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MØLLER HÆDRET.-Medlem af DCFs bestyrelse,Ole Huckel�amp ov�rrakte på generalforsamlin
gen i Slagelse B&I Dansk Idræts Forbunds hæderstegn til Erik Møller.Med hæderstegnet 
fulgte et diplom,der yderligere nævner DIFs påskønnelse for mange års arbejde for dansk 
idræt i almindelighed og dansk cricket i særdeleshed.De mange fremmødte hyldede da og
så Erik MØller taktfast.Han,der er 66,har været medlem af SB&I siden 1924,først som 
cricketspiller,siden i foreløbig 46 år som en skattet dommer,såvel ved divisions- som 
ved internationale kampe.Han har i perioder på ialt 27 år fra 1936 siddet i SB&Is be
styrelse,både som cricket- og fodboldleder og som næstformand i foreningen.1964-72 var 
han medlem af DCFs bestyrelse og UK-formand,ligesom han også har været dommeransætter. 
DCF føjer sin lykønskning til de mange øvrige med håbet om mange gode år endnu for 
dansk cricket. 

DCF i 25 år 
15.januar var det 25 år siden,Dansk Cric
ket Forbund blev stiftet.Det skete i O
dense og det er endnu så meget nutidshi
storie at mange af dem.der i dag spiller
spillet var med,om ikke ved selve stif
telsen.så dog ved spillet i de første år
Den første landsomfattende turnering løb
af stabelen i 1954,så det er forbundets
25.sæson,vi er på vej ind i.
Nogle af disse ting vil vi fortælle me
re om i det jubilæumsnummer,der er un
der forberedelse.Det er tanken at numme
ret skal fortælle lidt om DCF gennem å
rene;lidt om landsholdets og andet in-

ternationalt arbejde,men også noget om 
klubberne i DCF i de forløbne 25 år.Li
geså vil nummeret indeholde de "totale" 
statistikker over 25 års første klasses 
cricket herhjemme,landskampstatistik m. 
v.Hvornår dette jubilæumsnummer kan lig
ge klar.er det endnu for tidligt at si
ge noget om - men det vil blive frem
stillet i et antal ,så det er muligt for
klubber og andre interesserede at rekvi
rere flere eksemplarer.
Det nummer,der nu foreligger.er det sid
ste i denne årgang og skal altså dække
vinterperioden.Næste nummer og første
nummer i den nye sæson ventes udsendt
i maj 1978.Redaktøren ønsker alle klub
ber.medlemmer og cricketers et godt nyt
år og tak for 1977. ola.

"C"RICKET,Redaktionen:Ole P.Larsen,Christiansgade 20,7800 Skive (Ansvarshavende) ,søren 
Nissen,JØrgen Jønsson,Per Burmester,Morten Petersson.Passivt medlemsskab af DCF,der 
medf.tilsendelse af Cricket,tegnes hos redaktøren eller hos P.Burmester,Gørtletvej 1, 
9000 Ålborg,telf. (08) 12 04 77,giro;709 43 02.Pris 70 kr pr.år for medl.o.18 år,35 kt 
pr.år for medl.u.18 år.Flytning skal meddeles postvæsenet og henvendelse om uregelmæs
sigheder i leveringen rettes til redaktøren.(Trykt i Skive Folkeblads bogtryk/offset) 
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Repræsentantskabsmødet: 

Kamptallet atter rekord 
På repræsentantskabsmødet i Odense 4.de 
cember,blev årets pokaler og diplomer 
overrakt under bifald til de forskelli
ge danske mestre,pokalvinderne og til 
vinderne af de enkelte·rækker. 
Forbundsformand Ove Dalsgaard aflagde 
en fyldig beretning,hvorfra bl.a.kan 
nævnes at 
... Der var i 1977 ansat 659 kampe,hvil
ket er 47 mere end den hidtidige rekord 
Arsag de flere kampe i grund- og slut
spil samt indførelsen af damerækken. 
... 83 kampe blev ikke gennemført.Et be
klageligt stort antal,men dog en bed
ring i forhold til 1976,hvor 97 kampe 
ikke blev spillet.I 1975 var tallet af 
ikkespfllede kampe 79. 
... Turneringsafviklingen var dårligst 
i Nordjylland,bl.a.på grund af Hjør
rings frafald i 3.division ligesom den 
n�rdjyske mellemrække var helt i opløs 
ning med kun 7 spill�de af i alt 20 an
satte kampe.Formanden opfordrede til 
omhu og vurdering ved tilmeldelsen - da 
klubberne er nødt til at bruge de sam
me spillere på flere hold kan afmeldin
ger aldrig helt undgås,men det må kunne 
blive bedre end nu. 
... A-rækkecricket er i det forløbne år 
stort set kun blevet spillet i hoved
stadsområdet,hvor man tilsyneladende er 
mest tiltalt af formen,men også har de 
kortere afstande og derved lettere ved 
at mødes. 
... Grund- og slutspillene har givet en 
kr�ftig forøgelse af kamptallet og kamp 
tiden.KBs medlemsblad har regnet ud at 
klubbens crickethold har brugt mere tid 
i kamp end l.divisionsholdet i fodbold. 
Cricketturneringen har svaret til 87 
fodboldkampe,hvor et l divisionshold i 
fodbold inklusive pokal-,trænings- og 
internationale kampe næppe spiller mere 
end 60 kampe på et år. 
... De mange kampe betød at nogle hold, 
der ikke kunne skaffe tilstrækkeligt 
med spillere hele tiden,måtte give op. 
Mest beklageligt Soranerne.Men til gen 
gæld blev især slutspil II spændende. 
... Vejret har været med.Kun to af de 
programsatte slutspilskampe måtte spil
les efter at den ordinære turnering var 
færdig. 

... AaB kom i år i den nye rolle at vin
de slutspil !,hvor det tidligere gennem 
mange år har været l.division.Men resul 
tatet og roserne derfor,det danske mes
t�rskab,er de samme.Det blev også til 
pokalsejr,og hvor ville det være dej
ligt,ikke alene for dansk cricket,men 
også for AaB selv,om klubben kunne op
nå de samme resultater i ungdomsrækker
ne. 
... Vi skal ikke gå for højt op i de in
dendørs turneringer,men på den anden si
de er de en god adspredelse i en ellers 
lang og trist vintertid.Derfor burde 
flere klubber gøre mere ud af den side 
af sagen.Tak til Glostrup,der går foran 
her,bl .a.med arrangementet af Inde-DM. 
. .. En del skoleklubber deltager i den 
sjællandsk-københavnske indeturnering. 
Det ville være rart om også jysk-fynske 
skoler ville udnytte denne mulighed,så 
vi kan få flere hold med . 
... Vi finder det helt uforståeligt at 
et l.divisionshold stiller med en pitch 
der er ubrugelig.Vi må også misbillige 
de to udvandringer af Ringsted og 1913 
i henholdsvis Nykøbing F og Kerteminde. 
... Bestyrelsen føler i sådanne sager,og 
også i andre tilfælde,at glæden ved blot 
det at spille,er ved at forsvinde.Men 
vi må nok alle tage et medansvar.A-ræk
kerne med den mere afslappende form for 
cricket er ikke særligt populære,så der 
skal åbenbart et konkurrencepres til. 
Og når konflikter opstår er cricket et 
vanskeligt spil at have med at gøre,for 
di dets reglement kræver en stor porti
on god vilje og sportsmandship for at 
spillet kan være værd at beskæftige sig 
med. 
... Den dommeruddannelse,vi havde håbet 
at få igang,blev desværre kun etableret 
sporadisk i 1977.Jeg vil gerne takke de 
tre dommeransættere for det slid og 
slæb de har haft med at finde dommere 
nok og sige tak til dommerne,ikke mindst 
dem,der havde et meget stort antal kam
pe.Vi så gerne at der også kunne stil
les neutrale dommere overalt i 3.divi
sion også,men det er vanskeligt . 
... Efter i nogle år at have svævet på 
en lyserød sky internationalt bragte re 
sultaterne i 1977 os med begge ben på 
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jorden igen.Men der er ingen grund til 
at miste humøret,for også i den forløb
ne sæson fik landsholdet ved flere lej
ligheder vist,at det kan presse mod
standerne i knæ.Tak til Esbjerg for det 
store arbejde med landskamparrangemen
tet der. 
.. ,Et kapital for landsholdet er slut
tet,idet anføreren Henrik Mortensen har 
meddelt bestyrelsen,at han ikke længe
re vil bestride denne post.Henrik havde 
sat sig nogle mål og dem forsøgte han 
at nå på sin måde.Jeg vil gerne sig tak 
til ham og held og lykke fremover . 
... Vi fik gennem u-landsholdets opmun
trende resultater bekræftet,at der er 
unge,ambitiøse spillere,der står på 
spring til a-landsholdet.DCF vil i fe
bruar arrangere fællestræning for de un 
ge,hvor Carsten Morild har lovet at stå 
til rådighed med viden og ideer. 
... På eet område er der hverken stagna� 
tion eller tilbagegang,nemlig indenfor 
kursusvirksomheden,hvor der har været 
aktiviteter igang med en deltagelse,vi 
aldrig tidligere har oplevet.Ungdomsle
der- og instruktørkurserne blev i 1977 
fulgt af 75,i forhold til forbundets 
størrelse et glædeligt antal.Får kursus 
udvalget samme deltagelse i de kurser, 
der er planlagt,vil dansk cricket i lø
bet af få år stå med en instruktørstab 
hvis størrelse og kvalitet vi ikke tid 
ligere har haft magen til. 
... På Dansk Idræts Forbunds møde i fe
bruar 1977 stemte DCF mod indførelse af 
professionelle tilstande i dansk idræt. 
DIF vil sikkert til det kommende repræ
sentantskabsmøde fremsætte et forslag, 
hvor man vil overlade til de enkelte 
specialforbund at følge deres interna
tionale forbunds regler på området.Når 
vi har set et sådant forslag vil vi ta
ge vor stilling op til fornyet overve
jelse. 
... Vi skal ikke forvente nogen hjælpen 
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de hånd fra DRs nye sportschef Finn Hei 
ner,hvad angår critket i radio og TV.Vi 
kan sikkert kun forvente l.divisionsre
sultaterne nævnt i radioen.Klubberne 
bør nok istedet satse på regionalradio 
erne. 
. .. Hvad den trykte presse angår,er klub 
berne selv ofte skyld i at den kun har 
et skuldertræk tilovers for cricket.Rit 
zaus Bureau bør fra klubberne have alle 
relevante resultater,så sportsredaktio
nerne har noget at arbejde med. 

BESKEDEN DEBAT 

Efter formandens beretning forelagde 
kassereren Per Burmester,Alborg,regnska
berne.Hverken dem eller formandens be
retning gav anledning til den helt sto
re debat. 
F.Grann,Ringsted,førhørte sig om krite
rierne for sammensætningen af UK.
F.Ankersø,Esbjerg,og E.Møller,Skander
borg,diskuterede afviklingen af junior
rækken midt,hvor Ankersø fandt afvik
lingen af rækkens slutning uheldig.Thor
Jensen,Glostrup,fandt det urimeligt at
ungdomsspillere må melde afbud til de
res kampe til fordel for seniorkampe.
Han opfordrede iøvrigt til at støtte
kursusafviklingen og opfordrede flere
til at deltage i Glostrups drengestævne
Formanden beklagede overfor Esbjerg at
rækken fik en vanskelig afvikling,men
mente ikke at man når klubber melder
afbud i tide og utide kan holde sammen
på det hele med mindre forbundet ansæt
ter en lønnet sekretær .'I juniorrækken
var Skanderborg ikke synderen,men der
imod 3.og 4.part,der uden videre meldte
afbud,sagde formanden.
Troels Nielsen,Frem,havde spørgsmålet
om gaver og material til DCF fremme,
mens Jens P.Jeppesen,Køge,ønskede nær
mere oplysning om DIFs tilskud til DCF
Det oplystes,at man for 1978 venter ca.
311.000 kr. ola .

REPRÆSENTANTERNE vedtog med 57 stemmer 
for og ingen imod,mens 2 undlod at 
stemme,forslaget til tilføjelser i or
dens- og amatørreglementet,så bestyrel 
sen kan fastsætte honorarer for spil
lende trænere i forhold til de kurser, 
de pågældende måtte have bestået.Klub
berne vil få tilsendt ordens- og ama
tørreglementet,når det er bragt i over 
enstemmelse med vedtagelsen. 



Køge Kricket Klub vender efter fem års fravær tilbage til 2.division.Her er vinderne 
af 3.div.øst.Stående fra v. :Finn M.Nielsen,Dennis Seier,Arne Nielsen,Jens Sørensen, 
Benny B.Nielsen og Erik Jensen.Forreste række fra v. :Keld HØrby,Jan Pedersen,Johnny 
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godkendt uden store protester 
Det gamle ord om at den,der tier,samtyk 
ker,kom også til at holde stik på årets 
repræsentantskabsmøde,forsåvidt som de 
fleste af bestyrelsens forslag til æn
dringer i turneringsreglement m.v.blev 
vedtaget med stor majoritet,men hvor 
det ellers var modstanderne,der prægede 
debatten. 
Forslaget om at opretholde grund- og 
slutspilssystemet,men med den modifika
tion,at grundspillet gøres enkelt for 
at begrænse kampantallet,blev vedtaget 
med 38 stemmer for,5 imod,mens 14 und
lod at stemme.Forinden var en diskusion 
om,hvorvidt man skulle bibeholde grund
og slutspil eller vende tilbage til en 
l.og en 2.division,endt med en afstem
ning,hvor 43 gik ind for G&S,6 var i
mod og 7 undlod at stemme.
N.Talbro,AB,gik ind for divisionsbegre
bet.Han fandt at G&S gør spillet endnu
mere indviklet end nødvendigt for til
skuere�presse o.s.v.,ligesom han fandt
at systemet ikke er en landsturnering,
men en lokalturnering.
Han fandt det også uheldigt at grund-

spillet har et ulige antal hold,så eet 
hold hele tiden skal sidde over.Desu� 
den er det uheldigt,at sæsonen ikke kan 
planlægges forud. 
E.Møller,Sk,borg,mente at den bedste
måde at genskabe interessen for cricket
på er at vende tilbage til landsomfat
tende l.og 2.divisioner.
F�Grann,Ringsted,mente også at G&S ja�
ger tilskuerne bort,ligesom han fandt
det forkert at kun et enkelt point kan
afgøre,om man skal spille i slutspil I
eller slutspil II.Han foreslog at der
laves en overgangsturnering i 1978 så
man kan vende tilbage til det tidligere
sys tern fra 1979.

HASARD�GRUNDSPIL? 

H.Kaj,Frem,mente at fire kampe er for
lidt at afvikle et grundspil på.Han
var mod at føre points over fra grund
spillene,men ville godt holde ved G&S
som et princip.
E.Froulund:�Tidli0ere blev turnerings
formen kritiseret.Det gør den nu igen,
men der kommer ingen konstruktive for-
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slag. 
S.Lund,KB,mente ikke at G&S direkte er
sagen og havde især indvendinger mod
at en grundserie med kun 4 kampe bliver
for 11 knock-out"-præget.
S.Nissen gav ret i det uheldige i at
turneringen ikke kan lægges fast på for
hånd,men mente ikke at det forhold kan
lempes,selvom der er et lige antal hold
i grundseriepuljerne.Hvad Lars Mathias
sens forslag (Dobbelt grundspil ,enkelt
slutspil alle mod alle,uden overførte
point.red) angår,mente Nissen det uhel
digt at nogle hold vil møde hinanden 3
gange på en sæson,ligesom det giver fle
re interesseløse kampe.Nissen ville ger
ne give det nye system et år mere med
de foreslåede ændringer,så "presset" ta
ges af programmet.
Fischer,AB,fandt spændingen i slutspil
let vigtigere end i grundspillet,men
ønskede generelt G&S ophævet.
S.Lund og H.Kaj mente at Lars Mathias
sens forslag kan bruges som overgangs
ordning i 1978,så man kan vende tilba
ge til divisionerne i 1979.Kaj fore�
slog nedsættelse af særligt udvalg til
at vurdere hele turneringssystemet.

EEN SÆSON IKKE NOK 

E.Møller,Slagelse,mente ikke at een sæ
son er nok at bedømme G&S på.Det er mu
ligt,at den kommende sæson vil give
bedre erfaringer.Det er måske nok et
noget indviklet system,men det er spil
lerne selv,der skal skabe spænding i
turneringen - den spænding kan man ik
ke kræve bestyrelsen skal skaffe.
Grann,Ringsted,anførte at man skal pas
se på rejserne - 2-3 weekends til Jyl
land eller omvendt er ingen spøg.Også
H.Kaj påpegede de økonomiske sider af
sagen.
Talbro mente at bredden tager skade,
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når visse hold "holdes nede" i slut
spil II.De 3-4 l.divisionshold,der kom 
mer med her,vil være stærkere end de 
bedste 2.divisionshold. 
Fl.Sørensen,AaB,mente ikke der kan væ
re tvivl om at man skal fortsætte med 
G&S,eventuelt uden at overføre point 
fra grund- til slutspil. 
P.Winther,Kerteminde,fandt at ligegyl
digt under hvilket system man afvikler
turneringerne,må det være spillerne og
ikke formen,der skaber spændingen og
"ligegyldigt,hvordan man vender og dre
jer sig,så vender røven alligevel bag
ud".

