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32 bedt om at holde sig i bered
skab til dette års cricketlandshold 

Henrik Mortensen - genvalgt landsholds
kaptajn. 

På grund af den nye turneringsordning er 
det internationale kampprogram i år hen
lagt til sidste del af juli for alle kam 
pes vedkommende. 
UK har derfor på sit første møde i år be 
sluttet at sende programmet til ialt 32 
spillere,der,som UK siger,kan komme på ta 
le ved holdudtagelserne.Når man allerede 
nu varsler disse spillere skyldes det øn 
sket om at de kan tilrettelægge ferier og 
fritid således.at de kan deltage i en el 
ler flere af de internationale kampe.så
fremt de skulle blive udtaget. 
Formanden for UK,Finn Nistrup,oplyser at 
holdene vil blive udtaget midt i juni og 
at de kommer til at bestå af de spillere 
som UK på det tidspunkt anser for at væ
re de mest egnede,uanset om de pågælden
de allerede nu har fået meddelelsen om 
kampprogrammet.Når UK giver meddelelse 
allerede nu er det selvfølgelig også for 
at kende eventuelle afbud så tidligt som 
muligt. 
De 32 spillere,der har fået meddelelse 

om kampterminerne er.geografisk anført: 
Klaus Buus,Niels Chr.Elefsen,Bruno Niel
sen.alle Hjørring,ejarne Jensen,Henning 
J�nsen,Torben L.Pedersen,alle Nyk.M.Hen
r1k Mortensen,Carsten Morild,Hardy Søren 
sen,Ole Isaksson,alle AaB,John Madsen O
le Beir Andersen,Jørn Beir Andersen,aile 
Arhus,Jens Priess,Keld Christensen,begge 
Skn.bg.01� Schaumann,Erik Olesen,begge 
Horsens�BJarne Rasmussen,Silkeborg,Fred
dy Sang1ld,Herning,Svend Erik Ankersø Es 
bjerg,Peter Palle Klokker,B 1909,Bo Chri 
stiansen,Slagelse,Jan Hansen,Ringsted, 
Steen Thomsen,Glostrup,Niels Talbro og 
Ole Helmersen,begge AB,Steen Lund,KB,Tro 
els Nielsen,Frem,Ole Mortensen,Morten Pe
tersson,Michael Petersson og Lars Hansen 
alle Svanholm. 
UK har iøvrigt genvalgt Henrik Mortensen 
AaB som anfører for landsholdet.uk bliver 
repræsenteret ved formanden på turen ti 1 
Skotland 11 .-18.juli,mens Bj,Lund Peter
sen overværer landskampen i Esbjerg 22.-
24.juli og Lars Mathiassen deltager i tu-
ren til Rhindalen 15.-21.juli. ola. 

cT PAR ORD FRA REDAKTØREN.-Du sidder nu 
med årets første nummer af CRICKET i hån
den.Bladet er igen i nyt udstyr,som måske 
nok vil falde nogle for brystet.Men dis
kuter hellere indholdet fremfor udseendet 
DCF har simpelthen ikke længere så mange 
penge at sætte af til bladet som tidlige
re.Som bekendt kan man få alt,bare man 
vil betale for det,og kommer der flere 
holdere,vil spørgsmålet om udseendet og
så kunne tages op igen.Skulle der blandt 
læserne være forslag til et bedre - og 
billigere - udstyr,hører redaktøren oaså 
meget gerne om det.Men ellers er det ind 
holdet det gælder - her er der også brug 
for læsernes assistance.Det er dit blad, 
brug det og gør det på den måde bedre.Ef
ter den produktionsplan,der er lagt,skul
le CRICKET komme regelmæssigt hver måned 
fra maj til december,d.v.s.7 a 8 numre. 
Og gerne med mange,mange flere holdere 
end i øjeblikket. ola 

CRICKET.Redaktionen:Ole P.Larsen (ansvarhavende) ,Søren Nissen,Jørgen JØnsson,Per Bur
mester,Morten Petersson.Passivt medlemsskab af DCF,der medf.tilsendelse af Cricket,teg 
n�s hos redaktøren eller hos P.Burmester,GØrtlervej 1,9000 Ålborg,telf.(08) 12 04 77,

giro:709 43 02.Pris 60 kr pr.år for medl.o.18 år,30 kr pr.år for medl.u.18 år.Flytning 
skal meddeles postvæsenet og henvendelse om uregelmæssigheder i leveringen rettes til 
P.Burmester.
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OFFICIELT FRA FORBUHDET OFFICIELT FRA FORBUNDET OFFICIELT FRA FORBUNDET OFFICIELT FRA

MATERIALET! LSKUD 

Tilskud til cricketmateriel ydes på bag
grund af det antal ungdomshold,der fuld
førte sæsonen 1976 for den pågældende 
klub samt klubbens økonomiske forhold iøv 
rigt,herunder en vurdering af,om tilskud
det vil være af betydning for foreningen. 
Ansøgningerne skal indeholde følgende op
lysninger om foreningen: 
Antallet af spillere,årligt kontingent pr 
medlem,sidste års materialetilskud,sidste 
års rejseudgifter for ungdomshold,evt.mi
nus tilskud fra DCF.Desuden skal man oply 
se om eventuelle kommunale tilskud,herun
der om ungdomsafdelingen drives som inte
ressegrupper. 
Ansøgningen skal endvidere være bilagt et 
eksemplar af foreningens seneste regnskab 
og,såfremt foreningen er delt op i flere 
afdelinger,et regnskab for såvel hoved
som cricketafdeling. 
Hele det disponible beløb til materiale
tilskud uddeles umiddelbart efter ansøg
ningsfristens udløb.Ansøgninger,der enten 
ikke indeholder de krævede oplysninger el 
ler bilag,eller som indsendes for sent, 
vil under ingen omstændigheder komme i be 
tragtning. 
Ansøgning skal være Ove Dalsgaard,Rismar 
ken 33,8800 Viborg,; hænde senest den 17. 
maj 1977. 

NYE BANER 
Roskilde Cricket Club er flyttet til I
drætscentret,Darupvejen (ved Motorvejen) 
og spiller sine kampe her. 

Nykøbing F.Cricket Club er flyttet til 
banen ved Sundsskolen,Lindealle 36,Sundby 
og spiller sine kampe her. 

Ishøj Cricket Club,Spørgsmålet om kampba
ne er endnu ikke afklaret.Henvendelse om 
spillested må rettes til klubbens i tur
neringsplanen anførte adresse. 

DOMMERANSÆTTERE 
Sjælland og Lolland-Falster:Jørgen Hansen 
Vejlebrovej 8 D,2635 Ishøj (02) 54 03 60. 
Fyn og (i samarb.med dommerans.i Jylland) 
Sydjylland:Ib Hansen,Stadionvej 30,5200 
Odense V (09) 12 62 87 
Jylland:Peter Carroll ,Nørregaard,Jebjerg, 
7870 Roslev (07) 57 42 93 

DIF OG ICC 
DCFs bestyrelse har bemyndiget Erling 
Froulund til at deltage i møder i de to 
ovennævnte institutioner og stemme på for 
bundets vegne på sådanne møder. 

UDTAGELSESKOMITEEN 
Som UK-medlemmer for 1977 er valgt Finn 
Nistrup,Svanholm,Bjarne Lund Petersen,Al
borg,og Lars Mathiassen,Arhus,med først
nævnte som formand. 

UDENLANDSKE STATSBORGERE 
Efter at det på repræsentantskabsmødet de 
batterede spørgsmål om brug af udenland
ske statsborgere på holdene,har været til 
vejledende afstemning i klubberne,er føl
gende,af bestyrelsen formulerede forslag 
gældende:For grundspil I og slutspil I og 
II:I hver kamp må for hvert hold højest 
deltage to ikke-danske statsborgere.For 
qrundsoi l II oq slutspil II I: I hver kamp 
må højest deltage tre ikke-danske stats
borgere for hvert hold.For bestyrelsens 
forslag stemte 13 klubber,8 gik ind for 
KBs ændringsforslag,en klub stemte hver
ken for eller imod og 13 klubber stemte 
ikke.På baggrund heraf har bestyrelsen be 
sluttet at spørgsmålet tages op til forny 
et drøftelse på repræsentantskabsmødet i 
1977,således at ovenstående forslag fore
løbig alene er gældende for sæsonen 1977. 

JUNIORRÆKKEN,KREDS 42 
Både FREDERICIA og B 1909 har set sig nød 
saget til at trække deres juniorhold fra 
deltagelse i kreds 42.For ikke at få slå
et kredsen helt i stykker,har turnerings
ledelsen besluttet at lade de resterende 
hold ESBJERG ,SKANDERBORG, KERTEMINDE ,HOR
SENS ,ARHUS og B 1913 spille en dobbelttu�
nering.Udvidelsen af turneringen betyder 
visse ændringer af spilletidspunkter også 
for Drengerækken,kr.52 og lilleputrækken, 
kr.62. 

SKOLEKLUBBER 
Dansk Cricket Forbunds love åbner mulig
hed for at skoler med cricket på program
met kan tilmelde sig forbundet,der udar
bejder et særligt reglement for deltagel
se i indendørs turneringer.Foreløbig har 
følgende seks skoler indmeldt sig:Sorø A
kademi,Bagsværd Kostskole,Lindelundskolen 
og Schneekloths skole,Hvidovre,Nordvangs
skolen,Glostrup,og Tingbjerg skole,Bag
sværd. 

SPORTSSHOW 
Dansk Idræts Forbund er i dagene 12.-15. 
maj vært for den III.europæiske sportskon 
ference,der finder sted i København.I den 
forbindelse afvikler DIF onsdag 11.maj et 
sportshow i KB-hallen til ære for de man
ge udenlandske gæster.En række af DIFs 
sportsgrene vil blive præsenteret,derimel 
lem også cricket. 
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lf Lillee don't get you ... 
-Der er ingen tvivl om - uanset om han så
selv vil det eller ej - at Dennis Lillee
er blevet symbolet på vold for en genera
tion i Australien,en generation,der også
mange andre steder i verden føler begær
efter og finder ære i vold.
Min taxa-chauffør i Melbourne sagde til
mig:-Lillee smadrer jeres kranier!Det var
i virkeligheden bare et ekko af det refra
in,som ledsagede hele den seneste engelske
testturne til Australien og som lød:
-Ashes to ashes,and dust to dust.
If Lillee don-t get you,then Thomson must.
(I fri oversættelse:Af jord er du kommet,
til jord skal du blive.Hvis Lillee ikke
ordner det,så gør Thomson ihvertfald!).

SOM ET VILDT DYRS BRØL 

I et be1T12rkelsesværdigt indlæg i den en
gelske avis The Guardian,hvorfra ovenstå
ende er hentet,analyserer den førende TV
og radioreporter John Arlott den næsten 
hysteriske tilbedelse,den australske fast 
bowler Dennis Lillee er ude for. 
Hans 6 for 26 i l.halvleg af 100 års tes
ten Australien-England understregede hans 
stilling som denne generations store fast 
bowler.Selv uden sin næsten lige så fryg
tede makker,Thomson,der er skadet for læn 
gere tid,kunne Lillee destruere englænder 
ne.De havde intet våben mod hans fart. 
John Arlott fortsætter:-I en hvilken som 
helst epoke ville Lillee have været stor 
som fastbowler.Og som enhver af sin slags 
prøver han at true og skræmme dem,som kan 
ødelægges af hans slags.Men aldrig før 
har en fastbowler,og dem,som beundrer ham 
udført - og nydt - det så åbenlyst. 
Forbi er de tider,hvor der var stilhed un 
der en kasters tilløb.Når Lillee starter 
sit,lyder råbet:-Lil-lee! Lil-lee'. Så run 
gende,at det er forbløffende,at nogen gær 
despiller kan koncentrere sig.Og når han 
tager et gærde kulminerer brølet som det, 
fra et sultent,vildt dyr,der har nedlagt 
sit bytte. 

ÆRLIG OG IVRIG 

Lillee er ikke nogen ond mand.Da han før
ste gang kom til England,var han stolt o·· 
ver at kunne kaste hårdt.Han var ærlig,iv 
rig - og lidt provinsiel.Siden da har han 
påtaget sig en gøren og laden,der er hans 
natur imod.Efter hver eneste bold må han 
appellere,være rasende,ærgerlig eller ba
re frustreret.Intet er almindeligt for 
ham længere. 

4 CRICKET MAJ 1977 

Men 100 års-testen kan meget vel have væ 
ret hans sidste blomstring.At han kom o
ver den skade,der satte ham ud af spillet 
i 1973,var overraskende og viste hans e-



norme vilje til at komme igen.Men det er 
ikke sikkert,at hans skade i ryggen er he 
let permanent.Det vides,at han har måttet 
konsultere en specialist få dage før den
ne test og ofte forekommer det,som om han 
må arbejde meget hårdt for at opnå sin 
fart.slutter John Arlott. 

