund af min status som sydafri

kansk generalkonsul,ikke med eet 

ord har henvendt sig til mig for 

at diskutere problemerne med 

mig.Jeg ville have været lykke

lig,hvis de var kommet og vi som 

sportsfolk kunne have talt sam

men.Jeg tager skarp afstand fra 

en sammenblanding af sport og 

politik.Jeg elsker at spille 

cricket og når jeg spiller cric

ket i Svanholm er det ikke som 

generalkonsul eller politiker, 

men som sportsmand som alle andre. 

DCFs bestyrelse,der har været 

informeret om sagen,har taget 

kendelsen fra DIFs ordens- og 

amatørudvalg til efterretning. 

Lilleputmestrene fra Nyk. M. flankeret af de to trænere Claus Hansen (tv) og Søren 
Damgaard. Holdet er Karl Ejnar Poulsen, Chr. Mikkelsen, Bjarne Knakkergaard, Peter 
Lillebæk, Jesper Jakobsen, Torben Dalgaard, Chr. Hansen, Lars Pilgaard, Bjarne Frank, 
Kim Rishøj og Carsten Hansen. (Foto: P. E. Bilstrup, Morsø Folkeblad). 
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KVINDERNE 
PÅ VEJ I 
DANSK 
CRICKET 
Det kan ventes at Dansk Cricket 
Forbunds bestyrelse vil tage 
spillet officielt på programmet 
også for kvinder.Interessen hos 
klubbe

.
rne vil så afgøre, om der 

er mulighed for en egentlig 
kvindeturnering. 
Det skulle dog være tilfældet.I 
1976 hvor man forsøgte sig med 
en kombineret række for piger 
og drenge lykkedes det at spil
le tre kampe på Sjælland og i 
et par af disse kampe var pige� 
ne ihvertfald i overtal,således 
var AB istand til at stille et 
helt kvindehold. 
I Kerteminde har Susanne Niel
sen med held ført sig frem både 
på junior-,mellemrække- og 3.di
visionshold og Kerteminde har 
tilsyneladende så mange interes
serede piger at der også skulle 
være mulighed - Glostrup og 
Ringsted har spillet kampe li
gesom AB og også andre steder 
er der somme tider piger med 
på drenge- og lilleputhold,det 
har bl.a.været tilfældet i 

Nyk.M. 
Uden at vi på nogen måde skal 
foregribe begivenhederne inden
for dansk kvindecricket ad åre; 
kan vi ikke nære os for at 
bringe denne engelske tegning 

- og som kompensation ABs kvin-
dehold 1976. ola. 
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AB's officielle damehold: Bagest fra v.: Pernille Brauer, Helle Christensen, Britta Stage, 
Mette Lindgaard, Mie Lønsted, Anette Hornsyld og træner Bjarne Rossen. Forrest fra V.: 
Lotte Kofoed, Eva Hjort Nielsen, Hanne Nexø, Lilli Laursen og Anne Mette Rosenfalk. 

DRESSING 
ROOM 

Hun har simpelthen INTET at tage på! 



OP OG NED MED FORTV CLUB 
Dansk XL Club varetager nu og da 
også nationale opgaver.Det gik 
først ud over et ungdomshold fra 
Århus CC.XL Club 224 for 9,Erik 
Madsen 56,Bent Jensen 30+,Fl.Søn
derby 6 for 44,Arhus 115,Fl.Søn
derby 30+,Erik Eyving 23,Carl Mik
kelsen 4 for 15. 
Den årlige match mod et DCF juni
orhold var nær blevet aflyst,øjen
synlig fordi DCF havde glemt den. 
I den elvte time lykkedes det 
Axel at samle et nordjysk junior
hold,der så meget stærkt ud,men 
desværre kom de unge spillere al
drig igang.Captain'en var selv
sagt dårligt forberedt - han blev 
udnævnt 2 minutt�r før kampen be
gyndte,vandt lodtrækningen og gik 
til gærdet. 
Gærdespillet var noget bras.Enten 
spillede juniorerne overforsigtigt 
og stilleståe�de,eller de vartede 
op med nogle gevaldige sving med 
et skævt træ.7 mand grebet ud ta
ler for sig selv.Rigtigere er det 
vel at sige,at 7 gærder blev for
æret bort,idet bowlingen ikke var 
særlig farlig. (P.Morild 3 for 23, 
E.Madsen 3 for 26) ,Holdet var ude
for 107 (P.Meyer 20+,John Tørring
16,Fl.Sørensen 15) .XL Club brug
te tre gærder for at vinde (Jørn
Mathiasen 46+).
Heller ikke denne gang undgik vi
de trivielt lange tilløb fra de 
såkaldte fartbowlere.Noget tyder 
på,at det lange tilløb generer 
bowlerne gevaldigt.Rytmen ødelæg-

