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Buus ny landsholdsanfører: 

Hvad dansk cricket angår i international sammenhæng er 
der sket to personskifter.begge nødvendiggjort af den 
vending sagerne tog i .1977. Formanden for sen i orho 1 denes 
udtagelseskomite.Finn Nistrup,nedlagde sit hverv p.gr. 
af manglende tid og senior-landsholdets anfører Henrik 
Mortensen meddelte forbundsbes tyre 1 sen ,at han ikke var 
til disposition for landsholdet i 1978. 
Som nye medlemmer af UK valgtes på repræsentantskabsmø
det Jørgen Jønsson og Mogens Christensen og UK har si
den konstitueret sig med Jørgen Jønsson som formand. 
Komiteen har desuden drøftet emner til anførerskabet på 
landsholdet - valget er faldet på Klaus Buus,AaB,der 
har accepteret. 
Den nye anfører behøver næppe en nærmere præsentation. 
Han er den spiller som næst Carsten Morild har været på 
landsholdet flest gange.nemlig 20 siden debut·en i 1961 
mod Skotland i Glasgow.Hans determinerede gærdespil har 
ofte bragt ham gode landsholds- såvel som klubresulta
ter.Hans bedste internationalt er 75 not out mod Kenya 
for bare to år siden og han spiller med et så pænt gen
nemsnit som 19,21 på landsholdet. 
Buus,der nu spiller for AaB,har tidligere spillet for 
såvel Chang som Hjørring og begge steder betydet særde
les meget for klubberne og med sin intense og samvittig 
hedsfulde indstilling til sporten synes der ikke tvivl 
om,at UK har gjort et fornuftigt valg. 
Spørgsmålet er så,hvem der skal med ham på årets uden
landstur,der starter med en kamp mod Marylebone Cricket 
Club på Lords 17.juli og slutter med landskamp mod Ir
land i Dublin i dagene 27.28 og 29.juli. 
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14 dages trip 
Man regner med at udtagelsen af landsholdet vil ske i 
forbindelse med afviklingen af årets pokalfinale 11.ju
ni.Ialt 14 spillere skal afsted og foreløbig har UK fo
respurgt ialt 28 spillere om de er istand til at reser-
vere anden halvdel af jul i til cricket.DCF spiller jo - ,.,; 
nemlig også mod holdene fra BAOR og RAF i juli. 
De 28 spillere i brutto-truppen er Klaus Buus,Henning 
Olesen,Erik Westergaard,Carsten Morild og Claus Morild 
alle AaB,Fl emmi ng Søegaard ,Morten Peters son ,Mi chae 1 Pe
tersson ,01 e Mortensen og Lars Hansen.alle Svanholm,Pe
ter Palle Klokker og Flemming Dalager,B 1909,Bjarne Jen 
sen og Claus Hansen ,Nyk .M. ,Steen Thomsen og Per Hansen, 
Glostrup.Niels Talbro,Ole Beir Andersen og Bent Rossen, 
alle AB,Jens Priis og Keld Kristensen,Skanderboro,Jan 
Hansen,Ringsted,Torben Skov Nielsen,Chang,Jesper�Morild 
og Niels Chr.Elefsen,Hjørring,Jørn Beir Andersen,Arhus. 
Bjarne Rasmussen,Silkeborg,og Benny B.Nielsen,Køge. 
Ovenstående navne er,bortset fra Klaus Buus· ,anført i 
vilkårlig rækkefølge og selvfølgelig kan det ikke ude
lukkes at der i første del af turneringen viser sig 
spillere med så gode resultater.at det vil være natur
ligt at inkludere dem i brutto-truppen også. 

SPÆNDENDE LANDSKAMP-TUR 
Landsholdets udenlandsrejse bliver formentlig særdeles 
spændende.Der er afgang 16.juli og dagen efter spilles 
som sagt en endages-match mod MCC ,der har revanche til 
gode efter de store tæv.det engelske hold måtte tage i 
mod i kampen i Nykøbing Mors for to år siden.Nå,vi skal 
nok ikke prale for meget - det var første gang nogensin 
de,vi var istand til at slå et MCC-hold.Men under alle 
omstændigheder - det bliver en oplevelse at komme til 
at spille på Lord·s. 
Efter matchen i London går det nordpå til Durham Coun
ty oppe ved den skotske grænse.Kommunaldirektør Erling 
Froulund,Nakskov,har været virksom overfor de kommunale 
myndigheder her,idet der er venskabsforbindelser mellem 
Durham og det lollandske og alt tyder på at det danske 
hold skal få en god modtagelse her. 
Det danske hold skal opholde sig i området i en uge fra 
den 18.til den 25.juli,hvorunder der bl .a.er bebudet 
mod�agelse hos Durhams borgmester og mulighed for sight 
seeing,bl.a.til den romerske mur,der i sin tid dannede 
grænsen mod de vilde skotter og til byen York,hvor dan
skere jo før har været.Ind i mellem bliver der selvføl
gelig også tid til at spille cricket,hvilket jo er ho
vedformålet.Der regnes med en række en-dages-kampe i 
området.Danskerne skal indkvarteres på det 900 år gam
le Durham Castle,der dog næppe fremstår i sin oprinde
lige skikkelse fra 1072! 
Fra Nordengland går turen så til Dublin,hvor det dan
ske cricketlandshold sidst var for fem år siden og kun 
ne rejse hjem med en sæk på en halvleg og 130,så der er 
noget at hævne.Landskampen er det femte møde mellem de 
to lande.Irland vandt som nævnt i Dublin i 1973,mens 
kampene i Cork i 1970. i Al borg 1971 og i Ringsted 1'§°75 
alle endte uafgjort - senest med Danmark som den be,re
part med 182 og 150 f.6 mod irernes 104 og 109 f.7. 
KÆRE KENDTE GÆSTER 
British Army On Rhein og Royal Air Force er kære.vel
kendte gæster for dansk cricket og dem bliver der også 
lejlighed til at møde i år - forventeligt med alle sejl 
sat til efter den gode behandling det danske DCF-mand
skab fik i Rhin-dalen sidste år. 
BAOR og_RAF rejser i år samlet til Danmark og besøget'. 
tager sin begyndelse 6.juli.Her spiller BAOR i Skander 
borg mod l.divisionsholdet der,mens RAF spiller i Glo
strup mod de nybagte 1.divisionsspillere.8.juli mødes 
de officielle DCF-hold - der skal nemlig udtages to -
med gæsterne henholdsvis BAOR i Skanderborg og RAF på 
Brøndby stadion. 
Det engelske besøg slutter med klubkampe - BAOR spil
ler mod B 1909 på Odense stadion og RAF møder Svan
ho�m,før de to �ngelske_hold mødes i Sønderjylland og
reJser �amlet t�lbage til deres baser og garnisoner. 
Der er ingen tvivl om at dette arrangement kan blive 



 

til Lonis, Durham og Dublin 
givtigt,måske ikke mindst for spillere,der måske el
lers ville stå i venteposition eller i 2.række,hvis 
der kun skulle udtages de 14 til A-landsholdet. 
BAOR·s besøg i Skanderborg hænger sammen med Skander
borg Boldklubs 80 års jubilæum.I sarmie anledning har 

Evald Møller & Co.ikke ligget på den lade side.Der er 

forberedt et stort og spændende jubilæumsprogram,både 
i de andre sportsgrene,klubben beskæftiger sig med,og 
især i cricket. 
_30.juni ,l.og 2.juli spiller SB nemlig mod sine ven
skabsklubber Erratics,Oxford,og VBB,Berlin.Holdet fra 
Vestberlin kormier til Skanderborg allerede ved ugens 
start og der er planlagt en træningskamp mod SB samt 
en kamp mod et udvalgt dansk "Forty-hold" ,så der vil 
vil så absolut være international cricket at se i Skan
derborg.Iøvrigt mere om SBs jubilæumsarrangement senere. 

DET VESTTYSKE MESTERSKAB M.M. 

Blandt gæsterne i Skanderborg vil være Henry Buhl,Husum, 
der har forvarslet sin ferie i det midtjyske i den pågæl 
dende periode.Buhl vil dog have mødt spillerne fra VBB 
tidligere - han og præsidenten for VBB,hr.Kurt Rietz og 
Buhl har aftalt,at man jo også bør se at få afviklet det 
uofficielle vesttyske mesterskab i cricket. 
Bortset fra militærholdene eksisterer der nemlig kun tre 
cricketklubber i Vesttyskland - to i Vestberlin samt Hu
sum CG.Da VBB er den bedste af de to berlinske klubber, 
er det tanken at VBB "på vejen op" til Skanderborg hol
der ind i Husum og spiller den anden kamp om mesterska
bet.Den første skulle gerne finde sted i midten af maj, 
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hvor det er meningen at Husum skal til Vestberlin. 
Men tyske cricketgæster bliver ikke de eneste gæster på 
danske cricketbaner i år - efter planen skal klubben Op
timists CC på en før-sæsontur spille mod Sorø,Ringsted 
og Slagelse.Optimists kommer fra et sted,man måske af 
alle steder ville gætte på sidst,nemlig Luxembourg.Hol
det er sammensat af cricketspiller ved de forskellige 
internationale organisationer,bl.a.i forbindelse med EF 
og der er iøvrigt næsten et dusin hold i Luxembourg og 
Belgien - alle befolket med spillere fra de internatio
nale organisationer.Sporten fik et lift,da England og 
Irland trådte ind i EF,men også en enkelt dansker blev 

der plads til på holdet,nemlig Ib HUckelkamp,og det er 

ham,der har formidlet det sjællandske besøg - vi håber 

i næste nummer at kunne berette mere om,hvordan det løb 
af stabelen. 
Og fra Mellemeuropa nord på - Stockholm CC håber at kun 
ne gennemføre sit traditionelle pinsebesøg i Arhus og 
måske bliver der også tale om afstikkere til Grenå el
ler Silkeborg. 
En anden venskabsforbindelse er knyttet mellem Chang 
og Geteborg.Det er meningen at Goteborg CC skal spille 
i Alborg i weekenden 8,-9.juli.I den følgende uge kom
mer et udvalgt svensk hold til Al borg og det udvalgte 
hold siges at repræsentere det nærmeste,man kan komme 
et svensk cricketlandshold i dag. 

Ungdomsspillerne,der høstede så store triumfer i sidste 
års nationsturnering i England,skal i år afvikle deres 
�,andskampmellemværende på dansk grund. 
Modstanderen bliver Holland,der i juli gæster Danmark 
med et ungdoms- og et drengelandshold.Den 26.juli spil
ler ungdomslandsholdet (d.v.s.juniores og l.års seniores 
en 50 overs kamp i Nykøbing Mors,mens drengelandsholde
ne gør det samme på Liseborg i Viborg. 
Så "bytter man gårde" ,således at ungdoms landsholdene 
afvi.kler deres to dages landskamp 27.og 28.juli i Vi
borg,mens drengelandsholdene spiller to dages landskamp 
i Nykøbing Mors 27.og 28.juli. 

Om aftenen den 26.juli vil alle fire hold være samlet 
til en lille festlighed i Viborg. 
!øvrigt er det jo slet ikke alt,hvad der foregår op ung
domsfronten ud over turneringerne.17.og 18.juni holder
Glostrup CC sit efterhånden "verdensberømte" drengestæv 

ne og i dagene efter er der landsdelsstævne for drenge
og l.års juniores i Brøndbyerne.Det holdes 19.og 20.ju
ni.I ugen 13.-20.juli skal DCFs udvalgte juniorhold på
tur i Essex,hvor der også vil blive rig lejlighed til
at røre bat·ene.
Midt i september er det så meningen at udvalgte jyske
og sjællandske juniorhold skal spille mod mandskaber 

fra "Forty-cl ub".