HAR MATTET HOLDE OP 

Og rygterne var ikke usanne.Det er siden 
meddelt,at Lillee ikke spiller for Austra 
lien under turneen i England til sommer. 
Lægerne har meddelt,at han må holde en pau 
se.Om han kommer igang igen,ved ingen.Men 
hans fremtid er forlængst sikret.Han har 
haft en fremragende evne til at gøre sit 
talent i penge og han er hyret af det au
stralske fjernsyn som kommentator. 
Da samtidig Lillees kastemakker Thomsons 
cricketmæssige fremtid tegner usikker -
og det var de to,som først og fremmest 
skabte Australiens øjeblikkelige storhed 
- kan det meget vel være,at crickettronen
i løbet af kort tid overtages af en anden
nation. Nis.

Svensk cricket får 
■ 0 

■ 

1 ar egen tumenng 
Det er efterhånden en tradition at STOCK
HOLM CC gæster Jylland i pinsen.Det var 
også i år meningen,at klubben skulle have 
spillet mod GRENA,ARHUS og SILKEBORG.Men 
Stockholm har nu meldt afbud. 
Arsagen er at klubben,hvis økonomiske si
tuation i forvejen ikke er for lys,ikke 
kan yde tilskud til rejsen fordi man er 
nødt til at reservere midler til deltagel 
se i den svenske turnering,der skulle bli 
ve en realitet i 1977,oplyser Stockholms 
kamparrangør Brian Pring. 

OFFICIELT FRA FORBUNDET OFFLCIELT FRA FOR 

Da der i international cricket,omend i be 
skeden målestok,fra denne sæson,vil blive 
tilladt reklamer på spilledragten,finder 
DCFs bestyrelse det ikke længere rigtigt 
at hindre danske klubber i at udnytte den 
eventuelle reklameindtægt,der måtte kunne 
opnås ad denne vej . 

. Følgende punkter skal dog nøje overholdes 
i forbindelse med reklameringen: 
l.Reklameaftalen skal på forlangende til
sendes DCF,der forbeholder sig ret til at
kræve den ændret,såfremt den måtte stride
mod de følgende punkter,eller mod forbun
dets amatør- og ordensbestemmelser og/el
ler love.
2.Det er tilladt at bære een reklame på
brystet af skjorte eller sweater.Reklamen
må højest være 8 x 16 cm.Større reklamer,
eller reklamer andre steder end på brys
tet,er ikke tilladt.Stiller en enkelt el
ler flere spillere,eller et hold,op med
reklamer,der er større end det tilladte,
eller placeret andre steder end på brys
tet,påhviler det dommerne,eller evt.til
stedeværende DCF-bestyrelsesme dlemmer,at
indberette tilfældet til forbundet,enten
på indberetningsskemaet,eller i særskilt
brev.Konsekvensen af en overtrædelse vil
være advarsel og i grovere tilfælde bøde.
3.Spillere,der udtages til udvalgte hold
for DCF,ligegyldigt på hvilket niveau,må
ikke bære reklame på spilledragten,når de
repræsenterer forbundet.
4.Reklamen må ikke omfatte varegrupper el
ller illustrationer,der kan virke støden
de og teksten må ikke indeholde opfor
dringsord.
5.Den enkelte spiller skal være frit stil
let med hensyn til at bære den enkelte re
klarne på sit tøj.
6.Indtægten fra reklamen skal indgå i for
eringens regnskab og må ikke udbetales
til den enkelte spiller.

Den svenske turnering kommer til at omfat 
te deltagelse af fem hold,nemlig foruden 
STOCKHOLM også GOTEBORG,LUND,JONKOPING og 
MARIESTAD.Det bliver også disse klubber, 
der stiller landsholdet mod DANMARK ved 
den returkamp,der er planlagt til afhol
delse i Sverige i juli. Oprettelsen af den 
svenske turnering betyder iøvrigt at tre· 
spillere,bosat i Sverige�må vælge om de 
vil spille i Sverige eller i Danmark.DCF 
har meddelt FREM at Michael Pye,Robin 
Gray og Carlos Fabian ikke kan spille i 
begge lande.Vælger de at spille for Frem 
kan de ikke deltage i slutspil II hvis 
det skulle blive aktuelt,idet de ikke op 
fylder besterrunelsen om at have haft bo
pæl i Danmark i seks måneder. 
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Inde-cricket: 

Chang og 

Esbjerg er 

dominerende 
Mens Søren Nissen andetsteds har aflagt 
en særdeles udførlig rapport om de inde
turneringer,der er foregået i København 
og på Sjælland,må vi tilstå,at det kniber 
mere med at fortælle,hvad der er sket i 
det jyske.Selvom klubberne var pålagt at 
rapportere resultaterne umiddelbart efter 
hvert stævne,er det kun ved velvillig bi
stand fra Poul Sanden,Chang,og Jørgen Mo
rild,Arhus,vi er istand til at fortælle 
en smule om,hvad der skete i de jyske hal 
ler i vinter.Nå,sandheden i ære var det 
heller ikke let at holde styr på.Den no
get barske vinter betød at flere stævner 
simpelthen ikke blev til noget,fordi hol 
dene ikke kunne nå frem. 
Men lad os begynde med de mindste først. 
lilleputterne spillede i to grupper,dels 
i Alborg,dels i Esbjerg.Fra det sidstnævn 
te stævne har vi kun kunnet konstatere at 
Esbjerg blev vinder og gik til Inde-DM i 
Glostrup.Hvad det nordjyske stævne angår, 
siges det at førsteholdene fra Chang og 
Nyk.M.var en klasse bedre end de øvrige 
hold.Men morsingboerne løb ind i et ne
derlag til Holstebro (Fint af Peter Jo
hansen & Co.at det er ved at lykkes med 
den ungdomsafdeling i Holstebro) og i den 
indbyrdes kamp Chang-Nyk.M.var ålborgen
serne klart bedst.Slutstillingen her var 
følgende for 4 kampe:Chang I 8 pts,Hol
stebro,Nyk.M.I og Chang II alle 4 pts, 
Nyk.M.II 0 pts.I sydstævnet skulle efter 
planen udover de to Esbjerg-hold også 
deltage hold fra Kerteminde og Husum. 
DRENGENE 
Drengespillerne var delt i tre indleden
de puljer. Fra det "mørke" Sydjylland kun 
dette at Esbjerg gik videre til kvalifi
kationsstævnet i Alborg i kamp mod Husum, 
Kerteminde og Kolding. 
I Arhus �andt Nyk.M.s l.hold foran Arhus, 
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Viborg og Nyk.M.11,mens Skanderborg ude
blev.Resultaterne:Arhus-Nyk.M.I 24-26,Ar
hus-Nyk.M.II 18-15,Nyk.M.I-Viborg 75-29, 
Viborg-Nyk.M.II 69-9,Nyk.M.I-Nyk.M.II 100-
31 og Arhus-Viborg 67-55. 
I Alborg var begge Chang-hold overrasken
de istand til at placere sig foran AaB, 
mens Hjørring for første gang nogensinde 
var med indendørs.Men vendelboerne formå
ede alligevel som de eneste at tage po
ints fra Chang,hvis førstehold dog var i 
en klasse for sig.Slutstillingen for fire 
kampe:Chang I 8 pts,Chang II 4 pts,AaB 4 
pts,Holstebro 2 pts,Hjørring 2 pts. 
Det vil sige at Esbjerg,Nyk.M.I og Chang 
I var klar til kvalifikationen,hvor Chang 
var suveræn,men hvor Esbjerg bed godt fra 
sig.Der var dog alt i alt tale om en ræk
ke spændende og jævnbyrdige kampe.Slut
stillingen blev:Chang I 4 kampe,8 points 
Esbjerg 4 kampe,4 pts og Nyk.M.I 4 kampe 
0 points. 
JUNIORERNE 
Vi må igen notere at Esbjerg dukker frem 
som vinder af de sydjyske områder.Husum, 
Kerteminde og endnu et Esbjerghold skulle 
have deltaget her.Midtpuljen blev afvik
let i Arhus,hvorfra Jøraen Morild fortæl
ler at Viborg egentlig �å ud til at have 
det stærkeste hold.Når viborgenserne al
ligevel sluttede sidst må det hænge sam
men med uheld og lidt for stor ivrighed. 
Nu vandt Skanderborg a points med Arhus 
og foran Kolding og Viborg.Resultaterne: 
Arhus-Skborg 31-32,Arhus-Viborg 40-19, 
Viborg-Skanderborg 114-23,Arhus-Kolding 
93-35,Kolding-Skanderborg 33-34,Viborg
Kolding 12-13.
Nordpå skulle både Hjørring,Nyk.M.Holste
bro og to hold fra Chang havde spillet,
men to klubber meldte fra og en tredie
havde fået puttet kampprogrammet lidt for
langt ned i en skuffe,så det vil sige at
kun de to Chang-hold tr9ppede op og spil
lede en kamp,som Chang I ikke uventet gik
ud af som sejrherre.
Så mødtes Chang,Skanderborg og Esbjerg
om DM-deltagelsen,Chang sløsede den før
ste kamp væk mod Esbjerg,men var allige
vel stærkest,da det gjaldt og da Esbjerg
og Skanderborg delte med hver en sejr ind
byrdes,blev det også her Chang og Esbjerg
der kunne lægge billet ind på Glostrup
turen.
Efter planerne skulle der have været af
viklet også et seniorstævne i Esbjerg med
deltagelse af Husum,Holstebro,Kerteminde
I og II,Esbjerg og Nyk.M.0m det nogensin
de er blevet afviklet,således at der er
fundet en jysk/fynsk inde-senior-Danmarks
mester,ja,det er vi desværre ikke istand
til at oplyse noget om. ola



Inde-cricket: 

Svanholms 

stars all 

out for 10 
Der har i vinter været seniorpremiere på 
indecricket i organiseret turneringsform 
i København/Sjællandsområdet.Og man tør 
sige.at de udendørs bedre vante Svanhol
mere fik deres sag for.Kun rækkevinderen 
AB kunne Brøndbyholdet klare,mens det 
landsholdsprægede mandskab led forsmc:de
lige nederlag mod de øvrige hold.Her vil 
ikke mindst de 10 points all out mod Frem 
stå prentet - i Frems erindring. 
Men ellers var det oplagt at AB takket 
være sin hal ,havde prøvet at spille mest 
indendørs.mens "The Frem-Internationals" 
selv uden synderlige træningsmuligheder 
gjorde det ganske godt.AB�s Niels Talbro 
skulle iøvrigt have spillet meget kønt,be 
rettede Køges formand,Finn Nielsen.som 
havde en munter aften,da Frem og AB i Bo
holtehallen i Køge kæmpede et bravalla
slag om førstepladsen. 

ANDEN HAL I GANG 

Med Boholtehallen kom den anden hal på 
Sjælland igang med turneringsindecricket. 
Der er spillet nogle stævner i Ringsted, 
hvor klubben desværre kun har haft hallen 
i nogle få timer.Køges dygtige ledere hav 
de sikret sig en glimrende,nybygget hal 
to fulde søndage,og det gav mulighed for 
en masse kampe.Nu håber man så at Sorø og 
Slagelse kan få haltimer,så de kan få byg 
get deres ungdomsafdelinger op i løbet af 
vinteren. 
Sorø havde ganske vist arbejdet godt med 
juniorholdet,der med hiv og sving fik pla 
ceret sig foran Glostrup,Svanholm og Køge 
og dermed fik adgang til DM-slutspillet, 
men det kneb for sjællænderne længere ne
de i rækkerne.Men ellers blev turneringer 
ne afviklet g·anske pænt.AB var suveræn i 
juniorrækken og overlevede adskillige gan 
ge at deres absolut stærkeste,Peter Søren 
sen og Thony Hadersland gik uden at score 

synderligt.Det var tydeligt,at der har væ 
ret gjort meget ud af dette hold i inde
træningen,og at der satses på en topplace 
ring udendørs i år. 

SA ER MAN DØD! 

Drengerækken forekom meget tynd.Uden at 
være overbevisende kunne Glostrup og Svan 
holm nemt placere sig på de to pladser,d 
der gav DM-adgang.Frem var bedre.end læn
ge set i ungdomsafdelingen,men dog ingen 
trussel for de to klubber fra vestegnen. 
lilleputrækken blev.som det oftest er til 
fældet indendørs,den sjoveste.Omstændighe 
derne giver lilleputterne chancen for at 
score en masse points,saffitidig med at de 
ganske gratis får indpodet en masse tek
nik og taktik.Indendørs kommer man nemlig 
ikke langt med bare at slå på tværs.Her 
belønnes de spillere,der kan placere de
res stød,ikke mindst slag fremover giver 
bonus. 
Svanholm,AB og Glostrup havde slået hinan 
den indbyrdes i dobbeltturneringen og det 
så længe ud til,at de tre klubber måtte 
mødes en tredie gang for at man kunne fin 
de de to hold,der skulle videre.Men ABer
nes nerver kunne ikke holde.De tabte til 
Køge,der blev bedre og bedre,og i den af
gørende kamp mod Svanholm slog de bolden 
over første stolerække!!Og så er man død 
når man spiller indecricket i KB-hallen! 