ges af de sidste to-tre skridt, 
hvilket igen generer længde og 
retning.8 bowlere var i aktion. 
(Claus Hansen 1 for 10) .For at 
fuldende denne jerimiade skal 
nævnes at markspillet var ualmin
deligt sløset og ukoncentreret. 
Kampen fortjener at blive glemt 
så hurtigt som muligt.Vi håber, 
at drengene er mere heldige næs
te år. 
18.september holdt XL Club ordi
nær generalforsamling i Silke
borg.Før generalforsamlingen spil
ledes en match mod Silkeborg.
Trods forstærkning af stjernerne 
Provis og Hargreaves fik XL Club
en ordentlig en på frakken.XL 
75 for 8,Axel Morild 36,Sv.A.Jen
sen 5 for 19,Silkeborg 76 for 3,

Knud RandlØv 43.Samme Randløv 
spillede en bold,som løb ud i 
nærheden af grænsen ved fine leg. 
Da square leg og slip var trætte 
og ikke gjorde anstalter til at 
bevæge sig,satte den gamle kee
per i noget,der mindede om løb 
efter bolden.Han nåede ikke at 
tage handsken af,inden han samle
de bolden op og kylede den i ret
ning af gærdet,hvortil ·l.slip 
(Provis) havde bevæget sig.Ind
stikket var ikke perfekt.Det lan
dede hos square-leg.Det er vel 
derfor ganske rimeligt at Pro
vis råbte til den gamle keeper: 
-Vi kan godt bruge dig som kee
per,Jørgen,men du må øve dig
meget mere på dine indstik! 

Sub.W.K. 

GØR SOM FORBUNDET 
Lad WAGONS-LITSJCOOK blive Deresrejse

bureau 

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

Telefon 01-142747 

Gode venner kan dansk cricket aldrig få for mange af - her er en af dem, direktør Egon Talbro, Texaco, selv cricketspiller i OB og AB. 
Han overrækker bats som Texaco-præmier til ABs bedste lilleput, drenge- og juniorspiller i år - Kenneth Martinsen, Kim Bagger og 
Thony Hadersland, mens ABs ungdomsleder Peter Hargreaves tilfreds ser til. 
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Dansk Cricket Forbund. 

Regnskab for perioden 1. oktober 1975 30. september 1976.

Resultatopgørelse for perioden 1. oktober 1975 - 30. september 1976. 

Note 

Indtægter: 

Kontingenter, passive 
medlemmer ....... . 
tab ............. . 

34.165 
2.580 

Kontingenter, klub og hold ... 

31.585 

18. 850 

Gaver til D.C.F . ...................... . 

Tilskud fra D.I.F. 

Indgået fra World Cup ................. . 

Salg af inst.ruktionsbØger og tryksager . 

BØdcr 

Qdgifter: 

I3ladet 11Cricket 11 (6 stk.) ... . 

Kurser, tilskud m.v . ........ . 

Ka1r,pa1Tangementer - seniorer 

Ka�pprrangementer - juniorer . 

Inde-DM ..................... . 

Administrc:itj on m.v . ......... . 

41.608 

83. 757 

82.708 

49.676 

5.024 

87.920 

Overskud fØr renter .........•............ 

Renteindtægter ..........................• 

Overskud 

l975!76 1974175 

50. 4 35 

20. 900 

211. 600 

76.626 

3.043 

987 

363.591 

350. 693 

12.898 

9. 472 

22.370 

33 

9 

0 

185 

0 

2 

33 

37 

69 

43 

1 

72 

-25 
11 

Balance pr. 30. s e  p t e  m b  c r 1976. 

A kti v e r

Kassebeholdnine; 

Handelsbanken: 
indlån nr. 353906 .....•..........•...•...•... 

Giro nr. 94302 ................................ . 

Præmieobligat ioner: 
nom. 100 1954 / 84 .............•... , . 

Obligationer: 
Østifternes Kreditforening: 

nom. 12.000 6j% 16. serie 3. afd. 
nom. 13.000 7% 15. serie 4. afd . .
nom. 43.000 10% 17. serie 1982 
nom. 23.500 10% 18. serie 2003 ... 

