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Landskamp-programmet 1978:

Tre-trins-tur til lrtand

DCFs bestyrelse er igang med tilrettelæg
gelse af landskampsæsonen for næste år.
Det står foreløbig fast at man vil tage
mod invitationen til en tre-dages kamp
mod Irland.
Der bliver tale om en 11 tre-trins-raket 11
forstået på den måde at det danske lands
hold indledningsvis får en to-dages kamp
mod det engelske minor-countyhold Durham
Durham,der ligger ved Newcastle og nær
den skotske grænse blev i 1977 nr.2 i mi
norcounty-turneringen,så der er ikke
tvivl om,at der her venter landsholdet
en ganske betragtelig opgave.
Desuden er der - og dette arrangement
ligger helt fast - tale om en endages
match på Lord-s i London mod et hold fra
MCC - denne kamp skal formentlig spil
les om mandagen som tredageskampen fin
der sted i Irland enten torsdag-fredag
lørdag eller fredag-lørdag-søndag.De en
delige tidsterminer for kampene er end
nu ikke lagt fast,men turen vil finde
sted i perioden 15.-30.juli.
·Desuden er der besøg i Danmark af holdene fra de en �lske styrker i Vesttyskland - BA0R og RAF har besluttet at rej
se sammen til Danmark og er nu mere in
teresseret i endages-kampe end tidlige
re.Det er dog muligt at DCF vil søge at
arrangere en af kampene som en to-dages
kamp for A-landsholdet.Ellers er det
fortsat bestyrelsens mening at der til
kampene mod BA0R og RAF søges stillet
landshold tællende både garvede folk
og unge talenter.Det engelske besøg ven
tes at finde sted omkring weekenden 8.9.juli,men der er endnu ikke kommet ac
cept fra Tyskland.Muligvis tilbringer
gæsterne så mange dage i Danmark at der
også kan blive tale om klubarrangemen
ter.
Da forholdene omkring BA0Rs og RAFs be
søg endnu ikke er helt afklaret,kan det
ikke siges endeli�t,hvor kampene skal
spilles,men bestyrelsen er indstillet
på at forespørge om B 1909 og Skander
borg kan afvikle kampene for det ene
hold,mens det andet så formentlig skal
spille på Sjælland og i København.

Som bekendt er det næste år 25 år siden
DCF blev stiftet og i den anledning hav
de forbundet håbet at kunne byde på en
jubilæumskamp af klasse herhjemme.Hvor
vidt det lykkes er ikke i skrivende
stund sikkert,men der arbejdes med sagen
og der synes visse muligheder for at det
pakistanske testhold kan spille forment
lig en to-dages kamp i Københavnsområdet
Hvis dette arrangement går i orden bli
ver det formentlig i dagene 9.-11.juni.
Der er - bl.a.af økonomi�ke årsager ik
ke regnet med de helt store aktiviteter
for seniorlandsholdet i 1978,men der bli
ver så tilsyneladende også nok at se til
i 1979,hvis kvalifikationsrunderne til
World Cup som det ser ud til,bliver en
realitet - i så fald skal Danmark for
mentlig spille 6-7 landskampe over en
periode på 2-3 uger i England i slutnin
gen af maj 1979.Men det kommer der givet
til at foreligge mere om senere.
ola

Bestyrelsen foreslAr:

Højere kontingent

DCFs bestyrelse foreslår for den kommen
de sæson,at der sker en forhøjelse af de
passive medlemmers kontingent,jvfr.love
nes§ 18.
Kontingentet foreslås uændret for aktive
medlemmer til 200 kr pr.år,men ønskes
for passive medlemmer o.18 år sat op fra
60 til 70 kr pr.år,ligesom kontingentet
for passive medlemmer u.18 år ønskes for
højet fra 30 til 35 kr.pr.år.
Desudeon ønsker man en ajourføring af§
19,således at betalingen for at tilmelde
hold til grund- og slutspil sættes til
200 kr pr.hold og for alle øvrige hold
100 kr.Hidtil er der sonderet mellem 1.
og 2.division og øvrige rækker,hvor be
talingen har været henholdsvis 200,100
og 50 kr.

---------------------------
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Bestyrelsen foreslår:

Kortere spilletid, over

begrænset 1. haMeg og
udvidet points-system

I de senere år er gentagne gange spørgs
målet om den lange spilletid blevet
rejst.DCFs turneringsledelse har derfor
set på det hollandske system - der fun
gerer udmærket i Holland.
DCF har derfor "plukket ud" af det hol
landske system,hvad der uden større om
væltninger vil kunne gennemføres herhjem
me.
Der er to hovedindvendinger mod det dan
ske system.For det første:Kampene i l.og
2.division er for lange.Intet andet land
har en spilletid på 7 3/4 time pr.dag.Ik
ke mindst for dommerne kan den lange tid
være en pestilens.Den lange spilletid
betyder også,at der ikke er nogen videre
opmuntring til,for gærdespillerne at ø
ve de agressive stød og for markholdet
til at øge afviklingen af deres overs.
Som forholdene er i øjeblikket benyttes
den sidste time af spilletiden meget of
te til at forsøge at spille en 2.halvleg
som man ikke når og som derfor skaber u
tilfredshed hos det ene eller måske beg
ge hold,eller som forrykker billedet i
en række på grund af nogle "bi11ige" tur
neringspoints.
HVORFOR SA IKKE CUPKAMPE?
Man kunne så spørge,hvorfor man ikke ta
ger skridtet fuldt ud og begrænser en
kamp til så og så mange overs pr.side og
dermed færdig.Det tales der om fra nogle
sider.
Men bestyrelsen kan ikke gå ind for det
system.Man mener at noget sådant skader
mere end det gavner på længere sigt,Slow
bowlerne står i alvorlig fare for at for
svinde,defensiv kastning og defensiv mark
opstilling bliver sagen - og en overbe
grænset kamp kan være langt mere uinte
ressant end en kamp under det nuværende
system fordi et svagere hold ingen mulig
heder vil have for at vende billedet�
det har med en afgørelse efter et bestemt

a�tal o�ers ingen mulighed for at spille
pa uafgJort,med den ændring i taktiken
som det stærke hold derefter må foretage.
Ja,men løber vi så ikke bare lige ind i
de dødtriste 0-0 kampe,som så mange spil
lere føler at de har "spildt" en søndag
på.Hvis man blot indskrænker spilletiden
vil det sikkert medføre at flere 1 .halv
lege ikke bliver spillet færdige.
Derfor skal der også gøres noget for at
gøre en ikke-færdigspillet kamp mere at
traktiv og derfor kan det ikke hjælpe
med en regelret overbegrænset turnering,
hvad hollænderne da heller ikke spiller.
TID OG OVERS
Kampafviklingen foreslås istedet baseret
på hollændernes "tid og overs"-system,
der søger at fremelske at der afvikles
18 overs pr.time.Holder man ikke dette
snit (og det er det langtfra alle danske
hold,der gør) kan det gå ud over en selv
idet man kan miste chancen for at vinde
kampen�.
Spilletiden indskrænkes for divisionerne
til 6 3/4 time - for l.og 2.divisions
vedkommende en nedskæring på een time,
Det hold,der først er ved gærdet,må ikke
stå inde længere end 3 1/2 time (men jo
gerne lukke før,hvis stillingen er til
det).Med en gennemsnitsfart af 18 overs
pr.time skal der efter de 3 1/2 time væ
re kastet 63 overs.Har markholdet været
for sløvt til det kan gærdeholdet fort
sætte inde (hvis der er folk til det,el
ler hvis man ikke vil lukke) til de 63
overs er kastet.
Markholdets langsommelighed vil gå ud o
ver dem selv,idet de vil få færre overs
da spilletiden jo højest kan blive 6 3/4
time.Markholdet risikerer kun at få uaf
gjort,fordi de ikke kan nå at score po
ints nok,eller at tabe,fordi spillerne .
må forcere for meget.Reglen om 20 overs
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i den sidste time opretholdes,så kaster
det hold,der er sidst i marken også ca.
18 overs i timen,skulle der kunne blive
ca.60 overs også til det hold,der er ved
gærdet sidst - dermed er jævnbyrdigheden
stadig tilsigtet.