MASKE KULEGRAVNINGSUDVALG 

Kaj foreslog at man istedet for at o
verføre points fra qrundspil qiver de 
hold,der kvalificerer sig,f,eks.4,3,2 
og 1 point til start,alt efter hvilket 
nummer de blev i grundserien. 
Talbro rejste spørgsmålet om 12 hold i 
l .og 12.hold i 2.division.
Nissen mente ikke at standarden kan hol
de til at man placerer 24 af de ca.33
seniorhold vi har herhjemme i de to for
nemste divisioner.Nissen så iøvrigt ger
ne et særligt udvalq til at undersøge
mulige turneringsformer,blot,som han
sagde,han ikke selv kom til at sidde
i det. ola.

TotaHorbud mod søm 
Repræsentantskabsmødet gik med stort 
flertal ind for at totalforbyde anven
de 1 sen af søms tøvl er ti 1 gærdespi-11 ere 
og kastere fra og med den kommende sæ
son. 
Med 36 stemmer for,mens 16 var imod og 
5 undlod at stemme,fulgte man dette 
forslag fra Jens P.Jensen,Køge.Besty
relsen havde foreslået en overgangs
ordning,gående ud på at støvler med o
ver 5 mm lange,ikke-afrundede søm,skul 
1 e forbydes. 
Jens P.Jensen mente at udgifterne til 
nye tæpper er så store for den enkelte 
klub,at man ligeså godt kan indføre et 
totalforbud.Axel Morild,Hjørring,mente 
ikke at der laves huller i tæpperne, 
når spillerne ikke trækker foden.Thor 
Jensen,Glostrup,J.Jønsson,Svanholm,og 
P.Winther,Kerteminde,støttede Jensen.
E.Møller,Slagelse,mente at DCF med et
sådant forslags vedtagelse økonomisk
bør kunne hjælpe dem,der kommer i klem
me,som f.eks.importører af cricketrek
visiter,der nu risikere at brænde inde
med et lager.E.Westergaard,AaB,mente
at håndhævelsen af bestyrelsens forslag
vil sinke spillet,hvis dommeren hele
tiden skal kontrollere sømmenes lænqde.



Repræsentantskabsmødet: 

8-6 blev forvandlet til 8-1
Mens bestyrelsens forslag om kortere bragte skitser over det australske sy-
spilletid ikke blev genstand for den stem,hvor der i l.halvlegs første 40 o-
store diskussion på repræsentantskabet vers kan opnåes bonuspoints både for
var der mere debat om det nye points- gærdespil og kastning,mens selve kam-
system. pens udfald afgøres på 2.halvleg.Klub-
Nogle mente at 80 pct.reglen ved de ik� ben understregede iøvrigt at man fort-
ke færdigspillede l.halvlege bør væk, sat bør se på en cricketkamp som bestå
andre at det trods alt bør belønnes at ende af to halvlege. 
vinde en l.halvleg,selvom man taber J.Jønsson,Svanholm,mente at man er ved
kampen.Der var dog enighed om at be� at være væk fra tidligere tiders cric-
lønningen ikke skal være 6 point som i ket herhjemme - det er svært at nå to
øjeblikket og man enedes om et kompro- halvlege på een dag.
mis,så det hold,der taber efter færdig Henry K.Buhl,Husum,støttede Talbros
spillet kamp,men som har ført l.halv- tanker .J.Holmen,KB,foreslog at besty-
leg,får l turneringspoint. relsen arbejder videre fra det skitse-
N.Talbro,AB,mente at man skal være for rede forslag for at se,hvad en egentlig
sigtig med at binde cricket ind i alt overbegrænsning på 50-60 overs vil be-
for mange regler - sporten er nok den, tyde.Jønsson oplyste at gennemsnitshalv
der er mindst regelbundet og det er legen for tiden ligger på ca.56 overs.
nok dens force,fordi den stiller krav For indskrænkningen af spilletiden og
om en hvis flair og en hvis fairness indførelse af reglerne om at det hold,
hos dens udøvere.Begrænsninger i ret- der er først ved gærdet kun må bruge
ning af bestemte antal overs o.lign. 63 overs,stemte 39,mens 12 var imod og
vil få nogle af disse ting til at gå 6 undlod at stemme .
fløjten. Man diskuterede herefter spørgsmålet
-Vi skal lægge os så tæt opad " rigtig" om points for vunden l.halvleg i tabt
cricket,som det er muligt i een-dages kamp.Fischer,AB,foreslog l point,hvil-
kampe,sagde Talbro,der mente at 80 pct ket støttedes af bl.a.J.Petersen ,Sorø
reglen for at undgå 0-0 kampe var en og E.Møller,Slagelse.Forslaget blev
hæslig konstruktion.Han satte også et vedtaget med 40 stemmer,mens 3 gik ind
spørgsmålstegn ved,om man pointsmæs- for 0 point og 9 undlod at stemme.
sigt kan miste,hvad man har nået i 1. Hvad anvendelsen af 80 pct.reglen i ik
halvleg,selvom man taber 2.halvleg. ke-færdigspillede l.halvlege angår,gav
Ringsted var heller ikke sindet at gi- kun Talbro udtryk for modstand.Han og
ve slip på muligheden af points for 1. 9 andre stemte imod,40 stemte for be-
halvlegsføring i tabt kamp og H.Kaj, styrelsens forslag,mens 8 undlod at
Frem,mente at man i så fald bør have stemme.Talbro havde foreslået at ikke-
3-4 turneringsp�ints : 

d ' f 1 t færdigspillede l .halvlege endte 1-1 i
Frem havde iøvr1gt t� l stu �um

_
ore ag 

turneringspoints.
Troels Nielsens,i Cricket t1dl1gere

får Lund m.fl. mulighed for 3. division? 
Repræsentanter for Lund Cricket Club ning om sit ønske,der var rejst under

deltog også i repræsentantskabsmødet i dagsordenens eventuelt-punkt.For at 
0dense,hvor Carlos Fabian rettede en hold skal kunne rykke op i 3.division

kraftig appel til de danske klubber om uden at opfylde kravene m.h.t.tallet 
at Lund og andre klubber,der måtte del- af danske statsborgere stemte 37,mens

tage i de danske turneringer ,får mulig- 6 (KB ,Køge og Sorø) stemte imod.8 und-
hed for at rykke op,selvom disse klub- lod at stemme.Bestyrelsen har noteret 
ber ikie opfylder kravene m.h.t.tallet sig resultatet af denne vejledende af-· 
af danske statsborgere.Fabian mente at stemning og vil nu se på,om det er lov 

svensk cricket vil blive støttet og op teknisk muligt at opfylde lunds ønske. 
muntret på denne måde,så meget mere som Udov�r Lund vil en sådan eventuel re-
f.eks .Lund nu også tilmelder et drenge- gel komme til at gælde Ishøj og JB 77. 
hold .Fabian bad om en vejledende afstem
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Henrik Mortensen � bedste gærdespiller

Sæsonens statistiker er interessant læs
ning,med eller uden kommentarer.De tal
interesserede skal nok finde frem til 
hvad de skal finde frem til. 
Vi vil kun rette en tak til Svanholmer
ne J.Jønsson,Morten Petersson og Bjar
ne K.Jensen,der i år' har arbejdet sam
men om de mange tal og skemaer.Senere 
knytter Søren Nissen nogle kommentarer 
specielt til ungdomsstatistikkerne. 
Vi har for de bedste seniorrækkers ved 
kommende i parantes anført de pågælden 
des placering på 1976-listerne,hvor det 
har været muligt og relevant - også det 
skulle gøre det lettere at drage sam
menligninger. 

GlERDESPILLET 

Ser man på Top 10-listen på gærdesiden 
i l.division,er der egentlig sket en 
hel del - de 11gamle 11 topspillere hol
der sig fortsat på,omend med lidt byt
ten om i rækkefølgen,men derudover er 
listen præget af to ting - for det før
ste at de unge spillere nu for alvor er 
ved at trænge sig på,for det andet at 
Hjørrings store bredde,der gav sig ud
slag i erobringen af bronzemedaljerne 
også kan aflæses i totalstatistikken. 
Seks Hjørring-batsmen er over 15 i gen 
nemsnit - det er ligeså godt præsteret 
som AaB og Svanholm,der også har hver 
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De var 

på toppen 

i 1977 

Arets statistiker - samlet af 
Jørgen Jønsson, Morten 
Petersson og Bj. K. Jensen 
- kommenteret af Ole P.
Larsen og Søren Nissen
seks mand på listen. 
Blandt de første 10 hænger 5 ved fra 
listen i 1976 - Henrik Mortensen top
per i år,hvor han sidste år var nr.10 
men P.P.Klokker,der sidste år var nr.l 
har i år scoret flere point på 2.plad
sen.Lars Hansen,Svanholm,har byttet 5. 
pladsen fra sidste år ud med en 4.plads 
mens sidste års nr.2 og 3,Carsten Mo
rild,AaB,og John Madsen,Arhus,er rykket 
tilbage som nr.5 og 6.Carsten Morild 
kan så glæde sig over at sønnen Claus 
er rangeret som nr.9,et spring på otte 
pladser fra sidste år.Yderligere et 
far- og søn-par er mellem de 10 bed
ste.Jesper Morild nr.8 og Peer Morild 
nr.10,hvor sidstnævnte sidste år var 
nr.40.Det største avancement har en 
anden Hjørring-spiller Jens P.Morild 
imidlertid tegnet sig for,ved at gå 
ind på 3.pladsen,og for at det ikke 
skal være løgn er der også en vendelbo 
på 11.pladsen,nemlig Jens Holmsberg. 
Med blandt de 10 bedste gærdespillere 
er også Nykøbings åbner Poul Pedersen 
som nr.7,hvor han sidste år var nr.29. 
Desværre siger rygterne at han overve
jer at holde på grund af manglende tid 
Ole Mortensen,Svanholm,er rykket fra 
sidste år� 33.plads op som nr.12 - jo, 
de unge er på vej - også statistisk set. 



GÆRDESPIL 1.DIVISION 
(Min.175 pts på 5 inn 
og 15,0� i gennefusnit) 
(76-placering i parantes) 

,in no h. i
H.Mortensen,AaB(10)22 9 87+
P.P.Klokker,1909(1)27 9 96+ 
J.P.Morild,HjØrr. 11 3 84 
L.Hansen,Svanh, (5) 18 1 90
Ca.Morild,AaB(2) 24 5 72+ 
J.Madsen,Århus(3) 18 3 73
P.Pedersen,NykM(29)11 0 75
J.Morild,HjØrr. 23 2 132 
Cl.Morild,AaB(17) 21 2 62 
P.Morild,HjØrr. (40)14 4 85
J.Holmsberg,Hj,(41)16 4 89+
O.Mortensen,Sv. (33)27 1 60+
Bj.Jensen,NykM(26) 16 4 51 
G.Ahmed,1909 16 3 82 
K.Kristensen,Sb(8) 23 0 90
Cl.Rasmussen,Ring. 18 6 36+ 
Bj.K.Jensen,Svanh. 17 4 58+ 
Chr.Anerskø,Esb(20)20 3 57+ 

O.Isaksson,AaB 19 3 116+ 
J.Priess,Skbg(13) 25 2 59
E.Hansen,NykM(ll) 15 3 45+
Jan Madsen,Esbj. 19 1 77+ 
E.Hansen,Ringst. 13 3 51+ 
Mi.Petersson,Sv(31)18 0 79 
Cl.Buus,AaB(35) 21 6 60 
P.Vinding,Ringst. 16 1 ·52+
J.B.Andersen,År(18)19 2 44+ 
J.Kamp,Skborg 14 1 69 
Sv.E.Ankersø,Es(16)17 0 49 
H.Elmelund,Sv(23) 15 0 58
L.Hansen,Skborg 17 5 42 
J.Hansen,Ring(44) 15 2 72+
T.C.Nielsen,HjØrr. 15 2 66
Hg.Olesen,AaB(39) 18 4 45 
H.K.Lohmann,09(38) 19 2 51 
J.Perram,1909 13 1 68+ 
H.Jensen,NykM(l4) 13 l 39
St.Meibom,Årh(28) 17 1 40 
S.Hamberg,Sv(27) 17 5 47 
L.Øre,Esbjerg 19 1 60 
P.E.Larsen,HjØrr .. 16 1 74 

ialt gnsn 
642 49.38 
782 43.44 
277 34.60 
516 30.35 
533 29.61 
411 27.40 
280 25.45 
523 24.90 
466 24.52 
241 24.10 
281 23.41 
604 23.23 
278 23.16 
296 22.76 
517 22.47 
268 22.33 
289 22.23 
377 22.17 
344 21.50 
487 21.17 
254 21.16 
364 20.22 
201 20.10 
360 20.00 
299 19. g-3 
294 19.60 
323 19.00 
246 18.92 
314 18.47 
264 
211 
227 
225 
239 
286 
199 
198 
260 
191 
283 
230 

17.60 
17.58 
17.46 
17.30 
17.07 
16.82 
16.58 
16.50 
16.25 
15.91 
15. 72
15.33

Henning 
Olesen 

- topper
kaste

rang
listen 

-

Jens P. 
Morild 
over
raskende 

KASTNINGEN 

På 1 .divisions kastestatistik er det de 
samme fire,som sidste år,der tegner top 
pen,men i en lidt anden rækkefølge.Sid
ste år l�d listen:Carsten Morild,Henrik 
Mortensen,Henning Olesen og Flemming Sø 
egaard.I år er det:Henning Olesen,Hen
rik Mortensen,Fl.Søegaard og Carsten 
Morild - men med Mortensen som så abso
lut den store 11gærdeæder11,selvom det 
ikke blev de 100 i år. 
Jan Hansen,Ringsted,og J.Jønsson,Svan
holm,er rykket ind som nr.5 og 8 fra 
nr.15 og nr.17.John Madsen holder sin 
7.plads og må nok sammen med de to Al
borg M�er regnes som p.t.bedste all
rounders,selvom Peter Palle har fået 
kilet sig ind på en 6.plads,men for me 
get få gærder. 
Overraskende placering af Per Persson 
og Hans E.Juncker,Ringsted,Jan Rasmus
sen,1909,Lars Hansen,Svanholm,og Lars 
Mathiassen,Arhus,har forbedret deres 
positioner,mens FJemming Pouisen,Nyk. 
holder sin med en lille forbedring -
synd med den aflevering.Men hans klub
kammerat Claus Hansen er også på vej 
op af listen.Også Morten Petersson, 
Svanholm,har trods sygdom haft en god 
sæson og i Arhus er der grund til til
fredshed med den engelske erhvervelse 
Robert Burns,Også på kastesiden er der 
selvom det måske ikke er så tydeligt 
som for gærdespiller�es vedko11111ende ta 
le om et generationsskifte. 
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KASTNING - l.DIVISION: 2. DIVISION
{Min 15 gærder) Finn Nistrup fejrer sin rigeligt tidli 

ov. ma. wk pts gnsn ge indian summer i toppen af listen, 
Hg.Olesen,AaB(3) 218.1 63 51 451 8.84 mens brødrene Olesen fra Horsens har 
H.Mortensen,ÅB(2)453.5 137 91 875 9.61 2.og 4.pJadsen,med den alt for tiqligt
F.SØegård,Svh(4) 237.3 52 51 543 10.64

afdøde Erik Olesen som nr.2.Svanholms
Ca.Morild,AaB(l) 317.4 100 54 594 11.00 

Gert Kristensen er som sidste år nr.3
J.Hansen,Ring(15)227,2 63 49 558 11.38 og Per Hansen,Glostrup er avanceret 19
P.P.Klokker,1909 84.5 23 16 193 12.06 

pladser - han får man formentlig noget
J.Madsen,Årh. (7) 208.3 63 36 447 12.41 a:t bestille med i l . division i år.
J.Jønsson,Svh(17) 83.5 20 15 188 12.53

Frem'ere og AB'ere har måske præget
P.Persson,Ringst.139.2 14 33 424 12.84

listen knap så meget som ventet.Det er
F.Poulsen,NyM(12)210,4 52 36 463 12.86

iøvrigt også tilfældet på kastesiden -
J.Rasmussen,09(31)209.5 39 43 556 12.93

selvfølgelig er de med,men det er unge
H.E.Juncker,Ring.116.3 22 21 280 13. 33 

folk som Peter Schmidt og Steen Paul-
R.Burns,Århus 144.5 45 26 348 13. 38 

sen,der præger listen.samt et comeback
L.Hansen,Svh(24) 91.1 12 23 319 13.86
L.Mathiasen,År(34)178.l 41 36 505 14.02

for Jørgen Hansen,Glostrup.Khalid La-
tif,Frem,er dog gået fra nr.12 til nr.