Forenede Kreditforeninger: 
nom. 30.000 lCI 5. serie 1982 

(officiel kursværdi 90.673) 

140 

6.480 
7.768 

38.700 
18. 388 

26.400 

Tj'1.godehavcnde kontinc;enter ........•...•..••... 

Andre tilgodehavender 

P a s s i v e r 

Forud modtaget tilsi<ud fra D.I.F . ............. . 

Skyldige omkostninger ...... , ................•.. 

Forudbetalt kontingent ......•.......•......•... 

Handelsbanken: 
checkkonto nr. 530484 

Aktiver 

Passiver .......••...•...•...........•......••.. 

Egenkapital ................•...........•....... 

der specificeres således: 
saldo pr� 1. oktober 1975 ................... . 
der forøges med: 

årets overskud .............••..••......... 

Aalborg, den 3 - J/ • 0<:::. 

Kasserer��
.

- J,) . 
\..c'T.:�-,,_ ..... -�A;"e.� 

// -:.,1/ 

1976 

0 

61.235 

1. 054 

97.876 

2.580 

2.582 

98 

165.327 107 

1976 .!_975 

57.600 50 

0 0 

55.825 27 

113.425 

165. 327 

113. 425 

77 

107 

n 

51. 902 30 

29.532 

22.370 

51.902 

44 

14 

30 

ForaristA�:,1� r�en��ab, med tilt1Øi•cr1i•· r1oter, �or� vi har· rcv�Jerct, 
er i ovc.-ren:;:.:t0r:,rr,e.l:..;c med fortiundct::; bogfØri nr:. 
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N o t e r 

Note 

1 Bladet 11 Cricket'1
: 

udgifter .............••................ 
rabatindtægt . . . . . . . . . • . . . • . . . 2 .. 270 
annonceindtægt ...... ......... 2,875 

Kurser, tilskud m.v.: 

instruktionskurser ..........• 
indgået kursusgebyrer .....• 

19.156 
14.521 

-----

materialetilskud ............•.......•.. 
egne materialer .....•.. , •...•.......... 
rejsetilskud .........•...........•..•.. 

Kamparrangementer - seniorer: 

Øst Afrika - Danmark ..........•...•...• 
Danmark - MCC ........•............•.... 
Danmark - BAOR . , ..........•.•.....••.•• 
Danmark - RAF ..........•..•...•......•. 
Danmark - Sverige ......•...•..•....•... 
Danmark - Ceylon ..............•....•... 

Kamparranr;ementer - juniorer: 

England - Danmark ..................... . 
dreneelandsdelsstævne i BrøndbyØster .. . 
juniorlandsdelsstævne i Viborg ........ . 
DM •••.•.......•..••.••••••.•••.•.•.•••• 

Administration m.v.: 

tryksager ............................. . 
bestyrelsesmøder og repræsentantskabs-

møde ................................ . 
UK-mØder .. , ........................... . 
andre mØder ........................... . 
telefontilskud, porto, kontorhold og 

revision ............................ . 
repræsentation os gaver .............. ,, 
husleje - Idrættens Hus ..............•. 
til&kud til Dansk Cricket Fond 

Renteindtægter: 

obligationer ....•...•...•.............. 
indlån ..........••..•...•.......•...•.. 
giro .............•..••...........•..... 
checkkonto ..........•.................. 

1975/76 197-"fl..2 

46.753 39 
-1 

5.145 -5 

41. 608 33 

4.635 

28.025 
37.180 
13. 917 

83.757 

48.935 
17 .078 

6.994 
7.876 
1.394 

4 31 

-1 

7 
6 

25 

37 

82.708 t9 

23.489 
11. 939 

6.021 
8. 227 

49.676 43 

13. 634 

12.076 
4.625 
9.695 

36.423 
3 -935 
7. ,,82 

50 

87.920 

11. 340 
1. 008 

75 
-2.951 

9.472 

13 

12 

29 
2 
8 
0 

72 

12 
1 
0 

-2 

11 



Dansk C1•icket ?end. 

Regn.:;kc�b fo!"' ;:,eriode!l 1. :iktcber 1975 til 30. september 1976. 

Resultatop�Ørelsc for �ret 1. oktober 1975 - 30. september 1976. 

Rente ind tær;ter: 
obligationer .....................•...•...•...•...•....• 
indlån ...............................•.......•...•....• 

4.ll5 
27 

Dansk Cricket Forbund: 
tilskud ......................•...•...•.......•...•....• 50 

Depotafgift ...•...............•................•...•..••. 
4.192 

101 

Overskud 4.091 

Balance pr. 30, s e p t e m b  e r 1976. 