DE ØVRIGE RÆKKER
For 3.division,senior-kvalifikationskam
pe,herunder evt.omkamp om DM,og slutkam
pene om drenge- og junior-DM'foreslås
spilletiden sat til 6 3/4 time med en 1.
halvleg på 3 1/2 time,maksimalt 63 overs
for det hold,der batter først.
For mellemrækken,juniorrækkerne og slut
kampene om lilleput-DM foreslås spille
tiden sat til 6 timer med en 1 .halvleg
på 3 timer,maksimalt 54 overs,for det
hold,der batter først.
For drengerækkerne foreslås spilletiden
sat til 4 1/2 time,med en l.halvleg på
2 timer og 15 minutter,maksimalt 41 o
vers til det hold,der batter først.
For lilleputrækkerne foreslås spilleti
den sat til 4 timer med en l.halvleg på
2 timer,maksimalt 36 overs,for det hold
der batter først.
På denne baggrund kan man regne med at
tallet af færdigspillede kampe vil blive
minimalt i seniorrækkerne,hvorimod der
i ungdoms- og måske også i mellemrækker
ne kan blive tid til begge halvlege.I se
niorrækkerne kan halvlegssejren selvføl
geligt fortsat forekomme også indenfor
6 3/4 times spilletid.Desuden er der an
sat regler,som sætter tidsmæssige græn
ser for,hvornår den ene anfører mod den
anden anførers ønske kan begynde en 2.
halvleg.
Men da færdigspillede kampe (halvlegs
sejre) fortsat vil forekomme,er man
nødt til at bibeholde en pointsgevinst
ved sådanne.
POINTSSYSTEMET
Det foreslås derfor at det hold,der vin
der efter færdigspillet kamp (eller med
en halvleg) får 8 turneringspoint og ta
beren O.Det er den samme regel,som gæl
der i øjeblikket.
Derimod foreslås det at de points,et
hold eventuelt har erobret ved at vinde
l.halvleg bortfalder,hvis holdet taber
2.halvleg og dermed kampen.8-6-systemet
kan i mange henseender forekomme urime
ligt.
Hvis kampen ikke spilles færdig,får det
hold,der vinder l.halvleg 6 turnerings
points,mens taberen får 1 turneringspo
int (udfra den motivering at det ikke er
så stort et nederlag at tabe en l.halv
leg som at tabe hele kampen).
For uafgjorte færdigspillede kampe gives
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4 turneringspoints til hvert hold og for
uafgjorte,færdigspillede l.halvlege gi
ves 3 turneringspoints til hvert hold.
Tilbage er så de ikke færdigspillede 1.
halvlege (a draw).Her foreslås det at
man indfører en direkte hollandsk ide,
nemlig også pointsmæssigt at belønne det
hold,der får mest ud af den ikke-færdig
spillede l.halvleg.
DCF foreslår at det hold,der i en ikke
færdigspillet l.halvleg,enten
A) Har været først ved gærdet og deref
ter holdt modstandernes score under 86
pct.af sin egen total,eller
B) Har været sidst ved gærdet og deref
ter scoret 80 pct.eller mere af modstan
derens tota1
får 3 turneringspoints,mens modstanderen
får 1 turneringspoint.
En ikke færdigspillet l.halvleg vil der
for pointsmæssigt ikke længere ende 0-0
men 3-1 til en af siderne,hvis der vel
at mærke er kastet så mange overs,at
kampen anses for spillet.Hvis ikke skal
kampen spilles om.
For at kampen anses for spillet,skal
det hold,der er sidst i marken i l.halv
leg have kastet 36 overs i kampe med 6
3/4 times ansat spilletid,30 overs i kam
pe med 6 timers ansat spilletid og 20 o
vers i kampe med 4 og 4 1/2 times ansat
spilletid.
80 PROCENT AF SCOREN
For at systemet med de 80 pct.af scoren
kan fungere,kræver det selvfølgelig at
man kan finde ud af,hvor meget de 80 pct
er,men det skulle ikke kræve regnemaski
ne.Systemet skulle kunne give en måske
ellers kedelig draw et indhold.Det sva
gere hold,som måske på forhånd opgiver
at gå efter en meget høj score,tør måske
bedre prøve,når det kan få 3 turnerings
point for at nå 4/5 af modpartens score.
Og går det godt,søger man måske også at
få den sidste femtedel,så man kan få al
le 6 turneringspoints.Med den indbygge
de fare,at man mister sine gærder under
vejs,så det alligevel bliver det stærke
re hold,der får sine 6 turneringspoint
for vunden l.halvleg.
80 pct.reglen får altså kun virkning i
kampe,hvor l.halvleg ikke er spillet
til ende.
Lad os prøve et par eksempler:l)Andeby
er først ved gærdet mod Gåserød og sco
rer 100 for alle.Gåserød svarer med 87
for 7 fald.Gåserød får altså 3 turnerings
points - Andeby kun l.Betingelserne:Før
ste halvleg er ikke færdigspillet og det
sidst battende hold har nået over 80 pct.
af modpartens total (80 pct.af 100 er 80)
er altså opfyldt.

2) Gåserød scorer først 150 for 7 på de
tilladte 63 overs i kampen mod von And XI
der kun kan svare med 106 for 9 ved spil
letidens udløb.Gåserød får tre turnerings
points,von And kun l.Betingelserne:Første
halvleg er ikke færdigspillet og det hold
der har battet først,har holdt modparten
nede under 80 pct.af egen score (80 pct.
af 150 er 120) er altså opfyldt.
SUMMA SUMMARUM
Bestyrelsens forslag synes måske en smule
uoverskueligt,men principerne er altså:
Spilletiden skæres ned til
6 3/4 time for 1.2.og 3.div.m.fl.
6 timer for mellemrækker og junior m.fl.
4 1/2 time for drenge.
4 timer for lilleputter.
Spilletiden "deles" nogenlunde ligeligt,
således at det hold,der er først ved gær
det højest må batte i
63 overs for 1.2.og 3.div.m.fl.
54 overs for mellemrækker og junior m.fl:
41 overs for drenge
36 overs for lilleputter.
Pointsystemet bliver følgende:
Afgørelse efter færdigspillet kamp:
Vinder 8 tp,taber O tp,begge hold lige
efter færdigsp.kamp 4 tp til hver.
Afgørelse efter l.halvleg:
Vinder 6 tp,taber l tp,begge hold lige
efter færdigsp.l.halvleg 3 tp til hver.
Afgørelse efter ikke-færdigsp.l.halvleg:
3 tp til det ene hold,l tp til det an
det,alt efter om det sidst battende hold
når 80 pct.af modstandernes score eller
ikke.
For at en ikke-færdigsp.l.halvleg kan a
nerkendes kræves at det hold,der er i
marken sidst har kastet 36 overs i 1.2
og 3.div.kampe,30 overs i mellemrække
og juniorkampe og 20 overs i drenge- og
lilleputkampe.Er dette ikke nået spilles
kampen om.
MULIGHEDEN FOR 2.HALVLEGE?
Der foreslås også fastsat regler for,
hvornår en af anførerne kan forlange 2.
halvleg spillet.
Det kan ske i kampe med en ansat spille
tid på 6 3/4 eller 6 timer,hvis der ef
ter l.halvleg er endnu 2 1/2 time til
bage af spilletiden,og for kampe med en
ansat spilletid på 4 1/2 eller 4 timer,
hvis der efter l.halvleg er endnu l 1/2
time tilbage af spilletiden.
Anføreren for det hold�der var først
ved gærdet i l.halvleg,kan forlange 2.
halvleg spillet hvis hans hold er foran
med 75 points (seniores),60 points (ju
niores) ,eller 40 points (drenge og lil
leput) og såfremt der i kampe med 6 3/4
og 6 timers spilletid endnu mangler 90