DE GAMLE PA TUR 

Foruden A-landsholdet skal andre danske hold på tur.Det 
gælder bl.a.DCFs udvalgte juniorhold som i tiden 13.-
20.juli skal på turne i Essex.Vi håber senere at kunne
berette flere detaljer om det besøg.
I slutningen af juli drager de "gamle" af.Trekantturne
ringen mellem de engelske,hollandske og danske forty
hold finder nemlig sted i Oxford, i dagene 25.-27.juli.
De danske spillere,med Axel Morild og Evald Møller i
spidsen har planer om en bustur med start fra Hjørring
allerede 21.juli og med kamp i Holland,før man krydser 

Kanalen.Hjemkomsten bliver omkring 29.juli ,men begge
de nævnte står gerne til rådighed med yderligere detal
jer,idet man håber at så mange vil melde sig til turen
at man kan få bussen fyldt.
Forty Club regner iøvrigt med at slutte sæsonen 16.sep
tember,hvor der i Skanderborg og et sted på Sjælland
skal spilles kampe mod udvalgte jyske og sjællandske
juniorhold.Og med de ca.100 medlemmer Forty-club har i
dag,må det være muligt at stille nogle slagkraftige
hold på benene,både her og mod Englands XL-club samt
Still Going Strong fra Holland. ola.

I den første landskamp mod Irland i Cork,hvor dette bil 
lede blev taget i 1970,klarede Danmark uafgjort.Hvordan 
går det i år? 
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INDE-DM 

Changs juniormestre indendørs.Fra v:Kim Olesen,Gert 
Christiansen,Peter Nørgaard,John Tørring,Niels Bindslev 
(anf),Carsten Strandvig og Ronnie Jørgensen.(Foto:Søren 
Roland ). 

Bredden bliver bare bedre 
Der var en ret imponerende bredde over årets inde-DM for 
ungdomsspillere.Stævnet blev,traditionen tro,holdt i de 
tre Glostrup-haller med Glostrup CC som vært. 
Samtlige kampe gik næsten "tiden ud",d.v.s.to gange 15 o 
vers.Det beviser,at gærdespillerne har teknik nok til at 
holde sig inde,hvilket indendørs kræver et ret så lodret 
bat.Samtidig var pointsscoringen ofte livlig,uden at det 
kunne begrundes i dårlig kastning. 
Man blev lyk,keligvis forskiinet tor negativt spil ,som et 
par hold har benyttet det under de indledende kampe og 
som man har set glimt af ved tidligere inde-DM'er.Her er 
observeret skæv kastning leg-siden til en leg-mark.Accep 
teres det,vil det være inde-crickets død i løbet af kort 
tid. 
De to dommere i den første juniorkamp.Peter Hargreaves 
og Steen Thomsen tog konsekvent og hurtigt fat om nælden 
I lighed med,hvad der sker i overbegrænset cricket i Eng 
land,blev der ført en meget stram kurs i form af domme 
for "udenom" og det fratog kasterne lysten til øde læggen 
de leg-teorier.Sligt sker selvfølgelig også oftest i ju
niorrækken,hvor det er ret så rutinerede herrer,der fø
rer sig frem. 

JUNIORRÆKKEN 

Helt i særklasse var Changs juniorhold.Det vindende hold 

bestod af John Tørring,Carsten Strandvig,Niels Bindslev, 
Gert Christiansen,Kim Olesen og Peter Nørgaard.De brokke 
de sig over præmierne,som de havde set tilsvarende før, 
men det er jo svært for DCF at finde på nogle nye hvert 
år,når det samme hold går suverænt op gennem ungdomsræk
kerne. 
Changs hold er først og fremmest bredt - bl.a.behersker 
spillerne spin-bowling.hvilket ikke er hverdagskost i 
ungdomsrækkerne.Men halvlege på 82 f.3,98 f.4 og 91 f.5 
viste en gærdeside så homogen,at konkurrenterne hurtigt 
faldt håbløst bagud i scoringstempo. 
Den moralske finale stod måske allerede i den første af 
kampene,hvor Chang vandt en sikker sejr over Esbjerg.De 
vestjyske spillere forekom dog ikke særligt skikkede til 
indendørs cricket.Særligt var det oplagt,at holdets kon
centrationsevne slet ikke stod mål med Changs. 
Flere af de navne,som Esbjerg må satse på i fremtiden, 
var med - men man må da håbe,at de hurtigt finder ud af 
at cricket kræver en seriøs indstilling både før og un
der kampene og at man ikke kan leve på,at man har været 
en brandgod drenge- eller lilleputspiller. 
Esbjerg endte på sidstepladsen,hvilket var passende -
ri1en holdet er talentmæssigt i klasse med Changs.Sorø, der 

tightecte virkelig godt,fik sig en velfortjent andenplads 
Flere af spillerne har måske ikke de helt store anlæq, 
men man kommer langt med viljen.Svanholm blev tredie.Hol 
det har to lovende gærdespillere i Kim Neerup og Kim Lar 
sen,men mangler bredde. 
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Resultaterne: 
Chang 82 f.3 vandt over Esbjerg 44 f.5 (Kim Olesen 3 f. 
17). 
Svanholm 78 f.5 (Kim Neerup 25+) vandt over Sorø 75 (A
lex Olsen 27,Niels Maigaard 3 f.11). 
Chang 98 f.4 vandt over Sorø 62 f.5 (Niels Bindslev 3 
f. ll).
1Esb_jer_g 93 f.5 (M.Seider 26+) vandt over Svanholm 54 f.
5 (K.Neerup 25+,Kim Madsen 3 f.3).
Esbjerg 44 f.5 (Keld Andersen 3 f.18) tabte til Sorø 45
f.l.

Chang 91 (N.Bindslev 45,Carsten Strandvig 27,K.Neerup 3
f.6) vandt over Svanholm 55 f,5 (Kim Larsen 35).
Alle hold 3 kampe:Chang 6 pts,Sorø,Svanholm og Esbjerg
hver 2 pts.

DRENGERÆKKEN 

Drengerækken var den mest jævnbyrdige.Her var spænding 
til sidste bold�! sidste match mødtes Glostrup og AaB.I 
tilfælde af en meget stor sejr ville AaB have vundet mes 
terskabet,idet holdet så ville være kommet a points med 

Svanholm og Esbjerg og stået med den bedste difference. 
Men Glostrup,der endnu ikke havde vundet en kamp.ville 
dog ikke give sig frivilligt.Så det blev hurtigt klart, 
at AaB ikke kunne vinde tilstrækkeligt stort til at få 
den bedste difference. 
Så var spørgsmålet,om Esbjerg eller Svanholm skulle løbe 
m�d meste�skabet.For kom tre hold til at liqqe a points, 
ville EsbJerg være bedst.men kom kun Esbjerg og Svanholm 
til at stå lige på l .pladsen ville Svanholm løbe af med 

den. 
Glostrup vandt matchen over AaB med to stående gærder og 
dermed var Svanholms drenge vindere.Med god grund til at 
takke Glostrup. 
På forhånd måtte Esbjerg være favorit med Svanholm som 
værste konkurrent.Det var derfor overraskende at AaB be
sejrede Svanholm i en spændende indledningsmatch.At ål
borgenserne havde deres topscorer i Mr.Extra (19 ud af 
53) kan svanholmerne jo egentlig kun takke siq selv for.
De røg bagefter ud for 47.
Mere vandt AaB ikke - r.ien det er længe si den at klubben
har haft et hold med ved disse finaler og bl.a.i John
Hinqebjerg,Kenneth Hansen og Jørgen Stamhus har træner
Henning Olesen folk,han kan være stolt over.
Esbjerg havde drengerækkens mest konstante spiller i den
garderhøje Tim Jensen,der kun en enkelt gang mistede sit
qærde og ellers lavede de tilladte 25 points.
M�n Esbj�rgs kastning var knap så iøjnefaldende - 09 så
fik vestJyderne deres gærdesammenb�ud mod turneringens 
bedste kastehold Svanholm,der havde fire Esbjerg-gærder 
ude for omkring 20 og fik Tim Jensens gærde ved 45.Dem 
passerede Svanholm,takket være sine to bedste gærdespil
lere Jesper Larsen og Allan From Hansen.Sidstnævnte nåe-



de scoringsmæssigt næsten op på siden af Tim Jensen_,men 

var knap så lodret - hvilket sommetider ikke er nogen 
skade til ,hvis det skal gå hurtigt.Ellers bestod det 
vindende Svanholm-mandskab af den swingbowlende anfører 
David Olafsson og de to halvhurtige kastere Søren Hen
riksen og Lars Østergaard samt Thomas Fabrin. 
Glostrup blev båret af anføreren Jesper Sørensen,der er 
en fornuftig spiller,men også Claus Sørensen og Lars 
Mikkelsen gjorde det godt. 
Resultaterne: 
AaB 53 f.5 over Svanholm 47 f.5. 
Esbjerg 110 f.2 (Tim Jensen 28+,Lars Christiansen 25+) 
over Glostrup 62 f.5 (Claus Sørensen 27). 
Svanholm 99 f.4 (Allan From Hansen 41+,Jesper Larsen 

29+) over Glostrup 88 f.5 /Claus Sørensen 29). 
AaB 59 f.5 tabte til Esbjerg 61 f.4 (Tim Jensen 31+). 
Esbjerg 45 f.9 tabte til Svanholm 50 f.3 (Allan From 

Hansen 25). 
AaB 60 f.4 tKenneth Hansen 25) tabte til Glostrup 63 f. 
3. 
Alle hold 3 kampe:Svanholm og Esbjerg hv er 4 pts,Glo
strup og AaB hver 2 pts. 
LILLEPUTRÆKKEN 
Der var overordentlig mange lovende spillere i lilleput
rækken.Men såsnart man havde set lidt til Esbjergs hold 
følte man sig imidlertid overbevist om,at dem kunne in
gen slå.Og så var det endda lige ved at ske et par gan
ge all i ge vel . 
Allerede i den indledende kamp,der siden skulle vise 

sig at blive den afgørende.Her indledte Glostrup med 92 
på de tilladte 15 overs.Det er normalt en vindende sco
re,men ikke på denne søndag og i denne række.Lars Mik
kelsen og overraskelsen Jack Nielsen var mændene bag 
værtsklubbens store score,men siden gjorde iovrigt også 
Claus Sørensen det godt for Glostrup,både med bat og 
med bold. 
Men vestjyderne ville ikke stikke op for de 92 og på 1. 
ste bold i den 15.og sidste over passerede Esbjerg for 
tabet af kun to gærder.De to topscorere Jan Jensen og 
Lars Christiansen blev begge trukket efter at have pas
seret de 25 points,idet der er grænser for,hvor meget 

Svanholms vindere af drengerækken ved inde-DM .. St. fra 
v:Th�.Johan�essen,Jesper Larsen,Lars Østergaard,Søren 
Henr1ksen,s1ddende:Allan From Hansen David Olafsson (a) 
og Thomas Fabrin.(Foto:Søren Roland)'. 

der må scores i første omgang i ndendørs.Udover de nævn
te deltog på det vindende hold den ligeså lovende Kurt 
Knudsen,Per Jensen,Peer Jensen (besværligt med to af så 
ens et navn på samme hold),Leif Slipsager,Kent Jensen, 
mens Jean Kristensen,Søren Gaj og Kenneth Torp var med 
i udskiftningen. 
tr næste match kom de ivrige KB' ere - overraskelsen fra 
den københavnsk/sjællandske turnering - ud for en slem 
start med 42 mod Chang.Men ålborgenserne måtte have det 
sidste gærde ind og måtte hen i den næstsidste over for 
at score det vindende point,efter at stillingen havde 
været lige gennem tre maidenovers i træk. 
Mod Esbjerg havde Chang fået nerverne spillet væk og 
indledte med flotte 110 til trods for at klubbens bed
ste kort Jess Høgh fik sig et nul.Men Søren Nielsen, 
J�n Anke'. og Torben Klitgen imponerede.Det gjorde Es
bJ erg-sp1llerne dog også ved at score de vindende point 
på to overbevisende 5'ere i sidste over. 
Henrik Scheuer og Henrik Hansen gjorde det godt for KB 
men nok til gevinst hverken mod Esbjerg eller Glostrup 
va'. det ik�e.I matchen om 2.pladsen blev det til et nyt 
po1nts-org1e,da Glostrups Jack Nielsen og Claus Søren
sen .næsten uden støtte fra de øvrige passerede Changs 
104 i den næstsidste over.Begge spillere var kommet ind 
igen,da alle de øvrige var faldet. 