A k t i V e r 

Den Danske Landmandsbank: 
indlån nr. 6-228?.0 (Randers) 

Obligat ioner: 
�Ønderjyllands Kreditforening: 

nom. 2.000 4% 7. serie .......... . 
Østifternes Kreditforenin�: 

nom. 1.000 4% 14. serie 2010 .... . 
nom. 3.500 4% 16. serie 1. afd . .  . 
nom. 6.200 5% 16. serie 3- afd . .  . 
nom. 2.000 61% 15. serie 3- afd . .  
nom. 6.000 71 18. serie 1993 .... . 
nom. 10.000 9% 21. serie ?.015 ... . 

Forenede Kredit foreninger: 
nom. J1. 000 10% 7. serie 2004 ..... 

Kreditforeninc;en Danmark: 
nom. 15.400 IOS 43. serie 2004 .. . 
nom. 4.000 91 73. serie 2004 .... . 
nom. 4.000 10% 43. serie 2009 ... . 

(officiel kursværdi pr. 30/9-
1976 kr. 32.347) 

1. 380 

730 
2.316 
4. 774 
1. 700 
4. 569 
7,825 

3. 405 

11. 635 
2. 970 
2.680 

1976 

12 

43,984 

43,996 

40 

40 
Passiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . • . . . • . . . 0 

Er;enkapital ................•.......•...•.. 

der specific�res således: 
bundet egenkapital pr. 1/10-1975 
til disposition pr. 1/10-1975 ..... . 
årets overskud . . . . ............. . 

Aallwrc, den ,l111. 19'/6. 

25.,66 
4.091 

----------
43,996 40 

14,339 

29.657 

14 

20 

1,3_996 40 

Foianståcndc regnskab, �en vi har revideret, er i overensstemmelse 
med fondens tioefØri:.c, 

Regnskab for perioden 1. okto�er 1975 til 30. sep�ember 1976. 

Resultatop13Ørelse for året 1. oktober 1975 - 30. september. 1976. 

Renteindtægter: 
obligationer ...•....•...........•......•....•......•... 
indlån .........•...............•...•...•. , ......•. , . , ... 

1. 767 
34 

Depotafgift ...........•...............••..•...•.......... 

1. 801 
91 

-----
Overskud 1.710 

Balance pr. 30, s e  p t em b e r 1976. 

A k t i v e r : 

Bikuben, KØbenhavn: 
forvaltningskonto ................•...•...•... 

Obligationer: 
KØbenhavns Hypotekforeninr;: 

nom. 2.000 4% 7. serie .......... . 
Østifternes Kreditforenine: 

nom. 4.500 6!% 16. serie 3- afd . .
nom. 1.000 7% 15. serie 4. afd .. . 
nom. 2.500 91 18. serie 2003 .... . 

Forenede Kreditforeninger, særlie 
real: 
nom. 8.200 10% 23. serie 2004 .... 

Kredi tforeninr;en Danmark: 
nom. 6.000 9% 73, serie 2004 

(officiel kur�væ�di pr. 
30/9-1976 kr. 13.681) 

1. 380 

3 .'825 
746 

1.984 

5,922 

3. 290 

1976 

538 

1975 

14 

J.7.685 16 
0 Passiver ........•...•...•..•.•...•...•...•...... 

.....,,---------

Egenkapital ................•........•...•... 

der specificeres sål�des: 
saldo pr. 1/10-1975 ......................... . 
årets overskud ............•...•..•........•.. 

AalborB, den 311; 1976. 

17.685 15 

15.975 
1. 710 

14 
2 

17,685 �6 

F'oranst!1cndc rq:n.:,ko.b, som vi har revideret, er i ovei·cr.:;::;temm(•l�c 
med legatct.s bogfØr·inc;. 

O.�-�
Ole K.\ Kristensen 

111 



DANSK CRICKET FORBUNDS bestyrel
se har på sit seneste møde taget 
den af ordens- og amatørudvalget 
trufne afgørelse på K.Bs klage 
vedrørende fastsættelse af p0kal
finalen,til efterretning og t�
sluttet at følge udvalgets hen
stilling om at frafalde den KB 
idømte bøde på 200 kr for udebli
velse. 

ET AF DANSK crickets store nav
ne Børge Pockendahl har rundet 
en milepæl,idet han er fyldt 70. 
Han har stadig scoringsrekorden 
for en sæson og følger sporten 
på nærmeste hold som tilskuer 
til KBs kampe.I KB,hvor han for 
fem år siden blev udnævnt til 
æresmedlem.beskæftiger han sig 
med træningen af de mindste fod
bolddrenge.Børge Pockendahl sad 
1931-54 og 1956-71 i KBs besty
relse. 