minutter og i kampe med 4 1/2 og 4 ti
mers spilletid endnu mangler 60 minut
ter.
Desuden kan en 2.halvleg selvsagt også
spilles hvis begge anførerne er enige
om det !
I beregningen af forbrugt tid i de oven
nævnte tilfælde skal de 10 minutters
pause mellem halvlegene regnes med som
spilletid.
!øvrigt tilsigter ændringsforslagene
også en stramning af fortolkningerne af
afbrydelser i kampene.Disse regler går
bl .a.på af afbrydelser p.gr.af vejr-,
lys- og baneforhold skal lægges til spil
letiden,dog således at ingen kamp kan
forlænges med mere end 2 timer medmindre
begge anførere er enige om det.Hvis der
er ansat pauser i kampen kan disse pau
ser af dommerne rykkes frem til de peri
oder,hvori afbrydelsen sker,uden at an
førerne kan modsætte sig det.Desuden
skal dommerne selv tillægge den tid,der
tabes ved et holds forsømmelse,obstruk
tion el.lign,såfremt disse forhold kan
få betydning for kampens resultat.
IKKE TID LÆNGERE
Men revolutionen i disse ændringer er ik
ke de ændrede turneringspoints,men deri
mod,at der i endagescricket under norma
le omstændigheder kun er tid til at spil
le een halvleg og at man indretter syste
met derefter.
Med den tekniske basis vore gærdespille
re har erhvervet sig,er de "gode,gamle
dage",hvor man kunne afvikle fire kvart
lege (40 gærdefald) på en dag,forbi.Det
vil nogle nok beklage - for der var vir
keli9 langt flere færdigspillede kampe
for 25 år siden,selvom spilletiden ikke
var længere end i dag,og der var,siges
der liv og glade dage,når folk løb ud
og ind efter at have scoret to 6'ere men de tider kommer bare ikke tilbaTie,
dertil der danske cricketers efterhån
den blevet for velfunderede.
Selv lilleputter har fundet ud af at de
kan stå inde "i dagevis" og derfor må
der ihvertfald gøres noget ved 0-0 situ
ationen - og da specielt,hvis spilleti
den skal gøres kortere,hvad mange jo me
get stærkt går ind for.
Men nu får klubberne altså lejlighed til
ola.
at udtale sig om sagen selv.
FORSIDEN.-Nykøbing Ms TORBEN L.PETERSEN
"lynskudt" brøkdele af sekunder efter at
han har grebet en spiller ud og knuger
bolden til sig.Pressefotograf Poul Jen
sen fangede situationen i slutspilskam
pen Nyk.M.-AB.
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Bestyrelsen foreslår:

Færre turneringskampe

Selvom der på det ekstraordinære repræ
sentantskabsmøde i Arhus kun var to klub
ber imod at man gik over til turnerings
formen med et grund- og et slutspil,har
der - som denne nye turnering blev prø
vet af - rejst sig flere indvendinger
mod formen.
De klubber,der allerede fra starten var
imod,hævdede,at der ville blive for man
ge kampe,og siden er det bl.a.blevet på
peget,at derkan være visse fordele ved
at tabe bestemte kampe,hvad der selvsagt
ikke er meningen.
DCF erkender at det rent faktisk var et
meget stort held at vejret artede sig
sådan i 1977,at kun to kampe måtte afly
ses på grund af regn - derfor vil man
tage disse indvendinger ad notam ved at
foreslå,at der i 1978 kun spilles 12
kampe,hvor der i 1977 skulle spilles 14.
Selvom der også fra nogle sider er frem
kommet ønsker om at vende tilbage til
den gamle turneringsform med en l.divi
sion på 12 hol9 og en 2.division på 10
hold,mener DCF fortsat ikke - netop på
baggrund af den meget store tilslutning
der var til den nye turneringsform - at
der udover de allerede nævnte to hoved
indvendinger er fremført så stærke argu
menter,at man vil forlade formen med et
grund- og et slutspil.
ENKELT GRUNDSPIL
DCF mener at denne form i 1977 gav en
væsentlig mere interessant turnering
end tidligere,men noterer samtidig at
det f.eks.ikke lykkedes at gøre slut
spil II færdigt indenfor den oprindeligt
planlagte periode på grund af det tætte
turneringsprogram,der ikke gjorde ind
placering af aflyste kampe mulig.

Bestyrelsen foreslår:

Intet turneringssystem kan hindre at et
hold i visse situationer er mindre inte
resseret i en kamp end i andre tilfælde
men DCF er også indstillet på at betyd
ningsløse kampe i videst muligt omfang
bør modvirkes.
Man mener at imødegå indvendingerne i
meget vid udstrækning ved at modificere
systemet med at gøre grundspillene en
kelte - således at de altså kun består
af fire kampe.Disse spilles indtil mid
ten af juni,hvorefter man tager fat på
slutspillet.
Kvalifikationsreglerne til slutspillene
foreslåes opretholdt uændret,ligeledes
at slutspil I og III afvikles som dob
beltturnering og slutspil II som enkelt
turnering.
For slutspil I og III foreslås turne
ringspoint fra grundspillet ført med o
ver fra de indledende geografiske grund
seriepuljer.Men da klubberne kun mødes
een gang i grundspillet,skal de hold der
kvalificerer sig fra samme grundserie
pulje møde hinanden endnu engang i slut
spillet {da med 11 omvendt 11 hjemmebane).
Der bliver altså for slutspil I og IIIs
hold tale om fire kampe i grundspillet,
seks i slutspillet plus endnu to kampe
mod de to hold,der er med fra den samme
grundseriepulje - altså ialt 12 kampe.
Hvad slutspil II angår tælles resultatet
i de indbyrdes kampe i grundspillet ik
ke med og der spilles en enkeltturnering
mellem de otte hold,således at der her
bliver tale om 11 kampe,nemlig fire i
grundspillet og syv i slutspillet.
En sådan turneringsform vil - taget som
helhed - betyde færre rejseudgifter end
i en l .division med 12 hold,hvor der og
ola.
så bliver tale om 11 kampe.

Sømstøvleme bør bandlyses

1

Det henstilles at støvler med metalsøm
ikke anvendes af gærdespillere og kastere.Som en overgangsordning vil det dog
være tilladt at anvende den form for me
talsøm der betegnes 11 studs 11 .Det er runde flade søm,som ikke har en højde fra
såien på mere end 5 mm og som ikke beska
diger tæpperne.Det påhviler dommerne at
1
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påse,at støvlerne er reglementerede 11
Denne nye bestemmelse i turnerings�egl�mentet ønsker DCFs bestyrelse sat ind 1
§ 5,stk.5.
Baggrunden er bl.a.den fourore DCFs ung
domshold i sommer skabte hos den engelske Rhinarme.
Baggrunden er bl.a.den opmærksomhed det
•

danske B-landshold vakte under sit be
s�g ved den engelske Rhin-arme i sommer
Efterhånden har mange danske spillere i
England anskaffet sig støvler med søm.
Disse bruges ganske uden hensyntagen til
måtten.Når spilleren bebrejdes dette,
henviser han til at der i turneringsreg
lementet står,at "man må spille i støv
ler med afrundede søm,der ikke ødelæg
ger tæppet urimeligt meget".
Dertil er at sige,at de "afrundede søm"
der tales om,er,hvad man i England kal
der "studs" - d.v.s.bredhovede,afrunde
de "stads-søm",der ikke river en måtte
op.I ordbogen er "studs" bl.a.oversat
med "pynte-søm".
Men der er ikke noget dansk ord for dis
se "studs" og derfor misbruges begrebet
"afrundede søm" af spi11erne,og derfor
ønsker DCF at definere begrebet nøjere.
Den klubleder,der har set sin splinter
nye måtte revet op af en spiller med

sømstøvler ved,at han nu skal skaffe
2000 til en ny måtte.Den forbundsleder
der var med DCF-holdet i Tyskland,så et
hold,der for flere spilleres vedkommen
brugte støvler,der anvendtes såvel ved
gærdet som til kastning og som ikke kun
ne undgå at ødelægge tæppet.Ingen af eng
lænderne benyttede sådanne støvler-ug
man græmmede sig egentlig over,at dan
skerne ville være det bekendt,samt at de
ikke tidligere er blevet stoppet af vo
re hjemlige dommere.
I Holland og i Tyskland,hvor der spilles
under samme forhold,som herhjemme,er søm
støvler forbudt.Der er efterhånden kom
met så mange udmærkede støvler med gummi
pigge og forskellige såler,at der ingen
begrundelse er for at lade sømstøvler ø
delægge den ene måtte efter den anden og
destruere klubbernes økonomi.
Derfor forelægger DCF dette overgangs
forslag,så sømstøvler efterhånden kan
forsvinde totalt.
ola.