Resultaterne : 
Glostrup 92 f.3 (Lars Mikkelsen 28+,Jack Nielsen 28+) 
tabte til Esbjerg 93 f.2 (Jan Jensen 27). 
KB 42 f.6 (Henrik Hansen 27) tabte til Chang 45 f.5 (J. 
Høgh 30). 
Chang 110 f.6 (Torben Klitgen 44) tabte til Esbjerg 115 
f.5 (Jan Jensen 31,Kurt Knudsen 25).
KB 77 f.5 (Henrik Scheuer 32) tabte til Glostrup 79 f.5
(Lars Mikkelsen 28).
Chang 104 f.6 (Jan Anker 36) tabte til Glostrup 105 f.5
(Claus Sørensen 39,Jack Nielsen 34).
Esbjerg 105 f.6 (Kurt Knudsen 25,Lars Christiansen 25)
vandt over KB 91 f.5 (Martin Burridge 26).
Alle hold 3 kampe:Esbjerg 6 pts,Glostrup 4 pts,Chang 2
pts ,KB O pts.

Esbjergs sejrherrer hos lilleputterne ved inde-DM.Hol
det er:Jan Jensen,Lars Christensen,Kurt Knudsen,Per Jen 

sen,Kent Jensen,Leif Slipsager,Jean Kristensen,Peer Jen 

sen,Søren Gaj og Kenneth Torp.(Foto:Søren Roland). 

Ungdomsmesterskabeme 
vandtes af Chang, Svanholm 
og Esbjerg 

SØREN 
NISSEN 

til 

INDE-DM 
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Hal efter hal 
indtages 
nuaf 
cricketers 

I perioden 21.januar til 2.april blev der spillet over 
150 kampe i den københavnsk/sjællandske indendørsturne
ring,så der var fart på. 
Der var premiere på cricket i flere nye haller.En hal i 
Sorø blev taget i brug - der var lidt knapt med plads, 
men Sorø håber næste år at kunne få en større hal.I Kø
ge spillede man såvel i Boholte-hallen som i selve Køge 
hallen.Roskilde arrangerede for første gang indendørs 
stævne i Vindinge-hallen,mens Ringsted,der deltog i al
le rækker,måtte spille samtlige kampe ude,da klubben ik 
ke er så lykkelig at bo i en by,der har kunnet tage sig 
sammen til at bygge tilstrækkeligt med haller. 
Af sjællandske klubber med ungdomshold manglede kun hol 
dene fra Slagelse og Nykøbing F.Sidstnævnte deltog til 
gengæld i et par privat-arrangementer,bl .a.sammen med 
Næstved,der har fået tilgang i lilleputcricket.takket 
være en særlig skoledag vedrørende cricket. 
I København var alle klubber med ungdomshold med og des 
uden deltog Ishøj CC i seniorturneringen.Ishøjs spille
re.som aldrig havde set et sådant spil før,fik naturlia 
vis læsterligt med klø,men det betød intet.Man havde 
indtryk_af,at spillerne glædede sig over at være med,og
det er JO det afgørende. 

HERRE-SENIORRÆKKERNE 

I det jysk/fynske område må man,på grund af afstandene, 
endnu undvære egentlige turneringer,men samler istedet 
de interesserede_hold til kvalifikationsstævner,hvorfra
de bedste hold,ligesom fra de københavnsk/sjællandske 
rækker,deltager i kampene om de indendørs mesterskaber. 
For seniorernes vedkommende er der ikke gennemført no
gen kvalfikationsstævner i Jylland for herrernes vedkom 
mende. 
Derimod er der kåret en københavnsk/sjællandsk mester 
og i år også en fynsk mester.Lod man disse to hold mø
des,fik man vel noget i retning af de "danske indendørs 
mestre 1978" - men det ville være en i allerhøjeste 
qrad uofficiel titel. 
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En Esbjerg-spiller griber Svanholms Niels Maiaaard ud 
i et flot greb i juniorkampen ved inde-DM. 

J 

, ynsk mester blev B l909's l .hold,der i Kerteminde mød
te "kollegerne" fra 1913 og Kerteminde.Værterne stille
de med to hold."De rø·e• vandt det hele:Over Kerteminde 
I med 73-41 ,over Kerteminde II med 12 (f.3)-10 og over 
B 1913 med 17 (f.2)-12.Kerteminde I slog klubkammerater 
n: med 26-25 og 1913 med 54-51 og 1913 vandt over Kerte 
mindes 2.hold med 51-48,så det var en fornøjelig lørdag 
eftermiddag. 
Københavnsk/sjællandsk mester blev Glostrup,der sammen 
med AB og Svanholm var dominerende i seniorrækken,der 
havde deltagelse af ni hold.Det var derfor et irriteren 
de antiklimaks at AB,i det,der skulle have været turne
ringens afgørende kamp mod Svanholm,på grund af en mis
forståelse) forbindelse med flytning af nogle kampe, 
kom nogle timer for sent.Det var ikke muligt at få kam
pene afviklet senere,så AB må,som "udebleven" betragtes 
som taber. 
Et sportsligt utilfredsstillende resultat,fordi AB gik 
u� af alle de kampe.holdet deltog i ,som sejrherre,inklu
sive ka�pen mod rækkevinderne fra Glostrup. 
Men seniorerne fandt ud af,at indecricket også for dem 
kan v�r: et morsomt spil - det viste sig klart ved fle
re l eJ li ghe�er. Men rækken var for ujævn og bør nok til 
�æste år,hvis samme antal klubber vil være med,deles op 
i en a- og en b-pulje. 
Alle hold spillede 8 kampe,Glostrup og Svanholm slutte
d: med hver 14 pts,AB med 12,Køge med 10,Frem med 8, 
Ri�gsted 6,Sorø 4,Ishøj 2 og Roskilde uden points. 
Kvinderne gennemførte for 2.år deres ind�dørs mester
skab i det :ynske,�en med landsdækkende deltagelse,hvor 
for de altsa har karet en dansk inde-mester 1978.Mere 
herom andet steds i bladet. 
JUNIORRÆKKERNE 

Svanholm gik ubesejret gennem juniorrækken i den køben
havnsk/sjællandske turnering - til trods for at klubben 
ikke har de samme lysende stjerner som tidligere.Men an 
føreren Kim Larsen i spidsen for turneringens bredeste 
�old,klar:de sagerne,selvom det var gevaldigt spændende 
1 række-finalen mod Sorø.Sjællænderne gennemførte effek 
t)vt en destruktiv taktik med kastning godt skævt i leg
�11 tre mand i leg-siden.Heldigvis for spillet fik Sorø
1kke_succes,men andre hold efterlignede desværre Sorøs
taktik - heldigvis med ligeså ringe held.Dette bevirke
de dog,at dommerne fremtidigt vil få at vide at i inde
kamp: skal "udenom" fortal kes strengt, ligesom man gør 
d:t 1 den ov:rbegrænsede cricket i England. 
HJælper det 1kke,må man nok indføre en begrænsning af 
tallet af markspillere i leg-siden.En konsekvent gennem 
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førelse af "Sorø-taktikken" vil være ødelæggende for 
hele spillets ide.Det var sådan set synd,at Sorø,der 

har fået et godt hold,skæmmede sin præs�ation på_denne
_ måde - spillerne viste nemlig,når de spillede spillet i 

den rette ånd,at der er meget talent at bygge på:Schnee 

kloths skole deltog udenfor turneringen og gav lidt ek
stra kolorit. 
8 juniorhold var med i den københavnsk/sjælland�ke tur
nering.I Jylland dystede seks jyske samt Kertemin�e og 
Husum ved stævner i Alborg og Esbjerg om retten til at 
komme med til slutstævnet. 
I Alborg vandt Chang I med maksimumpoint for sine tre 

kampe,foran Viborg,der slog AaB og Chang II,mens AaB . blev tredie med sejren over Changs 2.hold.Chang I og Vi 
borg dominerede dog helt stævnet fortæller Pou� Sand�n.
De samme spillere har mødt hinanden hvert år siden lil
leputalderen og hver gang udkæmpet nogle drabelige slag 
Denne gang var koncentrationen beds� hos Chang-folkene 

der vandt en sikker sejr.Jørgen Morild,AaB,var dog det
te stævnes bedste gærdespiller,men det kneb meget med 

bredden på AaB-holdet. . . Esbjerg vandt det andet jyske stæv�e med m�ksimumpoint 
men kom på arbejde både mod Kerteminde og især _mod Hu-

_ sum,mens fjerdeparten,Nykøbing
_
M,med n�derlag � alle si

ne tre kampe ingen rolle kom til _at spill�.EsbJ erg kun
ne dog trække sig tilbage som seJ rherrer i begge de an
dre opgør på en bedre koncentration,m�n_Henry Bådsgaard 

Esbjerg noterer en indædt fynsk kampvilJ e og et så godt 
markspil og kastning fra Husums side at det undrer ham 
at holdet ikke stiller op i turneringen - den lodrette 

batføring er nemlig også til stede.Resultaterne ved det 
sydjyske stævne blev: . . Husum 116 f.3 over Kerteminde 31 f.5,EsbJ erg 55 f.5

_
o

ver Husum 37 f.5,Husum 89 f.4 over Nyk.M.30 f.5.EsbJ erg 
28 f.O over Nyk.M.26 f.5,Kerteminde 92 f.5 over Nyk.M. 
20 f.5 og Esbjerg 67 f.4 over Kerteminde 66 f.5. 
I den københavnsk/sjællandske række spillede alle hold 

7 kampe - Svanholm med 14 of Sorø med_l2 pts kvalifice
rede sia til inde-DM.De øvrige hold fik følgende antal 
points:Glostrup 10,AB (og Schneekloths skole) 8,KB 6, 
Ringsted 4,Køge 2 og Frem 0. 