PÅ DE Samvirkende Idrætsklubbers 
repræsentantskabsmøde i KØge
hallen blev en kendt Køge-leder 
hædret og fik Dansk Idræts For
bunds hæderstegn.Det er Poul 
Lehrmann Madsen,medstifter af 
og i 45 år i ledelsen for Køge 
Kricket Klub.Lehrmann Madsen 
var i 10 år i Dansk Cricket 
Forbunds bestyrelse.Æresbevis
ningen kaldte på fortjent bi
fald fra Køges øvrige idrætsle
dere. 

ERIK HANSEN,Bjarne Jensen og 
Poul Pedersen har sagt deres be
styrelsesposter i Nyk.M.fra sig, 
ikke fordi de er sure,men fordi 
de gerne vil have mere tid til 
at spille cricket.Som ny formand 
istedet for Erik Hansen er valgt 
OLE HEDEMANN HANSEN. 

HVIS der er interesse for det,vil 
DCF også prøve at kåre en senior
Danmarksmester indendørs.De in
dendørs mesterskaber finder sted 
i Glostrup 3.april og foreløbig 
har forbundet bedt klubberne om 
at tilmelde seniorhold sor.1 en "prø
veballon". 

CRICKET er blevet tilvalgsfag i 
gymnastiktimerne på Folke- og Re
alskolen i Nykøbing Mors og det 
kan bl.a.spores i den mængde lil
leputspillere Morsøklubben for 
tiden fostrer.Forty-spilleren 
lærer BØRGE MATHIASSEN virker 
som instruktør . 

ORDIN RT 

REPR SENT ANTSKABS ... 

ØDE 
afholdes søndag den 12.december 1976 kl.10.00 på AaB's anlæg, 
Øster Uttrup,Ålborg,med følgende 

DAGSORDEN 

l.Valg af dirigent.

2.Bestyrelsen aflægger beretning.+)Se fodnote.

3.Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godken-·
delse.

4.Forslag (Der er ikke indkommet forslag).

5.Orientering fra bestyrelsen om påtænkte ændringer i turne
ringsreglementet.
På grund af det store antal forslag,der skyldes overgangen
til nyt turneringssystem,aftrykkes forslagene ikke i bladet
men sendes direkte til de aktive medlemmer.

6.Valg af bestyrelse.
Formanden afgår udenfor tur.Der skal derfor vælges ny for
mand.
På valg er iøvrigt:
P.Burmester
P.S.Hargreaves
Ib Hansen
J.Jønsson (Ønsker ikke genvalg).

7.Valg af ordens- og amatørudvalg.
På valg er:
J.Machon

8.Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg er:
Ole Kjeld Kristensen
Svend Åge Østergaard
Helge Hørby

9.Eventuelt.

+)Den væsentligste del af formandens beretning vil så vidt
muligt blive udsendt til de aktive medlemmer før mødet. 1 
Der vil,som i 1975,blive gennemført gruppedrøftelser efter 
formandens beretning.Årets emne vil blive: 
EN- ELLER TO-HALVLEGES KAMPE? 

FREM har arrangeret tur til Lon 
don til sommer.Holdet skal væ
re i den engelske hovedstad en 
uge fra 4.juli.Med Ole Christi
ansens jyske sans for Økonomi 
har han arrangeret flyverejse 
for 630 k_r pr.næse,men som han 
siger,skulle andre klubber væ
re interesseret i at rejse sam
men med Frem·erne,ville det 
kunne gøres endnu billigere.Der
for,skulle andre klubber være 
interesseret,ring eller skriv 
til 

Ole Christiansen,Baltica, 

Godthåbsvej 187,2720 Vanløse, 
telf.01-196111 el.02-452796. 

p.b.v.
E.Froulund

formand

Drengene mod 
Lancashire 
Skolecricketforbundet i Sussex har 
indbudt DCF til at deltage i en 
festival i Brighton i slutningen 
af juli og begyndelsen af august 
næste år.DCF har med tak accepte
ret deltagelse i turneringen,der 
er for drenge og l.års juniores. 
Seneste nyt om denne turnering er 
at foruden Danmark og Sussex del
tager også Holland samt et udvalgt. 
hold fra Lancashire - så der kan 
danskerne vist få rigeligt at se 
til styrkemæssigt ihvertfald. 

WllH. BURMESTERS BOGTR. A/S. AALBORG 