Som nævnt andetsteds i 6ladet er DCF op
mærksom på danske spilleres afvikling af
deres overs - det vil man søge at råde
bod på turneringsmæssigt,men er det så
galt som rygtet går.
Turneringsleder Søren Nissen mener det.
Han finder at danskerne misbruger spil
letiden til ingen ting.Arsagerne er fle
re,fremhæves kan bl.a.at tilløbene ofte
er overflødigt lange,holdene er meget
lang tid om at skifte mellem overne,an
førerne er for længe om at stille marken
op og retter mellem hver bold - ofte af
hængigt af,hvor gærdespilleren har slået
bolden hen.De hurtige kastere går ikke
tilbage før de har bolden.Ja,måske af
vikler de hurtigere kastere endda deres
overs bevidst langsomt fordi de ikke er
i den fornødne kondition.
Det kan selvfølgelig kun blive en for
nemmelsessag,men da det danske B-lands
hold spillede mod Rhinarmeen,altså og
så på tæppe,som herhjemme,nåede det dan
ske hold kun at afvikle 14,5 overs pr.
time,mens englænderne kastede 18,2 o
vers pr.time i to-dages landskampen.I
den første 50 overs kamp mod RAF var det
danske hold 32 minutter længere om at
kaste sine 50 overs end englænderne de
res.I den anden kamp,hvor danskerne i
hvertfald i begyndelsen gjorde sig uma
ge for at være hurtigere,blev det til
15,4 overs i tim�n mod englændernes 13,2
Begge hold brugte overvejende medium
kastere.Her var danskerne 28 minutter
længere om at kaste deres 50 overs end
englænderne var om deres 50.

Også herhjemme er der forekommet et par
eksempler på langsom afvikling af kampe
ne.l slutspil li-kampen mellem Ringsted
og AB mente dommerne at AB afviklede si
ne overs så demonstrativt langsomt,at
der måtte lægges 15 minutter til spille
tiden.DCF har tilsagt dommere,der søger
at få afviklet overne hurtigere end til
fældet er nu,si,n fulde støtte og desuden
bedt dommeransætterne om at instruere
dommerne om at holdes der ikke i det om
fang,det er muligt,et rimeligt overstem�
po,kan der lægges tid til.
I en .juniorkamp Skanderborg-�sbjerg var
man ude i det helt urimeligt at Esbjerg
afviklede sine overs med et gennemsnit
på ca.19 i timen,mens Skanderborg var
helt nede på ca�l3 overs.
Ifølge reglementets§ 9 kan dommerne
lægge tid til,hvis der tabes spilletid
på grund af - som det hedder - et holds
"forsømmelse,obstruktion e 1.lign". Der
som bestyrelsens nye forslag vedtages
skal der holdes et snit på 18 overs pr.
time for at få det mest mulige ud af si
tuationen.
I England kræves det at countyholdene
præsterer et gennemsnit på 18 1/2 over
pr.time.Gør de ikke det,kan de idømmes
betydelige bøder.Bøder er selvfølgelig
ikke løsningen i dansk amatørcricket,men
vi kan vel også hurtigt blive enige om
at cricket bliver kedeligere af det tem
po,vi har lagt os til her i landet.Så
den "frivi11ige" stramning af kastehas
tigheden er næppe den dårligste løsning.
ola.

Så langsomt er vi kastende
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Debatten omkring turneringen
Til DCFs bestyrelse og turneringsudvalg
Der er vist mange cricketinteresserede,
såvel aktive spillere som ledere og øvri
ge supporters,der er enige med mig i,at
turneringsformen i de øverste rækker ik
ke har vakt den store jubel i 1977.
I den anledning har jeg,som aktiv,gjort
mig nogle tanker om,hvordan kommende sæ
soners turneringer kunne organiseres.De
nedennævnte forslag fremlægges for egen
regning og risiko,idet flere af enkelt
hederne har en bred opbakning i min klub
AB�s cricketafdeling.
Opdelingen i grundspil og slutspil samt
øst og vest har,både for mange cricket
spillere,og i særdeleshed overfor uden
forstående,måske specielt pressen,været
alt for indviklet.Omtalen i dagspressen
er kraftigt formindsket og den forsvandt
i 1977 næsten i radioen,der traditionelt
tidligere har givet en rimelig dækning
af vor sport.
FORSLAG:Tilbage til divisionsinddeling
med 12 hold i l.division og 12 hold i 2.
division.
Specielt af hensyn til en landsdækkende
propaganda er det vigtigt at have mange
divisionshold.Der er ikke megen PR for
bundet med at spille i grundspil 1,11 el
ler III eller i tilsvarende slutspil,
hvorimod et divisionshold - specielt i
byer med lavt placerede fodboldhold - i
mange tilfælde vil have større pressebe
vågenhed og derved være en bedre rekla
me for cricketsporten.
Når vi fortsat afvikler kampene over en
dag,vil det kun i få tilfælde være mu
ligt at afvikle 2.halvlege.I de tilfælde
hvor 2.halvlege spilles,er det hyppigst
fordi det ene hold er modstanderen klart
overlegen og den sportslige værdi af at
fortsætte nedsablingen er da af tvivl
som betydning - eller fordi 2.halvleg
afvikles som en hurtigscoringskamp over
to gange 20-25 overs.Det forekommer da
ikke rimeligt,at man spiller om flere po
ints end i l.halvleg.
FORSLAG:Endageskampe spilles som enhalv
legskampe.
For at undgå de hidtidige 0-0 kampe,der
for både spillere og publikum i langt de
fleste tilfælde vil være "dødkedelige"
foreslås det.at kampene afvikles med en
overbegrænsning,der dels sikrer det en
kelte hold en rimelig spilletid både ved
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gærdet og i marken og dels forhindrer o
verdrevent defensivt/destruktivt spil,el
ler unødig trækken tiden ud.Indenfor de
hidtidige normer for afvikling af kampe
ne foreslås 70 overs.som giver en spille
tid på 7-8 timer (svarende til det nuvæ
rende) hvis begge hold. udnytter alle de
res overs.Spilletiden opdeles i 45 overs
- frokost - 25 overs - skifte 25 overs te - 45 overs.
FORSLAG:Overbegrænsning til 70 overs pr.
halvleg.
Tilrettelæggelsen af turneringen bør lig
ge helt klar fra sæsonstarten 1 således at
man ikke midt i sæsonen skal udsende et
slutspilsprogram.Jeg synes man skal læg
ge turneringen med start først i maj og
spille 7 runder i maj/juni med turne
ringskampe på helligdage og i pinsen,så
ledes at der sluttes samtidig med skoler
nes feriestart.I august (evt.også i sid
ste weekend af juli) spilles fire "fulde"
runder uden dobbeltkampe for at holde
klubberne på ens kamptal i turneringsaf
slutningen.Evt.omkampe kan afvikles på
de to sidste lørdage.
Med hensyn til den endelige medaljefor
deling foreslås en afsluttende to-dages
kamp mellem l .divisions nr.l og 2 (evt.
semifinale 1-4 og 2-3) om mesterskabet.
Vedrørende op- og nedrykning foreslås
det at nr.11 og nr.12 rykker ned og nr.
l og 2 (i 3.div.de to nr.l) rykker op.
For at give de spillere,der ønsker fle
re kampe,mulighed herfor,tilrettelægges
A-rækkekampe med overbegrænsning til 4050 i hele juli måned.De internationale
kampe indpasses i spilleprogrammet som
tidligere.
FORSLAG;Syv spillerunder inden sommer
pausen,a-rækkekampe som ekstratilbud i
hele juli,fire fulde spillerunder efter
sommerpausen,slutsp1l om Danmarksmester
skabet.
ALTERNATIVE FORSLAG
Skulle flertallet af klubberne ønske at
fortsætte med grund- og slutspil samt
øst-vest opdeling,foreslås at alle ræk
ker i grundspil I og II består af 6 hold
og de tre slutspilsrækker hver af 8 hold
Der spilles enkeltturnering i både grund
og slutspil uden overførsel af points.
Dette giver ialt 12 kampe pr.hold pr.år.
Det forekommer uheldigt at have fem hold
i rækkerne,da et hold hele tiden skal
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sidde over,så en del mulige spilledage
går til spilde.
At der ikke bør ske overførsel af points
er klart dokumenteret i CRICKET tidlige
re.
FORSLAG:Grundspil med 6 hold pr.række
(pulje),slutspil med 8 hold pr.række,en
keltturnering uden pointsoverførsel.
Skulle man ønske at opretholde muli�hed
for at spille to halvlege,foreslås røl
gende pointfordeling:Kampen afgjort efter l.halvleg:Vinder 6 pts,uafgjort 4 pts
taber 2 pts,kampen afgjort efter 2.halv
leg (færdigspillet):Vinder 8 pts,uafgjort
4 pts,taber O pts.
Motiveringen herfor er at de fleste kam
pe stadig afvikles som enhalvle9s-kampe
og når en kamp afgøres efter 2,halvleg
må det principielt være ligegyldigt,hvem
der fører efter l.halvleg.Den samlede mak
simale pointuddeling i hver enkelt kamp
bør være ens (ligesom tilfældet er i al
le andre sportsgrene).Det bør ikke være
teoretisk muligt at man f.eks.kan blive
dansk mester med lutter nederlag eller
kan sikre sig bedre placering gennem ne
derlagskampe med føring efter l.halvleg.
Desuden må et hold,der taber efter fær
digspillet kamp stilles ringere end et
hold,der kun taber l.halvleg.
De enkelte forslag,der her er omtalt,er
af pladshensyn ikke fuldstændigt speci
ficerede.Det vil naturligvis blive gjort
hvis forslagene har interesse.
Jeg håber med dette indlæg i debatten om
kring vor turneringsform at have givet
nogle ideer,der efter nærmere gennem
gang og diskussion kan medvirke til at
sikre dels en bedre afvikling af vores
turnering til gavn for både spillere og
supporters og også til at sørge for en
bedre propaganda for spillet.Derved tror
jeg at interessen for cricket kan brede
sig til større grupper end den nuværende
"snævre inderkreds".
Jan Ribel
AB