DRENGE RÆKKERNE 
Fra det københavnsk/sjællandske område gik Svanholm og 
Glostrup videre til slutrunden.Men Svanholm måtte indkas 
sere et nederlag til Køge og i det hele taget var der en 
betydelig jævnbyrdighed mellem de to bedste_i rækken,Kø
ge og Ringsted.Flere af de andre deltagere i rækken bed 

også ganske godt fra sig. 
Når Glostrup kunne sætte sig på 2.pladsen skyldtes det 
ikke mindst lilleputkasteren Lars Mikkelsen,hvis afleve 

ring desværre ved flere lejligheder gav anledning til at 
han - fuldt korrekt - blev dømt "no ball" for stik.De an 
læg må Glostrup omgående få pillet ud af ham,ellers kan 
det blive ødelæggende for hele hans crickettid. 
Drengene spillede 7 kampe,Glostrup og Frem dog kun_6.Po
intsstillingen blev:Svanholm 12,Glostrup,Køge og Ring
sted hver 10,Frem og AB hver 5,KB 2 og Roskilde nul. 
I Jylland og på Fyn var ialt 16 drengehold i ilden ved 
tre kvalifikationsstævner i Alborg,Arhus og Kerteminde. 
De tre puljevindere gik videre til et kvalifikationsstæv 
ne i Alborg. 
I Arhus vandt hjemmeklubben kvalifikationen over Silke
borg,Holstebro og Herning - og tager man de nævnte klub
bers styrke i den udendørs turnering i betragtning,var 

det ikke meget ved siden af,men glædeligt at Silkeborg 
arbejder på at få et drengehold op at stå - det er også 
tilmeldt den udendørs drengeturnering.I Herning og Hol
stebro arbejdes der også med ungdommen - en skam at Hol
stebro ikke mente at kunne mønstre sit drengehold uden
dørs i år - men Herning er fortsat med. 
I Alborg var seks hold med,men turneringsledelsen havde 

åbenbart ikke regnet med AaBs drenge,for de var place
ret i den svageste pulje.I pulje a vandt Chang I uden 
besvær over Nyk.M.II og derefter i to gode og spændende 

kampe over Nyk.M.I.I den sidste kamp,som Chang skulle 

vinde for at få puljesejren,manglede morsingboerne eet 
point:da holdets sidste gærde blev løbet ud af Changs 
bowler,naturligvis efter først at have modtaget en af
varsel mod at løbe for tidligt! 
I pulje b var AaB suveræn og vandt uden besvær både o
ver Chang II og Nyk.M.III,men Nykøbings piger var ble
vet betydeligt bedre siden debuten sidste år_og de præ
senterede sig godt i korrekt cricket-påklædning (og de-
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res omklædningsrum var pænt ryddet bagefter,drengenes 
lignede en svinesti!). 
I final en mellem puljevinderne overraskede AaB ved at 
vinde en fortjent puljesejr over sidste års mestre fra 
Chang.AaB-erne kæmpede som løver og brillerede med et 
strålende markspil.Bedst ved gærdet -var Kenneth Hansen 
og Jørgen Stamhus.Claus Olesen tog to gærder i sin før
ste over,og det afgjorde kampen. 
I det fynske skulle Kolding have været med,men måtte 

melde afbud,istedet dukkede drengehold fra såvel 1909 
som 1913 op i Kerteminde,hvor de øvrige deltagere var 

Esbjerg.Fredericia og to mandskaber fra KC. 
Drengene fra 1913,der kun har en lille gymnastiksal at 
træne i,debuterede indendørs mod Fredericias Jan Madsen 
Kim Sorgenfri m.fl - her blev det til 5 points,mod Ker 

temi nde I I 21 (Michael Jørgensen 17) ,mod Kerteminde I 
kun 5 og mod Esbjerg og 1909 henholdsvis et og to point 
- men al begyndelse er svær og man må håbe at disse be
gyndertæv ikke kyser livet helt af 1913-drengene.
De andre debutanter - 1909 - klarede sig overraskende
godt og besatte 3.pladsen foran Kertemindes to hold og 
1913.Ganske vist tabte 1909 til Kerteminde I,men leve

rede så det stævnes største sensation ved at besejre de 
senere stævnevindere fra Esbjerg.B 1909 startede med 24 
men der var panik hos Esbjerg fra starten - tre ude for 

6,deriblandt Tim Jensen,fire ude for 9 og sidste gærde 
stokket ud ved 20,således at 1909'erne med Jesper Jen
sen og Peter Lyø (sønner af Egon og Kjeld) i spidsen 
virkelig giver forhåbninger om,at det skal lykkes 1909 
at stille et drengehold igen. 
Men Esbjerg vandt problemløst sine øvrige kampe og slut 
tede bedst foran Fredericia,men altså med 1909 på en o
verraskende 3.plads. 
Resultaterne :Kerteminde I 35 f.4 (Henn.Larsen 12) over 

1909 32 f.5 (Jesper Jensen 13). 
Fredericia 7 f.O over B 1913 5 f.5. 
Kerteminde II 73 fil (Henrik Hansen 27+,Truels Jepsen 
25+) over B 1913 21 f.5 (Michael Jørgensen 17). 
Fredericia 31 f.O (Jan Madsen 24+) over B 1909 27 f.5 
(Jesper Jensen 14,Peter Lyø 12). 
Esbjerg 84 f.5 (Tim Jensen 30+,Jan Jensen 28+,Carsten 
Christensen 17) over Fredericia 38 f.5 (Jan Madsen 25). 
Kerteminde I 6 f.O over B 1913 5 f.5. 
B 1909 103 f.5 (Jesper Jensen 52,Henrik Jørgensen 28+) 
over Kerteminde II 41 f. 5 (Henrik Hansen 23) . 

svanholms Kim Neerup har slået på tværs i juniorkampen 
mod Chang ved inde-DM, 
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Fredericia 15 f.O over Kerteminde I 11. 
Esbjerg 4 f.O over B 1913 l f.5. 
Fredericia 25 f.4 over Kerteminde II 24 f.5. 
B 1909 24 f.5 over Esbjerg 20 f.5. 
B 1909 3 f.O over B 1913 2 f.5. 
Esbjerg 103 f.5 (Tim Jensen 25+,Søren Pedersen 25),o
ver Kerteminde I 53 f.5 (Henn.Larsen 18). 
Esbjerg 9 f.O over Kerteminde II 6 f.5. 
Hermed var Arhus,AaB og Esbjerg klar til mellemrunden i 
Alborg,hvor de to bedste gik videre til inde-DM.Det var 
hurtigt klart at Arhus var det svageste af de tre mand
skaber,Arhusianerne tabte begge deres kampe til de to 
andre,selvom holdet i Anton Biehe havde stævnets bedste 
sp1ller.Esbjergs udendørs danske mestre spillede for me 
get "udendørs" og da AaB'erne kæmpede bravt,delte de to 
hold førstepladsen,hver med to sejre over Arhus og en 
sejr til hver side i de indbyrdes kampe.Efter differen
ceprincipet blev Esbjerg bedst med en forskel så lille 
som 0,04 foran AaB - men begge hold kom med til Glostrup 

LILLEPUTRÆKKERNE 

lilleputrækken er måske den morsomste i indecricket.Den 
københavnsk/sjællandske turnering var dobbelt,således 
at samtlige hold nåede helt op på 12 kampe,Rækken blev 
uden besvær vundet af Glostrup,hvor Lars Mikkelsen er 
helt i særkTasse,Men der var mægtig kamp om 2.pladsen. 
Rygter.som forhåbentlig ikke er sande,fortæller om nog
le meget ophidsede scener i Køge,hvor det afgørende slag 
om den plads,der gav adgang til DM stod.Forud for sidste 
spilledag havde både Ringsted,AB og KB mulighed for at 
kvalificere sig.Det blev KB og det var fortjent,for KB' 
erne var de eneste,der på vejen gennem turneringen hav
de kunnet vinde en enkelt gang over Glostrup.Det var 
første gang et hold fra KB har kvalificeret sig til in
definalerne.Roskilde var med for første gang nogensinde 
og selvom spillerne kun opnåede en enkelt uafgjort kamp 
var det alligevel flot at de efter få måneders træning 
var nået så vidt. 
Slutstillingen blev:Glostrup 22 pts,KB 18,AB 16,Rings
ted 13,Køge 10,Svanholm 4 og Roskilde l pts. 
I Esbjerg og Alborg dystede lo jyske hold samt igen vo
re ukuelige venner fra Kerteminde og Husum.I Alborg var 
Chang I og II klart bedst.Holdene var delt i to puljer, 
den ene med Chang !,der fik maksimum 6 points for sine 
tre kampe,foran Nyk.M.I fire,AaB to og Holstebro nul, 

� () 
OFFICIELT FRA FORBUNDET � ·� 

Den nye udgave af cricetlovene,ledsaget af en række kom

mentarer skrevet af engelske eksperter,men oversat til

dansk,foreligger.Den udsendes i ringbind,hvilket har_ 
den ubestridelige fordel,at der kan sættes løsblade ind

efterhånden som rettelser og ændringer måtte forekomme.

Bogens pris - altså ringbind,love og kommentarer - er
20 kr,som også dækker forsendelse.Lovene kan bestilles
hos formanden for Dommerklubben,Svend Carsten Sejersen,

Kastanievej 42,8300 Viborg. 

Lund CC har måttet afmelde sit drengehold fra den køben 
havnsk/sjællandske turnering.Til gengæld har en ny klub 
set dagens lys i det skånske.BJERRED CC indtager lunds 
plads i drengerækken.Dette,det første svenske ungdoms
crickethold,trænes af Kogs Reddy fra Lund.Baggrunden 
for denne rokering er en deling af cricketspillerne i 
Lund CC og det har foreløbig ført til oprettelsen af den 
nye klub,der ligger mellem Malme og Lund.Sidstnævnte er 
dog fortsat med i den københavnsk/sjællandske mellemræk 
ke. 

FORSIDEBILLLEDET ER FRA INDE-DM OG VISER GLOSTRUPS LIL
LEPUTSPILLER CLAUS SØRENSEN I AKTION VED GÆRDET.(Foto: 
Søren Roland). 
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den anden med Chang I I ,der fik maksimum 8 points for fi 
re kampe, foran AaB I I ,der fik fire for fire og Nyk. M. 
III,der blev uden points for sine fire kampe.Denne ind
deling var udmærket,fordi man undgik de helt store mas
sakrer på svage hold.Der blev istedet spillet mange go
de og spændende kampe. 
Finalen blev som ventet vundet af Chang !,selvom holdet 
mistede sine første to gærder for O i opgøret mod klub
kammeraterne. 
I Esbjerg var værtsklubbens l.hold suverænt,kun i kam
pen mod Kerteminde var der tilløb til en smule spænding 
Det var straks langt mere spændende om Husum eller Ker
teminde skulle have 2.pladsen og om Esbjerg II eller 
Herning skulle besætte Jumbo-pladsen. 
Resultaterne:Esbjerg II 57 f.5 over Herning 31 f 5. 
Kerteminde 59 f.2 over Esbjerg II 17 f.6. 
Esbj.I 4 f.O over Esbj.II 2 f.6. 
Esbjerg I 72 f.5 over Husum 21 f.5. 
Husum 16 f.2 over Herning 15 f.6. 
Esbjerg I 46 f.2 over Kerteminde 43 f.6. 
Kerteminde 42 f.l over Herning 41 f.6 
Husum 40 f.3 over Kerteminde 37 f.6. 
Slutstilling:Esbj.I 6 pts,Husum og Kerteminde hver 4 pt 
Esbjerg II 2 pts,Herning nul points. 