Cl.Hansen,NykM 162.0 40 28 393 14.02 
2 på listen,mens Troels Nielsen har ta

M.Petersson,Sv(35)111,3 21 22 314 14.27 get flest gærder i 2.division.
N.C.Elefsen,Hjør.127.3 42 21 302 14.38 I de to 3.divisioner er det veteraner
O.Isaksson,AaB(5)171.0 56 19 274 14.42 som Ole HUckelkamp og Erling Krogh An
C.Rasmussen,Ri(29)181.0 51 27 396 14.66 dersen,der dominerer listerne samt
T.Skov,Chang(ll) 299.0 63 55 822 14.94

Ringsteds politimand Gert Jensen og
O.Mortensen,Sv(22)280.l 46 55 842 15.30 Køge-folkene,men også her kan de unge
E.Juul,Skborg 111.3 21 16 247 15.43 
F.Dalager,1909(27)173.1 34 28 441 15.75 GÆRDESPIL - 2.DIVISION 
H.Flligel,Chang 143.0 26 23 370 16.08 (Min.150 pts på 5 inn 
Hg.Jensen,NyM(16) 95.0 20 18 291 16.16 og 15.00 i gennemsnit) 
P.Pedersen,Århus 172.3 47 26 425 16.34 (76-placering i parantes) 
J.B.Andersen,Å(18)174.0 50 24 407 16.95 in no h.j i alt gnsn 
K.Kristensen,Hj. 114.0 15 22 388 17.63 F.Nistrup,Svanh, 15 4 146+ 729 66.27
T.C.Nielsen,Hjør.100.3 19 16 287 17.93 E.Olesen,Hors(5) 11 0 135 571 51.90 
E. Hansen,NyM (30) 96.0 17 16 299 18.68 G.Kristensen,Sv(3)11 0 138 500 45.45 
G.Ahmed,1909(38) 135.0 22 22 431 19.59 J.Olesen,Hors. 5 1 95 180 45.00 
T.Pedersen,Ny(21)100.3 14 16 314 19.62 P.Hansen,Glo(34) 19 4 89 615 41.00 
K.Kristensen,Sb(8)185.2 27 26 519 19.96 P.Nørgaard,Sor(16) 7 3 62 164 41.00 
J.Priess,Skbg(14)159.2 28 24 482 20.08 M.Subhami,Frem(l) 19 5 101 556 39. 71 
P.Jacobsen,1909 147.5 25 24 484 20.16 D.Evans,KB 8 1 118 260 37.14 
L.Hansen,Skbg. 170.0 26 26 559 21.50 J.Nielsen,Slag. 6 0 60 218 36.33 
B.Holtegård,Ch(39)171.0 30 24 547 22.79 St.Thomsen,Glo(14)27 8 92 685 36.05 
A.Ankersø,Esb(37)243.4 51 32 741 23.12 N.Talbro,AB 20 2 126+ 649 36.05 
P.Rasmussen,Sb(19)204.0 44 24 614 25.58 J.Luther,Frem(6I) 18 2 85 546 34.12 

J.Ribel,AB(12I) 14 2 98 400 33.33 
Bj.Rasmussen,Si(2)25 4 83+ 689 32.80 
T.Nielsen,Frem(7I)21 5 147+ 482 32 .13
B.Burmeister,KB 10 1 90 289 32.11 
A.Cheema,Frem(9) 17 2 174 472 31.46 
J.Holmen,KB 12 2 100 300 30.00 
R.Thomsen,Glo(ll) 18 3 70+ 449 29.93
O.Blilow,Hors. 14 1 56 378 29.07 
Thor Jensen,Glo. 16 5 47+ 312 28.36 
David Smith,Silk. 10 1 101 223 24. 77 
C.Fenger,AB 10 0 66 229 22.90 
O.Schaumann,Hors. 11 2 41 199 22.11 
P.Joseph,Viborg 13 0 64 282 21.69 
P.Sørensen,KB 14 1 46 282 21.69 
E.Mikkelsen,Si(21)19 1 51 375 20.83 
B.Christiansen(13)16 0 73 321 20.06 

Per P.E.Hjorth,Hor(17)13 0 69 260 20.00 
Hansen J.B.Nielsen,Sv(28)14 1 33 253 19.61 

- spring Hg.Lystrup,KB 12 3 68 176 19.55 
avancement A.Ali,Silkebg 22 2 55 388 19.40 
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som f.eks.Søren Mikkelsen,Glostrup,og 
Hans UJrik Astrup,Dronningborg,gøre 
sig gældende. 
På kastesiden blev Flemm.Søndergaard 
1 1 star 11 for Nyk. F og den kasteliste er 
ellers en skøn blanding af ungt og 
gammelt - det er den også i vestkred 
sen,hvor familien Østergaard,Frederi-
�i�,st�dig sætter sit mærke,men dog 
1 ar matte aflevere l.pladsen til Ker 
temindes Erik L.Pedersen. 
Fra mellemrækkerne,hvor nordkredsen 
desværre ikke kan opvise nogen stati-
stik,kun enkelte navne som Mogens Han 
sen,Næstved,Hermann Alker og Henry K. 
Buhl,Husum,og Ole BUlow,Horsens - den 
sidstnævnte er nr.20 på gærdelisten i 
2.div,nr.23 på kastelisten i 2.div,nr.
6 på gærdelisten i mellemrækken,nr.5
på kastelisten i mellemrækken,nr.3 på
gærdelisten hos juniorerne,nr.13 på
kastelisten hos juniorerne - så kan
man vist næsten ikke få spillet mere
cricket herhjemme.... ola. 

Fl.Agerskov,Vibg. 19 0 69 329 17.31 
Kn.RandlØv,Silkbg.23 4 42 316 16.63 
St.Lund,KB (21I) 15 0 54 233 15.53 
P.Pedersen,Vibg. 14 2 37+ 186 15.50
Mg.sørensen,Vibg. 10 0 35 152 15.20 

KASTNING - 2.DIVISION 
(Min 15.gærder) 

9v. ma. wk pts gnsn 
P.Schmidt,Svanh.113.2 23 32 319 9.96
K.Latif,Frem(12)193.5 41 47 530 11.27
T.Kristensen,Sv 149.5 29 33 378 11.45
J,Hansen,Glost. 134.3 24 28 339 12.10 
B.Rossen,AB(28I)181.3 48 37 463 12.51
B.Rasmussen,Sil.299.0 88 51 653 12.80
0.B.Andersen,AB 220.5 57 42 546 13.00
A.Scultz,KB(9I) 172. 5 38 30 391 13.03
St.Paulsen,Svh. 109.0 29 22 287 13.04 
J.Luther,Frem 112. 2 10 32 423 13 .21
O.Joseph,Hors. 166.0 40 31 418 13.48
T.Nielsen,Frem 290.0 59 67 909 13. 56
T.Jensen,G1(16) 181.0 49 37 507 13. 70
E.Sørensen,Sla. 126.4 27 24 332 13 .83
H.Lam.Svanh(22) 148.3 21 29 447 15.41
H.Lystrup,KB(l3I)245.2 39 48 755 15. 72
B.Andersen,Si(3)162.l 44 27 458 16.95
P.Sørensen,KB 135.0 37 15 268 17.85
St.Thomsen,G(19)354.4 83 51 932 18.27 
P.Joseph,Vib(S) 151.0 24 24 441 18.37
K.Frederiksen,Sv.168.0 50 21 391 18.61
A.Ali,Silk. (20) 149.0 32 22 420 19.09
O.Bulow,Hors. 91.0 14 15 293 19.53 
Bo Christiansen 198.0 47 28 556 19.86 
E.Mikkelsen,Sil.181.0 20 33 660 20.00
O.Schaumann,H(4)191.0 44 21 441 21.00
F.Agerskov,Vib. 201.0 31 31 654 21.09
E.Olesen,Hor(26)115.0 18 18 396 22.00
B.Bluitgen,Sora.156.1 25 24 545 22.70
J.Thorup,Vib(17)123.0 22 18 433 24.05

Ole 
Huckelkarnp 
- flest
points i
3,division

GÆRDESPIL - 3.DIV.ØST: 
(Min.150 pts på 5 inn 
og 15.00 i gennemsnit) 

in no h. i i alt gnsn 
G.Jensen,Ringst, 9 5 101 319 79.75 
0. Hucke).kamp (8II) 12 6 144+ LAS 74.16 
B.B.Nielsen,Køge 8 2 151+ 346 57.66 
N.Steyn,Svanh(15) 9 2 136+ 3(,8 52.57
L.Christensen,AB 6 1 133+ 243 48.60
Stig Hansen,KØge 10 4 117+ 285 47.50 
S.Mikkelsen,Glost. 7 1 108 276 46.00
A.Rab Khan,Frem 14 4 87+ 437 43.70
I.Rana,AB 10 3 69+ 288 41.14 
F.M.N�elsen,KØ(B) 9 2 59 250 35. 71
S.Lucas,Rosk. (21) 12 2 81+ 354 35.40
E.Christiansen,Ev. 9 1 83+ 260 32.50
P.Johansen,Ringst. 8 2 62 191 31.88
A.Olsen,Sorø(36II)l3 3 57 316 31.60
M.Tufail,Frem 12 3 61 271 30.11 
P.E.Nielsen,NykF 5 0 47 150 30.00 
M.MØller,Glo 9 1 61+ 223 27.87 
A.Nørregaard,Rosk. 9 0 79 244 27 .11
J.C.Hansen,Slag. 15 2 67+ 340 26.15
N.E.Christensen,R. 9 0 82 222 24.66 
H. MØller, Glo st. 11 1 73+ 246 24.60
P.B.Nielsen,KØ(19)11 3 50 155 22.14 
wasim Ahmed,AB 7 0 71 155 22.14 
J.Nielsen,Slag. 8 1 65+ 153 21.85 
H.Erichsen,NykF 14 2 71+ 260 21.66
E,Sørensen,Slag(2) 8 0 61 173 21.62 
Asad Ahmed,AB 9 1 48 163 20.37 
P.Lykke,Rosk. (22) 12 0 71 243 20.25
Th.Kalsi,NykF 16 1 74+ 292 19.46 

- J.Hansen,Køge(4) 13 0 104 244 18.76
L.Johansen,Ringst.11 2 35+ 168 18.66
J.Sarøe,Sorø(37II)l4 3 50+ 197 17.90
Bj.Nielsen,Ri(16) 10 1 50 158 17.55 
E.Jensen,KØge 12 1 88 191 17.36 
Helge Kaj,Frem 11 1 41+ 168 16.80 
S.Pickersgill,Ros.11 1 50 167 16.70

KASTNING - 3.DIV.ØST 
(Min. 15 gærder) 

ov. ma. wk pts gnsn 
F.SØndergård,NyF .41.4 9 17 90 5.29
J.Hansen,Glo(22) 53.0 16 16 102 6.37
J.Sørensen,KØ(12)128.l 34 39 272 6.97
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D.Sejer,Køge 71.0 21 19 141 7.42 
N,Nørregård,AB 60.0 13 21 165 7.85 
J.Svensson,Glo. 63.0 10 20 168 8.40
L.Johansen,Ring,204.2 61 47 467 9.93
S.Hansen,KØge 66.0 20 15 152 10 .13 
H.H.Nissen,Sorø 112.0 24 24 267 11.12 
E.Christiansen,Sv.126 30 28 314 11.21
J.Jeppesen,KØ(5) 79.3 18 19 220 11.57
J.Nielsen,Sla(18)74.0 13 18 209 11.61
E.Sørensen,Sla. 124.0 21 25 300 12.00
K.Morild,KB (13) 96.0 8 25 303 12.12
A.Olsen,Sorø 129.0 30 30 370 12.33 
J.Eliasen,Sorø 220.0 44 42 562 13.38
P.E.Nielsen,NyF 72.2 15 15 213 14.20 
S.Lucas,Rosk. 115.0 25 25 356 14.24
J.Christensen,S1.85.0 10 20 303 15.15
M.Tufail,Frem 57.0 8 15 235 15.68 
S.Mikkelsen,Glo.104.0 15 17 270 15.88
Wasim Ahmed,AB 81.0 12 16 263 16.43 
P.J.Pedersen,NyF.117.0 14 19 493 25.94 

GÆRDESPIL - 3.DIV.VEST 
{Min.150 pts på 5 inn 
og 15,00 i gennemsnit) 

in no h. i ialt gnsn
E.Kr.Andersen,Her. 8 2 134+ 345 57.50
P.E.Nielsen,Ko1(6)11 3 112+ 343 42,87 
H.Knap,Århus(lO) 6 2 81+ 159 39.75
F.QU:ereshi,Hern. 11 3 64+ 315 39.37
J.Hvidkjær,1913(22)10 5 60+ 185 37.00
K.Østergård,Frc(2)12 2 107 349 34.90
H.U.Åstrup,Drbg 9 1 67 266 33.25 
Kim Nielsen,Gre(9) 6 1 67+ 162 32.4,0 
P.Johansen,Hols(7)12 2 143+ 313 31.30
A.Moirld,Hjørr. 8 1 44 192 27.42 
E.Madsen,Århus(l) 7 0 73 190 27.14
P.E.Mortensen,Hol.12 2 74 263 26.30 
S.Klokker,Kertem. 9 1 100 210 26.25
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J.Østergård,Frc(30)13 2 67 278 25.27
- -

F.Krause,Skbg(5) 12 0 102 285 23.75
J.Jespersen,Hol(4) 8 1 75 161 23.00
M.Gregersen,Århus 8 0 59 176 22.00
P.JØrgensen,Ker(19)10 1 52 194 21.55
Bo Jepsen,Skborg 12 2 54 208 20.80 
F,Rasmussen,Db(20)11 0 72 228 20. 72 
B.Rasmussen,Ker(29)10 0 44 203 20.30
B,Nielsen,Ker(ll) 9 0 33 171 19.00 
S.Rasmussen,Hern. 9 1 61 152 19.00 
A.Keun,Kolding 11 1 52+ 174 17.40 
St.Østergård,Fr(24)11 2 38+ 154 17 .11 
H.Jacobsen,Drbg. 10 1 60+ 152 16.88
F.Kirkeby,Frc(23) 13 0 71 218 16.76
J.Macon,B 1913 11 1 41 160 16.00 
KASTNING - 3,DIV.VEST 

(Min.15 gærder) 
ov. ma wk pts gnsn 

E.L.Pedersen,Ker(20)45 4 17 86 5.05 
P.Østergård,Frc(8)124.5 28 49 300 6.12
J.Østergård,Fr(25)159.0 62 35 254 7.25
E.Krogh,Hern(l3II)124.0 44 26 190 7.30
M.Abbas,Hern(2II) 155.0 43 41 300 7.31
J.Hvidkjær,13(18) 84.0 21 24 219 9.12
B.Madsen,Frcia(9) 100.0 30 19 180 9.47
T.Hansen,Grenå(17) 72.0 15 16 157 9.81
F.Sangild,He(10II)106,5 26 28 287 10. 25
P.Johansen,Ho1(3) 171.0 31 42 476 11. 33
E.Hauge,1913 (15) 91.0 24 18 216 12.00
P.J.Winther,Kerte.122,5 23 29 365 12.58
L.P.Nielsen,Ko(16�164.0 35 32 444 13.87
S.Klokker,Kerte(5) 74.0 6 19 276 14.52
Fl.Peters�n,Århus 84,5 20 15 218 14.53
P.E.Nielsen,Ko(26)102.0 21 16 269 16.81
P.E.Mortensen,Hol.153.0 26 25 468 18. 72
Bo J_epsen, Skborg 116.0 15 18 344 19.11
K.M.Nielsen,Skbg. 129.0 20 15 352 23.46
F.Rasmussen,Drbg. 143.0 22 19 459 24.15

Køge KKs nye hold 
i 3.division - st. 
fra v.:Finn Peder
sen,Leif Sonberg, 
Preben Felt,Bent 
Olesen,Karin Peder 
sen,BjØrn Olesen. 
Forreste række fra 
v. : Jan Pedersen,.
Benny Nielsen,Mi
chael Pedersen og 
Jens P,Jensen. 