Forslag fra Ringsted

Til bestyrelsen i DCF
Bestyrelsen i Ringsted mener at der bør
foretages visse stramninger i turnerings
reglementets§§ 7 og 11.
Vi foreslår at beløbet,der nævnes i§ 7
første afsnit sidste linie sættes op til
f.eks.200 kr.
(Afsnittet lyder i øjeblikket "Kan en
klub helt undtagelsesvis ikke stille dom

mere som pålagt,har den pligt til at med
dele dette til den pågældende domrneran
sætter - undladelse heraf medfører idøm
melse af bøde på mindst 100 kr pr.gang.)
Vi foreslår at beløbet,der nævnes i§ 11
andet afsnit,sidste linie sættes op til
f.eks.500 kr.
(Afsnittet lyder i øjeblikket "Såfremt
en klub udebliver med eller uden afbud
til en kamp i grund- eller slutspil
samt 3.division,ifalder den en bøde på
200 kr. 11).
Det kan ikke være meningen at klubber gi
ver tilsagn om at stille dommere,men når
kampen skal starte,ikke har sendt domme
re eller ringet til dommeransætteren en
eller to dage før og meldt afbud.En så
dan fremgangsmåde kan ikke være meningen
for det er som regel umuligt for dommer
ansætteren med så kort varsel at finde
andre.Kommentarer til ændringen af§ 11
skulle være unødvendige.
Finn Grann
Ringsted IF

De gamle ville vinde

Dette års sidste optræden på cricketbanen
i Skanderborg stod et udvalg jysk junior
hold og et udvalgt Forty hold for - det
sidstnævnte dog med forstærkning fra Skan
derborg.
Forty-holdet startede ved gærdet og ef
ter en lidt svag start med for meget prik
keri kom der efter 4.gærde gang i scorin
gen,da Jørn Steen Larsen kom ind og luk
kede op for posen.Der skulle spilles 50
overs til hver side og sidste gærde var
først nede i sidste over,hvor der stod
193 på tavlen.Jørn Steen scorede 44,Kaj
M.Nielsen 37,Niels J.Haurum 25 og anføre
ren Jørgen Morild 24.Skanderborgs Per Ras
mussen var pænt kastende med 3 for 36.
Hos juniorerne var Ole BUlow,Horsens,så
uheldig at få en bold i hovedet.Han måt
te til undersøgelse på hospitalet,men
var dog ikke mere medtaget,end at han
kunne vende tilbage og blive bedste mand
for juniorerne med 35 not out.Søren Ras
mussen blev næstbedst med 32.Juniorhol
det nåede 180 - Kj.Kristensen tog 5 f.65
og Jørn Steen 4 f.73.Forskellen mellem
de to hold i denne årets sidste kamp mel
lem talenter og veteraner var viljen til
at vinde.De unge tog til tider meget let
på opgaven i modsætning til de "ældre",
som iøvrigt også viste pænt markspil.
Henry Buhl,Husum,havde således tre smukEBM
ke greb.
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Protest afgjort
DCFs bestyrelse (minus Søren Nissen) har
behandlet en klage fra Hjørring over den
afgørelse turneringsudvalget (minus Sø
ren Nissen) traf i sagen om slutspilskam
pen Hjørring-Svanholm,der ikke blev spil
let,fordi dommerne fandt pitchen i Hjør
ring ubrugelig.Det reducerede turnerings
udvalg dømte med henvisning til reglemen
tets § 8 Hjørring som taber af kampen,
ligesom man mente at Svanholm havde ret
til sine opgjorte udgifter ved kampen på
ialt 1754 kr.
Bestyrelsen har stadfæstet kendelsen,for
såvidt angår kampens resultat,men kun
villet pålægge Hjørring at betale 1306
kr til Svanholm.Selvom det københavnske
hold har en busregning på 700 kr tur/re
tur Alborg-Hjørring har DCF regnet med
taksten for billigste offentlige trans
portmiddel ,nemlig 252 kr.
Hjørring accepterede ikke turneringsud
valgets afgørelse,dels fordi man ikke
mente,at der var taget hensyn til de
sportslige aspekter,dels fordi man ikke
kunne få bekræftet om proceduren i sa
gen var overholdt og dels fordi man fin
der det betænkeligt at et reduceret tur
neringsudvalg og ikke bestyrelsen træf
fer,som det hedder, 11 en så drastisk af
gørelse om en kamp i slutspillets top 11
Hjørring finder det også betænkeligt at
klubben ikke er blevet hørt,men at tur
neringsudvalget har baseret kendelsen u
delukkende på Svanholms protest og på
dommernes indberetning.Hjørring mener at
Svanholm havde accepteret,at kampen skul
le spilles om,hvis den fik betydning for
medaljeplaceringen.
DCFs bestyrelse siger i sit svar,at det
væsentligste sportslige aspekt i en kamp
må være,at den spilles - i dette tilfæl
de,at de fysiske muligheder herfor er
til stede.Herfor kan kun den arrangeren
de klub være ansvarlig.At spillerne var
rede,er kun een side af sagen - banen
var det ikke.
Dommerne erklærede banen for ubrugelig
og en protest fra Svanholm var. derfor
under alle omstændigheder ufornøden.En
dommerindberetning med det indhold har
bestyrelsen,ved sit turneringsudvalg en
pligt til at reagere på,siger bestyrel
se�.Den påpeger videre at den i henhold
til lovene har myndighed til at nedsætte
de udvalg,den finder fornødent.DCFs be
styrelse anfører også at med det store
tidsmæssige pres,der altid har været ved
afviklingen af turneringen og da særlig
mod slutningen af den,er det fysisk umu•
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ligt at bestyrelsen kan samles,diskutere
og afgøre turneringssager.Omkampe skal
sommetider fastsættes indenfor 2-3 dage.
Derfor har bestyrelsen,stadig med lov
hjemmel besluttet at overlade sin kompe
tance i turneringssager til turnerings
udvalget,der så er ansvarligt overfor be
styrelsen.Af samme årsag er turneringsud
valget sammensat af de folk,som bestyrel
�en skønner er de mest egnede og erfarne
1 afgørelser vedrørende turneringen,nem
lig turneringsleder,formand og den tidli
gere formand - selvsagt med de mulighe
der for inhabilitet som bl.a.denne sag
rummer,hedder det i DCFs skrivelse.
!øvrigt har bestyrelsen set på flere an
dre forhold vedrørende Hjørring - bl.a.
omkring de mange afbud fra klubbens 3.di
visionshold og ungdomshold.
Bestyrelsen siger idet man giver medde
lelse om at Hjørrings 3.divisionshold er
tvangsnedrykket til mellemrækken fordi
klubben er udeblevet fra flere udekampe
at bestyrelsen ser med betydelig skepsis
og vil stille vidtgående betingelser for
mulighederne for en fremtidig oprykning
til 3.division igen.
Hvad ungdomsholdene angår,vil man have
en skriftlig erklæring fra Hjørring på,
at der kan stilles hold til hver kamp,
Hjørring kan forvente at et hvilket som
helst ungdomshold efter den eventuelt
først forekommende udeblivelse i 1978
vil blive udelukket fra evt.resterende
kampe og idømt maksimumsbøder,refusion
af udgifter til modstanderklubber eller
andet,hedder det i skrivelsen fra DCF.
Hjørring har udover divisions- og mellem
rækkehold tilmeldt junior- og drengebold
til næste års turnering.
ola.