Nis. 

Inde-cricket: 

Amandas døtre 

de første 

mestre 
Der er uden tvivl faldet adskillige drø
je bemærkninger rundt omkring,da DCF be
sluttede at åbne cricketturneringerne 
for kvinder - også officielt.Men flere 
klubber har ind i mellem og med større el 
ler mindre held ladet piger optræde på de 
res hold.Den største succes i så henseen
de har nok Susanne Nielsen,Kerteminde CC, 
haft,men også andre klubber har mødt med 
kvindelige cricketers. 
Der er da heller ingen grund til at træk 
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Susanne 

Nielsen 

landets 

beciste 

ke på smilebåndet - hvorfor i alverden 
skulle piger ikke også kunne spille cric
ket? Rent bo�tset fra det rent sportsli
ge,kan pigecricket på længere sigt være 
med til at styrke forståelsen for spillet 
i videre kredse.Mor har måske 1 idt stø1·re 
forståelse for at mand eller søn går op 
i spillet,hvis hun selv har haft et bat i 
hånden en gang. 
Vi er heller ikke spor kede af,at drenge 
og piger optræder på samme hold.Cricket 
er ikke alene et spil,hvor det kommer an 
på den fysiske styrke - piger kan sagtens 
gøre sig gældende.Cricket er både et hold 
spil og et spil for individualister og 
med spilletiderne taget i betragtning er 
der vel ikke noget forkert i at opfatte 
det som et familiepræget spil (hvis man 
vel at mærke tager familien med).Men fo
reløbigt gælder det at få pigerne til at 
interessere sig for spillet - det vil de 
måske nok så meget,hvis der bliver lejlig 
hed til at møde andre piger.Derfor er det 
at håbe,at denne spæde begyndelse kan gi
ve dansk cricket en bredere platform,alle 
vittighederne til trods. 

FEM HOLD KLAR 

Vi har valgt pigerne som motiv for denne 
sæsons første forside og for at markere 
at der i år vil deltage fem,mere eller 
mindre "rene" pigehold i DCFs turnering. 
Der er oprettet en damerække med Kertemin 
de,Køge,Ringsted og AB som deltagere,og 
desuden har Nyk.M.så mange piger til træ
ning,at man der vil stille et pigehold i 
drengerækken.På grund af afstandene kan 
det knibe at være med i den sjællandsk/ 
fynske række,men morsingboerne håber at 
også andre jyske piger med tiden vil væ
re med,så der kan dannes en damerækkke 
vest også. 
De fem hold betyder,at omkring 60 piger i 
vinterens løb gennem den indendørs træ
ning har fået et lille begreb om,hvad det 
lille spil egentlig går ud på. 
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Som en af primus motor�erne bag pigecric
ket, Poul lJi nther, Kerteminde, si ger det, så 
skal pigerne først og fremmest lære den 
korrekte batføring.Tilsyneladende falder 
det pigerne sværere end drenge,der heller 
ikke har prøvet spillet før.Til gengæld 
,er pigerne særdeles vakse i markspillet. 

INDE-DM TIL KERTEMINDE 

Ca.40 piger afgjorde 26.marts det første 
indendørs mesterskab for piger.Det skete 
i Hindsholm-hallen på Fyn,hvor de fire 
hold,der sider skal dyste i den udendørs 
turnering mødtes.Værtinderne fra Kerte
minde var ubeskedne nok til selv at løbe 
med mesterskabet.AB kunne dog ved den lej 
lighed kun mønstre fem piger,mens Ringste 
til gengæld stillede en halv snes. 
Da det for fleres vedkommende var første 
gang,de havde et bat i hånden,blev scorin 
gerne i de første kampe meget beskeden, 
men efterhånden som pigerne fik færten af 
hvad sagen drejede sig om,blev det også 
til points. 
Og at det ikke behøver at være topspiller 
ne,der dominerer,ses bl.a.af at Kertemin
des Susanne Nielsen i kampen mod AB kun 
scorede tre points,før hun blev dømt ud 
med ben for. 
I de enkelte kampe blev resultaterne:Kø
ge 2-Kerteminde 3 for 0,AB 3-Ringsted 4 
for O,Ringsted 12-Kerteminde 15 for O,Kø
ge 27-AB 15,Kerteminde 56-AB 18 og Køge 
17-Ringsted 21 for 2.
Det vil sige,at Kertemindes hold gik gen
nem turneringen uden nederlag.Holdet fik
dermed den første andel i den vandrepokal
der er udsat af en af Kertemindes hand
lende,Sv.Schmidt.Landsholdets holdleder,
P.S.Hargreaves overrakte pckalen,idet han
især hæftede sig ved det gode markspil,
pigerne lagde for dagen.

SUCCES AVLER SUCCES 

De fire klubber regner med at råde over 
godt 40 spillere i alderen 13-20 år.Det 
skal blive spændende at se,hvordan deres 
udendørs opgør vil spænde af. 
På Mors et· det gået sådan ,at 'succes avl er 
succes.Under lilleputholdets DM-kampe sid 
ste år spurgte træneren Claus Hansen for 
sjov nogle af de mange piger blandt til
skuerne,om de ikke også kunne tænke siq 
at spille cricket.Det blev der fniset no
get over,men man hørte ikke mere ti I den 
sag,før pludselig en lørdag eftermiddag 
11 piger i træningsdragt mødte op til den 
indendørs træning.Morsingboerne har siden 
haft 14-16 piger til træning og regner 
med at kunne bruge de fleste på klubbens 
2. "drengehold". ola. 



Inde-cricket: 

Alle tre mesterskabsrækkermåtte 
have deres afgørelse på mål-foto 
Arets danske indendørs mesterskaber udvik 
lede sig usandsynligt spændende.I to ræk
ker blev det hele afgjort på de allersid
ste bolde i turneringen og i den tredie 
måtte man på det nærmeste have regnemaski 
nen frem for at finde vinderen,idet tre 
hold,der havde slået hinanden indbyrdes, 
sluttede a points.Altså et finalestævne, 
der blev afgjort på "mål-foto". 
Chang,den klub herhjemme,der nok træner 
mest indendørs,fik fint udbytte af an
strengelserne.Det var lige ved,at klubben 
fik "posen fuld",men slutteligt måtte man 
"nøjes" med et junior- og et drenge-DM og 
andenpladsen hos lilleputterne. 
Hos juniorerne magede det sig således at 
Chang og AB,der begge havde slået Sorø og 
Esbjerg,mødtes i den sidste og afgørende 
kamp.Hos AB lagde Thony Hadersland og Pe
ter Sørensen ud med,begge at score de 25 
points,der er maksimum i første omgang in 
dendørs.Ialt blev det til 92,hvilket nor
malt er en vindendesscore.Ja,det er vist 
ingen klub,som har battet sidst i en juni 
or- eller drengerække,der har nået denne 
score. 

SPILLEDE KLOGT 

Men Chang spillede overordentligt klogt. 
Abnerne Carsten Strandvig og John Tørring 
lod sig ikke mærke af,at det gik en smule 
tungt i starten.Da de havde fået øje på 
bolden,accellererede de scoringen med en 
masse slag fremover og de belønnes jo med 
fem points.Changs bredde var den lille 
bid bedre,der retfærdiggør at Chang,med 
sidstegærdet inde.på den anden bold i 15. 
og sidste over,scorede sejrspointet. 
Thony Hadersland var,såvel med bat som 
med bold,en af de dominerende.Til ham gik 
da også slåhandskerne for bedste indsats 
i juniorrækken.De to andre juniorfinalis
ter var knap så overbevisende.Esbjergs 
spil lå ikke rigtig til denne form for 
cricket og Sorø-spillernes større iver 
gjorde det helt rimeligt,at de endte som 
nr. 3. 
På hvert hold fik "en spiller,der i for
hold til sine muligheder" havde gjort det 
godt,en instruktionsbog.Modtagerne var 
hos juniorerne:Jan Grondahl ,Sorø,John Tør 
ring,Chang,Jan V.Madsen,Esbjerg,og Morten 
Hansen,AB. 

DRENGENE 

Først jublede Glostrups drenge og regnede 
med,at de var mestre.Sidstegærdet (Begge 
var kommet ind til sidst efter at have sco 
ret 25 points i l.omgang) Søren Mikkelsen 
og Stig HaLlmershøj troede,at de havde lø
bet den toer,der i en af de sidste overs 
ville have bragt Glostrup fra sine 78 for 
bi Changs total på 79. 
Men sekunder efter blev jubelen afløst af 
skuffelse,iblandet lidt harme - fra foræl 
drene til poderne.De to dommere havde kon 
fereret og legdommeren havde set,at bol
den,efter at have ramt Hammershøjs bat, 
havde snittet puden og bragt den ud af ba 
lance,for derefter at gå videre ned i væg 
gen,så han blev dømt ud. 
!stedet for sejr og DM måtte Glostrup nø
jes med et nederlag på et point og overla
de mesterskabet til Chang - men _sikke dog
en spændende og fornøjelig kamp.
Glostrup og Chang er arvefjenderne i den
ne aldersgruppe,fordi holdene råder over
de to mest dominerende spillere,nemlig
Carsten Strandvig,Chang,og Søren Mikkel
sen,Glostrup.Begge allroundere,der forment
lig vil ende som bedre gærdespillere end
kastere,fordi deres kJstning af den halv
hårde type næppe hele tiden vil virke så
skræmmende,som den qør nu,i kraft bl.a.af
større kropsstyrke i forhold til de jævn
aldrende spillere.Ved gærdet er de overor
dentlig lovende begge to.Søren Mikkelsen
med den kønneste batføring,Strandvig måske
en smule mere effektiv.At Chang og Glo
strup her har nogle fremtidige dominato
rer,kan der ikke være tvivl om.
Svanholm var tæt på at slå Chang,men var
ellers et stykke fra tidligere tiders
drengestandard og indtog Jumbopladsen ef
ter Esbjerg,der dog kun mod Svanholm fik
en ordentlig score.

:* IDRÆTSKLUBBEN CHANG,

- grøde i ungdoms

arbejdet
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Om Strandvig eller Mikkelsen skulle have 
slåhandskerne i denne række,kunne de så
dan set lige så godt have trukket lod om, 
men dommerkomiteen lod det være udslaggi
vende,at Strandvig havde været bærende 
kraft på det hold,der blev mester.Instruk 
tionsbøger til Kim Olesen,Chang,Thorbjørn 
Wulsten,Svanholm,Stig Hammershøj,Glostrup 
og Torben Jensen,Esbjerg. 

LILLEPUTTERNE 

Det er ikke tilfældigt,at lilleputkampene 
er dem,der trækker flest mennesker under 
Inde-DM.Den lille,lette læderbold,den kor 
tere afstand mellem gærderne og lilleput
ternes umiddelbare glæde ved det hele,gør 
kampene så fornøjelige. 
Glostrup,Chang og Svanholm slog alle Es
bjerg,der ellers ikke var noget dårligt 
hold og især i Tim Jensen havde en meqet 
dygtig spiller.De tre klubber vandt desu
den indbyrdes over hinanden,så difference 
principet måtte i brug.Her blev det afgø
rende at Svanholm var røget for sølle 16 
mod Glostrup.Det gjorde Glostrups kvoti
ent så god,at forstadsklubben ikke kunne 
røres. 
Glostrups hold domineredes af Lars Mikkel 
sen,der fik aldersgruppens slåhandsker, 
dog i tæt konkurrence med Changs gode gær 
despiller Peer Pedersen.Hos Chang så man 
også gode ting hos Jess Høgh og hos Svan 
holm,der nok havde den største bredde, 
gjorde bl.a.Martin Bundgaard og Jesper 
Larsen sig ganske godt.Instruktionsbøger 
ne gik her til Søren Nielsen,Chang,Jesper 
Larsen,Svanholm,Jack Nie1sen,Glostrup,og 
Jan Jensen,Esbjerg. 

KONKLUS IOIJ 

Det er lidt trist.at dette års stævne i 
så høj grad præges af enkelte klubber.Es
bjerg og Chang var med i alle tre rækker, 
Glostrup og Svanholm i to.Det tyder ikke 
på,at der så forfærdelig mange steder gø
res et blot nogenlunde arbejde med unqdom 
men i løbet af vinteren.hvor det ellers 
er tiden at lære den grundlæggende teknik 
Det er for sent at "lave" et ungdomshold 
når man starter udendørs,for turneringen 
er halvt færdig,før man får set sig om. 