 

GÆRDESPIL - MELLEMRÆKKE ØST A.Mahmood,IshØj" 80.0 7 16 248 15.50 
(Min,150 pts på 5 inn) F.Perch,Nielsen,So.53,0 7 12 218 18.17

in no h.i i alt gnsn GÆRDESPIL .,. MELLEMRÆKKE MIDT 
Shahid_SialrLund 6 2 102+ 293 73,25 (Min,150 pts på 5 inn) 
H.HansenrRingst. 10 5 106 228 45.60 
G.Williamson,Sora. 6 1 129 211 42.20 in no h, i i alt gnsn 
J.Virapen,Lund 7 0 101 285 40. 71 H.Alker,Husum 8 2 143 410 68.�3 
J,Pedersen,KØge 8 3 62 192 38.40 A.Grønvig,1913 6 2 101+ 184 46.00 
B.Olesen,Køge 9 1 77 291 36.38 H.K.Buhl,Husum 6 1 55+ 178 35.60 
Mg.Hansen,Næstved 15 3 .55 336 28.00 G.Jenkins,Hovedgd.10 0 100 341 34.10
Pr.Felt,KØge 11 4 61+ 153 21.86 B.Klaxton,Hovedgd.10 1 77 305 33.89 
M.Iqbal,IshØj 14 0 76 237 16.93 O.Biilow,Horsens 5 0 76 164 32.80 
L.Henriksen,Næstv.15 0 46 184 12.27 J.Jessen,Kolding 6 0 79 185 30.83 

F.Christensen,Kol. 5 1 54 103 25.75 
KASTNING .,. MELLEMRÆKKE ØST Kn.Hansen,Esbjerg 5 0 72 126 25.20 
(Min. 10 gærder) T.Rasmussen,Kerte. 6 1 33 104 20.80 

ov. ma wk pts gnsn 
J.Hansen"Ringst. 48.5 9 19 113 5.95 KASTNING - MELLEMRÆKKE MIDT 
Jan Bredo"Ringst. 43.4 13 17 116 6.82 (Min .10 gærder} 
J.Dahl,Ringst. 37.0 7 19 134 7,05 ov. ma wk pts gnsn 
B.Olesen,Køge 104.5 22 37 271 7.32 C.Grigel,Esbj. 23.2 6 10 48 4,80 
O.R.Petersen,Næst.112.1 16 40 355 8.88 H.K.Buhl,Husum 50.0 4 25 184 7.36 
L.Henriksen,Næstv. 71.3 7 25 263 10.62 J.C.Ankersø,Esbj. 79.4 21 21 197 9.38
Mg.Hansen,Næstv. 107 .3 17 42 455 10.83 Ca.Anke.rsø,Esbj. 65.0 9 21 208 9.90 
J.Pedersen,KØge 155.5 34 39 426 10.92 0. Biilow ,. Horsens 78.3 23 19 212 11.16 
O.Olsen,Ringst. 41.3 3 13 145 11.15 Aa.W.Thomsen,Kold. 42.0 10 12 151 12.58 
I. Shah, I sq'I.Øj 136.3 26 33 372 11.27 H.Alker ,_Husuin 101.1 12 33 427 12.94 
K.Reddy,Lund 43.0 10 10 117 11. 70 K.Hansen,B 1913 113.4 25 23 316 13.74 
J.Virapen,Lund 92.0 21 20 237 11.85 G.Jenkins,Hovedgd. 55.1 8 12 174 14.50
M.Butt,Lund 42.1 7 10 127 12.70 Kai Hansen,1913 88.5 15 19 293 15.42
L.Sonberg,KØge 63.2 2 16 215 13.44 S.StenshØj,Hvdgd. 74.0 6 14 255 18.21
L.O.Hansen,Køge 73.0 10 16 220 13.75 B.Klaxton,Hovedqd. 69.0 10 10 300 30.00

Gode allrounders blandt unge 
Når man ser tilbage i gamle cricket
blade er det ofte overraskende,at man 
ge spillere,som var vældigt domineren 
de i ungdomsstatistikerne,har svært 
ved at finde til tops hos seniorerne, 
mens spillere,der i ungdomsårene ikke 
når op blandt de første,senere bliver 
dominerende. 
Derfor skal de ungdomsspillere,der er 
til tops i 1977,ikke tro,at det bli
ver sådan ved,medmindre de også i frem 
tiden gør en effektiv indsats.Og der
for skal de spillere,der har viljen, 
men som måske i år enten slet ikke er 
med på statistiken eller som ligger 
beskedent placeret,langtfra fortvivle 
Der er masser af tid til en stor kar
riere. 
Nu er statistik jo een ting og reali
teternes verden en anden - som også 
indledningen søger at give udtryk for. 
Men.hvad angår dem,der har sat sig på 
de første pladser hos gærdespillerne 
blandt juniorerne,hersker der nu ikke 
megen tvivl om,at de også dominerer 

deres rækker. 

EN AF STØTTESPILLERNE 

Svanholms Bjarne K.Jensens 695 point 
med et snit på 99,3 taler jo nærmest 
for sig selv,men trods de langt mere 
beskedne 229 fra Peter Sørensens bat 
bør ingen overse denne ABers mulighe
der. Hans repertoire er ikke overbevi -
sende,men han har sammenbidtheden og 
viljen og den kommer man meget ofte 
længere på,end på det helt åbentlyse -

og medfødte talent.At han bliver en af 
støttespillerne hos AB i årene,der kom
mer,er der ingen tvivl om. 
I kreds 42 er Erik Juul på førsteplad
sen med det sjældne gennemsnit på 136,5 
Kun to gange har han mistet sit gærde i 
denne række.Det fortæller også noget om 
hvor dominerende hans hold var - det 
var ikke ofte,der var brug for hans as
sistance.Carsten Pedersen og Ole BUlow, 
Horsens,har også været overordentligt 
flittige,som nævnt har den sidste alle
rede på 2.divisionsplan vist,at der er 
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søren 
Mikkelsen 

- nær
scorings 
rekorden 

for drenge 

mange gode halvlege i vente fra ham. 
Niels Bindslev,Chang,er førstemand i kr. 
43.Han er en spiller,hvis muligheder
har været åbenlyse,næsten siden han før 
ste gang satte sine b�n på en crickeba
ne,men som først i år har vist sig så 
dominerende.Søren Ravn,Tommy Nielsen og 
Henrik Jespersen er det kommende kuld 
fra Mors. 
3landt juniorkasterne falder de tre top 
folk fra kr.42,Erik Juul og Per Rasmus
sen,Skanderborg,samt Carsten Griegel,Es 
bjerg,i øjnene.Gert Kristiansen og Lars 
Jensen har været gode folk for Chang, 
mens kreds 41 ikke har budt på de helt 
iøjnefaldende kastepræstationer. 

DOMINERENDE ALLROUNDERS 

Hos drengene er Søren Mikkelsen,Glostrup 
Carsten Strandvig,Chang,og Torben Jensen 
Esbjerg,aldeles dominerende allrounders. 
Esbjergs Dennis Olsen er også ganskepænt 
med og lilleputten Tim Jensen fra det 
vestjyske er næst Søren Mikkelsen den, 
der har scoret flest point i drengeræk
kerne.Søren Mikkelsen var med sine 718 
point ikke langt fra at slå den danske 
scoringsrekord for drenge på en sæson -
den har Ole Mortensen.Mens Torben Jen
sens 72 gærder,der var imponerende nok 
i sig selv,langt fra rakte til at slå 
N.C.Elefsens drengerekord på over 90
gærder i en sæson.Af specialisterne fal 
der Svanholms swingkaster David Olafs
son i øjnene.Holdkammeraten Thorbjørn 
Wulsten er dog også ganske godt med. 
Hos li 11 eputterne er Køges garderhøje 
Peder Sørensen langt den mest scorende 
Han har i kraft af sin størrelse og fy 
sik haft det meget nemt og han må ud. 
vikle sit slagrepertoire,hvis han skal 
gøre sig håb om så flotte placeringer 
i fremtiden. 
Glostrups Lars Mikkelsen har endnu et 
år som lilleput og han er faktisk alle
rede nu så god,at man må frygte at de 
kampe,hvori han deltager,bliver inte
resseløse.Det gælder dog nok ikke den 
finale,han sikkert skal være med i -
formentlig som vanligt mod Esbjerg,for 
her er der fin bredde.Sjælland har budt 
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på langt de fleste kampe og det er og
så derfra at spillerne har langt de bed 
ste muligheder for at gøre sig på stati 
stiken,men i Nordjylland har Changs Car
sten Olsen dog gjort sig med 40 gærder 
blandt kasterne. Nis. 

GÆRDESPIL - JUNIORES 
(Min.150 pts på 5 inn) 
Kreds 41: in no 
Bj.K.Jensen,Svanh. 14 7 
P.Sørensen,AB 7 2 
St.Paulsen,Svanh. 8 4 
S.Mikkelsen,Glost. 8 3
S.Roland,Glostrup 10 3
M.Blangstrup,KB 11 2 
K.Mikkelsen,Glost. 9 2
J.Jeppesen,Køge 9 
E.Michaelsen,KB 8 
Mich.Hansen,Ringst. 9 
E.Jensen,Køge 12 
J.Isaksen,Ringst. 8 
A.Olsen,Sorø 11 
D.Sejer,Køge 12 
Keld L.Madsen,KB 12 

Kreds 42; 
E.Juul,Skborg 7 5 

1 

1 

2 

4 

1 

2 

1 

2 

C.Pedersen,Horsens 15 2
O.Bulow,Horsens 14 3 
M.Seider,Esbjerg 14 5 
C.Griegel�Esbjer� 12 5
L.H.Pedersen,1913 13 4
M.Sodemann,Horsens 13 1
B.Rasmussen,Kerte. 13 1
Kim Madsen,Esbj. 17 2 
Jan H.Hansen,Esbj. 14 6 
Jens BØnding,Årh. 20 3 
Carl Sejr,Århus 13 4 
Hg.H.Petersen,Esbj.16 2 
F.Krause,Skborg 13 3 
Pr.Rasmussen,1913 11 1 
Kn.Larsen,Kertem. 17 4 
Keld Fonvig,Århus 13 2 
L.Wittus,Skborg 15 4 
J.Villadsen,Esbj. 18 2
P.Rasmussen,Skbg. 11 1
T.Nielsen,B 1913 13 1 

Kreds 43: 

h. i i alt gnsn
122 695 99.3 

69+ 229 45.8 
64 172 43.0 
83+ 214 42.8 
99 269 38.4 
81 294 32.7 
57+ 212 30.3 

118+ 229 28.6 
41 184 26.3 
54+ 179 25.6 
67+ 197 24.6 

102+ 168 24.0 
56 169 18.8 
39 206 18.7 
28 157 15.7 

78+ 273 136.5 
113+ 551 42.4 

81 449 40.8 
101+ 307 34.1 

64+ 225 32.1 
56 289 32.1 

107+ 337 28.1 
62 326 27.2 

102+ 384 25.6 
39 187 23.4 
87 396 23.3 
84+ 206 22.9 
59 315 22.5 
47 190 19.0 
35 182 18.2 
54+ 225 17.3 
40 184 16.7 
43 182 16.5 
72 255 15.9 
27 156 15.6 
68+ 153 12.8 

N.Bindslev,Chang 8 
S.Ravn,NykM 11 
T.Nielsen,NykM 8 
c.strandvig,Chang 10
Mg.Sørensen,Viborg 8
H.Jespersen,NykM 10 
G.Christiansen,Ch. 12
K.Kristensen,HjØr. 7

4 108+ 40g 101.3 
4 62+ 297 42.4 
3 82+ 206 41. 2 
0 102 339 33.9 
2 61+ 180 30.0 
3 99+ 205 29.3 
4 48+ 232 29.0 
1 52+ 173 28.8 

GÆRDESPIL � DRENGE 
(Min.150 pts på 5 inn) 
Kreds 51: in no h.i ialt gnsn 
S.Mikkelsen,Glos. 15 10 142+ 718 143.6
Th.Wulsten,Svanh. 12 4 80+ 302 37.8
Jan Bredo,Rinqst. 14 3 66+ 402 36.5

 



E.Michaelsen,KB 8 1 59 196 28.0 Kreds 42; 
M.Bundgård,Svanh. 9 3 33 150 25.0 E.Juul,Skanderbg. 129.3 29 32 237 7.4 
O.Olsen;Ringsted 10 2 48 172 21.5 P.Rasmussen,Skbg. 149.0 41 39 350 9.0 
S.HammerhØj,Glost.13 4 54+ 190 21.1 C.Griegel,Esbj, 192.1 44 58 525 9.1 
K.E.Pedersen,Frem 15 0 45 200 13 .3 F. Krause, S<.borg 39.0 2 15 139 9.3 

Kreds 52: T.Stern,Skanderbg. 82.4 11 22 235 10.7

D.Olsen,Esbjerg 12 5 103+ 430 61.4 Torb.Jensen,Esbj. 221.5 50 55 614 11.2 

Tim Jensen,Esbj. 13 3 82 515 51.5 M.Sodemann,Hors. 138.2 24 37 417 11.3

Torb.Jensen,Esbj. 8 3 74+ 194 38.8 M.Seider,Esbjerg 197.0 48 37 464 12.5

Kim Madsen,Esbj. 11 2 66 291 32.3 Pr.Rasmussen,1913 55.0 13 16 222 13.9 

L.Gadkjær.Skborg 12 1 102+ 313 28.5 B.Rasmussen,Kerte. 61.2 9 15 215 14.3

J.Madsen,Frcia 15 2 61 307 23.6 T.Nielsen,B 1913 93.3 12 25 376 15.0 

Kn.Larsen,Kertem. 9 1 38 172 21.5 C.Pedersen,Hors. 105 .5 10 25 438 17.5

Fl.JØrgensen,Skb. 10 2 41 169 21.1 O.Bfilow,Horsens 114.5 18 22 451 20.5 

Kreds 53: Kreds 43:

C.Strandvig,Chang 9 2 70+ 346 49.4 L.Jensen,Chang 89.0 30 27 161 6.0 

K.E.Poulsen,NykM 10 5 102 218 43.6 G.Christensen,Ch. 114.1 40 29. 241 8.3 

Anton Biehe,Århus 9 4 49+ 198 39.6 H.Jespersen,NyM 56.0 6 21 200 9.5 

Rene Krogh,Hern. 11 0 46 175 15.9 J.Thorup,Viborg 73.2 20 22 233 10.6 

Henr.Jensen,Hern. 11 1 47 155 15.5 T.Nielsen,NyM 117.2 18 30 374 12.5 
J. Tørring,. Chang 70.0 14 15 195 13 .o

(;IERDESPIL - LILLEPUTTER F.Agerskov,Vibg. 106.3 31 20 279 14.0

(Min.100 pts på 5 inn} L.Dahlgaard,NyM 135.3 26 20 325 16.3 

Kreds 61; in no h. i ialt gnsn KASTNING� DRENGE 
P.Sørensen"KØge 13 3 79 432 43.2 (Min.15 gærder) ov. ma wk pts gnsn 
L.Mikkelsen,Glost.15 6 55 319 35.4 Kreds 51: 
M.Bundgård"svanh. 10 2 63+ 242 30.3 D,Olafsson,Svanh. 133.5 28 54 349 6.5 
J .Bagger ,.AB 8 3 66+ 140 28.0 S.Mikkelsen,Glos. 217.4 74 50 329 6.6 
J.Larsen,Svanh, 10 0 54 233 23.3 Jan Bredo,Ringst. 133.1 34 47 318 6.8 
S.Henriksen,Svanh.10 2 37 175 21.9 O.Olsen_,R:j,ngsred 74.4 12 27 211 7.8 
K.Martinsen,AB 11 3 53+ 163 20.4 Th.Wulsten,Svanh, 131.5 28 39 309 7.9 
K.Jacobsen,Køge 13 1 52 234 19.5 M.Jacobsen,Køge 88.2 18 26 207 8.0 
Cl.sørensen,Glost�l5 3 51+ 203 16.9 L.Mikkelsen,Glost.175.4 37 50 418 8.4 
J.Astrupgård,AB 12 4 27 112 14.0 E.Michaelsen,KB 65.1 14 18 157 8.7 
K.Hansen,Ringst. 15 0 69 199 13 .3 K.E.Pedersen,Frem 54.4 8 15 205 13. 7
S.Desnim,KB 14 0 57 181 12.9 
Jens Bredo,Ringst.15 3 16+ 123 10.3 Kreds 52: 

Torb.Jensen,Esbj. 239.0 56 72 410 5.7 
Kreds 62: Jan Jensen,Esbj. 36.0 6 16 116 7.3 
Jan Jensen,Esbj. 8 4 90 243 60.8 L.Gadkjær,Skborg 65.1 11 18 174 9.7 
Tim Jensen,Esbj. 8 3 82 269 53.8 D.Olsen,Esbjerg 152.1 50 29 286 9.9 
Fl.JØrgensen,Skbg. 6 1 68+ 192 38.4 O.Scott,Kolding 84.2 16 25 249 10.0 
K.Knudsen,Esbj. 6 0 64 140 23.3 Jan Madsen,Frcia 127.4 20 35 351 10.0 

Kreds 63: Kreds 53 
T.Christiansen,Ch. 6 3 32+ 116 38.7 H.Nielsen,Chang 51.0 20 23 78 3.4 
P.Pedersen,Chang 8 4 41+ 138 34.5 P.Pedersen,Chang 51.2 20 18 73 4.1 
K.RishØj,NykM 6 2 34 120 30.0 C.Strandvig,Chang 98.5 29 30 155 5.2 
KASTNING - JUNIORES K.E.Poulsen,NyM 113.4 27 39 213 5.5 
(Min.15 gærder) Anton Biehe,Århus 100.3 30 30 172 5.7 
Kreds 41 ov. ma wk pts gnsn J.Stamhus,AAB 50.3 12 17 101 5.9 
A.Olsen,Glostrup 39.2 5 23 86 3.7 
D.Sejer,Køge 59.0 18 22 147 6.7 
Tom Hansen,KB 86.0 23 32 248 7.8 
S.B.Rasmussen,Ring.76.0 13 22 184 8.4 
E.Jensen,KØge 79.5 21 22 217 9.9 
K:Larsen,Svanholm 66.5 11 18 183 10.2 
J.Je:gpesen,Køge 72. 3 14 19 204 10. 7
D.Olafsson,Svanh. 61.3 12 17 193 11.4
St.Paulsen,Svanh. 127.0 37 23 275 11.9 Bjarne K. 