SKOLETURNERINGEN 

Mens kampene i ungdomsrækkerne næsten uden undtagelse 
blev gennemført efter bogen og seniorrækken,på grund af 
de tidligere nævnte misforståelser og fordi Roskilde i 
midten af turneringen trak sit hold,bød på et par aflys 
ninger,gik det knap så godt i skoleturneringen i år. 
Men Tingbjerg,Nordvang,Lindelund og Sorø Akademi spille 
de næsten alle sine kampe,hvilket desværre ikke var til 
fældet med Bagsværd Kostskole.Kampene i skoleturnerin
gen spilles efiter "par-principet",d.v.s.at et par er in
de i fem overs,uanset om de mister deres gærde.Vinderen 
af kampen findes ved at beregne,hvilket af holdene,der 
har det bedste gennemsnit,d.v.s.tallet af mistede gærder 
divideret op i de scorede points. 
Det kan'give nogle aparte kampe.hvis det ene hold er me
get underlegent.men det er den eneste måde at gøre det 
på,når der er så mange begyndere med,som i disse kampe. 
Stillingen blev,alle hold 6 kampe:Nordvang og Tingbjerg 
begge 8 pts,Sorø Akademi 6 pts,Lindelund 4 pts,Højvang 
2 pts,Bagsværd kostskole mul points. 

Materialetilskud 
Tilskud til cricketmateriel ydes på baggrund af det an
tal ungdomshold,der fuldførte sæsonen 1977 for den på
gældende klub samt klubbens økonomiske forhold iøvrigt. 
Herunder en vurdering af,om tilskudet vil være af.betyd 

ning for foreningen. 
Ansøgningerne skal indeholde følgende oplysninger om 
foreningen: 
Antallet af spillere,årligt kontingent pr.medlem,sidste 
års materialetilskud,sidste års rejseudgifter for ung
domshold,evt.minus tilskud fra DCF.Desuden skal man op
lyse om eventuelle kommunale tilskud,herunder om ung
domsafdelingen drives som interessegrupper. 
Ansøgningerne skal endvidere være bilagt et eksemplar 
af foreningens seneste regnskab,og - såfremt foreningen 
er delt op i flere afdelinger - et regnskab såvel for 
hoved- som for cricketafdeling. 
Hele det disponible beløb til materialetilskud udbeta
les umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.Ansøgnin 
ger,der enten ikke indeholder de krævede oplysninger el 
ler bilag,eller som indsendes for sent,vil under ingen 
omstændigheder komme i betragtning. 
Ansøgning skal være Ove Dalsgaard,Rismarken 33,8800 Vi
borg,; hænde senest l.juni 1978. 

Forbundsformand Ove Dalsgaard er stadig istand til at 
forsyne interesserede med "cricket-fyren", forbundets hu
mør-bomærke,både som selvklæber og som plakat.Der er ik
ke for mange eksemplarer tilbage,men prisen er stadig l 
kr pr.mærkat,7,5o for en lille plakat og 10 kr for en 
større - og så er der betydelige kvantumsrabatter. 

 



Morsingbo
pigerne stærkest
Nogle af pigerne fra Kerteminde kneb en tåre,da de måtte 
aflevere deres danske mesterskab i indendørs cricket.Det 
skete i Hindsholm-hallen på Fyn 2.april og det synlige 
bevis på triumfen - den pokal,Sv.Schmidt,Kerteminde,har 
skænket - rejste nemlig over vand to gange.Først over 
Lillebælt og siden over Sallingsund,så den nu står i po
kalskabet i Nykøbing Mors. 
Men to af dem,der har gjort mest for kvindecricket her
hjemme Poul Winther,Kerteminde,og Peter Hargreaves,AB, 
var tilfreds med den spillemæssige fremgang,der kunne 
konstateres ved dette inde-DM.Peter Hargreaves,der over 
rakte vandrerpokalen noterede sig fremgang både i kast
ning og i gærdespil - nogle af pigerne er ved at blive 
ret så skrappe til det lille spil. 
Morsingboerne vandt pokalen på en større bredde og må
ske også på en større slagstyrke for nogles vedkommende 
t.eks.Susanne Søndergaard og Lone Flintholm.Pigerne har
fået rutine ved at spille i den nordjyske drengerække.
Men i det hele taget kunne der hos mange af deltagerne
konstateres større forståelse for spillets finesser.
Poul Winther kunne som arrangør glæde sig over at hele
ni hold deltog,hvor der ved det første stævne "kun" var
de fire udendørs hold,Kerteminde,Køge,Ringsted og AB
med.Nu deltog altså Nyk.M.samt B 1913,Esbjerg med to
hold og Kerteminde stillede også et andethold,således
at ca.70 piger i snart sagt alle aldre mellem 12 og 3o
var igang med bat og bold.

INDE-CRICKET 

PROPAGANDA FOR CRICKET.-! forbindelse med udarbejdelse 
af en ny propaganda-brochure for cricket,var Dansk I
dræts Forbunds fotograf Preben Søborg og hans kamera 
med ved instruktionskurset for drenge i Brøndby i be
gyndelsen af april.Her er alle 12 deltagere i kurset 
plus deres instruktør Thor Jensen,Glostrup,stillet op 
i en formation,som nok ved første øjekast forekommer e 
smule usædvanlig.Flemming Jørgensen,Skanderborg,er gær
despilleren.(Foto:Preben B.Søborg). 

Man spillede med 15 overs pr.inning,tre over pr.kaster 
og 25 som maksimumscore pr.spiller,men der var nogen u
tilfredshed med at de to grupper,holdene var inddelt i 
spillede efter hver sit system - a-puljen,hvor de for� 
modet svaqeste hold befandt sig,spillede efter cupsyste 
met,mens b-puljen spillede alle mod alle. 
Poul Winther lover,at det skal blive bedre næste år.Han 
håber også at kunne få en lidt bedre hal - det er lang 
tid at skulle vente på at komme i finalekamp,når det ik 
ke er muligt at få hverken vådt eller tørt,fordi der in 
tet cafeteria er.Men til næste år skulle den nye Kerte
mindehal være i brug . 

Resultaterne blev:Pulje A,l.runde: 
Esbjerg I 31 f.2 over Kerteminde II 30 f.2. 
Esbjerg II 32 f.O over B 1913 31 f.2. 
2.runde:Nyk.M.23 f.2 over Esbjerg I 27 f.6.
3.runde:Nyk.M.27 f.l over Esbjerg II 26 f.5.
Trøstrunde:Kertem.II 27 f.3 over B 1913 22 f.5
Slutstilling,alle hold 2 kampe:Nyk.M.4 pts,Esbj.I,Esbj.
II og Kertem.II 2 pts,B 1913 nul pts.
Pulje B:Kerteminde I 11 f.O over Ringsted 10.
Køge 73 f.5 over AB 22 f.6
Kertem.I 28 f.3 over Køge 27 f.6.
AB 32 f.4 over Ringsted 28 f.6.
Køge 40 f.2 over Ringsted 39 f.6.
Kertem.I 41 f.O over AB 40 f.3.
Slutstilling,alle hold 3 kampe:Kertem.I 6 pts,Køge 4 pts
AB 2 pts,Ringsted O pts.
Så mødtes de to puljevindere i finalen og måske var især
Kertemindes piger tynget af at være mesterskabsindehave
re.De fik en udmærket start idet de to første morsingbo
piger faldt for kun 3 points,men så var det også sket.
Susanne Søndergaard scorede 26 og Lone Flintholm 25 og
Nyk.M.nåede 74 f.4 på de 15 overs.Kerteminde kunne kun
svare med 42 for alle og Nykøbings piger blev danske in
dendørs.mestre 1978. ola.
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Vinteren og foråret igennem har DCF,som tilfældet har 
været i de foregående år,haft en omfattende kursusvirk 
somhed igang. 
Det vil nok her føre for vidt at komme ind på de mere 
tekniske detaljer i kurserne,men det kan slås fast at 
deltagerne har haft nogle fornøjelige og lærerige dage. 
I forhold til sit medlemstal er DCF nok et af de for
bund,der kan mønstre det procentvis største antal kur
susdeltagere og det,hvadenten det gælder aktive spille 
re,ledere eller instruktører. 
I februar var en halv snes spillere af dem,der er udta
get til brutto-landsholdstruppen,til "ungsenior-fælles
træning" i Idrættens Hus i Brøndbyerne,hvor Carsten Mo
rild instruerede og hvor indenettene også kom i brug. 
I januar holdtes instruktionskursus i Idrættens Hus, 
hvor Ole HUckelkamp,Sorø,Otto Gade,Esbjerg,og Don Smith 
Sussex og tidl.Englands testhold,virkede som instruktø
rer for godt en halv snes juniores og ung-seniores.Og
så ved den lejlighed var indenettene flittigt i brug -
som de iøvrigt også er det i Esbjerg.Det var at håbe at 
flere klubber kan formå kommunalbestyrelser og byggeud 
valg til at indrette sådanne net ved nye halbyggerier. 
I Nykøbing Mors holdtes ungdomslederkursus i januar og 
instruktionskursus II i marts.I januar var det meste af 
forbundsledelsen og Don Smith sammen med 22 klubfolk 
fra ialt 15 klubber samlet til filmsforedrag,gennem-
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Instruktører og kursister samt cricketungdom fra Nyk.M 
fotograferet ved instruktionskursus II i Nykøbing Mors 
i marts.(Foto:Poul Jensen). 

gang af markopstillinger,taktiske finesser,debat om øko 
nomi,ungdomspyskologi m.v,ligesom man kunne følge en 
af Don Smiths undervisningstimer.Der var også lejlighed 
til at drøfte bl.a.idrætsskader - ja,i det hele taget 
var der tale om et vellykket kursus.hvad også disse li
nier fra en af deltagerne,Jørgen Morild,Arhus,fortæller 
-Hvordan skal en. skipper gebærde sig,når han skal piske
sit hold,bestående af 10 umulig·usser,fordi den 11 .og
bedste har sovet over sig,�ennem to innings?Hvad skal

1struktører og kursister i Idrættens Hus i januar:Stå
ende fra v.:Ole HUckelkamp,DCF,Jesper Morild,Hjørring, 
Ole Mortensen,Svanholm,Freddy Sangild,Herning,Peter Pal 

le Klokker,B 1909,Claus Hansen,Nyk.M.Otto Gade,DCF,Cl. 
Morild,AaB,Ole Beir Andersen,AB,Don Smith,Sussex.Sidden 
de:Peter Sørensen,AB,Jens Priess,Skanderborg,Steen Thom 
sen,Glostrup,Morten Petersson og Bj.K.Jensen,Svanholm. 
{Foto:Dan Bjerring). 