Der skal lyde en stor tak til Glostrup, 

der lagde hal og sovesale til det vellyk

kede stævne og ligeledes en stor tak til 

de 18 neutrale dommere,tællende bl.a.man

je af de hjemlige spidser,der �tillede_
sig 

til rådighed og fik det hele til at glide 

lydefrit. Nis 

RESULTATER 

Inde-DM for juniores,Glostruphallen 3/4. 
AB 98 f.5 over Esbjerg 44 f.5 med 54 pts. 
AB 81 f. l over Sorø 66 f.4 med 15 points. 
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Chang 66 f.5 over Esbjerg 55 f.5 m.11 pts 
Chang 45 f.l over Sorø 44 f.5 med 4 st.g. 
Sorø 94 r.5 over Esbjerg 43 f.5 m.51 pts. 
Chang 94 f.4 over AB 92 f.5 rfied l st.gærd 
Slutstilling,alle hold 3 kampe:Chang 6 
pts,AB 4 pts,Sorø 2 pts,Esbjerg O pts. 

Inde-DM for drenge.Glostrup-hallen 3/4. 
Esbjerg 85 f.2 over Svanholm 84 f.2 med 
3 st. gærder. 
Glostrup 49 f.l over Esbjerg 46 f.5 med 
4 st. gærder. 
Glostrup 38 f.O over Svanholm 35 f.5 med 
5 st.gærder. 
Chang 29 f.3 over Esbjerg 26 f.5 m.2 st.g 
Chang 52 f.4 over Svanh.50 f.4 m.l st.gæ. 
Chang 79 f.4 over Glost.78 f.5 m l  st.gæ. 
Slutstilling,alle hold 3 kampe:Chang 6 
pts,Glostrup 4 pts,Esbjerg 2 pts,Svanh.O. 

Inde-DM for lilleputter.Glostruphall.3/4. 
Chang 69 f.4 over Esbjerg 68 f.6 med 2 st 
gærder.Chang 74 f.5 over Glostrup 51 f.6 
med 23 pts.Glostrup 77 f.5 over Esbjerg 
31 f.6 med 46 pts,Glostrup 18 f.O over 
Svanholm 16 f.6 med 6 st.gærder,Svanholm 
93 f.5 over Esbjerg 30 f.6 med 63 points 
Svanholm 82 f.6 over Chang 74 f.6 med 8 
pts.Slutstilling,alle hold 3 kampe:Glost. 
4 pts,Chang 4 pts,Svanholm 4 pts,Esbjerg 
0 pts. 

Inde-DM for kvinder.Hindsholmhallen 26/3. 
Kerteminde 3 f.O over Køge 2,Ringsted 4 f 
O over AB 3,Kerteminde 15 f.O over Ring
sted 12,Køge 27 over AB 15,Kerteminde 56 
over AB 18,Ringsted 21 f.2 over Køge 17. 
Slutstilling,alle hold 3 kampe:Kertemin
de 6 pts,Ringsted 4 pts,Køge 2 pts,AB 0. 

Københavnsk/Sjællandske indeturneringer: 
SLUTSTILLING 

Senior,alle hold 4 kampe:AB 6 pts,Frem 6 
pts,Glostrup 4 pts,Køge 2 pts,Svanholm 2 
pts. 

Junior,alle hold 7 kampe:AB 14 pts,Sorø 
10 pts,Svanholm 8 pts,Glostrup 8 pts,Køge 
8 pts,Ringsted 4 pts,KB 4 pts,Slagelse 0. 
pts. 

Drenge,alle hold 8 kampe:Glostrup 16 pts, 
Svanholm 14 pts,Frem 10 pts,KB 8 pts,AB 8 
pts,Ringsted 8 pts,Køge 6 pts,Slagelse 2 
pts,Sorø O pts. 

Lilleputter,alle hold 10 kampe:Glostrup 
16 pts,Svanholm 16 pts (begge lige på l. 
pladsen),AB 14 pts,KB 6 pts,Køge 6 pts, 
Ringsted 2 pts. 

Skoler:Lindelund 3 kampe,6 pts,Schnee
kloth 4 kampe,6 pts,Sorø 2 kampe,2 pts, 
Nordvang 3 kampe,2 pts,Bagsværd 3 kampe 2 
pts,Tingbjerg 3 kampe,0 pts. 



Da England 
fik sin cricket
selvrespekt 
tilbage 
For første gang siden 1933-34 vandt Eng
land en testserie i Indien.Det undertip
pede engelske hold vandt de første tre 
matcher,inderne den fjerde,mens den fem
te i vi�terens serie endte uafgjort. 
Gærdesp,�let var meget defensivt gennem 
hele serien.Det var meget almindeligt at 
der kun blev scoret ca.180 points på en 
hel dag.De indiske spinnere viste sig, 
trods deres special-tillavede pitche o
verraskende nok ikke at være så effekti
ve som det engelske fastmedium angreb be 
stående af Willis,Lever (debutant med en 
betydelig succes) og Old,bakket op af Un 
derwood. 
Om Underwood,som er godt på vej til at 
blive den,der har taget flest testgærder 
for England gennem tiderne,sagde en kom
mentator,at når man satte Underwood til 
at kaste var det som at lade den automa
tiske pilot flyve maskinen. 

Sindbillede på serien i Indien.Defensivt 

stød fra Tolchard giver de tætstående in 

diske markspillere en vanskelig chance, 

men Solkar taber bolden i short square leg. 

En af de førende indiske gærdespillere, Pa 

tel ser sit gærde brudt af Underwoods 

bold.I baggrunden Greig. 

Den engelske anfører Tony Greig blev en 
fantastisk populær skikkelse.Alene hans 
højde i forhold til de mere lavstammede 
indere,gjorde ham til noget ekstraordi
nært.Dertil kom,at inderne beundrede den 
måde Greig opfattede sin cricket på.Hans 
sammenbidthed og hans vilje,når han næs
ten i hver halvleg skulle ind at redde 
den innings,som de første 4-5 gærder ik
ke havde kunnet byqqe op.vandt respekt. 
Inderne har tid nok.De accepterede at 
Greig,stik mod sin natur,måtte tage sig 
6-7 timer til at score et century i den
anden test.Pitchen var overmåde vanske
liq oq Greiq havde hø.i feber,men sammen
1med Tolchard - reservekeeperen,der var
valgt,fordi han kan spille spinbowling -
scorede Greig 142 i løbet af næsten en
hel dag.Måske seriens mest afgørende dag.
SMART TRICK,ELLER .. ? 
Serien havde sin store skandale.Den en-
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gelske swingbowler Lever blev beskyldt 
for at a�vende vaseline fra et stykke 
stof over øjet til at polere bolden med. 
Ophidselsen var så stor,at man næsten 
skulle tro,at der var udbrudt krig mellem 
de to lande.Flertallet af de engelske re
ferenter mente dog ikke,at der i denne 
sammenhæng var forsøg på svindel.Men de 
påpegede samtidig,at fastbowlere i pro
fessionel cricket gennem årene har brugt 
mangfoldige numre for at holde bolåens 
shine. Nis. 

100-års testen i Melbourne:

Brearley griber her i l.slip inderen Vis

wanath ud på Underwoods kastning.700.000 

indere overværede de tre første tests og 

det hævdedes at 200 millioner lyttede til 

radiotransmissionerne fra kampene. 

En triumf - for cricket! 
I marts 1877 spilledes i Melbourne den 
første testmatch mellem England og Austra 
lien.I marts 1977 spilledes jubilæumstest 
matchen mellem de to lande samme sted. 
Australien vandt den med 47 points - præ
cis de samme sejrscifre,som nationen sej
rede med for 100 år siden. 
Kampen var,ifølge kommentatorerne,prag!
fuld at overvære for de ialt 250.000 til
skuere.Matchen var en af cricketsportens
største begivenheder genne� tiderne ?9

vakte en,for os,ufattelig interesse i de
store cricketspillende nationer. 
Samtlige nulevende spillere,der har taget 
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del i en testmatch mellem England og Au
stralien,var inviteret.Nogle var forhin
drede,bl.a.på grund af alder,men omkring 
200 modtog invitationen. 

PA DEN ANDEN ENDE 

Udslaggivende for resultatet blev australi 
eren Dennis Lillee.Hans 6 for 26 og 5 for 
139 i de to halvlege gav sejren.Kampen 
blev imidlertid først afgjort,da der var 
55 minutter tilbage.Forinden var gået fem 
omskiftelige dage,hvor englændernes om
hyggelige markspil betød,at Australien 
kun scorede 138 points i l.halvleg. 



England var på den anden ende.Spillerne 
var på forhånd helt og aldeles nederlags
tippede.For at sikre sig,at der var noget 
for den engelske dronning at se på,når 
hun kom på femtedagen,ville man �av� spil 
let en endages match,hvis se�ve Jubilæ�ms
kampen var ovre.Man troede simpelthen ik
ke på,at englænderne kunne holde så længe 
Det synes australierne var i orden,men

spurgte så:-Hvad skal de to hold lave på 
fjerdedagen! 
Men piben fik en anden lyd - en overgang! 
For det skrøbelige engelske gærdespil hav 
de ikke noget våben mod Lillee og Walker. 
England var ude for 95. 

SENSATIONEN PA VEJ 

I 2.halvleg kunne de engelske spillere ik 
ke præstere de samme ekvilibristiske greb 
som i første.Samtidig blev pitchen mere 
fredelig.Med keeperen Marsh som topscorer 
med 110 not out lukkede Australien med 
419 for 9.Kravet til englænderne var 462 
points,eller at holde sig ved gærdet i 
det meste af to dage. 
I det 100-årige testsamarbejde mellem de 
to nationer,har endnu ingen scoret 462 i 
en 4.innings.Men da det engelske femte
gærde stadig var inde ved 346,så sensati
onen ud til at være på vej. 
Men så faldt den engelske gærdehelt,D.W. 
Randall,Nottinghamshire.Indtil da var den 
højeste score.han havde haft i en test 36 
Her blev det til ialt 174 points.Støttet 
blev han af Amiss med 64,af Brearley med 
43,Greig med 41 og Knott med 42.Men det 
var ikke nok.Alle englænderne var ude for 
417. 
En fantastisk match var slut - som kommen 
tatarerne udtrykte det:-Ar 2077 får noget 
at leve op til! 

IKKE OVERRASKENDE 

Noteringsværdigt,men ikke overraskende, 
var det,at denne kæmpe-mediebegivenhed, 
der fyldte spalte efter spalte bl.a.i de 
engelske aviser (som ellers skrives over
måde flittigt af af danske fodboldjourna
lister) ikke fik eet eneste ord med på ve 
jen i den danske sportspres·se. Til gengæld 
kunne man i de danske aviser læse alt om 
det engelske ishockeylandsholds bedrifter 
i VM gruppe C,bl.a.den danske triumf over 
disse englændere.Hjemme betragtes det en 
gelske ishockeylandshold som så ringe.at 
de engelske aviser end ikke bragte re$ul
taterne fra deres kampe (men f.eks.nok re 
sultater fra de canadiske ishockey-leagu
es. Men sådan er der så meget. Nis. 

BREVE FRA LÆSERNE BREVE FRA LÆSERNE BREVE 

Flere her være med 
Efter at Chang i flere år har været fast 
inventar i Viborgs drengestævne med stort 
udbytte,besluttede vi os sidste år til og 
så at deltage i Glostrups årlige stævne, 
og det har vi aldrig fortrudt. 
I disse tider,hvor drengekredsene tæller 
eet eller to suveræne hold,er det vigtigt 
at drengene får mulighed for at prøve de
res kræfter med de gode hold fra de øvri
ge kredse.Det er imidlertid ikke kun de 
stærke hold,der har gavn af at deltage. 
Nogle gode regler,der begrænser de domine 
rende spilleres udfoldelser gør,at også 
svagere hold vil få udbytte af at være 
med. 
Der er bud efter drengene flere steder 
fra.Jeg tror,at de ting,de oplever under 
sådant et stævne,er med til at bestemme, 
hvilke ting,der skal bevare deres største 
interesse fremover.Man skal ikke kende me 
get til cricket,før man er fanget ind af 
den atmosfære,der omgiver disse stævner: 
Masser af spil,spænding,sjove situationer 
og ikke mindst - det at være sammen om en 
fælles interesse. 
Dette er en klar opfordring til de klub
ber,der endnu ikke har deltaget,til at an 
melde hold,når invitationerne indløber. 
Det er min erfaring,at man får mest for 
de penge man bruger på drengene,netop i 
denne aldersklasse. 
Glostrups og Viborgs ihærdige ledere skal 
nok finde plads til jeres hold også. 

Poul Sanden 
Chang 

SVANHOLM imødeså alle tiders Påske efter 
indbydelsen til at spille i Rhin-dalen 
mod BAOR,RAF og de engelske mestre fra_ 
MIDDLESEX.Men d�herrer Jøns.& Co.kom til 
at pakke rekvisiterne ud igen.I et nyd�
ligt brev beklagede værterne,at_turne�in
gen desværre måtte aflyses,fordi det !kke
kunne lade sig gøre at flytte rugby-male
ne fra banen.OK,det har selvfølgelig også
været en hård vinter! 