T.Hadersland,AB 98.0 21 25 301 12.0 Jensen -

S.Mikkelsen,Glost.137.5 27 28 387 13.8 dominerende 

M,Blangstrup,KB 102.3 21 25 363 14.5 junior 
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F.Pedersen,Århus 93.2 25 25 155 6.2 
Kr.Mikkelsen,NyM 135.2 33 44 293 6.7 
K.Hansen,AaB 81.3 22 22 156 7.1 
B.Knakkergård,NyM 76.0 22 20 147 7.4 
K.Andersen,Holsteb. 74.0 18 18 201 11.2
R.Krogh Andersen,He.91.5 16 21 280 13.3

KASTNING - LILLEPUT 
(Min.15 gærder) 
Kreds 61: 
L,Mikkelsen,Glost. 
P.Sørensen,Køge
K.Martinsen,AB
J.Bagger,AB
S.Henriksen,Svanh.
Cl.sørensen,Glost.
H.Sørensen,AB
K.Jacobsen,Køge
M.Bundgård,Svanh.
Kl.Nielsen,KØge
S,Mordhorst,AB

ov. 

182.2 
45.0 
60.0 
44.0 

119.4 
148.4 
131.3 
121�0 

90.4 
50.3 
84.0 

ma wk pts 
59 75 339 
15 16 89 
15 20 128 
10 15 99 
34 31 212 
45 48 331 
31 41 301 
35 33 242 
30 25 209 
10 15 135 
15 19 189 

gnsn 
4.5 
5.6 
6.4 
6.6 
6.8 
6.9 
7.3 
7.3 
8.4 
9.0 
9.9 

Jens Bredo,Ringst. 111.0 19 31 350 11.3 
J.Larsen,Svanh. 73.1 15 16 194 12.1 
M.Burridge,KB 99.0 8 21 285 13,6 

Kreds 62: 
K.Knudsen,Esbjerg 114.0 39 43 182 4.2 
Tim Jensen,Esbjerg 101.1 32 27 166 6.1 
O.Wittus,Skanderbg. 50.3 16 16 131 8.2 

Kreds 63: 
J.Stamhus,AaB 34.0 17 15 25 1.7 
C.Olsen,Chang 104.2 44 40 131 3.3 
T.Bach,AaB 62.1 23 24 106 4.4 
T.Christiansen,Ch. 65.3 26 15 73 4.9 
J.HØgh,Chang 62.4 16 17 85 5.0 
K.Andersen,Holsteb. 38.0 10 18 97 5.4 
P.Pedersen,Chang 105.4 44 25 143 5.7 
J.Olesen,AaB 81.0 23 15 135 9.0 

Grtde i ungdoms
arbejdet øst 
for Storebælt 
Der var god tilslutning til det køben
havnsk-sjællandske ungdomsledermøde 23. 
november i Glostrups dejlige nye klub
hus.Af klubber med ungdomshold på Sjæl
land manglede kun Slagelse og ialt 24 
repræsentanter var til stede. 
Thor Jensen,Glostrup,redegjorde for sin 
deltagelse i NCA-s trænerkursus i Lil
leeshall i England,hvortil DCF har sendt 
ham som sin fjerde instruktør.Tidligere 
har Jørgen Jønsson,Svanholm,Erik Hansen 
Nyk.M.og Ole HUckelkamp,Sorø.deltaget. 
Thor Jensen omtalte,at der stilles sto
re krav til deltagerne,men sagde samti
dig at kurset,der strækker sig over en 
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uge,havde været yderst værdifuldt for 
ham.Han havde fået en viden,som han nu 
kan være med til at formidle på de kur
ser DCF tilrettelægger. 
Klubberne diskuterede indbyrdes afvik
lingen af turneringerne i 1977.En en
kelt klubs trækken af et ungdomshold 
til fordel for et seniorhold,gav anled 
ning til kritik,men ellers fandtes det 
at turneringerne er forløbet tilfreds
stillende.Specielt var klubberne glade 
for lilleputrækken,der var afviklet u
den de store problemer,på trods af at 
der var planlagt 12 kampe til hvert af 
holdene.KB havde ellers tidligere været 
en stærk modstander af så mange kampe, 
men mente nu at de mange kampe har væ.,. 
ret med til at skaffe klubben en sund 
ungdomsbasis.DCFs beslutning om ikke at 
afvikle landsdelsjuniorstævnet i 1978 
blev ikke mødt med indvendinger. 
Hvad den kommende sæson angår konstate
redes det med glæde,at Nyk.F.har til
meldt et lilleputhold.De øvrige klubber 
har allerede indbudt falstringerne til 
indendørs kampe.Ole HUckelkamp omtalte 
de planer der på Sjælland er om en 118-
a-side" turnering.med deltagelse af So
rø,Næstved,Nyk.F.og evt.Ringsted og Sla
gelse.Turneringen,der tænkes spillet ef
ter "par-systemet" er beregnet for li 1-
leputter og måske uøvede drenge.Turne
ringen vil blive afviklet som en privat
turnering og HUckelkamp havde indkaldt
klubberne med henblik på fælles frem
stød på ungdomsfronten.Man diskuterede
om "8-a-side"-cricket er løsningen for
lilleputter på langt sigt.Man er i Eng
land gået meget over til denne form for
den aldersgruppe.Mødedeltagerne var e
nige om at følge den sjællandske privat
turnering med stor interesse.
Hvad turneringsinddelingen angår,blev
det afgjort at A-rækkekampene i det kø
benhavnske område udelukkende skal af
vikles som aftenkampe.Det betyder at
Ringsted og Lund ikke kan deltage p.gr.
af afstandene.I juniorrækken er tilmeldt
de samme klubber som i 1977,mens drenge
rækken glædeligvis er udvidet med både
Roskilde og Lund.
Indendørsturneringerne blev planlagt og
:Køge ,indbød til i nriendørs pokalstævne 4.
februar i Køge-hallen.Der kom omgående
så mange tilmeldinger,at stævnet er en
realitet.Glostrup vil som vanligt være
vært ved Inde.,.DM,der i år afvikles søn
dag 9. april .
Mødedeltaerne diskuterede forslagene til
turneringsændringerne lidenskabeligt.Man
fandt ikke for ungdomsholdenes vedkom
mende grund til at lave særlige regler
om.hvornår kampene skal standses. Nis.



Henry og Ane K.Buhl er manden og kvinden bag kunstcentret Mikkelsberg og bag 

cricket i Husum. 

- Tror på at criket kan gøre
folk til bedre demokrater ...
N�de i Husum i Sydslesvig bor en mærke
lig mand.I hans baghave findes landets 
eneste privatejede pitch med net.I for
haven græsser får og hans hus var for 
ti år siden en mølle.Nu har han indret
tet den til en smuk og særpræget bolig 
for sig selv,sin familie og for de man
ge kunstnere,som i kortere eller længe
re tid gæs ter ham. Men der er også plads 
til hans gamle elever fra fritidshjem
met,der om sommeren kommer tilbage fra 
deres uddannelsessteder for at spille 
cricket. 
Hvor melet i sin tid blev formalet,er 
nu indrettet et af de mest særprægede 
kunstgallerier,der er set,og skønt det 
kun har været i brug i få år,har mange 
af Danmarks største kunstnere allerede 
udstillet der,senest bl.a.Henry Heerup 
og �rgen Nash. 

INTET BEDRE MIDDEL 

"Mikkelsberg" er dette sted blevet døbt 

og det er allerede ved at udvikle sig 
til et jysk Louisiana.For 10 år siden 
lignede stedet en ruin,nu valfarter 
folk dertil fra nær og fjern.Med egne 
næver har Henry K.Buhl - for ham er der 
tale om - sammen med sin kone,Ane,skabt 
dette sted. 
Man skulle tro at det var nok for mand 
og kone,men Buhl har passet sit fritids 
hjem og netop sørget for en ombygning 
til et par millioner kroner der,så hjem 
met nu fremtræder i en ny og moderne 
stil. 
Og så har Buhl jo sin "lille hobby" Hu
sum Cricket Club - bortset fra klubber
ne i Berlin - den eneste cricketklub i 
Tyskland.Buhl bruger cricket som et mid 
del i beskæftigelsen,men først og frem
mest i opdragelsen af sine børn på hjem 
met.For Buhl har en urokkelig tro på,at 
intet bidre middel end cricket gives 
til at gøre unge mennesker til gode sam 
fundsborgere. 
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I for.bindelse med Husum CCs 10 års ju
bilæum har Flensborg Avis interwievet 
Henry K.Buhl og bl .a.spurgt ham om cric 
ket,eller kunsten står ham nærmest.Han 
svarede efter nogen tøven,at det gør 
cricket,fordi den sportsånd,der ligger 
bag spillet,er blevet en livsfilosofi 
for ham. 
-Jeg forsøger med en livsopfattelse,som
går i spænd med kollektivisme,som ikke
behøver at smage af politisk negativis
me.Mennesker skal have en ret til at ud
folde sig,og det er meget vanskeligt i
det øjeblik,der svinges en usynlig pisk
over nakken .... 
-De børn,nej,kald dem slet og ret men
nesker,jeg har med at gøre i Husum dan
ske fritidsklub,giver jeg aldeles frie
muligheder.Udadtil skal der være en le
der og en chef,men om vore medlemmer har
lyst til at gøre dette eller hint,ja,
det er op til dem selv - og det behøver
ikke at medføre kaos.
Jeg forsøger at give mine unge mennes
ker i fritidsklubben en fornemmelse af,
at de har en ret til at være her,at le
ve,og at der altid vil være sikret dem
en plads på den ene eller den anden må-
de .... 
-Kollektivisme eller tea111tvork,det kom
mer næsten ud på eet

!
I cricket,såvel

som i andre boldspil ,gælder det om at
vinde,men i cricket er der så megen
sportsånd,at taberen til vinderen kan
sige:Godt spillet,makker!Denne fair
play-ånd burde mennesker i almindelig
hed gøre større brug af.Mange spektak
ler ville kunne undgås,man ville have
det meget bedre med hinanden - Kort
sagt - cricket kan gøre folk til bedre
demokrater,slutter Henry Buhl.
Og vi skal ikke modsige ham. Nis.
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Husums første 
10 ir fejret 
med format 
Husum Cricket Club fejrede lørdag 12.no 
vember sit 10 års jubilæum med format. 
Festlighederne indledtes med et inden
dørsstævne,hvor et "udvalgt" dansk hold 
med Jørn Steen Larsen,Skanderborg,som 
det store navn,fik battene grufuldt i 
maskinen og røg for sølle 7 point mod 
Husums unge mandskab.Senere rehabilite
rede det danske hold dog til en vis 
grad sit noget blakkede renome,men stæv 
net må efter normale turneringsregler 
være vundet af Husum-holdet,anført af 
Henry Buhl ,Men det var nu ikke hvem der 
vandt eller hvem der tabte,man gik så 
meget op i ved den lejlighed.Sportslig 
noterede man sig nydeligt spil fra man
ge af Husum�folkene, 
Festlighederne fortsatte på fritidshjem 
met om aftenen,hvor 60 mennesker deltog 
i en overordentlig festlig jubilæumsmid 
dag.Der var så mange hyldesttaler og 
gaveoverrækkelser,at det næsten ikke

var til at huske dem alle. 
Søren Nissen talte fra Dansk Cricket 
Forbund fra hvilket han medbragte gaver 
ligesom han også havde hilsener med fra 
Svanholm og AB,Ib Hansen kom fra det 
fynske,Evald Møller og Jørn Steen Lar
sen medbragte lykønskninger fra Skander 
borg,Ferdinand Ankersø og Carlo Hansen 
ønskede en lykk�lig fremtid fra Esbjerg 
og Niels Erik Jensen gjorde det samme 
fra Kolding. 
Og så var der alle de lokale ledere fra 
det danske ungdomsarbejde i Sydslesvig. 
Høyer fra Tønder,der har en stor fortid 
på ABs guldalderhold,talte smukt om 
cricket,som vi alle gerne ser det,men 
som det måske ikke altid er.Mest bevæ
gende var det dog,da Uwe Wiese på alle 
Husum-spillernes vegne tolkede den tak 
nemmelighed,de alle føler for alt det, 
Henry Buhl har været for dem og for Hu-
sum Cricket Club. Nis. 

Bag disse mure var der engang en mølle. 
Nu er der kunstgalleri og bosted for en 
af de mest overbeviste cricketers på det 
europæiske fastland�hjemsted for de unge 
når de kommer tilbage til Husum for at 
spille cricket 7 og i baghaven en pitch, 
hvor Buhl hver morgen varmer op med 10 
overs - undtagen når det sner. 



OCFs nysammensatte UK kommer på en al
vorlig opgave . når den skal udpege den

nye anfører for seniorlandsholdet,der

bl.a.skal møde Irland til sommer. 
I forbindelse med landskampen mod Hol
land i Esbjerg meddelte den hidtidige

anfører,Henrik Mortensen,AaB,forbunds
formanden at han (Mortensen) ikke læn
gere ville være til rådighed som lands
holdsanfører.Den beslutning har DCFs be

styrelse siden taget til efterretning. 
Henrik �1ortensens baggrund for at stop
pe skyldes hensynet til familien,men

der skal nok være dem indenfor den dan

ske cricketverden,der har gisnet på an

dre end de officielle begrundelser.Og 
har de ikke funderet over det,er der

helt givet også nogle,der er helt lige

glade med begrundelserne og blot kon
staterer at Henrik Mortensen ikke læn
gere er landsholdets anfører. 
Nogle konstaterer det måske endda med

tilfredshed,for det spiller så helt gi 
vet ind for nogle,at de ikke mener at 
samme Mortensen er i besiddelse af den

Farvel 
til en 
,, ,, 

pro 
fornødne 11 cri cket-kul tur" - med tryk 
på kultur - til at kunne repræsentere

de danske farver på fornøden sportslig 
vis. 
Derfor kan man også,alt efter tempera
ment og indstilling,vælge om ordet 
11 pro" i overskriften til dette forsøg 
på et miniportræt,skal stå for 11provo 11

eller om det er den amerikanske forkor 
telse for "professionel". 
For undertegnede er der ikke den store

tvivl - selvom også redaktøren engang 
i en fjern fortid har stiftet bekendt
skab med samme herr Mortensens tempera 
ment,er der ikke for ham tvivl om,at 
det er det professionelle - på godt og 
ondt - der karakteriserer skolelæreren

fra Vadum.Han vil bare vinde - så sim
pelt er det! 
At Henrik Mortensen så måske har valgt 
den forkerte sportsgren under den syns 
vinkel ,er en anden sag - var han f.eks. 
blevet anfører for fodboldlandsholdet 
som klubkammeraten Henning Munk Jensen

ja,så havde der nok vanket anderledes 
med skulderklap for at sætte alt ind

på at vinde.Nu skal vi ikke på nogen

måde falde over "Munken 11 ,men han har 
gennem år og dag kunnet lave streger på 
boldbanen,som - omend de måske ikke er 
blevet hilst direkte med bifald - så 
dog er blevet regnet med som en værdi
fuld del af spillet,da specielt,hvis 
de har været medvirkende til en dansk 
sejr.Og for at trække det endnu mere

grelt op,så har vi set sydeuropæiske

hold,hvor det at gøre både dommere og 
modspillere målløse på den ene og på den

anden måde var ensbetydende med hyldest 
ros,ære og penge i posen ... 