KURSUS-CRICKET 

dommeren foretage sig,når Pavens XI spiller mod Mafiaens 
3.hold og laver underlødige aftaler mellem to innings?
Slige svære og yderst relevante spørgsmål fik vi besva
ret på ungdomslederkurset i Nykøbing.
Det var et vellykket og godt tilrettelagt kursus.Rammen
om det hele,vandrehjemmet i Nykøbing Mors,er smukt pla
ceret ud til fjorden.Værtsparret pylrede om os i de vel
,indrettede lokaler.I to dage "tævede" Otto Gade,Thor
Jensen,Don Smith m.fl.os igennem alle en ungdomsleders
påståede kvaler,fra træningsmetoder over klubøkonomi
til cricketspillets taktiske finesser (jævnfør Paven v.
Mafiaen).
Lørdag aften underholdt bestyrelsen os med delvis stue
rene skønsange samt ballet,som vi - kursisterne - selv
følgelig fik helt galt i halsen.
Hvis vi ser bort fra det,i sidste afsnit fortalte,hav
de vi det dejligt.DCF har et virkelig gjort tilbud til
klubbernes ungdomsledere.Brug det.Det betaler sig med
garanti,slutter Jørgen Morild.
I marts gjaldt det instruktørkursus II,hvor Otto Gade
og Erik Hansen forberedte 12 mand,bl.a.med henblik på
instruktørkurset i Brøndbyerne senere på året.Drenge
og piger fra Nyk.M. var "forsøgskaniner" for instruktø
rer og elever.Et lignende kursus 2 holdtes i Brøndby
hallen i marts med Ole HUckelkamp,Sorø,og Thor Jensen,
Glostrup.som instruktører.På disse kurser blev den me
re grundlæggende cricketteknik gennemgået,ligesom der
blev vist eksempler på forskellige træningsformer og
træningstimens organisering.
I april holdtes i Idrættens Hus og på Schneekloths sko
le instruktionskursus for drenge,hvor ialt 12 var udta
get.Kursets chefinstruktør var Thor Jensen,Glostrup,der
her fik lejlighed til at afprøve sin NCA-instruktørud
dannelse i praksis for DCF.Steen Thomsen,Glostrup,var
hjælpeinstruktør.Som afslutning på kurset spilledes to
indendørskampe mellem øst og vest-deltagerne.Begge kam
pe vandtes meget sikkert af øst-holdet. ola.

Morten Petersson,Svanholm,ved gærdet i indenettene i 
Brøndbyerne.Endnu findes der kun indenet i Idrættens 
Hus og hos Esbjerg Cricket Club Vestjyden - forhåbent
ligt kommer der flere.(Foto:Dan Bjerring). 

Flankeret af instruktørerne Steen Thomsen (t.v.) og Thor 
Jensen,Glostrup,ses deltagerne i drenge-instruktionskur
set i Idrættens Hus.Stående fra v. :Jesper Sørensen,Glo
strup,Ole Olsen,Ringsted,Flemming Jørgensen,Skanderborg 
Erik Christiansen,Kerteminde,Peder Sørensen,Køge,David 
Olafsson,Svanholm,og Per Pedersen,Chang.Siddende:Carsten 
Olsen,Chang,Allan From Hansen,Svanholm,Anton Biehe,Arhus 
Henrik Sørensen,AB,og John Hingebjerg,AaB.(Foto:Preben 
B.Søborg).
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Propaganda 

på skolerne 

Mange lyttede videbegærligt. 
Her forklarer Erik Hansen og 
Patrick Joseph ... 

I Næstved og i Viborg har man haft gode resultater med 
en cricket-propaganda-dag for skoleelever.Man har gjort 
det,at der i stort antal blev delt løbesedler ud på by
ernes skoler med opfordring til ,især de 7-14 årige,om 
at komme og prøve spillet,få det demonstreret og se om 
det var noget ... 
Det var det tilsyneladende.I Næstved mødte ca.80 drenge 
op og i Viborg kom ca.60 drenge.Ole HUckelkamp,Sorø,stod 
med bistand fra de lokale klubber for instruktionen.De 
unge mennesker fik lov at lege med både bold og bat og 
de havde,som forbundsformand Ove Dalsgaard beretter fra 
Viborg,en fremragende eftermiddag. 

Begge steder var dagene selvfølgelig arrangeret med den 
bagtanke at nogle af drengene også mødte frem til de se 
nere træningsaftener.At det har været tilfældet kan Vi
borg tale med om - her var der de første to aftener ef
ter instruktionsdagen ca.20 nye deltagere og hænger ba
re nogle få af dem ved,skulle der være chancer for at 
der kan stilles drengehold begge steder. 
Det ville være lykke - det er mange år siden at Næstved 
har været istand til at monstre et ungdomshold,mens der 
i Viborg i forvejen gik 5-6 drenge som blot savnede nog 
le få kammerater til et hold. 

Køge havde succes med inde-stævne 
Indecricket behøver ikke at skulle foregå i DCFs regi vi 
ser det sig.Køge Kricket Klub holdt i vinter et stævne o 
ver dåben,der gerne skulle gå hen og blive en tradition 
for indecricket på samme måde som Glostrups og Viborgs 
drengestævner har været det for cricket udendørs. 
Køge havde allieret sig med Sjællandske Bank som sponsor 
for dette "Rasmus Klump-stævne" ,så der var vandrepokal, 
Rasmus Klump-trøjer til vinderne og Rasmus Klump-spare
bøsser til begge finaledeltagere. 
Køgehallen dannede ramme om ll timers cricket og i langt 
den største del af den tid overværede et stort antal til 
skuere de mange spændende og velspillede kampe.lilleput
rækken havde deltagelse af AB,Ringsted og Køge i pulje a 
og Glostrup,KB samt landets nyeste lilleputhold fra Nykø 
bing F.i pulje b. 

Al begyndelse er svær .... 
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Pulje a blev fantastisk spændende.Ringsted 73 f.5 vandt 
over Køge 35 f.5 og AB 48 f.5 besejrede Ringsted 47 f.5. 
Ringsted havde 3 mand tilbage,da de manglede et point, 
men AB·erne gjorde kort proces.Køge 59 f.l skaffede Ring 
sted en smule trøst ved at slå AB 57 f.5,så der måtte 
difference-beregning til .Her endte Køge med 13,4 foran 
Ringsted med 12,0 og AB med 9,5. 
I pulje b var Glostrup suveræn:Mod KBs 19 f.5 scorede 
Glostrup 20 f.2 og mod Nyk.F·s 31 f.5 tegnede Glostrup 
sig for 32 f.l .KB 27 f.O slog Nyk.F 19 f.5. 
I finalen fortsatte Glostrup sejrsrækken - 117 f.5 mod 
Køges 51 f.5.Vandrepokalen,udsat af Sjællandske Bank, 
som Glostrup altså fik første aktie i ,skal vindes enten 
tre gange i træk eller fem gange i alt,for at blive til 
ejendom. 
Drengerækken havde også to puljer:a:Svenholm,KB og AB,b: 
Frem,Køge og Glostrup.I pulje a blev Svanholm vinder vi
a sejre på 69 f.4 over KB 68 f.5 og 75 f.5 over AB 73 f. 
5,KB scorede 22 f.l mod ABs 22 f.5 i de to holds indbyr 
des kamp.I pulje b tog Glostrup igen for sig med sejr 
på 63 f.5 over Køge 52 f.5 og 40 f.l over Frem 37 f.5. 
Køge 44 f.2 slog Frem 43 f.5.I finalen i drengerækken 
trak Svanholm-spillerne imidlertid det længste strå med 
en sejr på 42 f.l fald,hvor Glostrup havde nået 41 f.5. 
!øvrigt glædede Finn Nielsen og Preben Felt fra KKK sig
over at se ungdom fra Nyk.F igen.T.S.Kalsi har fået no
get ud af det i det falsterske - og at de nye spillere
ikke er så fejle endda beviste de ved,i en ekstra kamp
at slå et udvalgt hold af reserver fra de andre deltage
re i lilleputturneringen.Iøvrigt siger Køge-folkene
spillere og ledere fra de andre hold tak for en god dag
og håber på gensyn i 1979. ola.
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Brødrene Stig og Mark Lucas har forladt Roskilde og prø
ver nu lykken i Glostrup.Stig Lucas vil sikkert glide 
ind på Glostrups l.hold. 

Ceyloneseren Lal Fernando,der spillede for Køge i 1970, 
vendte i fjor tilbage til Danmark,men har først i år få
et cricketlysten tilbage.Han er gået i Svanholm.Hans bed 
ste halvleg for Køge var 85 mod Skanderborg II i 2.divi
sion.Skanderborgs Evald Møller udtalte,at det var længe 
siden,man havde set en så smuk halvleg i hans by. 

Ringsteds Gert Jensen,der sidste år var et stærkt kort 
på klubbens 3.divisionshold og som hører til Ringsteds 
mest pointsslugende gennem tiderne,er flyttet til Næst
ved.Og har meddelt Ringsted,at han kun er til dispositi 
on i nødstilfælde. 

Viborg,der måtte forlade 2.division sidste år,men som 
fik en flot start i pokalturneringen,har fået tilgang 
af vestinderen Randolph Gumbs og dennes søn.Gumbs har 
tidligere spillet for Dronningborg og Arhus,men i de se
nere år nærmest ligget stille cricketmæssigt. 

Otte KB·ere har tilbragt påskeugen i det nye indendørs 
træningscenter på Lords i London.Don Wilson,den tidlige 

cre testspiller for Yorkshire,var blandt de trænere,der 
tog sig af KB-erne.Steen Lund og Jørgen Holmen var le
dere og blandt de unge spillere,som var med,var Morten 
Blangstrup,Per og Erik Michaelsen,Keld Leo Madsen oa 
Tom Hansen.Sidstnævnte er 2.års junior,men kaster aili
gevel så hårdt at de engelske instruktører ifølge Steen 
Lund var meget imponerede over ham.KB regner med,at han 
skal åbne kastningen på l .holdet i år. 

Svanholms Ole Mortensen har tilbragt en uge i Briahton 
i selskab med Sussex unge professionelle og Susse�·pro
fessionelle træner.Alle moderne hjælpemidler,bl.a.video 
blev taget i brug i undervisningen.Opholdet har givet 
Ole Mortensen en bedre kaste-action og Svanholmspiller
ne mener,at han er blevet hurtigere.Gærdemæssigt føler 
Ole r�ortensen at opholdet har betydet overordentligt me 
get for ham.Don Smith - Esbjergs engelske træner - sør
gede for at Svanholmeren fik en glimrende uge. 

Cricket kan føre til meget - men at det også kan føre 
til Grønland havde dog vist de færreste regnet med.DCFs 
tidligere formand Erling Froulund har som bekendt tale
gaver ud over det sædvanlige.De har ihvertfald impone
ret formanden for Grønlands Idræts Forbund,Hansepajuk 
Gabrielsen så meget,at grønlænderne har inviteret Frou
lund en uge til Godthåb i sommer i forbindelse med det 
grønlandske idrætsforbunds 25 års jubilæum.Den gode kom 
munaldirektør skal undervise grønlænderne i regnskabsfo 
ring.et job,han må formodes at have en vis indsigt i ,da 
han underviser i det i kommunalt regi herhjemme. 
Landets måske ældste cricketrekord faldt sidste år - og 
det endda hele to gange.Rekorden for ?.gærdestand på KBs 
bedste hold havde indtil sæsonen 1977 været på 95 point 
og sat af Peter Petersen og K.Lund i en kamp mod ØB,vist 
nok helt tilbage i 1898.Benny Burmeister og Jørn. Holmen 
tegnede sig sidste år for en ?.gærdestand på 98

J

mod So
raner og to uger senere scorede Burmeister sammen med 
Stig Lund 99 mod AB,igen fra ?.pladsen. 
l .division bliver lidt fattigere til sommer,idet regn
skabsføreren par exellence Svanholms Lars Henriksen ef
t�r �t have ført pennen i 10 år,har lagt op.Derved har
vi mistet en kunstner udi faget.Han førte regnskab ef
ter det system der bruges af radiokommentatorerne under
testkampene i England.Man kan læse alt ud af det,hvis
man altså forstår det.Lars Henriksen har istedet kastet
sig over dommergerningen og kan endda befrygtes at stil
le op som aktiv for Svanholm III.Sidst han var aktiv da
tere� sig 10 år tilbage i tiden,da han i Alborg måtte
udskifte pennen med battet da Svanholm pludselig stod
med 10 mand.Han røg med ben for på første bold fra Hen
rik Mortensen.En dom,han stadig finder forkert,så det
er måske derfor,at han selv i den hvide kittel vil være
med til at hjælpe dommerstanden.Det synes dog ikke sand
synligt at han vil forsøge sig med battet i hånden mod
HM igen.