FORTY CLUB skal som det danske landshold 
på tur til SKOTLAND.Turen finder sted i 
tiden 10.-24.juli.De gamle drenge varmer 
op til turen i SKANDERBORG 2. jul i med en 
kamp mod FUN (Der som bekendt �gså står 
for Foreningen af Udenøs Nykøbingensere). 
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24 blev positive og trætte i DCFs 
hidtil største instruktør-kursus 
Planerne for den nye cricketinstruktør
uddannelse har måttet ændres - på grund 
af overvældende succes. 
Tilmeldingerne til instruktørkurset for 
sjællændere og fynboer i Idrættens Hus i 
slutningen af februar var simpelthen over 
al måde.På nær Frem,Soranerne og Roskilde 
var samtlige klubber øst for Lillebælt re 
præsenteret med indtil tre deltagere.Ialt 
27 tilmeldte blev det til ,derimellem den 
første kvindelige deltager i DCFs kursus 
historie,Kertemindes Susanne Nielsen.Des 
værre hindrede sygdom Susannes og to an
dres deltagelse,men 24 mødte frem og gik 
med liv og interesse op i de to dages an 
strengelser. 
På alle deltagernes vegne takkede Thor 
Jensen,Glostrup,de tre instruktører under 
afslutningen.Han gav udtryj for sin beun 
dring for den indsats,instruktørerne Ole 
HUckelkamp,Otto Gade og Erik Hansen hav
de ydet.En særlig tak rettede han til Ga
de og Hansen,som oprindeligt ikke skulle 
have deltaget,men lavet kursus i Jylland. 
Men den overvældende deltagelse på Sjæl
land gjorde forstærkning nødvendig og der 
for besluttede man at udsætte det jyske 
kursus,hvortil 12 havde meldt sig. 

19 TIMERS AKTIVITET 

Thor Jensen lagde ikke skjul på,at det 
havde været hårdt.Men når det var hårdt 
for deltagerne,hvordan må så ikke instruk 
tørerne have haft det?De gik foran fra kl 
10 lørdag formiddag til lørdag aften kl. 
11 og igen søndag fra 8,45 til 16.30,dvs 
henved 19 timers aktivitet.Og så var der 
endda mange af deltagerne,der ikke kom i 
seng før kl.l lørdag nat,fordi de skulle 
se de fire nye cricketfilm,der er købt 
hjem fra det walisiske fjernsyn. 
Den rekordstore tilmelding gav anledning 
til,at to haller måtte tages i brug.Det 
meste af tiden benyttedes de to trænings 
båse i Idrættens Hus,hvor der kan spilles 
med normalt cricketudstyr og -bolde,til 
en af de tre arbejdsg�upper,mens de to øv 
rige instrueredes i den nærliggende Schne 
ekloth-hal. 

OTTO GADE TIL ENGLAND 

Erik Hansen og Ole HUckelkamp har bragt 
en masse nye træningssystemer med hjem ef 
ter deres kurser i National Cricket-Asso-
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ciation.Otto Gade er indskrevet i år og 
han bliver således den 4.DCF-instruktør, 
med dette kursus,der giver en instruktør 
den højeste udmærkelse.Udover de allerede 
nævnte har Jørgen Jønsson,der varetager 
kurserne for DCFs yngste årgange,NCA-cer 
tifikatet. 

NOGET AF ET CHOCK 

For 99 pct.af Danmarks cricketers vil det 
formentlig være noget i retning af choke
rende at se,hvordan crickettræning nu om 
stunder gribes an.Der er indført en lang 
række øvelser med masser af aktivitet og 
konkurrence.En træner,der har gennemgået 
DCFs grundkursus,vil fremtidig have en u
almindelig dårlig samvittighed,hvis han 
bruger en træningstime på traditionel ma
ner.Særligt indendørstræningen kan kryd
res med masser af gode fornyelser. 
Deltagerne i kurset strakte sig fra "høj" 
til mindre "høj".En af cricketlandshol
dets store positive overraskelser i 1976 
Peter Palle Klokker var f.eks.med for at 
blive bedre selv og for at få viden til 
at skabe nyt cricketliv i 1909's ungdoms 
afdeling.Anførerne for Ringsteds l.divi
sionshold,Claus Rasmussen,og Glostrups 2. 
divisionshold,tidligere omtalte Thor Jen
sen, var med - sammen med en lang række 
yngre og ældre.Vi skal ikke nævne dem al
le ,men vil a 11 i geve l fremhæve ,at Nyk. F. 
som DCF har set så lidt til i mange år, 
deltog med to overordentligt interessere
de repræsentanter. 

Otto Gade -

til 

England 



Udskydelsen af det jyske kursus betød,at 
kursusplanen er brudt sammen på et punkt. 
Det var tanken at de to landsdels grund
kurser skulle følges af et kursus for vi 
deregående i Påsken.Men klubinstruktør
kurset for Jylland skal først gennemfø
res.Det bliver formentlig i Pinsen med 15 
deltagere.Kurset for de videregående ven
tes så holdt i oktober. 
Der er jo også grænser for,hvor meget man 
kan trække på ulønnet,frivillig arbejds-

kragt.F.eks.har Erik Hansen i vinteren og 
foråret haft de allerfleste af sine week
ends besat med kursusvirksomhed for DCF. 
Tak til ham,til Gade,til HUckelkamp og 
Jonsson,tak til Per Hansen,Glostrup,der 
hjalp til i kurset i Brøndby og tak til 
deltagerne,hvis indstilling var så posi
tiv,at Erik Hansens slagord:-Vær positiv, 
se lyst på det hele,mand! fik sandheds
værdi med henblik på crickets fremgang. 

Nis. 

BREVE FRA LÆSERNE BREVE FRA LÆSERNE BREVE FRA LÆSERNE BREVE FRA LÆSERNE BREVE FRA LÆS 

Kom så op på mærkerne 
Gode venner. rik Hansen og Ole HUckelkamp for det kæm-
Nu må I se at komme op på mærkerne,alle I pearbejde,de har udført.Det fortjener en
der er gået på aftægt.Jeg har nylig delta gentagelse,og helst med os,der er �ed�el-
get i et glimrende ungdomsledermøde i Ny- ler �r gået på �ftægt.?,er s�al 11ogsa lige 
købing Mors,hvor der ud af de 30 deltage- en hilsen med ti� den søvnige vært og
re,var 19,som ikke burde have været med. hans kone,samt til alle andre deltagere.
Grunden til,at jeg skriver sådan er,at de Thor Jensen 
19 selv er unge.Jeg skal skynde mig at fø Glostrup 
je til,at jeg finder deres deltagelse me
get prisværdig.men disse unge er just selv 
igang med at opbygge deres eget spil. 
Ønsketænkning? Måske,men hvis der bare i 
hver klub var to-tre mand,der ville give 
deres klub en hjælpende hånd med ungdoms
arbejdet,så ville dansk cricket være godt 
hjulpet. 
Se nu at komme ud af busken,du "gamle".Gå 
til din bestyrelse og snak med den om de 
muligheder du har for at hjælpe med cric
ketungdomsarbejdet i din by.Du vil jo ger 
ne ud at se cricket,når du bliver gammel. 
Så kom nu igang med at producere nogle 
spillere,du kan se på til den tid. 
Om selve ungdomsledermødet vil jeg ikke 
sige meget,da jeg forventer et fyldigt re 
ferat i Cricket fra dette glimrende arran 
gement. 
Der skal dog her lyde en stor tak til E-

CRICKETFILM 
Dansk Idræts Forbund tåder p.t.over ialt 
10 instruktionsfilm om cricket.Desuden er 
fire nye film købt hjem og under bearbej
delse.således at de formentlig kan lejes 
ud i den kommende vintersæson.Af filmene 
e1· tre af ældre dato og fortrinsvis af hi 
storisk interesse.tre andre er helt nye 
kasteinstruktionsfilm.Af filmene har kun 
en enkelt,nemlig dommerfilmen,dansk tekst. 
DCF har til klubberne udsendt en liste o
ver filmene,der kan lejes hos Dansk Idræts 
Forbund,filmudlejningen,telf.02 - 45 55 55 
Det skal understreges,at filmene IKKE kan 
lejes gennem DCF. 

Sko til hårdkasterne 
I anledning af,at en af vores åbningskas
tere gennem et par år har haft smerter i 
benene på grund af kastningen,har vi fra 
Svanholm spurgt "Alf Gover's Cricket Cli
nic" - en brevkasse i det engelske cric
ketblad - om der er noget,man kan gøre 
for at modvirke sådanne vanskeligheder.Da 
det utvivlsomt ikke er noget ukendt fæno
men,ejheller i dansk cricket.at hårdkas
terne har besvær med 11bentøjet11,som for-
mentlig ikke er skabt til den slags udfol 
delser,synes vi,at svaret bør komme til 
alles kendskab. 
Alf Gaver skriver:Først og fremmest skal 
man sørge for ordentligt fodtøj.Vær sik
ker på,at de støvler,der benyttes af kas
teren,har en god støtte til anklerne.Det 
er ikke godt for en hårdkaster at bruge 
cricketsko-typen.Det skal være støvler, 
der virkelig giver støtte. 
For det andet skal man bruge et indlæg i 
hælen på støvlerne,et indlæg,der kan gi
ve efter,således at foaen ikke belastes 
så pludseligt og voldsomt.når den sættes 
i jorden i afleveringen. 
Dette skulle forhindre den ømhed i skin
nebenet,som ikke er usædvanlig hos fast
bowlere,slutter Alf Gaver.Og han burde 
vide,hvad han taler om,da han har været 
engelsk testbowler i mange år og haft en 
cricketskole i endnu flere. 

Søren Nissen 
Svanholm 
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4. SLIP

DE TO GAf·1LE l .divisionsklubber AB og KB 
var selvsagt ikke særligt begejstrede for 
at skulle starte i det nye grundspil IL i 
år.Måske får de endnu mere grund til at 
ærgre sig.FREM vil nemlig også snakke med 
og kan uden tvivl gøre det,med tilgang af 
TROELS NIELSEN,tidligere Chang,og JOHAN 
LUTHER,senest Svanholm.AB kan til gengæld 
mønstre OLE BEIR ANDERSEN,hidtil Arhus,un 
der fanerne.Al ære og respekt for SORANER 
og SVANHOLM 2,men de er kommet i frygtind 
gydende selskab.Til gengæld må AB,KB og 
FREM kunne levere hinanden kampe,der kan 
sætte selv l.divisionsopgør i hovedstaden 
i skygge. 

HELMER HANSEN,veltjent og velfortjent le
der af cricket i RINGSTED,har fået Dansk 
Idræts Forbunds hæderstegn. 

OVE DALSGAARD,forbundsformand m.m.,er tern 
melig sur på de jyske og fynske klubber. 
Har forlænget tilmeldingsfristen til juni 
orpokalturneringen tre gange,men allige
vel kom der kun seks tilmeldinger - derfor 
bliver turneringen ikke til noget i år. 

FLERE ENGELSKE hold gæster også i år Dan
mark,ligesom ihvertfald to danske mandska 
ber skal ud at rejse.SKANDERBORG spiller 
i Bededagsferien 6.-8.maj mod VBB i Vest
berlin,mens FREM i begyndelsen af juli ta 
ger til England for at spille fire kampe. 
De tre af modstanderne er BARNET,RADLETT 
og MILL HILL.På hjemmefronten spiller et 
hold fra ESSEX COUNTY CLUB i begyndelsen 
af juli mod AB og SVANHOLM.I sidste del 
af juli turnerer et hold fra ENFIELD EXI 
LES i Jylland med kampe mod ESBJERG,CHANG 
ARHUS og SKANDERBORG.Midt i august spil
ler LAW SOCIETY CC mod AB,GLOSTRUP og 
SVANHOLM,mens NYK.M.s engelske venskabs
klub LEWES PRIORY,SUSSEX,for 2.gang gæs
ter Danmark med kampe mod foreløbig HER
NING ,VIBORG og NYK.M. 
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- løst og fast om cricket og cricketers

SOM DET SES under officielt har ROSKILDE
og NYK.F.fået nye baner.KERTEMINDE ligger
i forhandlinger med kommunen om ny bane
og i NYK.M.spekulerer man,på grund af den
store medlemstilgang,både på klubhusudvi
delse og på ny bane.

DET ER IKKE hver dag,cricketspillere er
forsidestof,og da slet ikke om vinteren.
Men POUL ERIK HANSEN er undtagelsen,Gen
nem mange år har han været en effektiv
allrounder hos FREM uden af den grund at
komme særligt meget i søgelyset.Men i sin
egenskab af formand for BT-klubben og der
med tillidsmand for det grafiske persona
le i det berlingske hus,der måske stadig
når dette læses,er i konflikt med ledel
sen,har han konstant været forsidestof.
For dem,der kender ham som cricketspiller
har hans udtalelser været mere veloverve
jede end hans gærdespil ,hans handlinger
mere snertende end hans kastning.Til gen
gæld har hans sikkerhed mindet om den,han
gennem årene har vist i marken.Det har vi
fra hans konfliktramte kammerater.Om di
rektør Olaf Poulsen mener det samme,skal
vi lade være usagt.