Men tilbage til Mortensen - der er ikke

tvivl om at han udenfor banen anser 
cricket for et gentleman-spil og samti
dig for et af de spil ,der nok i si� bæ
rer den største udfordring til den en
kelte mand.Som pædagog (også overfor et 
cricketlandshold før en vigtig kamp) 
ved han meget godt,hvad det hele drejer 
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sig om.Så går han ind på banen og gør 
det - vil simpelthen vinde!Og hvis de 
andre ikke vil eller kan slås det bed
ste,de har lært,ja,så gnistrer det - og 
så kan det måske knibe at huske den gent 
leman-like facade. 
Alt efter temperament - alt efter om vi 
spiller et hyggeligt lille spil ,hvor in 
gen da nogensinde har hørt om noget så 
ubehageligt som f.eks.bouncers,eller om 
vi internationalt prøver at markere os 
så stærkt som overhovedet muligt,koste 
næsten hvad det koste vil - ja,så er 
Henrik Mortensen den forkerte anfører, 
eller den rette ... 
Hvem er vel fejlfri_- men gælder det et 
hårdt internationalt race,hvor den mest 
egnede,også psykisk,går af med sejren, 
så er han vor mand.Og set i internatio
nal sammenhæng - hvis vi skal det,hvad 
også nogle mener ikke er så nødvendigt 
- bliver der et hul af format at fylde
efter HM.
Remse alle hans landskampresultater op
er der ingen grund til - blot nævne at
i de 27 landskampe,vi har spillet,har
en kaster 15 gange taget fem eller fle
re af modstandernes gærder i en halv
leg.De ti gange hed kasteren Henrik
Mortensen.Ialt har han 95 landsholds
gærder for 1445 pts på 723 overs,hvor
til kommer 509 landskamppoints for 28
fald i 31 halvlege plus 16 greb i 19
kampe .... 
Selvfølgelig finder landsholdet en an
den anfører.Nogle vil endda sige:-Helle 
re nu,end om nogle år - det bliver ba
re pokkers svært at erstatte en gammel 
"pro". 
Det står nemlig stadig åbent,hvad der 
egentlig er det rette svar på spørgs
målet i Osvald Helmuths gamle revyvi
se:" ... skal man så være høflig og dan
net og kultiveret - eller skal man væ
re,som man plejer at være!" ola. 

FLERE DANSKE klubber har efterhånden 
knyttet ret så faste bånd til engelske 
cricketklubber.Det gælder f.eks.SKANDER 
BORG og ERRATIC,OXFORD og NYKØBING M.og 
LEWES PRIORY,SUSSEX.Skulle andre danske 
klubber være interesseret i sådanne for
bindelser,hvor man må indstil-le sig på 
udgifter til at rejse i England og til
svarende indkvartere de engelske spille 
re herhjemme,har KIRKBURTON CRICKET 
CLUB,der ligger ved Huddersfield i York 
shire,ønsker om en dansk venskabsklub. 
Interesserede kan skrive til R.J.FUNNELL 
Esq.Hon.secretary,Kirkburton Cricket 
Club,133 North Road,Kirkburton,Hudders� 
field,Yorkshire,England. 
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B 1913s appel 
blev afvist 
DCFs amatør- og ordensudvalg har afvist 
den appel,som B 1913 rejste mod den af
gørelse som DCFs turneringsudvalg traf 
efter kampen Kerteminde-B 1913,hvor o
denseanerne ikke ville genoptage spil
let efter frokostpausen.DCF dømte 1913 
som taber af kampen.Amatør- og ordens
udvalget siger bl .a.at det "må give DCF 
medhold i,at det er i strid med MCCs lo 
ves ånd,at anføreren for B 1913 i den 
givne situation forlader banen og ikke 
vil genoptage kampen.Lov 3,samt alle be 
stemmelser i MCCs love skal fortolkes 
i spillets ånd og tvivlsspørgsmål kan 
forelægges MCCs bestyrelse til fortolk
ning.Lov 3 kan ikke berettige til afbry 
delse af en kamp,men forudsætter en af
tale mellem anførerne.Når B 1913s anfø
rer ikke har villet medvirke til en af
tale om en midlertidig dommer,men afbry 
der kampen og nægter at genoptage den
ne efter dommerens - kortvarige - for
sinkelse finder man DCFs afgørelse ri
melig og velbegrundet.Herefter vil den 
af B 1913 for amatør- og ordensudvalget 
fremsendte appel være at afvise.11 1913 
har mulighed for at indbringe kendelsen 
for Dansk Idræts Forbunds amatør� og 
ordensudvalg. 

Økonomien justeret 
DCFs økonomi blev justeret på en række 
punkter ved repræsentantskabsmødet.45 
stemte således for forslaget om at der 
fremtidigt betales 200 kr pr.hold for 
deltagelse i grund- og slutspil og 100 
kr for deltagelse i øvrige rækker.Hid
til har satserne været 200 kr for l.di
vision,100 kr for 2.division og 50 kr 
for øvrige rækker.2 repræsentanter sag 
de nej,9 undlod at stemme.Forslaget om 
at forhøje kontingentet for passive 
medlemmer over 18 år til 70 kr årligt 
og for passive medlemmer under 18 år 
til 35 kr årligt,blev ligeledes vedta
get.Derimod faldt Ringsteds forslag om 
at forhøje bøderne til de klubber,der 
ikke stiller dommere uden afbud til 
200 kr og til dem,der undlader at stil 
le hold,til 500 kr,begge.For forslaget 
om højere dommer-bøder stemte 10,mens 
33 var imod og 6 undlod.For forslaget 
om større bøder for ikke at stille op 
stemte 7,mens 37 var i mod og 13 und
lod at stemme. 



INTERNATIONAL CRICKET: 

Cricket-cirkus er på vej 
mod økonomisk knock-out 
Kerry Packer - TV-millionæren,der købte 
50 af verdens bedste cricketspillere -
vandt første match på teknisk knockout, 
men der er meget,som tyder på,at den 
gamle cricketverden bliver vinderen i 
den lange ende - eller rettere sagt,at 
Packer taber på økonomisk knockout. 
I retssagen,der løb i henved en måned i 
London,fik Packer medhold i sin påstand 
at det var mod engelsk lovgivning at 
forbyde de spillere,han har tegnet kon
trakt med,samtidig at være ansat i et 
engelsk county som spiller.Det var et 
ulovligt stillingsforbud mod en række 
mennesker i deres eneste næring,dekrete 
rede dommeren.Cricketautoriteterne over 
vejer for tiden,om de skal appellere 
kendelsen til højere retsinstanser. 

COUNTIES ANDER LETTET OP 

Foreløbig er alle stjernerne i engelsk 
countycricket altså også med i 1978 og 
en række counties ånder utvivlsomt let
tet op.F.eks.Hampshire,hvis tre domine
rende spillere Barry Richards,Sydafri
ka,Gordon Greenidge og Andy Roberts,beg 
ge Vestindien,alle er i Packers stald. 
Men just efter denne sejr i retssalen 
kom skuffelserne for Packer.Hans show 
begyndte at køre rundt om i Australien. 
Der er lavet fire hold - to australske 
et vestindisk og et fra resten af ver
den.De møder hinanden på alle tænkelige 
og utænkelige måder,Endog cricket i e
lektrisk belysning med hvide bolde er 
indført. 
Men starten har været en utrolig økono 
misk skuffelse for Packer.Til de indle
dende matcher kom 400-500 tilskuere og 
TV-reklamerne,hvorpå det hele skulle 
hvile er ikke kommet i det forventede 
omfang. 

INTERESSELØST? 

Senere er det gået lidt bedre,men til 
den første egentlige supertest,hvor et 
vestindisk hold slog et australsk kom 
der ialt kun ca.13.000 tilskuere,for
delt over de tre dage,matchen varede. 
KamRen blev spillet på et fodboldstadi
on med plads til 70.000 mennesker.På få 
måneder var der her,ved hjælp af elek
trisk varme og et drivhus,lavet en 
græspitch,som fungerede nogenlunde.Men 

kommentatorerne fandt - trods den om
stændighed at 22 af verdens bedste tog 
del - kampen interesseløs.Og på papiret 
var den endda spændende. 
Greg og Ian Chappel,Dennis Lillee og de 
øvrige australske stjerner,C.H.Lloyd -
den vestindiske anfører - og alle hans 
stjerner,lagde ellers al deres talent og 
vilje i det,men der manglede simpelthen 
de faktorer,som gør en normal testmatch 
så inciterende. Ingen nations 11ære 11 stod 
på spil,alle spillerne var sikre på at 
komme med i næste kamp,selvom de ikke 
slog til {for de er på en tre års kon
trakt),den fjendtlighed,som man ellers 
ind i mellem beklager er blevet en nor
mal del af testcricket,var slet ikke til 
stede. 
Det var nogle artister,der fremførte de
res kunster.Imponerende,men ikke medri
vende. 

FLOT COMEBACK 

I den modsatte ende af Australien spil
ledes rigtig test ! Her mødtes Australien 
og Indien i den første af fem kampe.Au
stralierne sejrede med 17 point.Indien 
var ude for 324 i 2.halvleg.hvor målet 
var 341. 
Det australske hold var ellers noget i 
retning af et 3.hold,for 23-24 af de bed 
ste australiere har solgt sig til Packer 
Men Australien havde en trumf i baghån
den.Bobby Simpson - en af Australiens 
største spillere gennem tiderne - gjor
de come back.Mellem 1958 og 1964 score
de han over 5800 points i testcricket 
og havde lavet 56 centuries i første kl. 
cricket,da han lagde op.I de senere år 
har han udelukkende spillet klubcricket 
men da Australien - plukket for sin top 
- var i nød,vendte han tilbage som en an
den Holger Danske.Han vendte tilbage til
den anførerpost,han forlod 13 år tidli
gere og blev matchwinner med 89 point i
2.halvleg mod Indien ,hvor han blev sit
holds topscorer.Hans fysiske formåen var
i top trods hans 41 år.

TAB PA 13 MILLIONER? 

Inderne havde ellers vundet alle de ind 
ledende kampe mod distriktsholdene,der 
ikke kunne klare indernes spinbowlere. 
Men i den første test blev de konfronte 
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ret med Jeff Thompson,som på grund af 
kontrakt med et radioselskab,ikke er o
vertaget af Packer.Og Thompson var i 
form.En inciterende test blev overværet 
af mere end dobbelt så mange som dem,der 
så på Packers supertest (Begge kampe 
blev transmitteret i TV sammen med en Da 
vis Cup-kamp i tennis).De mere end 30.000 
tilskuere tiljublede også det nye fund 
Peter Toohey (82 og 57),der formentlig 
aldrig havde fået en chance under norma� 
le forhold. 
Imens varmede englænderne op i Paki
stan,hvor den første test indledtes om 
kring jul. 

SIDSTE 

Kerry Packers tab på supertestserien be 
regnes (ca.l.december) til omkring 13 
millioner kroner.Og man formoder,at det 
er lavt sat.Men det påpeges også at hans 
kommecielle TV-station formentlig kan 
bære større tab end det. Nis. 

»Cricketdommerforeningen«
�� 

Stiftende 
generalforsamling 
afholdes lørdag den 18. februar 
1978 kl. 13.00 på "Park Hotel'; 

0 

Alykkegade 2, Odense. 
(ved Banegården) 

Det vil af hensyn til bl.a. loka
levalg og opstilling være rar t 
at kende deltagerantallet. 

Gi' os der venligst et praj 
på tl f. (06) 62 58 01. 

S. C. Sejersen
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In memoriam 

En af Horsens fS stærke cricketspillere 
gennem en årrække,Erik Olesen,døde 19. 
december. 
Horsens cricketformand,Anders Mose,skri 
ver følgende mindeord; 

Det var med stor sorg vi i HfS modtog 
meddelelsen om,at vor bedste cricket
spiller Erik Olesen efter nogen tids 
sygdom ikke længere er iblandt os. 
Erik,der kun blev 32 år,var ansat som 
typograf på Horsens Folkeblad,hvor han 
var meget afholdt blandt kollegerne. 
Erik debuterede på landsholdet mod Hol
land i 1972,han opnåede endvidere 192 
kampe på HfS-s divisionshold,ligesom 
han i sin karriere lavede 10 centuries, 
Han var en gærdespiller af rang samt en 
af landets bedste markspillere.Havde 
hans ambitioner været ligeså store,som 
hans spil berettigede ham til,ville han 
uden tvivl have været fast mand på lands 
holdet i de senere år. 
Erik var den stille type.Han var ikke 
den,der med store fagter gjorde sig be
mærket blandt kammeraterne,men han hav
de lune,når han med en kvik replik fik 
smilet frem blandt kammeraterne. 
Hans død har gjort alle i HfS ondt som 
helhed,men i særdeleshed i cricketafde
lingen.Vi vil savne ham meget.Erik vil 
blive husket som en af dem,der var et 
virkeligt godt gærde,men tilsidst havde 
han ikke kræfter til at kæmpe imod -
sygdommen tog hans gærde. 

Vor medfølelse går til hans kone Hanne 
og de to små piger,Jessie og Julie,som 
har mistet en kærlig mand og far.Æret 
være Erik Olesens minde. 
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Kerteminde i "nye klæder" 
Poul Juel Winther,Kerteminde,var særde flyttede i 50�erne til idrætsa�lægget
les tilfreds med den måde,hvorpå Kerte ved Odensevej,hvor man måtte vige for
minde Cricketklub gik ud �f sit 50.år. 

et nyt halbyggeri - noget man gjorde
Kerteminde byråd gav nemlig klubben en

med let sind,fordi banen efterhånden
meget kærkommen julegave - 200.0�0 kr

var sunket så meget,:11: spillet gjordes 
til et klubhus ved den nye bane i An- farligt .Nu håber man �å at have fundet
dekæret. 

et blivende sted i Kerteminde. 
Kommunens tekniske forvaltning havde Her blev der spillet cricket alleredeberegnet,at et nyt klubhus ville kos� omkring århundredskiftet,men i 1915 
te 300.000 kr,men cricketklubben var

var det slut i første omgang - det årgået i samarbejde med et firma,�om spe
dog med en meriterende sejr over Fre-cialiserer sig i pavillonbyggerier og 
derici a ,der regnedes for et af provinsom kan klare opførelsen for 200.000 sens stærkeste hold på det tidspunkt. kr.Klubben vil sel� sætte,hva� der _sva I 1927 forsøgte man,som det hedder � 

rer til 29,000 kr i medbygger , og in-
datidige referater på " den nye �an� 

ventar. 
ved klintevejen,hvor B 1913 17.Jul, Byrådet var enig i,at klubben må have vandt med 55 pts efter færdigspillet 

et klubhus ved den nye bane,og efte� kamp.Den 8.september 1927 bl ev cricketlidt diskussi on om pengene skulle gi-
og fodboldklubberne i byen sluttet sam 

ves som direkte tilskud eller som et 
men til een og denne tilstand bestod

rentefrit lån,gik bevillingsansøgnin- lige til 1954,hvor cricketspillerne igen igennem.Og i KC er man allerede be gen forlod Kerteminde Boldklub og dan gyndt at smøge ærmerne op for at kunne
nede Kertem i nde Cricketklub.Efter defå en virkelig god ramme om sæson�n . første års begyndertæv hjemførte klub Som nævnt kan KC tage en ny bane i an- ben allerede i 1929 Fynsmesterskabet , 

vendelse - vedstående kortskitse sk�l-
og det blev gentaget i 1932 - og atle kunne hjælpe gæstende hold på veJ, 
der stadig er slaw i spillerne fra KerDermed er 16 års cricket ved Tyveled-
terninde kan man jo bl .a .se ved at klub 

det slut,hvorfra kastegårde,mater � el- ben i 1977 præsterede at have det bed-
depot m.v.er flyttet.KG havde �prinde- ste damehold ; Danmark. ola. liqt til huse ved AhlefeldtsveJ,men
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4.SLIP

Mogens 

Christensen 

- nyt medlem

af UK

PA REPRÆSENTANTSKABSMØDET blev der rettet 
en varm tak til FINN NISTRUP,SVANHOLM,for 
h�ns arbejde i UK.På grund af manglende 
tid har han måttet frasige sig såvel for
mandshvervet som medlemsskabet af UK.Re
præsentanterne tiltrådte et forslag fra 
bestyrelsen,hvorefter tallet af UK-medlem 
mer udvides fra tre til fire,hvilket der 
er lovmæssig hjemmel til.Som nye medlem
mer valgtes MOGENS CHRISTENSEN,B 1909,og 
JØRGEN JØNSSON,SVANHOLM,mens BJARNE LUND 
PETERSEN,AaB,og LARS MATHIASEN,ARHUS,gen
valgtes.UK vil senere konstituere sig med 
valg af formand og valg af anfører for se
niorlandsholdet. 
FRA DET canadiske cricketforbund har DCF 
modt�get invit�tion til at deltage i den 
tredie seksnationers-ungdomsturnering,der 
spilles i TORONTO i 1979.Udover de seks 
hold,der har deltaget i de hidtidige to 
turneringer,nemlig i Holland i 1975 og i 
England i 1977,regner man med at også USA 
og BERMUDA deltager i turneringen i Cana
da,så det er altså muligt at der bliver i 
alt otte hold i turneringen,der dermed er 
ved at udvikle sig til en slags uofficielt 
ungdoms�verdensmesterskab.Der arbejdes med 
planer om at de fem europæiske hold,nem� 
lig foruden Danmark også HOLLAND,IRLAND, 
NORDENGLAND og SYDENGLAND rejser samlet 
til Canada i 1979.Meget taler iøvrigt for 
at Danmark kommer til at påtage sig værts
skabet for den 4.ungdomsturnering i 1981. 
SKANDERBORG BOLDKLUB arbejder stærkt på 
at styrke ungdomsfronten,hvor man jo har 
den glæde at flere af sidste års danske 
junior-mestre rykker op som seniorspille
re i 1978.Der er planer om også for den 
kommende sæson at søge at engagere sig med 
en engelsk træner.Men på generalforsamlin
gen i SB kunne det dog ikke skjules at man 
gerne ser lidt større tilgang blandt de 
alleryngste,så dem søger man at hverve. 
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- løst og fast om cricket og cricketers