4. slip

Andetsteds kan læses om matematikeren John Perram,Oden
se,der kombinerer madproblemer med cricket,omend ikke 
samtidig og hvad maden angår,nok mere på det teoretis
ke plan.Samme interesser - blandt andre - har Ths.Pro
vis.Berlingske fortæller således bl.a.at Provis foruden 
at have været medforfatter på den monumentale kontinen
tale cricket-historie også er medforfatter til kogebo
gen "Mad for vikinger".Berlingske fortæller videre om 
samme Provis - eller "Provius" som bladet kalder ham -
at han spi 11 er stadig cricket og "har jubilæum i come
back-kampe. Ved den seneste fik han evighedsblomster.Det 
blev for dyrt med levende afskedsbuketter hver år." 

International sekretær og holdleder for landsholdet,Pe
ter Hargreaves har nu fået et større publikum i tale 
skriftligt.I forårsudgaven af "The journal of the cric
ket society" fortæl les om DCFs 25 år og i efterårsnumme 
ret er bebudet dels en statistik over de danske lands
kampe,dels en nærmere omtale af "arvefjendeopgørene" 
Holland-Danmark.Som der står i artiklens indledning er 
der også statistiske oplysninger om dansk l .klasses 
cricket i de 25 år "by a notable statistician",som jo 
ikke kan være andet end Jørgen Jønsson.Iøvrigt er the 
Cricket Society både en klub og en bevægelse af cricket 
elskere snart sagt overalt i verden.Med sine periodis
ke hefter og nyhedsbreve bringer selskabet,på engelsk, 
meddelelser om cricket før og nu,faktisk overalt i ver
den.Selskabet har over 2000 medlemmer og er åbent for 
alle cricket-elskere.Formålet er "at støtte spillet på 
alle niveauer,overalt hvor det spilles uden hensyn til 
race,farve eller religion".�1an kan få klubslips,rnærker 
og meget mere,deltage i moder og velgørenhedsmiddage, 
spille kampe (hvis man befinder sig længe nok i Eng
land).Udenfor England kan man tegne sig som associere
de medlemmer for f 3 årligt.Skulle nogen være interes
serede er adressen:The Han.General Secretary,The Cric
ket Soci ety ,67 Leithcote Gardens ,London S\.J 16 2UX. 

B 1909 arbejder med planer om at stikke en tur til Eng
land til sommer.Fynboerne regner med at skulle opholde 
sig en uge i det engelske og regner videre med at skul
le spille ihvertfald to kampe. 

Skanderborg Boldklub har fået ny formand.idet den hid
tidige,købmand Waage Petersen døde i en alder af 64 år. 
om ny formand for hovedforeningen er valgt en cricke
ter,nemlig Niels Jørgen Haurum (44).Som ny næstformand 
efter Haurum valgtes den 28-årige Benny Therkelsen.Hau
rum,der fortsat er aktiv som cricketer har også gjort 
det fornemt indenfor ridesporten.Han har ligeledes gen 
nem årene ydet en værdifuld lederindsats indenfor i
drætslivet i Skanderborg. 
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4. slip

B 1909 har en værdifuld keeper i australieren John Per
ram,hvis hustru,Caroline,har australsk dommercertifikat 
og derfor virkede i hvid kittel sidste år.John Perram 
er ansat ved Odense universitet.Nu har madeksperten Ge
org Kringelbach afsløret en anden side af familien Per
rams talent.De er nemlig medforfattere til en artikel 
i det seriøse engelske naturvidenskabelige tidsskrift 
"Nature" med titelen "Interpartikel vekselvirkning i 
miltifase colloide systemer" eller "Samlingen af skilt 
sauce Berna i se". Dr. John Perram beroliger Kri nge 1 bach 
med,at han ikke har forsket for universitetets penge, 
men at han og hans kone samt professor Claude Nicolau 
under en skiferie i de schweiziske alper stod overfor 
problemet med den skilte Bernaise-sovs�Da han forelæser 
i anvendt mate1m1tik,hans kone er fysiker og professor 
Nicolau har med celledelinger m.v.at gøre,tænkte de tre 
straks kemisk og "samlede" den skilte sovs ved at til
sætte eddike.Bagefter nedfældede de så de nødvendige 
formler så der altså nu står en videnskabelig standard 
procedure bag samlingen af skilt Bernaise-sovs.Næste 
videnskabelige køkkeneksperiment bliver efter sigende 
at finde ud af,hvorfor souffle'er tilsyneladende kun 
kan lykkes i cylindriske og ikke i f.eks.rektangulære 
forme. 

Lidt cricket-pusleri til efter træning,venligst tilsendt 
os af kassereren i Nyk.M.Ejnar Sørensen.Hold nu øjne og 
ører stive: 
En tilsRuer ankom til kampen efter at de første spille
re var gået ind.Der stod 16 på pointstavlen og den før
ste over var kastet.Da han spurgte,hvordan de 16 points 
var blevet scoret på de seks bolde,lød svaret:-Den før
ste score var to mindre end den femte,som var den højes
te,og lige så stor som den anden og sidste score sammen
lagt.Anden og fjerde er tilsammen lige så stor som den 
sidste og første og fjerde gav tilsammen lige så mange 
·points som den femte alene.
Kan I på hver bold markere de scorede points i den rig
tige orden?
Ellers se løsningen på side 17.

Peter Palle Klokker,B 1909,bliver formentlig den næste 
dansker,der kan smykke sig med NCA-beviset.Den engelske 
cricketorganisation har igen i år fuRdet plads til en 
dansker i sit kursus på Lilleeshall og DCFs ungdomsud
valg har udpeget fynboen,der har givet tilsagn om at ta 
ge del i kurset,der finder sted i september.P.P.Klokker 
vil senere tage del i DCFs trænerarbejde. 
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Unge Thony Hadersland har uden tvivl slettet adskillige 
AB-rekorder,da han i pokalkampen mod Slagelse II score
de 176 not out og det vel at mærke på 40 overs.Sandsyn
ligvis har flere AB·ere tegnet sig for lignende scorer 
men ikke i DCFs historie,hvor Finn Villumsen står note
ret for klubbens største century på 151+.På de 40 overs 
hvor Hadersland stod inde til kastningen scorede han med 
ialt fem makkere 319 points,hvilket er 8 i snit pr.over. 
Ib Elfving (2 f.102) ,Mogens Poulsen (l f.67) ,I.C.Hansen 
{l f.30),Brian Tønnesen (0 f.42) og Jesper Frandsen (0
f.58) lagde arm og bold til - hver i de autoriserede 8
overs. 

I Skanderborg er der måske chance for et come-back fra 
Jørn Steen Larsen,som var med i 2.holdets pokalkamp mod 
AaB og tog 2 for 12 på de 8 overs,hvoraf 3 var maidens. 
AaBs Henrik Mortensen kvitterede med 4 f. 8 på 7 ,4 overs 
heraf l maiden,men deriblandt et vaskeægte hattrick.El
lers har hidtil bedste pokalkaster været Philip Pennant 
KB II der i kampen mod Nyk.F.tog 7 gærder for blot 12 
point på 6,4 overs,heraf l maiden.Bedste gærdespiller 
i pokalkampene hidtil er som nævnt andetsteds Thony Ha
dersland der for AB II mod Slagelse II scorede 176+ på 
40 overs.M.Subhani var nær sæsonens første century med 
96+ mod KB ,men han var ikke "ved fadet" i mere end ca. 
30 overs, 

KB har i år fået tilgang bl.a.af Bruno Nielsen.Hjørring 
der med 44 blev holdets topscorer i pokalkampen mod 
Frem.samt af M.Tufail,der sidste år spillede for klub
ben i Valby.Hos Svanholm ser det ud til at både Finn Ni 
strup og Gert Kristensen der sidste år gjorde livet for 
flere 2.divisionshold surt.vender tilbage til l.holdet 
Her debuterede en af 2.holdets bedste kaster sidste år 
Peter Schmidt også i pokalkampen mod AB,idet han erstat 
tede Lars Hansen,som blev skadet i Svanholmernes første 
pokaldyst. 

Arets hidtil bedste gærdestand tegnede Keld Kristensen 
og Jens Kamp,Skanderborg,sig for i pokalmatchen mod Ho
vedgaard.De startede kampen og skiltes først ved 141 po 
int,hvor de til gengæld begge gik,med henholdsvis 58 og 
77 point. 

Erik Hansen & Co. venter i denne tid meget spændte på e" 
kommunalbestyrelsesafgørelse i Nykøbing Mors.Går sagen 
i orden skal hele området fra det nuværende klubhus på 
Ørodde og ind til anlægget udlægges til sportsplads til 
cricket,fodbold og tennis og det skulle betyde at der 
kan anlægges endnu to cricketpitche,således at morsing
boerne kommer til at råde over ialt tre baner.Går den 
sag i orden.får man håbe at cricketfolket går igang med 
at gøre noget ved den nuværende bane,der faktisk lige 
så godt kunne-hedde Flade og Bjergby (to landsbyer på 
Mors!) som Ørodde. 

Messehallerne i Herning er nok mest kendt for sine sto
re udstillinger og Helge Sanders 6-dages løb.men der 
kan også spilles indecricket der,har medlemmer af Her
ning CC bevist i vinter,hvor de har rustet sig til co
me-backet i 2.division. 

Som bekendt er det i år 25 år siden DCF blev stiftet. 
Det markeres bl .a.ved udsendelse af et særligt jubilæ 
umshefte senere på året {Hvornår kan desværre endnu ik
ke siges endeligt - redaktion og redaktør(!) har 117 
andre jern i ilden også) men forbundsformand Ove Dals
gaard mener også,at der bør en egentlig jubilæumsrecep
tion til.Han er foreløbigt ude med et forslag om at den 
holdes i Viborg 26.juli i forbindelse med besøget af 
de hollandske ungdoms- og drengelandshold. 



LØST OG FAST OM CRICKET OG CRICKETERS 
Der er blevet og vil blive ristet mange minderuner o
ver den aktive cricketer herhjemme,der har scoret det 
største antal points - derfor skal vi også blot ved 
denne lejlighed notere,som det også fremgår af bille
det at AXEL HAR DET stadig dejligt med et bat i hånden 
- og det uden hensyn til de 65 not out 15.maj.Til lykke

Den i det østjyske særdeles kendte og anerkendte cric
kethund Fax er død i en alder af 16 år og 40 dage.Fax 
har gennem mange år ledsaget Else Nielsen til cricket
kampene i området og havde den for en hund så udmærkede 
egenskab at kunne hjælpe regnskabsførerne ved at go det 
antal points,der blev scoret.Særligt fornøjeligt var 
det jo,når de østjyske holds modstandere ikke havde få 
et alt for mange points ud af det.Vi skal dog stadig la 
de "forfatteren" af en anekdote om Fox,Ths.Provis komme 
til gode,at det var en anekdote,at Fax slet ikke gøede 
i 1963 da AB var på besøg i Skanderborg og faldt for 12 
- istedet gik Fax om bag ved og lettede ben,ville Pro
vis vide.

lilleputterne Sagib Desnim og Henrik Hansen samt drenge 
spilleren Gary Mathsen,alle KB,fik SUlows mindelegat -
en hædersbevisning indenfor KB-cricket. 