JORN STEEN LARSEN kommer ikke til at spre
de skræk og rædsel på SKANDERBORGS 3.divi
sionshold i år - må desværre gennem en ny
knæoperation7SKANDERBORG må også undvære
TORBEN STERN MOLLER efter et trafikuheld,
men EVALD er alligevel ved godt mod.ARHUS
PIGEGARDE åbnede traditionen tro SKANDER
BORGs sæson forud for pokalkampen mod HOR
SENS:

TROFASTE TV-kiggere vil vide at CARSTEN MORILD har slået sit navn fast med 7 tommer søm i underholdningsbranchen.MORILD."cementerede" sit ry ved Lei sners Turneprogram fra Alborghallen. 



4. SLIP

FRANK DAMKIER,velkendt hitter og leveran
dør af offbreaks i SORANERNES velmagtsda
ge ,er,som Poul Erik Hansen,nået til tops 
i overskrifterne.Efter at have forladt 
sin advokatvirksomhed til fordel for dom
merhvervet i landsretten,er han blevet ud 
nævnt til formand for Filminstituttet - u 
den at have forstand på film,som han selv 
sagde.Men det er ihvertfald et sted hvor 
man kan være sikker på at blive uds�t for 
bumpers,med folk som JENS JØRGEN THORSEN 
gående omkring. 

SKANDERBORG har ikke tilmeldt noget mel
lemrækkehold i år,men derimod planlagt en 
række aftenkampe med HOVEDGAARD,SILKEBORG 
ARHUS og HORSENS.Prisværdigt,men havde 
det ikke været smartere at tilmelde sig 
A-rækken.

I POLITIKENs rubrik:Sket i ugen,af J.B. 
Holmgaard,kunne følgende - måske ikke helt 
logiske - men festlige cricketkommentar 
til Berlingske-sagen læses:-Vi kan ikke 
ligge i konstant kamp,sagde BT-klubbens 
formand,den tidligere l.divisionsspiller 
på FREMs crickethold,POUL ERIK HANSEN og 
forsvarede med boldtræet sit gærde.I skri 
vende stund er bolden slået så langt væk, 
at den er lige så svær at få øje på,som 
den dag,hvor Berlingske atter er i kiosker 
ne og i brevsprækkerne.Og direktør Poulsen 
synes at være af samme opfattelse som ærke 
biskoppen af Canterbury,Wm.Temple,der anså 
cricket for organiseret dagdriveri. 

SVEND VILLUMSEN,bror til Finn,har beslut
tet sig til at forlade bridgebordet og at
ter fatte battet for NYK.M.Morsingboerne 
får også tilgang af SALEEN AHMED,der tid
ligere har spillet for ROSKILDE,så ERIK 
HANSEN er allerede i ånden begyndt at pud 
se medaljer. 
NIELS J.HAURUM,tidl.formand for SKANDER
BORG Boldklubs cricketafdeling,har fået 
en mindepokal for sit arbejde med at gø
re cricketafdelingen selvstændig i begyn
delsen af 6O�erne.Pokalen,der er vandren
de,er udsat af AGNES NIELSEN,enke efter 
Skanderborgspilleren EIGILD NIELSEN.Ved 
samme lejlighed fik afdelingens nuværende 
formand PETER HANSEN en guldnål som et ud 
tryk for spillernes anerkendelse af ledel 
sen. 
t�YK. F. prøver at gøre noget for at få tag 
1 ungdommen.Ungdomsleder KALCI er i fuld 
gang,bl.a.med propagandaplakater.Vi andre 
kan kun krydse fingre for,at det lykkes 
at få den falsterske ungdom gjort opmærk
som på cricketsporten. 

- løst og fast om cricket og �ricketers

Don Smith -

atter i 

Esbjerg 

OGSA i 1977 vil engelske trænere søge at 
lære fra sig herhjemme.DON SMITH,England 
og Sussex opholdt sig i marts-april i ES
BJERG for at give gode råd om brugen af 
indenettene.l maj venter VESTJYDEN besøg 
af en anden engelsk træder,så klubben går 
virkelig ind for sagen.NYK.M.s gode engel 
ske bekendt WALLY BATESON opholder sig på 
L�mfjo�d�ns Perle hele maj måned.Opholdet 
f1nans1eret af lokale pengeinstitutter og 
via fritidsloven.Derimod må SKANDERBORG 
opgive genbesøg af ARTHUR MILTON,der har 
været indblandet i en trafikulykke.MILTON 
vil dog prøve at finde en anden engelsk 
træner til SKNDERBORG. 
FRANK DAMKIER,tidligere omtalt på disse 
sider,har,som næstformand NISSEN beretter 
nået toppen af sin karriere,idet han har 
accepteret valg til DIFs amatør- og orden 
sudvalg.I den egenskab overværede han DIF 
repræsentantskabsmødet,hvor debatten ama
tør-professionalisme var på sit højeste. 
På udvejen passerede han,dødtræt af de 
mange forslidte argumenter for og imod, 
samme herr NISSEN og bemærkede: -Du kan da 
ihvertfald være ligeglad.Dit gærdespil er 
der ingen,der vil give en krone for at se 
på!SØREN græmmer sig stadig over,at han 
ikke var hurtig nok til at svare:-Næh,el
lers havde du heller aldrig kunnet kaste 
mig ud! 

PETER PALLE KLOKKER har absolut ikke sagt 
fødebyen farvel.En enkelt aften om ugen 
har han stillet sin viden· til rådighed 
for KERTEMINDES 3.divisionshold.Det marke 
rede man 3.april med en træningskamp - nok 
årets første i hele landet - mellem KC og 
19O9.Hjemmeholdet startede med 48 og så 
nåede nierne ret hurtigt 64,idet de fleste 
spillere trak sig frivilligt,så de kunne 
nå at komme tilbage til .Odense og se fod
bold. 
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Junior-samlingen: Esbjergs indenet - et eksempel til efter 

fØlgelse. 

Frisk pust i indenettet 
Det er en fornøjelse i en mørk vintertid 
at nærke en rigtig cricketbold på battet 
istedet for de utallige tennisbolde,der 
ellers bliver basket til rundt om i lan
dets haller,for ikke at sige gymnastiksa 
le. 
Fornemmelsen prøvede Erik Hansen,Otto Ga 
de og en række juniores ved fællestrænin 
gen og instruktionen i Esbjerg Vestjydens 
inde-net først i februar. 
-Man undrer sig over,hvorfor ikke flere
klubber i det hal-glade Danmark har fået
etableret inde-net,siger Erik Hansen.Han
mener at klubberne må være på tæerne når
deres kommunerne har planer om nye haller
således at man kan "indbygge"to mobile
indenets med Recticel-måtter.Det kan gø
r€s for ca.12.OOO kr og kan klubben få
kommunen til at investere den sum,er træ
ningen gratis senere hen,idet en kommu
nal hal jo skal stilles vederlagsfrit
til rådighed.
Men foreløbig er Esbjerg (og Idrættens
Hus) ene om indenet.Det nød de 12 junio
res i Esbjerg sammen med Erik Hansen og
Otto Gade,samt Ferdinand Ankersø,der sor 
gede for at det hele klappede.Instruktø
rerne retter også en tak til deltagerne, 
der ved deres opførsel og væremåde var 
medvirkende til et par gode dage.DCF hav 
de udvalgt kursisterne,men klubberne hav 
de haft lejlighed til at komme med for
slag,der for de flestes vedkommende kun
ne imødekommes,samtidig med at cricket-
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standarden var ganske god,ligesom det 
for lederne var et frisk pust at se nye 
ansigter.Men standarden skulle også ger
ne være god - nogle af de spillere,der 
deltog i samlingen,kommer sikkert til at 
repræsentere Danmark i 6-nationers turne 
ringen i England til sommer. 

KARAKTERISTIK 

Erik Hansen siger generelt om kurset at 
alle deltagere havde en lille fejl,nem
lig at føre højre fod frem mod bowleren 
når de spillede på bageste fod,istedet 
for at lade den højre mod point.Gør man 
det,kommer battet ikke udenfor boldens 
bane,og man får en større sikkerhed i 
slaget.Alt i alt er standarden god,mener 
Erik Hansen,der her giver sin vurdering 
af deltagerne i juniorsamlingen: 
THONY HADERSLAND,AB:Teknisk meget velfun 
deret spiller.som bør nå langt både som 
gærdespiller og offspinbowler.Kunne som 
gærdespiller godt bruge lidt mere punch 
uden det behøver at gå ud over balancen 
mellem forsvars- og angrebsspil. 
JENS JEPPESEN,Køge:Gnistrende temperament 
både som gærdespiller og fastbowler.men 
med et særdeles godt øje og en fin fysik. 
Bør ind i mellem prøve at styre tempera
mentet og vente med lodret bat til de lø
se bolde.Kan også bowle legbreak,men hans 
hjerte er nok hos fastbowlerne. 
PER RASMUSSEN,Skanderbg:Et oplagt bowler
talent med gode inswingere,endda med out-



swinger-effekt.Synd at han gør så lidt ved 
gærdespillet,hvor han også som senior bør 
kunne hente mange points.Har brug for en 
god forwardparade og en mere lukket stan
ce. 
FINN KRAUSE,Skanderbg;Virker som et sær
deles godt og afbalanceret bat,men behøver 
lidt mere kraft i de lodrette slag.Han har 
hvad mange andre ungdomsspillere mangler, 
nemlig forståelse for det lodrette bats 
betydning og en sund sortering af boldene. 
MORTEN SKANNERUP,Chang:Arbejder seriøst 
med tingene og kan blive god både med bat 
og bold.Håber,han vil fortsætte med samme 
gode arbejdsindsats efter at Troels Niel
sen ikke længere kan støtte i træningsti
den. 
HENNING H.PETERSEN,Esbjerg:Imponerede al
le med sin cricketviden,især om bowling, 
hvor han som den eneste kunne skelne alle 
typer afleveringer.I gærdespillet mangler 
lidt sikkerhed i grundslagene,øvelser i 
drives vil gavne,men start halvlegen med 
1 od ret bat. 
FLEMMING AGERSKOV,Viborg:Kan i kraft af 
sin fysik bowle med anseelig fart,men bør 
interessere sig mere for,hvordan man får 
bolden til at swinge og cutte.Eksperimen
ter i kastegården,f.eks.med rød/hvide bol 
de. 
JØRGEN NIELSEN,Glostrup:Arbejder seriøst 
med tingene og kæmpede under kurset med 
at ændre venstrehåndens placering på bat
ret.Det gør man ikke på to dage,men prøv 
i en periode i nettene,og ikke i kampene, 
at ændre placeringen,så tophånden peger 
mod mid off.Glenn Turner,New Zealand,hol
der også forkert på battet,men han scorer 
immervæk mange points! 
UFFE K.JENSEN,Holstebro:Et godt øje og en 
særdeles god fysik.Såfremt han styrker si 
ne grundslag en smule,bør han score mange 
runs.Arbejder ihærdigt med rytmen i sin 
bowling efter at have ændret stil ,således 
at der sættes af med et spring fra venstre 
ben.Det tager tid at læJe,men der er sket 

Per 

Rasmussen 

- på tale til

landshold

forbedringer. 
OLE BULOW,Horsens:God allrounder,der blot 

behøver lidt træning i grundslagene for 

at blive et særdeles godt bat.Bør som bow 

ler prøve at eksperimentere lidt med spin

og swing.Studer forskellige greb om bol
den og afprøv dem i kastegården.Prøv f. 
eks.at spinne 10 bolde fra en afstand af 
ca.15 m mod gærdet. 
PALLE LYKKE CHRISTENSEN,Roskilde:Et godt 
bat,hvorfra der nok skal komme points.Selv 
følgelig kan grundslagene styrkes og især 
bør drives indøves på bolde helt op til 
gærdet. 
BJARNE RASMUSSEN,Kerteminde:Lefthand gær
despiller som rammer bolden midt på pla
den og som er i besiddelse af en god por
tion punch i støddene.Backspil og drives 
kan bedres,men det bliver spændende at 
følge denne spiller fremover,slutter Erik 
Hansen sin karakteristik af deltagerne i 
juniorsamlingen i Esbjerg. 

EN STREAKER (nøgne personer i skarpt trav 
over internationale sportsarenaer er efter 
hånden daglig kost) der løb ind på f1elbour 
nes cricketstadion under testen Pakistan
Australien og udførte ikke ganske pæne,og
så kaldet obskøne,bevægelser,har fået en 
måneds fængsel.En anden,sorn undlod bevægel 
serne slap med en bøde på ca.500 kr. 

SOREN IJISSrn har været i FEL Trn hos PRE
BEN i Køge og høstede ved den lejlighed 
stort bifald i et one-man-show som MR.NIK 
KELHORIL Som vor hjemmelsmand bemærker: 
-Vi under da vist alle forbundets næstfor
mand drømmen om at opholde sig en rum tid
ved gærdet.