R�PRÆSENTANTSKABSMØDET gav sin tilslutning 
til ,at der skal gives inspiration til ,at 
danske cricketers får lidt mere luft under 
futterne,når de er i marken,end det hidtil 
har været tilfældet.Man søger herhjemme 
at animere til en hurtigere kastning ved 
1t give spillemæssige fordele for en hur
tigere afvikling af overne.I England har 
man grebet sagen anderledes håndfast an. 
Hold,der ikke kaster mindst 19 overs i ti 
men i countyturneringen,bliver idømt en 
bøde på 7000 kr pr.sæson.Bøden deles mel
lem klub og spillere og taksten stiger, 
hvis tempoet daler.Et hold,der ikke kan 
afvikle mere end 18 overs pr.time i gen
nemsnit vil blive idømt en bøde på 11 .000 
kr.Også i testcricket vil bødesystemet nu 
blive indført.England vil foreslå de to 
gæstende hold i 1978,New Zealand og Paki
stan,at der indføres bøder i testkampene 
for for langsom kastningJlan regner med 
at kravene i testkampene vil blive sat til 
17 overs pr.time.Forslaget er uden tvivl 
inspireret af,at englænderne i sidste års 
test mod Australien kun leverede 14,44 o
vers i gennemsnit pr.time.Noget sådant vil 
man ikke længere byde publikum.Et spørgs
mål er så,hvor langt man vil gå - det næs
te bliver vel ,at seksdagesryttere får bø
�er?h�is de ikke erobrer mindst 7 omgange
i timen og at fodboldspillere bliver ramt 
på pengepungen,hvis de ikke scorer mindst 
to mål pr.kamp - eller,hvis de ikke evner 
det,så får ram på mindst fire modspillere. 
PETER HARGREAVES truer med at have spil
let sin sidste cricketkamp på dansk jord. 
Kan ikke forlige sig med repræsentantska
bets vedtagelse af,at der ikke må spilles 
med sømstøvler længere.-Det bliver frustre 
rende,når man har spillet cricket i 44 år 

. 
' 

siger Peter Hargreaves,der don trøster 
sig med at han stadig har lidt dametræning 
og andre ting at gå op i - også med en ud
fordring i sig. 
KB venter i den kommende sæson tilgang af 
bl .a.BRUNO NIELSEN,HJØRRING,og HANS KURT 
LOHMANN,B 1909.Iøvrigt er STEEN LUND,trods 
den dårlige 1977-sæson optimist.I KBs med 
lemsblad fortæller han bl.a.at hvor cric
ketafdelingen i årene 1966-70 spillede i 
gennemsnit 20-25 kampe pr.år,når alle al
�ersg�upper var regnet med,var kamptallet 
i perioden 1970-75 40 og i 1977 60,samti
di g med ,at det ikke længere bare er fod
boldspillende lilleputter,der snuser lidt 
til cricket,men nu spillere,hvis hovedi
dræt er cricket.Træningsforholdene er fort 
sat for dårlige,sammenlignet med andre 
klubbers,men KBs-fodboldspillere viser en 
god forståelse. 



4,SLIP 

·,

Jørn Steen 

- i ledelsen

for SB 

JØRN STEEN LARSEN,kendt og frygtet Skan
derborg-kaster,er gået ind i det admini
strative arbejde i klubben.Er blevet ny 
næstformand efter Kaj Møldrup Nielsen,der 
efter mange års arbejde trækker sig tilba 
ge fra klubledelsen. 

TAKTFAST BIFALD til OVE DALSGAARD,VIBORG 
betød,at det ikke var nødvendigt at tage 
stemmesedlerne i brug,da der skulle væl
ges forbundsformand på repræsentantskabs
mødet.Også valgene af næstformand SØREN 
NISSEN,SVANHOLM,og af bestyrelsesmedlem
merne OLE HOCKELKAMP ,SORØ,og ERLING FROU
LUND,NAKSKOV ,skete med akklamation.Til a
matør- og ordensudvalget nyvalgtes E.THOM 
SEN,HORSENS,mens E.HYLDSTRUP,KØBENHAVN, 
genvalgtes.Også suppleanten HENRY NIELSEN 
HJØRRING genvalgtes.Revisorerne OLE KJ. 
CHRISTENSEN og SV.A.ØSTERGAARD genvalgtes 
mens POUL SANDEN valgtes som revisorsupp
leant istedet for HELGE HØRBY,der ikke 
havde ønsket at fortsætte,JØRGEN MORILD 
ledede dette års repræsentantskabsmøde 
på B 1909s anlæg ved Gillestedvej i Oden
se,hvor cricketformand KJELD LARSEN tog 
imod som vært. 

HERNING,der i 1978 er tilbage i 2.divisi
on,regner med at kunne tage endnu bedre 
imod sine gæster i år end tidligere.Klub� 
ben arbejder med en udvidelse af klubhu
set på 70 kvm her i foråret,fortæller 
FOLMER CHRISTIANSEN. Det er meningen at 
medlemmerne selv skal stå for den hånd
værksmæssige side af sagen.Man regner med 
en udgift på ca.50,000 kr til materialer. 

NYKØBING M. håber meget at kommunen i 1978 
vil træffe beslutning om en udflytning af 
dyrskuepladsen fra ØRODDE.Sker det,vil 
der nemlig være store chancer for at mor� 
singboerne kan få en bane nr.2,der duer 
noget,og samtidig få gjort noget effek
tivt ved de nuværende bakker og dale. 

- løst og fast om cricket og cricketers

UNGDOMSUDVALGET har fundet frem til føl
gende 12 juniorspillere som deltagere i 
fællestræningen for juniores i weekenden 
18.og 19.februar i Esbjerg,hvor Otto Ga
de og Erik Hansen instruerer:Alex Olsen,
Sorø,Kim Neerup,Svanholm,Søren Bo Rasmus
sen,Ringsted,Søren Roland,Glostrup,Mor
ten Blangstrup,KB,Ebbe Christiansen,Sla
gelse,Knud Larsen,Kerteminde,Carl Schack
Sejr,Arhus ,Mogens Seider,Esbjerg,Lars i'iit
tus Skanderborg,t�gens Nielsen,Viborg,og
Niels Bindslev,Chang.

I DEN FØRSTE test i Lahore mod PAKISTAN 
i december,måtte de engelske kastere se 
den 21-årige pakistanske debutant MUDAS
SAR NAZAR score det langsomste century i 
testhistorien.Han var 9 timer og 17 mi
nutter om de indledende hundrede og han 
"slog'' dermed australieren r.lcGlew�s 20 år 
gamle rekord med 12 �inutter.Tusinder af 
tilskuere invaderede iøvrigt banen og et 
slagsmål mellem dem og politiet afbrød 
matchen en times tid.Men en time fra el
ler til i denne sag betød ikke noget.Tak
ket være Nazars sørgelige rekord var mat
chen den dødeste sild og den kunne kun 
ende uafgjort.Pitchen var nærmest af tørt 
mudder og bolden kom så uendeligt lang
somt op,at kastning på forhånd var et håb 
løst job. 

SKANDERBORG BOLDKLUB fejrer i 1978 sit 80 
års jubilæum og det sker med maner,bl .a. 
med arrangement af professionel fodbold 
international håndbold,hundevæddeløb,tat
too med Arhus Pigegarde og med cricket
turneringen ERRATIC,OXFORD,VBB BERLIN og 
SB i dagene 30.juni-2.juli.BAOR spiller 
8.juni i Skanderborg mod et DCF-hold.l
Skanderborg Boldklub har cricket gennem
årene været den højest rangerende idræts
gren,men fodbold begynder også at kunne
gøre sig gældende - fodboldspillerne sik
rede sig i år oprykning til Jyllandsseri
en.

SØREN NISSEN har som vanligt brugt jule� 
ferien til fastlæggelse af turneringspro
grammet og regner med snarest at kunne 
sende klubberne udkast.Det er meningen 
at der skal lægges ud 6.maj,således at 
grundspillene er slut 4.juni.Slutspillene 
begynder 17.juni og ventes færdige 27.au 
gust med feriepause 2.-30.juli.Abningspro 
grammet er som følger:6.maj:Svanholm 2-
Frem,Slagelse-Esbjerg og Herning-Horsens. 
7.maj:B 1909-Skanderborg,Svanholm-Glo
strup,AaB-Chang,Arhus-Nyk.M og KB-Køge.
Nedrykkerne fra 2,division,Soraner og Vi
borg starter ude mod AB og Skanderborg.
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De gik også til eksamen om natten: 

De første 20 dansk-uddannede 
cricketinstruktører nu parat 

Udover de fire,som har deltaget i NCAs 
trænerkurSJ,{.s i England,råder DCF nu o
ver 20 hjemligt uddannede cricketin
struktører. 
Tallet kunne endda være blevet endnu 
større,hvis der havde været plads på 
kursus- og instruktionsudvalgets før
ste kursus 3,der holdtes den sidste 
weekend i november i Idrættens Hus i 
Brøndbyerne. 
Der var så stor en tilmelding,at flere 
måtte afvises,og det er i sig selv en 
cadeau til det niveau,kursuslederne i 
DCF,Ole Huckelkamp og Erik Hansen har 
skabt. 
Kurset var primært åbent for dem,der 
allerede havde gennemgået kursus 2 og 
de 20,der blev plads til,fik deres sag 
for i de tre dage,kurset varede.De un
dervistes både i praktik og i teori ,i 
indenet såvel som i gymnastiksal.De un 
derviste hinanden og overvågedes af de 
fire kursusledere,der til sidst var ek 
saminatorer og censorer ved eksamen, 
der havde både en skriftlig og en prak 
tisk del� den skriftige foregik lør
dag aften,eller snarere nat,fra 22.30 
til 23. 30. 
Om det sagde een af kursisterne,Troels 
Nielsen,Frem:-Jeg har foretaget mig man 
ge besynderlige ting i mit liv,men at 
nogen skulle få mig til at sidde og lø
se skriftlige cricketopgaver en lørdag 
nat i november,havde jeg da aldrig tro

et . . .

Men han og d� øvrige gjorde det og al
le bidrog til et succesrigt kursus ved 
en koncentreret arbejdsindsats.Lørdag 
var deltagerne således i aktivitet fra 
kl.9 til midnat. 
Kursisterne skulle også demonstrere de 

Ole HUckelkamp,Sorø,der var en af de fi 
re lærere på instruktørkurset,fortæller 
her lidt om,hvad de 20 nye instruktører 
beskæftigede sig med i Idrættens Hus.De 
andre lærere på kurset var Erik Hansen, 
Nyk.M. ,Otto Gade,Esbjerg,og Thor Jensen 
Glostrup. 
De havde til rådighed udmærkede facili-
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res praktiske håndelag som instruktø
rer.Der var nemlig indforskrevet ialt 
20 drenge fra Glostrup og Svanholm som 
"prøveklude 11• Drengene nød tyde Ugvis 
situationen.I den alder plejer det el
lers at være dem,og ikke de ældre,der 
er oppe til prøve. 
De første 20,der har gennemgået DCFs 
samlede kursusprogram,er: 
FREDDY SANGILD,Herning,CLAUS HANSEN,Ny 
købing M.,LARS PETER NIELSEN,Kolding, 
PREBEN PEDERSEN,Næstved,PETER POWER, 
Horsens,JOHNNY HANSEN og JENS JEPPESEN 
begge Køge,HENRY BÅDSGAARD,Esbjerg,THO 
NY HADERSLAND og PETER SØRENSEN,begge 
AB,T.S.KALSI og KURT JOHANSEN,begge Ny 
købing F.MAX NIELSEN og CLAUS RASMUS
SEN,begge Ringsted,BRIAN TØNNESEN og 
BO CHRISTIANSEN,begge Slagelse,KLAUS 
FREDERIKSEN og POUL TRANSBØL,begge 
Svanholm,TROELS NIELSEN,Frem,og STEEN 
THOMSEN,Glostrup. 
Kursus- og instruktionsudvalget kan 
hermed lægge sin virksomhed i faste 
ramrner,således at man kan tilbyde alle 
tre dele af kursusprogrammet årligt. 
Grundkursus 1,det såkaldte "Teaching 
award" kan holdes efter behov.Det hen
vender sig til uøvede uden væsentligt 
kendskab til cricket,som f.eks.idræts
lærere m.fl.(Her har Ole Huckelkamp al 
lerede været i ilden med en demonstra
tion for nordjyske idrætslærere).Grund 
kursus 2 for instruktører tænkes holdt 
hvert år i marts,såvel på Sjælland som 
i Jylland.Det henvender sig til uøvede 
instruktører,der ønsker at forbedre de 
res personlige teknik.Instruktørkursus 
3, det såkaldte "Coaching award" tænkes 
holdt i november og er den egentlige 
instruktøreksamen. ola. 

teter i Idrættens hus,bl.a.to fine in
dendørs net,to træningshaller,foredrags 
og filmrum m.m. 
Deltagerne i dette kursus 3 fik udleve
ret en kursushåndbog,der indeholder nye 
basisprinciper og -modeller for cricket 
træning,bl .a.en træningstimes principi
elle opbygning,organisation af klasseun 



Kursisterne,deres fire lærere (på flØjene) og de 20 drenge fra Glostrup og Svanholm,der 
stod til rådighed som "forsøgskaniner" under den afsluttende eksamen i Idrættens Hus er
her fotograferet af Søren Roland,Glostrup,der også har stået for forsidebilledet,hvor
Poul TransbØl,Svanholm,siger til sine "elever" fra Glostrup,at "sådan" skal de gøre. 

dervisning og af gruppeundervisning,op
bygning af træning i kastebåse (øvelses 
og instruktionsnet),praktiske eksempler 
på organisering af klasse- og gruppeun
dervisningstime,praktiske eksempler på 
konstruktion af en træningstime,litte
raturlister o.s.v. 
Under kurset blev der lagt vægt på kur 
sisternes evne til at undervise efter 
de indlærte modeller og på at kursister 
ne forstod at omsætte træningstimens or 
ganisation i praksis med en sondring i 
mellem opvarmningsaktiviteter,hovedak
tivitet og afsluttende aktivitet,lige
som den naturlige sammenhæng mellem de 
forskellige undervisningsprinciper og
så skulle være i orden. 

TEKNISK FORTROLIGHED 

Kursisterne underviste hinanden under 
instruktørernes kontrol .De fire instruk 
tører havde hver sin gruppe at arbejde 
med. 
Det var dog et klart handicap,at ikke 
alle kursister havde deltaget i instruk 
tørkursus 2,idet mange af dem ikke var 
fQrtrolige med alle tekniske øvelser i 
detaljerne.Det er nemlig vigtigt at ken 
de en teknisk øvelses såkaldte "coaching 
points" (d.v.s.trænings- og instrukti-

onsfaser),Følgende eksempel siger måske 
lidt om detaljernes betydning: 
Coaching points for on-drive for en høj 
re hånds spiller:l.Tilbagesving med bat 
bat skal pege mod anden )slip for ikke 
at spille på tværs af boldens retning. 
2.Venstre skulder må-ikke åbnes,men skal
søges "lænet ned" mod bolden,derved for
hindres,at der spilles for meget på
tværs af bolden.3.Venstre fod skal frem
hvor bolden pitcher,for at balancen i
slaget kan bevares,4.Før,under og efter
slaget skal hoved og øjenniveau være li
ge og vandret for at sikre,at bolden
"times" på bedst mulig måde.5.Boldens
eftersving skal gå i samme linie,som bol
den spilles,uanset om der anvendes et
"checkswing- eller fullswing-drive".6.
Bageste fod rører akkurat pitchen med y
derste fodled uden at foden vipper "o
ver" ,d. v.s .at hælen ikke må bevæges til
mere end lodret.Dette sikrer at balancen
bevares.Hvis foden vipper over,er det
som regel tegn på,at bolden har været
spillet på tværs af retningen fra bowler
?.Bolden skal spilles langs jorden.Hvis
højre hånd "fører" battet for meget,er
det som regel tegn på,at bolden slåes i
luften.Derfor br�g venstre hånd til at
styre battet med.
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Så mange detaljer skal der lægges vægt 
på,bare i en enkelt øvelse. 