In
memoriam
Det var med stor sorg,vi i Frem modtog

meddelelsen om at Erik Stumann ikke læn
gere er iblandt os.Erik opnåede ikke at
få sit store ønske opfyldt,at se Frem
tilbage i l.division.Det var en skuffel
se for ham at det ikke lykkedes i år.Han
var selv blandt de spillere,der først i
tresserne spillede Frem i den bedste di
vision.Med Eriks bortgang er en ny epoke
automatisk indledt i Frem.Klubbens kasse
rer er ikke længere en cricketspiller,
som det ellers har været siden 30�erne.
En periode,hvor Erik selv beklædte pos
ten som kasserer i 20 år.De spillere,
som husker Erik fra banen vil erindre
ham som en af dem,det var svært at få ud
fra gærdet.Men til sidst havde han ikke
mulighed for at kæmpe imod - sygdommen
tog hans gærde.Han blev 59 år.Vi vil al
le mindes Erik Stumann.Æret være hans
minde.
Ole Christiansen

Vintertiden byder på mange indendørs aktiviteter - måske først og fremmest Inde-DM
men også mange instruktions- og træningsarrangementer,hvor Erik Hansen & Co.fra ung
domsudvalget blot håber,at der bliver flere indendørs-net rundt omkring.

Livligt år for ungdommen

De travle mennesker i DCFs ungdoms- og
instruktørudvalg er i fuld gang med at
planlægge næste års sæson.Allerede i
slutningen af november,nærmere bestemt
25.-26.og 27.holdes grundkursus II for
instruktører i Idrættens Hus i Brøndby.
Der er foreløbigt tilmeldt 19 til dette
kursus,der er en overbygning på de tid
ligere kendte kurser.
På disse blev vægten lagt på den grund
læggende teknik og på vinteraktiviteter
men nu går man videre i retning af tek
nik og organisation,ligesom indenettene
nok skal komme flittigt i brug,så der
er bedre muligheder for at bygge videre
på en egentlig crickettræneruddannelse.
Af nye emner vil·kurset bl.a.komme til
at indeholde to former for nettræning,
swing- og spinbowling samt praktisk ar
bejde med børn og unge.
Den 7,og 8.januar er der- talenttræning
for landsholdsfolk i Idrættens Hus i
Brøndbyerne.DCFs egne instruktører vil
medvirke og det samme håber man at Don
Smith fra Sussex vil.Han er på vej til
trænerarbejde i Esbjerg,men DCFs ung
domsudvalg,der nød godt af hans store

erfaring under det danske besøg i Sus
·sex i sommer har slået en klo" i ham.
Til denne træning er udtaget følgende
spiJlere:Ole Mortensen,Bjarne K.Jensen
og Morten Petersson,Svanholm,Claus Mo
rild,AaB,Steen Thomsen,Glostrup,Claus
Hanser:i,Nyk.M.,Freddy Sangild,Herning,
Erik Juul og Jens Priess,Skanderborg,Jes
per Morild,Hjørring,Peter Palle Klokker,
B 1909 og Ole Beir Andersen,AB.
11

14.og 15.januar holdes ungdomsledermøde
i Nykøbing Mors,hvor man også håber at
Don Smith kan deltage.Man regner her med
at kunne fortsætte sidste års succes.
18.og 19.februar er der planlagt junior
træning hos Esbjerg Vestjyden.Otto Gade
og Erik Hansen skal lede træningen - det
er endnu ikke bestemt,hvilke spillere
der vil blive opfordret til at deltage.
18.og 19.marts arrangeres der et grund
kursus I for instruktører,ligeledes i
Nykøbing Mors for det jyske område.Det
er meningen at et tilsvarende kursus ska
holdes for det fynsk-sjællandsk-køben
havnske område,men tid og sted er endnu
ikke nærmere fastlagt.
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Don Smith kommer til
Danmark igen
til januar

Hvad ungdomsholdenes landskampaktivite
ter for det kommende år angår,regnes der
med en juniortur til England,formentlig
i tiden ca.7.-14.juli.Det er meningen at

Støtte til Sverige

På ICCs (den internationale cricketkon
ferences) årsmøde i London blev der ned
sat en særlig underkomite,der skal tage
sig af cricketsportens udbredelse i he
le verden.Man håber at få spillet ud
bredt i lande,hvor det ikke kendes,i
skoler,i medierne og i det hele taget.
De associerede medlemmer har een plads
i dette udvalg og denne plads er blevet
besat med Erling Froulund.
Det er meningen at udvalget skal holde
møde i november,men det er allerede li
gesom "konfirmeret" at Danmark søger at
styrke spillet i sine nabolande,deri
blandt Sverige.
På den baggrund kan den "diplomatiske"
kurre,der har været på tråden mellem
DCF og Lund måske virke en smule tragi
komisk - det ser dog også ud til at sa
gen er ved at blive løst til parternes
tilfredshed.
På grund af mundtlige klager fra Køge og
AB meddelte turneringsudvalget Lund at
klubben ikke længere vil kunne spille
på hjemmebane,hvis holdet vil deltage i
de danske turneringer.Klagerne lød bl.a.
på manglende omklædnings- og bademulig
heder.
Lund svatede at der er omklædnings- og
bademuligheder ca.8OO m fra banen og at
lunds spillere gerne ville køre dansker
ne dertil,men bortset fra AB ville alle
hellere hjem straks end bade og alle
valgte at klæde om ved siden af banen.
Lund er skuffet over den indstilling de
danske klubber viser - Det synes som
om man er ude på at skyde os i sænk,når
11
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der skal spilles fem kampe under ophol
det.Mod hvem,hvor og hvornår er endnu ik
ke afgjort,men dansk crickets gode ven
i England,David Jenkins,Colchester,har
lovet at se på sagerne.
Derudover regnes der med hollandsk ung
domsbesøg i Danmark - nærmere bestemt i
tiden 2O.-23.juli,hvor det er meningen
at et hollandsk drengelandshold skal mø
de det tilsvarende danske,enten i Skan
derborg eller i Nykøbing Mors,mens det
hollandske og det danske juniorlandshold
spiller i Viborg.Der tales om en en-da
ges kamp plus en to-dages kamp til hvert
af holdene.
Så der er som vanligt gang i aktiviteter
ne,der også omfatter en vintertræning
for drenge,formentlig i Brøndbyerne.Her
er tidspunktet heller ikke lagt fast.Des
uden skal de indendørs mesterskaber også afvikles.
ola.