JØRGEN HOLBECH,af kusister,landsholdskærn 

pere og andet godtfolk,velkendt og skat

tet vært på vandrehjemmet i l�YK.M.har 

sagt arbejdet i cricketklubbens bestyrel 

se farvel til fordel for formandspost i 

ny badmintonklub.Men mon dog ikke han og 

så fremover har en dør på kl em for gæs

tende cricketers. 

VIBORG OLYMPIA er ikke fri for at se den 

kommende turnering i møde med visse betæn 

keligheder.ANDERS KOLD er flyttet til Ar

hus og efter sigende spekulerer LEIF BUSK 

på at lægge battet på hylden.På grund af

ledermangel må man undlaåe at tilmelde et

lilleputhold,selvom man ellers har 10-15

drenge til det.Dertil kommer et driftsun

derskud på ca.13.000 kr.På generalforsam

lingen sagde ERIK EJRNÆS farvel efter ti 

år i formandsstolen.Han følges som forman

af næstformanden,POUL PEDERSEN. 

CRICKET MAJ 1977 19 



Professionalismen: 

Ja eller nej? 

I KFUM&Ks blad "Frisk,glad idræt" har for 
bundets administrationschef BENT OVERGARD 
gjort sig nogle tanker efter debatten på 
Dansk Idræts Forbunds årsmøde,om en æn
dring af DIFs formålsparagraf,således at 
også professionelle kan være under DIF. 
Da synspunkterne i vidt omfang dækker man 
ge af de overvejelser,som modstanderne af 
forslaget - hvortil DCFs repr�sentanter . 
horte - gjorde sig,gengiver v, her,med til 
ladelse fra forfatteren,BENT OVERGARDS ind 
læg: 

0 0 
• 

Hele to gange i februar maned matte v, he-
le følelsesregistret igennem i den offe�t
lige debat om evt.indførelse af professio
nalisme i dansk idræt - først ved DIFs og 
siden ved DBUs årsmøde.Begge steder opnåe
de nogle hojest mærkværdige forslag fler
tal - men doq ikke stort nok 
Det har jo gennem de senere år i DBU været 
forsøgt at få indført pengespillere - uden 
egentlig at kunne sige noget som helst om, 
hvor pengene skulle komme fra.Da det i år 
var DBUs bestyrelse selv,der fremsatte for 
slaget,fik DIF kolde fødder,idet man kunne 
forudse,at en evt.vedtagelse kunne medføre 
DBUs udmeldelse af DIF,en nødvendighed,som 
DIFs love er i øjeblikket.Derfor hastede 
DIFs forretningsudvalg til at lave et æn
dringsforslag til sine love,hvorved der åb 
nedes mulighed for,at både amatører og pro 
fessionelle kunne være medlem af DIF.Men 
DIFs forretningsudvalg havde selv dødsdømt 
forslaget på forhånd.For det første kom 
det så uanstændigt sent ud til offentlighe 
den,specialforbundene og repræsentantska
bet at i hvert fald næppe een eneste for
bundsbestyrelse havde mulighed for at drøf 
te det på forhånd og tage stilling til for 
slaget.For det andet var DIFs årsmøde så 
besynderligt tilrettelagt,at en del repræ
sentanter fra provinsen af hensyn til hjem 
rejsen måtte forlade mødet,inden man sent 
søndag eftermiddag nåede til dette vigtige 
punkt på dagsordenen.Endelig for det tredi 
e tør man vist godt karakterisere lovfor
slaget som noget makværk! 
Bare eet eksempel :Samtidig med at man er 
bange for at miste DBU og derfor vil lem 
pe lovene,tager man en masse forbehold.F. 
eks.må kun 11 rene 11 amatører på et hold,der 
vinder et danmarksmesterskab,modtage DIFs 
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mesterskabsplaquetter.Kontraktspillere må 
sandelig ikke,det er de ikke værdige til! 
0,højere visdom,retfærdighed og demokrati 
Nå,forslaget blev som bekendt ikke vedta
get,selvom der var betænkelig mange ja
stemmer.Men DBU fremsatte alligevel sit e 
get forslag på sit årsmøde, dog med det 
forbehold,at de tipspenge,DBU plejer at 
få via DIF,stadig skulle tilfalde DBU,in
denfor eller udenfor DIF. 
Også her var der flertal,men altså heller 
ikke stort nok.Hvis DBU - eller de andre 
prof-forkæmpere - ville udarbejde et mere 
gennemtænkt forslag,hvor de forskellige 
konsekvenser for dansk fodbold er tydelig 
gjort - og måske allervigtigst - hvor pen 
gene skal komme fra - arbejder tiden nok 
for en vedtagelse inden så forfærdelig 
mange år.Men man må da anstændigvis kunne 
forlange at få at vide,hvad de offentlige 
myndigheder vil sige til indførelse af 
professionalisme i dansk idræt.Vil for
bund og foreninger stadig kunne få de sto 
re tilskud,man får i dag? Vil elitedyrkel 
sen ikke gå ud over det brede,folkelige i 
drætsarbejde og det store ungdomsarbejde! 
Hvordan har man tænkt sig reglerne for 
klubskifte/spillerkøb o.s.v. 
Og lad os så blive fri for den gang gas, 
at spillerne skal betales for "det sure 
slid" .Jeg troede,man dyrkede idræt,fordi 
man kunne lide det!Men derfor behøver der 
forresten ikke at være noget odiøst i,at 
idrætsudøverne evt.får del i de mulige 
indtægter. 
Der er vist heller ikke nogen ved sine ful 
de fem,der virkelig tror,at een eneste fod 
boldspiller af professionelt format bliver 
hjemme i Dannevang for måske 20.-30.000 
kr,som det har været nævnt.når han kan få 
det tidobbelte i udlandet? 
Hej,saglighed udbedes i argumentationen 
for legalisering af betaling til eliten! 
Enhver,der vil se sandheden i øjnene,og 
det er jo måske bl.a.det DIF har villet, 
ved,at der i flere specialforbund finder 
mere eller mindre skjult betaling sted til 
topidrætsudøverne.Lad os da bare komme hyk 
leriet til livs oa få rene linier!De store 
forbund må bare ikke forlange,at de mindre 
skal kunne sluge den samme kamel. 
Der må en adskillelse til og det sker nok 
bedst ved at fodbold,ishockey,badminton, 
atletik,cykling og andre danner "Danmarks 
Professionelle Sportsforbund" mens resten 
af specialforbundene,sammen med de øvrige 
idrætsorganisationer i Danmark - DDSG&I, 
DDGU og □FIF - for alvor slutter sig sam
men - og altså realiserer det samarbejde, 
der allerede finder sted i Idrættens Fæl
lesråd. 
Nye - og frimodige tanker,måske!Men er 
der andre udveje! Bent Overgård 



Glostrup ces to hidtidige formænd,E.Damgaard-Petersen og Thor Jensen (th) flankerer 

Gunnar Larsen,der var Glostrup kommunes officielle talsmand ved indvielsen. (Foto:Ole 

Kristensen,Folkebladet,Glostrup). 

Da Glostrup fik sit nye klubhus 
Festlig indvielse af nyt til lille 
halv million i Solvangsparken 
Glæd jer,I danske cricketklubber,til at 
komme til Glostrup.Klubben har fået et nyt 
dejligt klubhus,prisen en lille halv mil
lion,eller mere præcist 470.000 kr,hvoraf 
170.000 er gået til ledningsarbejder. 
Det hele er skænket af Glostrup kommune 
oa det blev overdraget ved en festlighed 
19.april.hvor 3/4 af Glostrups kommunal
bestyrelse var blandt hædersgæsterne.
Glostrup CC fik ved samme lejlighed man
gen et hyldestord med på vejen.Ikke mange
husker det nu,men klubben er faktisk et
"protestbarn".
HAVDE DET RART 
Under Glostrup Idræts Club�s auspicier 
startede cricket i Glostrup i 1956,men ef 
ter et stridsspørgsmål i GIC meldte cric
ketafdelingsformanden,Eigil Damgaard-Pe
tersen sig ud,sammen med mange af medlem
merne.Et år kørte der to konkurrerence 
cricketklubber i Glostrup,indtil alle sam 
ledes i Glostrup CC,der allerede var stif 
tet året forinden,2.april 1959. 
Men det varede ikke længe,før "protestbar 
net" udviklede sig til at være et sted, 
hvor man havde det rart.Til gengæld tog 

det nogen tid,inden resultaterne begyndte 
at komme.Det tog man dog ikke så nøje den 
gang - Damgaard Petersen og de_folk,der_ samledes i hans klub,glædede sig ved spil
let og ved samværet og lagde ikke den sto 
re vægt på resultaterne.Økonomien var håb 
løs,bestyrelsen dækkede underskudet hvert 
år.Med Thor Jensen som inspirator fandt 
klubben ud af at satse på ungdommen og E. 
Damgaard-Retersen var glad for i 1970 at 
kunne overlade roret til sin egen "kron
prins" 
FAST TILHOLDSSTED 
Med to baner i Solvangsparken,udrrærkede 
træningsforhold,et klubhus så dejligt som 
man kan ønske sig det,et par danske mester 
skaber i de seneste år i ungdomsrækkerne 
har Glostrup placeret sig som en af de fø 
rende klubber i dansk cricket. 
Ved indvielsen takkede Thor Jensen kommu
nen og fortalte de mange indbudte gæster 
lidt om spillet.Fritidskonsulent og med
lem af kommunalbestyrelsen,Gunnar Jørgen
sen,overlod på kommunens vegne formelt hu 
set til Glostrup CC,efter at have fortalt 
at cricket på Glostrups bane i Solvangspar 
ken i begyndelsen kun var ment som en over 
gangsordning.Men de mange gæsteholds til
fredshed med de idylliske omgivelser og 
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fremgangen på ungdomsfronten havde over
talt kommunen til at gøre cricketbanerne 
permanente. 

VÆRD AT KÆMPE FOR 

Eigil Damgaard Petersen,Glostrups stifter 
og æresmedlem,udtrykte smukt sine følel
ser og sin taknemmelighed over at se,hvad 
der nu er kommet ud af hans ide om at spil 
le cricket i Glostrup.Han takkede sin ef
terfølger Thor Jensen for dennes indsats. 
DCFs repræsentant,næstformand Søren Nissen 
takkede kommunen på hele den danske cric
ketfamilies vegne,hvor de fleste før eller 
senere vil få glæde af huset i Glostrup. 
Nissen hyldede særligt Glostrups to for
nænd,Damgaard Petersen og Thor Jensen:-De 
har i sandhed efterlevet det gamle ord om 
at et spil,der ikke er værd at kæmpe for, 
ikke er værd at spille.rHssen fremhævede 
desuden at følgende citat gjaldt for Glo
strup,uanset om tiderne har været gode el
ler dårlige: 

En virkelig sportsmand kendetegnes mindre 
af de gode resultater han opnår,end af den 
ånd,i hvilken han opnår dem. 
Søren Nissen tog derefter en anden hat på 
og takkede på naboklubben Svanholms vegne 

for et eksemplarisk samarbejde gennem åre
ne. 

ET FRIERI 

I rækken af hyldesttaler kom den største 
sensation dog nok,da formanden for store
broderen Glostrup IC,den fra håndbold nok 
så kendte Arno Norske,indledte et større 
frieri for at få Glostrup CC tilbage in
denfor folden i Glostrups største idræts
forening.Han medbragte en flaske bananli
kør,som Thor Jensen fik,men en bemærkning 
fra kulissen om,at gaven var inspireret 
af Thor Jensens banansving som åbningsbow 
ler tog stort set ingen kegler i den,på 
dette punkt,uvidende forsamling. 
Skoledirektøren i Glostrup sluttede med 
hårrejsende minder fra skolecricket i Ar
hus omkring 191O,men mente dog,at hvis 
spillet virkelig er det gentleman-spil, 
som flere af talerne gav udtryk for,måtte 
man omgående se at få det indført i sko
lerne.Om ikke andet måtte det da være bed 
re end faget 1

1revolution 11 ,som en anonym 
Erhard-fan bemærkede. 
Og da alle 1

1 de fine" var gået,kom de me
nige Glostrup-spillere ind.De var gået 
glip af al festivitasen,for huset er ik
ke større,end at det er hyggeligt.Men de 
kan glæde sig ud i fremtiden. 

Ungdomsledermødet en succes 
Ikke færre end 37 ungdomsledere havde gi 
vet møde i Nykøbing M.sidst i januar.Det 
te samvær,som blev en blanding af kamme
ratskab,møde og kursus,vil,hvis økonomi
en tillader det,blive en årligt tilbage
vendende begivenhed. 
Det var meget positivt at se så mange og 
høre deres ideer.Særligt opmuntrende var 
det at føle,at man rundt om i klubberne 
virkelig er parat til at smøge ærmerne 
op for at få del i den tilgang,som alle 
idrætsgrene har i disse år,hvor skolerne 
indfører tilvalgsfag og hvor fritiden og 
så er voksende. 
Efter velkomstord sang alle 37 fælles den 
cricketsang,hvor sidste vers lyder:-I mar 
ken står en vågen kreds,som på en chance 
håber,snart er det sommer,og vi ses,vi 
cricketglade tåber,og selvom ingen af os 
slår i år et slag til grænsen,vi elsker 
dog den dag vi får et bat hos gamle Jen
sen. 