ØVELSER,INSTRUKTION OG UNDERVISNING 

Som eksempler på,hvad deltagerne øvede 
med organisation af træningstimer,klas
setimer og gruppeundervisningstimer 
kan nævnes: 
Klassetime,indendørs: 
Bowlingens grundbevægelser (grupper på 
op til ca.24 deltagere),hvor man søger 
at indøve tilløb og aflevering,svarende 
til de såkaldte fem bowlerpositioner. 
Som opvarmningsaktivitet brugtes løbe
øvelser omkring disse grundbevægelser, 
herunder spring fra venstre ben og lan 
ding på højre fod.Hovedaktiviteten var 
bowling med og uden bold parvis overfor 
hinanden med gennemgang af de fire posi 
tioner fra balancestilling over lige
vægt og aflevering til follow-through. 
Som afsluttende aktivitet brugtes kon
kurrencebowling,parvis,fra balancestil
ling til kridtmærkede målområder,Parret 
med flest træffere er vinder•; 
Gruppeundervisningstime,indendørs: 
Intervaltræning (parvis i samlet gruppe 
på 12) hvor man søger at kombinere in
tervaltræningens fordele med tekniske 
cricketøvelser. 
Deltagerne var frit stillet m.h.t.op
varmningsaktivitet - formålet var at 
stimulere åndedræt og smidiggøre musk
ler m.v.Hovedaktiviteten lå i dette til 
fælde på 6 forskellige intervaltræ
ningsøvelser,udført parvis med 60 sekun 
der pr.øvelse,nemlig løb mellem gærder, 
kast med bold mod væg,skiftevis greb og 
kast med højre og venstre hånd,indstik 
og løb mod bold,indstik,løb efter bold 
- begge med en væg som målområde,hække
løb over lave bænke,springe fra venstre
og lande på højre fod,bowling efter mål
område med fast tilløb.
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Efter disse seks øvelser er deltagerne 
normalt så udmattede at den afsluttende 
aktivitet kan bestå i en samlet gennem 
ganq af resultaterne sammenholdt med 
de resultater,der blev opnået,sidst da 
dette program blev gennemgået. 

BASE- OG NETTRÆNING 

Også organisering af træning i kastebå
se og nets blev gennemgået og øvet i de 
taljer.Træning i net er som bekendt et 
område,hvor danske cricketspillere ikke 
er tilstrækkeligt disciplinerede til at 
træningen bliver effektiv,så mange af 
kursisterne måtte arbejde hårdt for at 
indlære de forskellige modeller,fortæl
ler Ole HUckelkamp. 
Kursisterne gennemgik principerne for 
instruktionsnet og øvelsesnet og lærte 
som instruktører at 11styre 11 grupper på 
ca.6 spillere,så gruppedeltagerne kan 
udnytte en kort træningstid bedst mu
ligt. 
Kursisterne underviste hinanden om og 
om igen,til modellerne var indlærte.Det 
er meget vigtigt at der skelnes mellem 
de to typer nets:Instruktionsnet er be
tegnelsen for den træningsmetode,der 
er bedst anvendelig for uøvede spille
re samt yngre drenge og lilleputter,idet 
instruktøren anvender megen tid på at vi 
se og demonstrere øvelser ved stikbold
træning,hvor dette skønnes nødvendigt 
for at vise nye færdigheder.· 
Derimod anvendes betegnelsen øvelses
net h·vor der arbejdes med øvede og mere 
erfarne spillere,idet instruktøren sør
ger for at lade gærdespiller og bowler 
arbejde kontinuerligt og kun selv kom
mer med enkelte gode råd,opmuntrende 
tilråb O i S.V.

SIKKERHEDEN I TRÆNINGEN 
Kursisterne gennemgik også alle princi-

Claus Hansen,Nyk.M.er her "op

pe" i det,der i instruktions

sproget kaldes instruktionsnet, 

Drengene fra Glostrup instrue

res af Claus Hansen,der samti

dig instrueres i,hvordan man 

skal i,1struere. 



per for sikkerhed ved arbejde og træ
ning i nets,idet det er af overordent
lig stor betydning at gærdespilleren al 
tid bruger skinner,handsker og skridt
beskytter,at bowleren altid vender an
sigtet mod gærdespilleren.Desuden er u
re,ringe o.lign.bandlyst i nettrænings 
områder.Også mere generelle principer, 
f.eks:hvor og hvornår gærdespilleren
skal samle boldene op,hvor mange bowle
re der skal bruges til et net ad gangen
o.s.v.blev øvet.
Kursisterne kom også på en 60 minutters
skriftlig prøve,hovedsageligt med spørgs
mål fra den udleverede håndbog,men også
med praktiske emner,såsom markopstillin
ger m.v.før den afsluttende eksamen.

EKSAMEN 

Eksamenen som cricketinstruktør bestod 
af l)en 15 minutters praktisk prøve på 
opbygning af en træningstime.Til prøver 
ne anvendtes cricketdrenge fra klubber
ne Glostrup og Svanholm.Kursisterne skul 
le demonstrere evne til at organisere en 
træningstime,opdelt i opvarmning,hoved
aktivitet og afsluttende aktivitet,helt 
organiseret efter eget valg.Kursisterne 
skulle også udvise myndighed og evne 
til at demonstrere tekniske øvelser. 
2)15 minutters praktisk prøve i instruk
tionsnet som instruktør for 6 drenge.Kur
sisten skulle igen vise evne til at or
ganisere,vise myndighed og evne til at
demonstrere de tekniske øvelser.Ved in
struktionsnettet blev der endvidere
lagt stor vægt på at kursisten som in
struktør kunne påpege og finde fejl hos
gærdespillere og bowlere og behandle så
danne problemer på rette måde efter de
indlærte modeller.

NIVEAUET 

Ved bedømmelserne var der kun to mulig
heder,nemlig "bestået" eller "ikke-be
stået",men for den ene halvdel af kur
sisternes vedkommende blev der foreta
get en prøvebedømmelse,for om muligt at 
give karakterer i de kommende år. 
Bedømmelsen blev foretaget efter 13-ska
laen og gav i gennemsnit for de 10 bedøm 
te kursister følgende gennemsnit: 
Klassetime:Organisation 6,3,myndighed 
7,4,demonstrationsevne 7,4.Instruktions
net:Organisation 7,2,myndighed 7,0,de
monstrationsevne 7,2. 
En enkelt kursist havde fire 10-taller 
og to 12-taller i bedømmelsen,de øvri
ge lå gennemgående på 6-8 med seks 6-
taller som det laveste.Ole HUckelkamp 
mener på baggrund heraf at niveauet for 
at bestå vil ligge omkring 6,hvis den 
ovennævnte bedømmelse skal videreføres. 

Som helhed kan siges at deltagerne gik 
op i kurset og eksamen med liv og sjæl 
både hvad angik de skriftlige og de 
praktiske prøver. 
De reaktioner,som instruktions- og kur
susudvalget har fået indtil nu,har væ
ret overordentligt positive,så instruk
tionskursus 3 vil fortsætte også i 78, 
hvor deltagerne så blot må regne med at 
kravene vil stige i takt med tallet af 
uddannede instruktører,hvilket gerne 
skulle medføre,at instruktører og træ
nere i fremtiden kan blive endnu bedre 
rustede og dermed tilføre dansk cricket 
en større og større bredde,slutter Ole 
HUckelkamp. 

BREVE FRA LÆSERNE BREVE FRA LÆSERNE 

VEDRØRENDE REPRÆSENTANTSKABSMØDET 

Jeg vil gerne hermed opfordre bestyrel 
sen til ,før næste repræsentantskabsmø
de at fremsende et noget mere forenk
let oplæg vedrørende forslag til lov
ændringer. 
På repræsentantskabsmødet i Odense 
tror jeg ikke,der var mange,som var 
klare over,hvilke forslag,der blev dis 
kuteret og hvorfor.Jeg har aldrig ople 
vet et mere forvirret og usammenhængen 
de repræsentantskabsmøde. 
Jeg vil gerne foreslå følgende oplæg 
til forslag til lovændringer,vist ved 
følgende eksempel: 
Lov nr,4711 
Lyder i øjeblikket således:-Nuværende 
tekst ... , 
Ændringsforslag nr.l til lov nr.4711 
lyder således:(Tekst)�- ., 
Kommentarer til ændringsforslag nr.l: 
(Tekst) .. ,. 
Ændringsforslag nr.2 til lov nr.4711 
lyder således:(Tekst) .... 
Kommentarer til ændringsforslag nr.2: 
(Tekst) ... � 
Lov nr.4712 
Lyder i øjeblikket således o.s,v. 
Jeg er sikker på

1
at havde ændringsfor 

slagene været fremlagt på denne måde, 
havde mange flere været klare over, 
hvad der blev diskuteret og hvad der 
blev stemt om i Odense.Man kunne lige 
ledes kræve samme formuleringer for 
ændringsforslag fremsat af andre end 
bestyrelsen. 
Med hensyn til cricketlovene mener jeg 
at de bør genoptrykkes en gang om året 
eller i det mindste hvert andet år. 

P.W.Jensen 
Chang 
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INTERNATIONAL CRICKET: 

Breartey 
lo sidst ... 

Mike Brearley fejrer her sejren over 

Australien i den 2.test i 1977 sammen 

med fra v,Alan Knott,Bob Woolmer og 

Derek Underwood. 

De smilede ad hans kasket med stålfor� 
stærkninger ned langs tindingerne,og de 
sagde.at han var for gammel.Men nu må 
enhver indrømme at John Michael Brear
ley (35 år) blev den,der lo sidst. 
Brearley er i øjeblikket taget på cric 
ket- 11korstog 11 for at være anfører for 
England mod Pakistan og New Zealand - u 
den de engelske 11superstars 11 Tony Greig 
Alan Knott,Bob Woolmer og Derek Under
wood,der er anderswo engagiert,nemlig i 
supertestserien i Australien,hvor de jo 
har solgt sig til Kerry Packer med hvad 
deraf følger for deres cricketmæssige 
fremtid.Brearley er taget afsted i køl
vandet på den store jubel over den en
gelske destruktion af australierne og 
tilbageerobringen af 11The Ashes". 
Som anfører for Middlesex - county-mes
tre to år i træk - er det gyldne tider 
for Mike Brearley. 
Men belønningen·er kommet til ham længe 
efter,at den blev forudset.For det er 
12 år siden Brearley først blev nævnt 
som Englands kommende anfører.Som så 
mange andre af Englands store spillere 
startede hans karriere på Cambridge u
niversitetet,hvor han blev en af de 
mest succesrige cricketers,dette tradi 
tionsrige universitet har fostret,og 
det siger ikke så lidt.Han tildeltes al 
lerede sin "blue",d.v.s.den kasket,som 
spillere,der deltager i matchen 0xford
Cambridge,får,det første år han spille
de for Cambridge,nemlig i 1961.Han var 
anfører for universitetsholdet i 1963-
64 og opbyggede en rekordscore på 4310 

points med et gennemsnit på 38,48.Han 
blev valgt som Englands bedste unge 
cricketer i 1964 og var i 1964-65 med 
England i Sydafrika under Mike Smiths 
anførerskab. 
Brearley klarede sig skidt på turen.Mis 
tede interessen for cricket og koneentre 
rede sig om sine studier.Han tog en ef
teruddannelse i psykoanalyse og filoso
fi på University of California.Han var 
på nippet til at gå ind i en universi
tetskarriere,da han blev bedt om at væ
re anfører for 1

1 Young England" {d.v.s. 
spillere under 25 år) på holdets tur 
til Indien og Pakistan. 
Brearley accepterede og havde den per
sonlige triumf at score 312 point not 
out mod North Zone i Indien.I den ef
terfølgende turrapport sagde han beske
dent;-Det var som Alice i Eventyrland. 
Bl.a.havde jeg held med et utroligt 
sluggeri og lavede 150 på halvanden ti
me efter the". 
Men trods dette var Brearley fortsat ik 
ke blevet narret tilbage til cricket. 
Han blev ansat som lektor i filosofi 
ved universitetet i Newcastle. 
Men Middlesex manglede ham.Man ti1bød 
ham anførerskabet for grevskabsholdet 
og Brearley besluttede at give cricket 
endnu en chance.Han overtog et aldren
de hold og fik langsomt form over det. 
Men også hans eget gærdespil modnedes. 
Mike Brearley viste sig at være en mand 
der spiller sin cricket næsten på vi
denskabelig vis,men sådan skal det jo 
næsten også være med hans baggrund. 
Han er ikke den rype,der råber op i ti
de og utide,men når han virkeliq føler 
der bør tales ud,gør han det.Han var så
ledes en af dem,der kritiserede MCC stær 
kest for behandlingen af en af de mest 
kontroversielle affærer i crickethisto
rien,nemlig d-0liveira-sagen,som førte 
til at England aflyste turen til Syda
frika,der ikke siden har deltaget i in
ternational cricket på testplan. 
Som gærdespiller er Brearley ikke den 
type,der vinder massernes hjerter.Men 
Mangelen på umiddelbar elegance tilgi
ves let,når man fører sit land til sejr 
over "The Aussies" og hjemtager "The 
Ashes 11 efter alle de forhånelser som 
australierne cricketrræssigt har givet 
England i de senere år. 
Brearley blev anfører for England i 
sommer,da den engelske UK lod Tony 
Greig dumpe på grund af dennes tilknyt
ning til The Packer Show.Derefter er 
resten opfyldelsen af den ambition,Mi
ke Brearley satte sig,da han ofrede sin 
universitetskarriere for.hvad cricket 
kunne give og byde ham. 
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De nye regler for 
turneringspoints 
Med de ændringer,der på repræsentant
skabsmødet blev godkendt,skal kamper

i

e 
i 1978 vurderes efter følgende system 
idet den sædvanlige rangering med kvo 
tient,d.v.s.tallet af turneringspoint 
divideret med tallet af spillede kampe 
fortsat gælder: 

Færdigspillede kampe kan ende: 
A 8-0
B 8-1
C 4-4
Ikke-færdigsp.kampe kan ende: 
D 6-1
E 3-3
Ikke-færdigsp.l .halvlege ender: 
F 3-1

Turneringspointsene fordeles på følgen 
de måde: 
A Holdet,der vinder med en halvleg el
ler efter færdigspillet kamp,får 8 po
ints,taberen 0 points. 
B Holdet,der vinder efter færdigspil
let kamp,får 8 points,taberen får l po 
ints,hvis dette hold førte efter l. 
halvleg. 
C Hvis holdene står lige efter færdig
spillet kamp,får de begge 4 points. 
D Det hold,der forer efter l .halvleg 
får 6 points,taberen l points. 
E Hvis holdene står lige efter l.halv 
leg,får de begge 3 points. 
F Det hold,der har været først ved gær 
det og derefter holdt modstanderen un
der 80 pct.af egen score,eller som har 
været sidst ved gærdet og nået 80 pct. 
af modstanderens score,får 3 points. 
Modstanderen får l points. 
Den ændring til de regler,der var fo
relagt i november-nummeret af Cricket 
og som blev vedtaget på repræsentant
skabsmødet,går ud på at der kun udde
les points i en kamp,enten når l.halv 
leg har fået en afgørelse eller den 
fulde spilletid på 6 3/4 time er brugt 
Er en af disse betingelser ikke opfyldt 
regnes kampen som ikke spillet. 
Arsagen til ændringen er ønsket om at 
det ikke skal være regn,der f.eks.ef
ter 5 timers spil bliver afgørende for 
hvordan 4 turneringspoints fordeles. 

Landspokal
programmet 
Kamp 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

35 
36 
37 
38 

39 
40 

41 

nr. Spilles senest 16.april 

Slagelse I-Svanholm III 
AB II-Roskilde 

Ringsted I-Svanholm I 
Køge Il-Sorø 

Svanholm II-Ringsted II 
Arhus I-Kerteminde 

Hovedgaard-Skanderborg I 
Esbjerg II-Kolding 

Skanderborg II-Herning 
Viborg-Chang 

Spilles senest 23.april 
Vinder kamp 1-Soraner 

Vinder kamp 2-Slagelse II 
Vinder kamp 3-AB I 

Vinder kamp 4-Glostrup II 
Vinder kamp 5-Glostrup I 

Frem I-KB I 
Nyk.F-KB II 

Frem II-Køge I 
Vinder kamp 6-Fredericia 

Vinder kamp 7-B 1909 
Vinder kamp 8-Esbjerg I 

B l913-Horsens 
Vinder kamp 9-AAB 

Vinder kamp 10-Arhus II 
Holstebro-Nyk.M 

Hjørring-Silkeborg 

Spilles senest 30.april 
Vinder kamp 11-Vinder kamp 16 
Vinder kamp 12-Vinder kamp 17 
Vinder kamp 13-Vinder kamp 18 
Vinder kamp 14-Vinder kamp 15 
Vinder kamp 19-Vinder kamp 21 
Vinder kamp 20-Vinder kamp 22 
Vinder kamp 23-Vinder kamp 25 
Vinder kamp 24-Vinder kamp 26 

Spilles 4.maj 
Vinder kamp 30-Vinder kamp 27 
Vinder kamp 29-Vinder kamp 28 
Vinder kamp 31-Vinder kamp 32 
Vinder kamp 34-Vinder kamp 33 

Spilles senest 5.juni 
Vinder kamp 36-Vinder kamp 35 
Vinder kamp 38-Vinder kamp 37 

Spilles 11.juni 
Vinder kamp 40-Vinder kamp 39 

. 
Skive Folkeblads bogtryk offset 