vi istedet har brug for al den hjælp vi
kan få hedder det.
Niels Talbro meddeler at der hverken fra
hel- eller halvofficiel side i AB er pro
testeret mod forholdene i Lund,at man
blev modtaget med stor gæstfrihed og ik
ke har noget mod at spille i Lund i frem
tiden.Næstved,der også har været i Sveri
ge og som er blevet hørt i sagen,har hel
ler ingen indvendinger.Køge,der beklager
hvis man har voldt Lund problemer,siger
at man ikke blev orienteret om de pågæl
dende omklædnings- og bademuligheder og
fastholder at det bliver svært at få Kø
ges spillere til at stille op i Lund,før
"omklædningsrum,toilet og vaskeforhold
forefindes".
Da det imidlertid nu er sådan at Køge
rykker om i 3.division og de øvri�e klub
ber ikke har noget imod at tage til Lund
vil DCF fortsætte turneringen som hidtil
idet man selvsagt ikke har nogen ønsker
ola.
om at skade svensk cricket.
EVALD MØLLER og KAJ M.NIELSEN kunne gi
ve SKANDERBORGS danske juniormestre en
frisk lykønskning fra ENGLAND.Var dagen
før finalen vendt hjem efter en uges op
hold derovre og fra ny kontakt med træ
neren ARTHUR MILTON,der planlægger et
nyt træningsophold i Skanderborg i juni
KEN PARCAL fra Skanderborgs venskabs
klub ERRATIC arbejder også på at skaffe
en engelsk træner til Skanderborg til
sommer

Bestyrelsen foreslår:

Efter at Dansk Boldspil Union nu formelt
ventes at sige ja til indførelse af be
taling til fodboldspillere,bliver de pro
fessionelle idrætsfolks status i forhold
til Dansk Idræts Forbund aktuel igen.DCF
har hidtil stemt nej,men ikke taget sin
stilling op til ny overvejelse,hvad man
naturligvis vil gøre,hvis der fra DIFs
side kommer forslag om at man herhjemme
vil tillade hvad de pågældende sports
grenes internationale organisationer til1ader.
Som sagt,DCFs principielle stilling:Nej
til professionalisme,er ikke ændret,men
det betyder ikke,at man ikke skal følge
med tiden.Som i f.eks.fodbold og andre
sports hvor det er tilladt at øve træ
nervirksomhed mod betaling,mener DCF at
dette spørgsmål bør tages med og stil
ler derfor forslag om en ændring af ama-

tør og ordensreglementet.
Forslaget kæder trænervirksomheden sam
men med deltagelse i DCFs trænerkurser,
således at maksimumhonoraret for træne
re,der har bestået trænerkursus I sættes
til maksimalt 400 kr pr. måned,trænerkur
sus I og II maksimalt 800 kr pr.måned
og trænerkursus I,II og III maksimalt
1200 kr pr.måned.Der kan højest udbeta
les de samlede satser for månederne a
pril-september (inkl).For de resterende
m åneder foreslås et vederlag på maksi
malt halvdelen af de ovennævnte beløb.
Beløbet er beregnet ud fra et maksimalt
timetal på 40 pr.måned,svarende til en
timeløn på hh.10,20 og 40 kr.Forslaget
omfatter ikke ledere af interessegrup
per,da disse ikke foregår i forbundsre
gi.
Det er tanken at der indføres overgangs
bestemmelser så dem,der udøver træner
gerning mod betaling uden at have bestå
et de nævnte kurser,skal søge godkendel
se hos DCFs bestyrelse,der i hvert en
kelt tilfælde tager stilling til ansøg
ningen.
ola.

4. SLIP
MEDLEMMERNE af Forty Club har været sam
let til generalforsamling i Skanderborg,
hvor der traditionen tro også blev tid
til en rask gang cricket mod et lokalt
mandskab - formanden for XL-club Axel Mo
rild beklagede at der kun møder få af for
eningens ca.100 medlemmer til arrangemen
terne.For at øge interessen vil XL-club
søge at få flere kampe til næste år,lige
som man vil prøve at arrangere en tur til
England for at spille med vennerne fra
den engelske XL-club og Still Going Strong
fra Holland.Der var også forslag om at
spille i Berlin og Stockholm.Bestyrelsen
blev genvalgt og består af Axel Morild
formand,Carl �1ikkelsen,sekretær,Helge Hør
by,sekretær,Egon Jensen,Evald Møller,Jør
gen Morild og Jørgen Arnsbjerg.
KØGEs lilleputter har i kreds 61 slået KB
med 3 st.gærder.Peder Sørensen scorede 73+
ud af Køges 123 f,7 efter at KB var star
tet med 122.Resultatet,som ikke er med i
sidste nummers stilling betyder at Køge
slutter som nr.2 i kredsen med 39 point
for 10 kampe,KB fik 3 point for 9 kampe.
SKANDERBORG fylder 80 næste år og arbej
der med planer om at markere jubilæet i
juni med en tre-nationers turnering mel
lem SB,Erratic,Oxford og VBB Berlin,
CRICKETKLUBBEN FUN - de udvandrede mor
singboers klub har nu 34 medlemmer og hå�
ber at medlemmerne på Sjælland vil vise
sig så aktive at FUN kan spille sin før-

- løst og fast om cricket og cricketers
ste match på Sjælland næste år.FUN vandt
sine to kampe i 1977.
DER ER AFGAET venlige påmindelser til KOL
DING og til NYK.M.fra forbundet om at få
gjort noget ved banerne til 1978.Især kan
Nykøbing risikere at miste internationa
le arrangementer,hvis ikke forholdene
b1iver bedre. På �1ors mener man at tilgan
gen gør det nødvendigt at få to baner,
men om den sag kan klares før til 1979
tør man ikke sige.Det kan betyde at klub
ben må undlade at tilmelde alle de hold,
man egentlig kan stille.
EN RÆKKE DANSKE klubber benytter sig med
held af udenlandske trænere i kortere el
ler længere perioder.ERIK HANSEN,Nyk.M.
er tilsyneladende begyndt at handle med
trænere - tilbyder" DON SMITH,tidl.test
og countyspiller for Sussex,nu sportslæ
rer i perioden 25/3-22/4 og 26/7-22/9,
W.W.BATESON,Colchester,tidl.proff.spiller
og NCA-uddannet træner i perioden april/
maj,samt QAMAR AHMED,pakistaner,bosat i
London,har virket som træner i Holland i
de to seneste år.Disponibel juli/august.
DANSK CRICKET FORBUND har fået et kærkom
ment tilskud i form af 7000 kr fra SAS
Idrætsfond.Midlerne går til delvis dæk
ning af rejseudgifterne i forbindelse med
DCFs næste Englandstur.
TIL DET kommende års turneringer er til
meldt 124 hold mod 121 hold i år.