TRÆi� I NGSAKT I VITETER 

I den mere alvorlige del af festen arien 
terede Ove Dalsgaard om dommerklubbens e
tablering og Søren Nissen redegjorde for 
kommende arrangementer,hvorefter Ole HUc 

22 CRICKET MAJ 1977 

kelkamp gav deltagerne et indblik i,hvor
dan træningstimen organiseres via en plan 
der går frem efter opvarmningsaktivitet, 
repetition af tidligere indlærte færdig
heder,nye færdigheder og afsluttende akti 
vi teter. 
Man snakkede videre om klasse- og gruppe 
undervisningsprinciper og testcricket for 
ungdomsspillere.Ca.15O drenge har allere
de bestået 1

1tekni ker-prøverne" og fået 
diplomer herfor.Endnu har ingen bestået 
"Final test",men det varer sikkert ikke 
længe før en talentfuld junior klarer 
den,mener Erik Hansen. 

LANDSTRÆNER? 

Søren Nissen gennemgik i sit indlæg un
der titlen 11 Hvordan bevarer og styrker 
vi dansk cricket?" DCFs budget og de ak
tiviteter forbundet forestår.Han omtalte 
de forskellige tings virkninger på bred
den og på toppen og understregede nødven 
<ligheden af et stort arbejde med ungdom
men. 
I den efterfølgende debat skulle mødedel 
tagerne tage stilling til,hvordan de vil 
le fordele DCFs budget.Lederne var stort 
,set enige om at bestyrelsen brugte mid-



lerne på en god måde,dog mente nogle at 
der burde flyttes penge fra senior- til 
ungdomsarrangementer. 
Thor Jensen,Glostrup,kastede ideen om an 
sættelse af en landstræner ud,mens andre 
slog til lyd for ansættelse af engelske 
trænere.I de kommuner,hvor man kan afvik 
le ungdomsarbejdet som interessegrupper 
med lønnet instruktør,vil det være særde 
les billigt at ansætte udenlandske (eller 
danske) trænere.Flere klubber kan gå sam 
men og dele rejseudgifterne. 

FREMGANGEN INTERNATIONALT 

Peter Hargreaves fortilte om sit arbejde 
med landsholdet og fortalte om nogle af 
sine erfaringer fra udenlandsk cricket. 
Han omtalte den fremgang,dansk cricket 
er inde i,internationalt set og understre 
gede betydningen af at kunne vurdere en 
modstander og lægge slagplanen herefter. 
Han kom ind på de fysiske og psykiske 
krav,der må stilles.Hans foredrag blev 
afrundet med en morsom,men særdeles van
skelig cricket-quiz,hvis vinder fik en 
signeret boggave. 
Otto Gade behandlede udendørstræningen. 
Han skitserede træningsaftenernes forløb 
og gennemgik spillernes nødvendige ud
styr.Med Claus Hansen som "dress man" på 
talte Gade den sjuskede påklædning mange 
ungdomsspillere ynder at praktisere.Han 
omtalte videre netpraktiken og gennemgik 
de faremomenter,der er ved den.Det blev 
understreget,at en forudsætning for en 
effektiv træningsindsats er gode og til
strækkelige båse,hvor kastegrænserne vel 
at mærke er streget op. 

PRAKTISK TRÆNIN G  

Erik Hansen talte om vintertræning,hvor 
han mente at der bør lægges mere vægt på 
egentlig træning,fremfor den mere instruk 
tionsprægede samling,som ofte finder sted 
�an omtalte motivationsteknik for fysisk 
grundtræning og intervaltræning. 
På 2.dagen af mødet samledes man om for
middagen i gymnastiksal og hal,hvor Jle 
HUckelkamp i praksis demonstrerede,hvor
dan træningstimen foregår.Han etablerede 
et opvarmningsprogram med efterfølgende 
non-stop cricket og afsluttende afspæn
dingsøvelser. 
Erik Hansen demonstrerede intervaltræ
ning,hvor deltagerne arbejder sammen par 
vis,således at makkeren hviler,mens den 
ene træner og omvendt.Træningen foregik 
som en konkurrence deltagerne imellem og 
det medførte selvsagt adskillig udmattel 
se. 

INSTRUKTØRUDDAH�ELSEN 

Slutteligt talte man instruktøruddanelse 

Erik Hansen igang med den praktiske de

monstration under ungdomsledermødet i Ny 

købing Mors. 

Ole HUckelkamp skitserede DCFs tanker om 
et grundkursus på ca.15 timer som l.del, 
et trænerkurus på ca.2o timer som 2.del 
og en afsluttende del bestående af en u
ges ophold i England.Kurserne er identis 
ke med det engelske trænerforbunds kur
ser og der er udarbejdet "danske kursus
mapper" ,som kursusudvalget kan levere for 
en pris af ca.25 kr.Deltagerne drøftede 
ønskeligheden af,at der holdes eksamener 
efter kurserne.Efter at deltagerne havde 
fået en lille smagsprøve på den teoretis 
ke del af eksamen ved trænerkursus,var 
der enighed om at opfordre kursusudval
get til at foretage eksamination,således 
at der bliver lidt alvor i legen. 
Deltagerne sluttede sig også til tanken 
om at kursisterne overfor ungdomsspiller 
ne skal bevise deres trænerkundskaber i 
praksis,altså simpelthen gennemføre en 
træningstime,overvåget af DCFs eksamina
torer,således at eksamen kommer til at 
bestå af en teoretisk og en praktisk del 
Man regner med at kunne starte det før
ste grundkursus,så den egentlige træner
uddannelse kan ske i oktober eller novem 
ber. 
Ind imellem al snakken på mødet,blev der 
vist flere cricketinstruktionsfilm,så 
det var alt i alt et par anstrengende da 
ge,men deltagerne konkluderede,at de me
get gerne så et sådant samvær gentaget. 
Erik Hansen retter iøvrigt en tak til al 
le deltagerne og til værtsparret på van
drerhjemmet for den måde,hvorpå de tog 
alle strabadserne. 

CRICKET MAJ 1977 23 



LP-RESULTATER: 

l .runde:

11/4.KERTEMINDE (hj) over KOLDING med 3 st 
gærder.Kolding 144 f.10,Lars P.Nielsen 65, 
Poul Winther 3 f.27,Kerteminde 146 f.7,B. 
Nielsen 33,Søren Klokker 26,Poul E.Nielsen 
3 f.34. 

16/4.CHANG (ude) over DRONNINGBORG med 94 
points.Chang 177 f.8,Bj.Holtegaard 41,P.t·J. 
Jensen 39,Dronningborg 43 (+40),Tommy Knud 
sen 4 f.19. 

17/4.GL0STRUP over AB II med 89 points.(Sp 
i Brøndbyerne).AB II 113 f.6 (+20),Hans Mol 
dau 66,Glostrup 222 f.7,Steen Thomsen 89+, 
Per Hansen 36,0le Roland 32,Ths.Provis 3 f. 
36. 

17/4.KDGE II over NYKOBIN G  F.med 249 point. 
(ude).Køge II 306 f.7 (+15),Dennis Seier 73 
8j.0lesen 67,Arne Nielsen 55+,H.Eriksen 4 
f.76,Nyk.F. 72,Bj.0lesen 3 f.9,D.Seier 3 f.
13.

17/4.SLAGELSE II (ude) o.SVANH0LM III med 
2 st.gærder.Svanholm III 51 f.9,John Chri
stensen 3 f.3,Slagelse II 52 f.8,Steen Paul 
sen 5 f.10.(irn.Kun 25 overs). 

17/4.FREDERICIA (hj) over HORSENS II med 
155 points.Fredericia 188 f.5,Kurt Øster
gaard 70,Per Eskildsen 37+,Horsens 18 (+15) 
Steen Dstergaard 6 f.8. 

17/4.AAB (hj) over ÅRHUS I m.6 st.gærder. 
Århus 58,AaB 59 f.4,Claus i1orild 42. 

17/4.ÅRHUS II (hj) over HOLSTEBRO med 86 
points.Århus II 123 f.9,John Madsen 43,Ro
bert Burne 29,Holstebro 37,R.Burne 3 f.6. 

23/4.B 1913 I over ESBJERG I med 7 st.gær 
der (hj).Esbjerg I lC2 f.10,Leif Dre 39, 
fliels Hyllen 36,J.Hvidkjær 5 f.25,E.Hauge 
3 f.14,B 1913 I 65 (+40) f.3. 

23/4.ESBJERG II (hj) over H0VEDGARD m.9 
st.gærder.Hovedgaard 30,J.Chr.Ankersø 4 f. 
7,Erik Abrahamsen 3 f.9,Esbjerg II 32 f.l. 

2.runde:

24/4.GL0STRUP (hj) over S0RANEP med 6 st. 
gærder.Soraner 94 f.9,Charles Lonholt 26+ 
Steen Thomsen 4 f.12,Soraner 96 f.4,Rene 
Tho�sen 39+,Thor Jensen 36+. 

2·'!-/4.KDGE I (hj) over KB II med 125 point. 
Koge I l5J f.9,Fl.Lintrup 32,KB II 33,Jens 
Sorensen 5 f.lG,Jens Jeppesen 3 f.9. 

24/4.KDGE II (hj) over RINGSTED I med 5 st 
gærder.Ringsted I 111 f.10,Per fJ;elsen 36, 
Bj,0lesen 3 f.19,Køge II 57 (+55) f.5. 

24/4.AB I (ude) over SLAGELSE II med 88 
points.AB I 173 f.5,Jan Ribel 69+,Slagel
se II 65 (+20) f.10,Per Petersen 45,Ths. 
Ker.torp 4 f.ll ,P.Kvist 3 f.12. 

2�/4.SVANH0LM II (hj) over SORØ med 8 st. 
gærder.Sorø 64 (+20) f.10,Henrik Lam 4 f. 
14,Peter-Schmidt 4 f.18,Svanholm II 87 f.2 
Finn Nistrup 53+. 

24/4.SVANH0LM I (ude) over GLOSTRUP II m. 
8 st.gærder.Glostrup II 27 (+40) f.10,0le 
Mortensen 4 f.9,�orten Petersson 4 f.l, 
Svanholm I 70 f.2,Lars Hansen 26+. 

24/4.ESGJERG II (ude) over B 1913 I med 5 
st.gærder.B 1913 I 91 f.10,Jørgen Madsen 
25,Henry Bådsgaard 5 f.25,Esbjerg II 77 
(+15) f.5,Knud Hansen 35. 

23/4.B 1909 (ude) over KERTE�INDE med 9 
st.gærder.Kerteminde 84 (+40) f.8,Peter 
-lorgensen 31 ,Gul zar Ahmed 4 f. 21 ,Jan Ras
mus s en 3 f . l 5 , B l 9 0 9 l 2 6 f . l , H . K . L oh ma n n
59+,Peter P.Klokker 5G.

24/ 4. HORS ms I (ude) over SKAfJDERB0RG I 
med 15 points.Horsens I 132 (+20) f.7,0le 
BUlow 50+,Skanderborg I 137 f.10,Keld Kri 
stensen 37,Egon Jørgensen 32,0.BUlow 3 f. 
18. 

24/½-.HERNrnG (ude) over rlJORRii�G med 28 
points.Herning 34 (+40) f.10,Erl .K.Ander
sen 26,Peer Morild 3 f.12,Jens Holmsbjerg 
3 f.18,Jesper Thomsen 3 f.20,Hjørrin� 96 
f.10,Erl.K.Andersen 3 f.ll.

24/4.AAB (hj) over fJYKDBirJG M.r.ied 53 po
int.AaB 129 f.10,Carsten Morild 39,Henrik 
Mortensen 31 ,Nyk.M.71 f.7,Bjarne Jensen 
25+,Carsten t1orild 3 f.15. 

24/4.CHAfJG (hj) over SKANDERG0RG II med 4 
st.gærder.Sk.borg II 83 (+40) f.10,T.Skov 
Nielsen 4 f.ll,Henrik FlUgel 3 f.9,Chang 
125 f.6,P.W.Jensen 30. 

24/4.SILKEB0RG (ude) over ÅRHUS II med 5 
st.gærder.Arhus II 145 (+20) f.10,Robert 
Burne 56,Fl .Pedersen 27,Erik Mikkelsen 3 
f.51 ,Silkeborg 166 f.5,Bj.Rasmussen 73,Da
vid Smith 38.

24/4.RINGSTED II uden kamp over SORANER II 

24/4.FREDERICIA uden kamp over B 1913 II. 