Vedertag til trænere
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DANSK CRICKET FORBUND
Regnskab for perioden l.oktober 1976 - 30.september 1977

Resultatopgøre1s1 e :

Indtægter:
Kontingenter,passive medlemmer
33.885
Kontingenter,klub og hold
17.439
Gaver til DCF
Tilskud fra DIF
Indgået fra World Cup
Salg af instruktionsbøger og tryksager
Salg af plakater,mærkater m.v.
Bøder
Udgifter:
(noter)
Bladet "Cricket" (7 numre)
1)
Kurser,tilskud m.v.
2)
Kamparrangementer,seniorer
3)
Kamparrangementer,juniorer
4)
Inde-DM
Administration m.v.
5)
Underskud før renter
Renter
6)
Underskud (overskud i 1975/76)

32.957
102.620
84.781
60.873
5.968
91.105

1976/77
51.324
18.900
254.928
0
2.358
4.928
3.300
335.738

378.304
42.566
11.655
30.911

1975/76
(1000)
32
19
21
211
77
3
0
1
364
42
84
83
49
5
88
13
9

22
-------------------

Balance pr.30.septeljJber 1977:
Aktiver:
Kassebeholdning
Handelsbanken,indlån nr.353906
Handelsbanken,checkkonto nr.530484
Giro nr.94302
Præmieobligationer,nom.100 1954/84
140
Obligationer,Østifternes Kreditforening:
nom.12.000 6 ½ % 16.serie,3.afd.
6.480
nom 13.000 7 %
15.serie,4.afd.
7.768
nom.41.000 10 % 17.serie,1982
36.900
nom.23.500 10 % 18.serie 2003
18.388
Forenede Kreditforeninger:
nom.30.000 10 %
5.serie 1982
26.400
(officiel kursværdi 89.677 kr)
Tilgodehavende kontingenter m.v.
Andre tilgodehavender
Passiver:
Forud modtaget tilskud fra DIF
Skyldige omkostninger (Wagon-Lits)
Forudbetalt kontingent
Handelsbanken,checkkonto nr.530484

0
61

96.076

98

10.868
0
169.066

2
3
165

77.875
70.000
0
0
147.875

57
0
0
56
113

21.191

52

51.092

30

30.711
21.191

22
52

1

-------------------

--------------------

Egenkapital
der specificeres således:
saldo pr.l.oktober 1976
der ændres med årets underskud
Kursgevinst v/udtrækning af oblig.

962
41.290
17.351
2.519

30.911
200

Ålborg,8.november 1977:Kasserer:P.Burmester (sign.)

--------------------

Foranstående regnskab,med tilhørende noter,som vi har revideret,er i over
enstemmelse med forbundets bogføring.
Ålborg,den 8.november 1977
REVISIONSFIRMAET N.H.CHRISTENSEN
F.Storgaard Christensen (sign) Svend Østergaard (sign) Ole Kj.Kristensen (sign)
(statsaut.revisor)
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Noter til DCFs regnskab:
1) Bladet Cricket
"(Jdgifter
rabatindtægt
annonceindtægt

737
3.050

1976/77

75/76
(1000)

36.744

47
2
3
42

3.787
------32.957
--------------

2) Kurser,tilskud m.v.:
29.961
Instruktion
9.150
indg.gebyrer
Indkøb af film
Materialetilskud
Egne materialer
Rejset_ilskud
Erstatning

20.911
9.796
25.150
16.631
29.532
700
102.620

5
0
28
37
14
0
84

3) Kamparrangementer,sen.
Pokalkampe
4.233
Danmark-Holland
15.989
44.895
Danmark-Skotland
Danmark-BAOR og RAF
19.664
84.781
83
4) Kamparrangementer,jun.
39.292
England-Danmark
Drengelandsdelsstævne 11.246
Juniorlandsdelsstævne 10.335
49
60.873
-------------5) Administration m.v.
Tryksager
Best�og repræs.møder
UK-møder
andre møder
telefontilskud,porto,
kontorhold,revision
Repræsentation,gaver
Husleje,Idrættens Hus
Kontingent
6) Renteindtægter:
Obligationer
Indlån nr.353906
Giro
Checkkonto nr.530484

24.891
15.456
3.020
5.123

14
12
5
10-

36.631
1.878
4.068
38
91.105

36
4
7
0
88

11.290
1.929
37
- 1.601
11.655

11
1
0
- 3
9

--------------

HARALD SIMONSENS CRICKETLEGAT
Regnskab for perioden l .okt.76-30.sep.77

Resultatopgørelse:
Renteindtægter
Indlån
Depotafgift
Overskud

Balance pr.30.september 1977:
Aktiver:
1977
Bikuben,Kbh.Forvaltn.konto:
555
Obligationer:
Kbh.Hypotekforening:
nom.2000 4 % 7.serie 1.380
Østifternes Kreditf.
nom.4500 6½% 16.serie:3.825
nom.1000 7½% 15.serie: 746

2.070
29
2.099
105
1.994
1976
1

DANSK CRICKET FOND
Regnskab for perioden l,okt.76-30.sep.77

Resultatopgørelse :

Renteindtægter,obligationer
Renteindtægter,indlån
Dansk Cricket Forbund,tilskud
Depotafgift
Overskud
Balance pr.30.september 1977:
1977
Aktiver:
Den Danske Bank,Nakskov
93
Indlån nr.81136-0
Obligationer:
sønderj.Kreditforening:
nom.2000 4 % 7.serie:1.380
Østifternes Kreditf.:
nom.1000 4 % 14.serie: 730
nom.3500 4 % 16.serie:2.316
nom.6200 5 % 16.serie:4.774
nom.2000 6½% 15.serie:1.700
nom.6000 7 % 18.serie:4.569
nom.10000 9% 21.serie:7.825
Foren.Kreditforeninger:
nom.4000 10% 7.serie: 3.405
Kreditf.Danmark:
nom.15400 10%43.ser.:ll.635
nom.4000 9 % 43.serie:2.970
nom.11000 10%43.serie:7.160 48.464
(off.kursværdi 30/9
48.557
1977 37. 269 kr)
0
Passiver:
48.557
Egenkapital:

4.636
41
0
4.677
116
4.561
1976
0

44
44
0
44

der specificeres således:
14
14.339
Bundet egenkapital
Til disposition:
29.657
Årets overskud:
4.561 -----34.218
30
44
48.557
Ålborg,8.november 1977:
Kasserer:P.Burmester (sign).
Foranstående regnskaber,som vi har revide
ret,er i overenstemmelse med fondens og
legatets bogfØring.Ålborg,8.november 1977
REVISIONSFIRMAET N.H. CHRISTENSEN
F.Storgaard Christensen
(statsaut.revisor) (sign)
Svend Østergaard
Ole Kj. Kristensen
(sign)
(sign)
nom.2500 9 % 18.serie: 1.984
Foren.kreditforeninger:
nom.8200 10% 23.serie: 5.922
Kreditf.Danmark:
nom.6000 9 % 73.serie: 3.290
17
nom.3000 10% 43.serie: 1.977 19.124
(off.kursværdi 30/9
18
19.679
1977 15. 867 kr)
0
0
Passiver:
18
19.679
Egenkapital:
=:æ===========
der specificeres således:
Saldo pr-1/10 76
Årets overskud

17.685
1.994
19.679

16
2
18

-------------
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Ordinært repræsentantskabsmøde
holdes søndag 4.december 1977 kl.ll.OO på B l9O9�s anlæg,Gillestedvej 12
Volsmose,Odense,med følgende dagsorden:
l.Valg af dirigent.
2.Bestyrelsen aflægger beretning.
3.Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4.Fastsættelse af kontingentsatser.
5.Forslag.
(Forslagene vil blive tilsendt klubberne.Passive medlemmer kan få for
slagene fremsendt ved henvendelse til formanden).
A.Forslag fra bestyrelsen om ændring af forbundets love§§ 18 og 19
B.Forslag fra bestyrelsen om ændring af amatør- og ordensreglementet.
C.Orientering fra bestyrelsen om påtænkte ændringer i turneringsreglementet.
□.Drøftelse af forslag til ændring af turneringsreglementet fra Ring
sted.
6.Valg af bestyrelse.
På valg er:
Ove Dalsgaard,Viborg
Søren Nissen,Svanholm
Ole HUckelkamp,Sorø
Erling Froulund,Nakskov
?.Valg af amatør- og ordensudvalg.
På valg er:
Erik Hyldstrup,København
Henry Nielsen,Hjørring (suppleant).
I valgperioden er J.Machon,Odense,udtrådt og i denne periode har Hen
ry Nielsen suppleret ham.Som nyt medlem af udvalget foreslår bestyrel
sen Erik Thomsen,Horsens.
8.Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg er:
Ole Kjeld Kristensen
Svend Age Østergaard samt
Helge Hørby (ønsker ikke genvalg).
9.Eventuelt.
p .b. V.

O.Dalsgaard
NB.Opmærksomheden henledes på at repræsentanter skal være forsynet med
skriftlig legitimation (fuldmagt) fra formanden for den klub,den pågæl
dende repræsenterer.Hver af forbundets aktive klubber har ret til to
repræsentanter (stemmer).