Henrik Mortensen og Ole Isaksson jubilerede begge i po 
kalkampen mod Nyk.M.De spillede henholdsvis kamp nr.250 
og nr.100 for AaB.H.Mortensen scorede 24 points og kas
tede 4 overs.hvor der blev scoret 4 point.Ole Isaksson 
var ikke ved gærdet men kastede sine 8 overs som mor
singboerne scorede 15 points på.Ingen af de to jubila
rer fik gærder. 

Niels Talbro,AB,landsholdsspiller,har måttet melde fra 
til brutto-truppen og får således ikke chancen for at 
nå landskamp nr. 10 for Danmark i år,ihvertfald. 

Roskilde,der i sidste øjeblik reddede livet i 3.divisi 
on,får det næppe let i år,Foruden brødrene Lucas,der 
er gået i Glostrup,har Esbjerg søgt om og fået tilla
delse til at benytte Peter Peck. 

AaB mener det i år særdeles alvorligt med at melde et 
mellemrækkehold til.Klubben har søgt om og fået tilla
delse til at bruge drengespillerne Jørgen Stamhus.Ken
neth Hansen og John Hingebjerg i mellemrækken - hvilket 
ooså kan give de unge mennesker noget rutine.B 1909 har 
fået tilgang af Per 11artinussen og Jeppe Klokker fra 
Kerteminde. 

4: slip 

Evald Møller er i fuld gang med forberedelserne til 
markeringen af Skanderborg Boldklubs 80 års jubilæum. 
Som der fortælles andet steds i bladet med cricket i 
lange baner,men også med professionel fodbold,hundevæd
deløb,gymnastikopvisning,håndbold,tattoo af Arhus pige 
garde,ppkaloverrækkelse samt "skovtur" og dans på og 
ved banerne.Er det ikke Evalds boldgade altsammen skul 
le vi tage meget fejl om han ikke følger med i det he
le. !øvrigt har også Nykøbing Mors CC eksisteret i 80 
år i år - det markeres bl .a.med drengelandskampen mod 
Holland i juli ,mens BAOR spiller mod DCF i Skanderborg. 
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Tab på 22 millioner stopper 
ikke splittelsen i cricket
verdenen 

Sikken en vinter i international cricket.Næsten hver dag 
sin sensation og sin optrapning af konflikten mellem Ker 
ry Packers cricket-cirkus og traditionel cricket. 
Det er næsten ikke til at finde ud af,hvor man skal be
gynde - men så kan man jo starte med det,der plejer at 
være slutningen,nemlig regnskabet. 
Der regnes med,at Kerry Packers cirkus har givet et un
derskud på ca.22 millioner kroner det første år.354.933 
tilskuere overværede showkampene,der foregik i store og 
små byer i Australieø på ialt 80 kampdage.Til sammenlig 
ning kan nævnes,at den overmåde spændende testserie mel 
lem Australien og Indien trak 273.000 tilskuere på 26 
dage,hvilket er et næsten dobbelt så stort tilskuertal 
i gennemsnit som Packers kampe havde. 
Men Packer fortsætter - tabet betyder intet for hans 
TV-selskab,siger han. 

KLAREDE SIG SKIDT 

I Packers disfavør var det,at hans to australske hold 
klarede sig skidt i forhold til Vestindiens og "Resten 
af verden"-holdet.Bortset fra enkelte lejligheder kunne 
brødrene Chappel ,Lillee,McCosker og hvad ellers alle de 
australske stjerner hedder,ikke hamle op med modstander
ne.Det gjorde jo ikke tiltrækningen for det australske 
publikum større. 
Særligt store fiaskoer var de såkaldte Super Tests,spil 
let over fem dage.Der kom sjældent mere end op til 2000 
tilskuere pr.dag.Men med i betragtningen skal det selv
følgeligt,at TV-dækningen af Packers kampe var glimren
de.Efter sigende langt bedre end den,der blev præsteret 
fra den traditionelle crickets arenaer. 

LYSKAMPE SAGEN 

Sine successer fik Packer publikumsmæssigt på een-dages
kampe,især kampe,der blev spillet i elektrisk lys.Her 
oplevede ved flere lejligheder over 20.000 tilskuere 
spillere som Barry Richards,Gordon Greenidge og andre af 
verdens største navne spille nogle fantastiske ka�pe. 
Ved kampene benyttedes en hvid bold,som der var stor til 
fredshed med.Der tales endda om,at den vil revolutionere 
hele bold-markedet. 
Men Packers cricket betød også en yderligere forråelse 
af spillet.De frygtede vestindiske fastbowlere Roberts,· 
Daniel og Holding fyrede to-tre bumpers af i hver eneste 
over. 
Dommerne skred ikke ind og gærdespillernes svar var at 
pakke sig ind i hjelme med gennemsigtige visirer ned for 
ansigterne. 
Udover at konstatere.at vestinderne var de bedste - og 
utvivlsomt verdens førende i øjeblikket p.gr.af deres 
fastbowlere - skal vi ikke omtale resultaterne fra dis
se kampe.De forekommer så ligegyldige. 

AUSTRALIENS TESTSERIER 

Det synes det australske publikum altså også.For selvom 
Australiens "rigtige" testhold var sådan noget som et 
andet- eller et trediehold,var der enorm interesse for 
serien mod Indien,der vandtes·af Australien med 3-2,ef
ter at inderne havde vundet de to første tests. 
Bobby Simpson,den australske anfører,der lod sig over
t�le til at vende tilbage til l.klasses cricket,efter 
ti år på klubplan,havde en meget stor andel i,at hans 
unge hold kunne løbe med palmerne. 
Knap så godt gik det for australierne i Vestindien.Au
stralien stillede op uden sine Packer-spillere,mens vest 
inderne i de første to tests brugte deres spillere fra 
Kerry Packers team.Det urutinerede australske hold kun
ne slet ikke dæmme op for kanonaderne fra vestindernes 
bowlere.og tabte de to første kampe stort. 
Herefter besluttede den vestuindiske UK at sætte to af 
Packer-spillerne af.En af dem var keeperen Murray.Han 
havde vistnok været en overordentlig besværlig herre og 
Packer-spillernes ordfører.Begrundelsen"for at sætte bl. 
a.Murray af holdet var,at han ikke ville være til dis
position,når Vestindien til efteråret skal spille test
matcher ude mod bl.a.Pakistan,fordi han på det tidspunkt
spiller for Packer i Australien.Man ønskede altså at få
en anden keeper spillet ind.Den vestindiske anfører Cli
ve Lloyd reagerede prompte ved at trække sig tilbage i
protest og derefter forlod samtlige de vestindere,der
har kontrakt med Packer,testholdet.

MERE JÆVNBYRDIGHED 

Med undtagelse af to spillere blev der med et par dages 
varsel stablet et helt nyt vestindisk testhold på bene
ne uden Packer-folk og under anførsel af Kallicheran.Så 
stod Australien og Vestindien næsten lige.Australiens 2. 
-3.hold mod vestindernes næstbedste.
Matchen blev overordentlig spændende.Australien vandt
og reducerede vestindernes føring til 2-1.Publikum svig
tede ikke,som frygtet,denne match,men den fjerde test
blev generet af demonstranter,der udenfor banen krævede
Packer-folkene tilbage på holdet.Publikum udeblev og kun
et par tusinde så kampen hver dag.
Men det nye vestindiske hold vandt matchen ved at rydde
australierne ved hjælp af swingbowling i 2.halvleg for
94.Dermed havde vestinderne vundet serien,uanset resul
tatet af den femte og sidste test.

TO GANGE UAFGJORT 

England uden Packer-spil lerne Amiss,Knott,Woolmer,Under 
wood og Greig,spillede to testserier.Ingen af dem syn
derligt succesfulde for englænderne. 
De tre tests i Pakistan endte alle uafgjort.Pitchene i 
Pakistan består af tromlet mudder,næsten uden græs,de 
er utroligt langsomme og bevirker en meget langsom sco
ring.160 points om dagen var det normale.En pakistaner 
slog verdensrekorden for længst tid til at score et cen 
tury og skønt den 3.test gik over seks dage,var der ik-

SØREN NISSEN om 

INTERNATIONAL CRICKET 

: Brugen af bumpers gør at mange af Packers spillere ud
.• styrer sig,som om de skulle køre knallert.Her er den 

tyre hjelm Rick McCosker og Tony Greig foretrækker. 
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ke skygge af chance for et resultat. 
Den engelske anfører Mike Brearley fik et brud på armen

og måtte sendes hjem.Dermed fik Boycott sit livs ambi

tion opfyldt.nemlig at blive anfører for England.
Omtrent samtidig med at Brearley skulle sendes hjem,kom 

tre pakistanske spillere fra Packers stald flyvende
fra Australien.Ingen vidste,hvem der havde kaldt dem og
hvem,per havde betalt deres rejse. 

GJORDE SIG UPOPULÆR 

Men det så ud til at de pakistanske autoriteter ville
udtage de tre spillere,når de nu var der - og villige.
Derefter skete det helt uhørte,at det engelske testhold
udsendte en erklæring,der indeholdt en klar trussel om 

at undlade at spille,hvis Pakistan brugte Packer-spille
re.De pakistanske spillere vedtog en lignende erklæring
og Packer-folkene blev til deres store forundring ikke 
udtaget.De følte sig vistnok ellers indbudt af dertil 
bemyndigede. 
Tony Greig - den engelske anfører for "Resten af verden 
-holdet" hos Packer - følte sig derefter kaldet til at
skrive en artikel,hvori han beskyldte Boycott for at stå
bag de engelske spilleres holdning.fordi - mente Greig -
at Boycott var hundeangst for at møde fastbowlere af
den klasse Packers pakistanere var.
Greig,der aldrig har kunnet holde kæft på de rette tids
punkter,gjorde sig fantastisk upopulær i England på dis
se ytringer.
Han var på det tidspunkt udpeget til anfører for Sussex
hans county,men nu blev der fra andre counties stillet
krav om at Sussex blev smidt ud af turneringen,hvis ikke
G�eig blev sat fra roret.Sussex,der i forvejen har gjort 
sig uheldigt bemærket ved flere lejligheder,følte jor
den brænde under sig og fyrede Greig som anfører,men To 

ny Greig er fortsat under kontrakt som spiller for grev 
skabet. 

ENGLANDS Wt\TERLOO 

Men tilbage til det engelske testhold,som i mellemtiden 
var kommet til New Zealand.Og i. Peter Hargreaves fødeby 
Wellington fik englænderne et historisk nederlag,nemlig 
det første nogensinde til New Zealands amatørprægede 
testhold. 
Det måtte medføre følgende overskrift:"Englands Water
loo on the playing fields of Wellington". 
Nederlaget skyldtes en upålidelig pitch.Efter en lige l 
halvleg scorede New Zealand i 2.inning 123,mens englæn
derne kom ud for 64.Fastbowleren Hadlee tog 6 gærder f. 
26. 
Den anden test gjorde englænderen Botham til en etable
ret testcricketer.Han lavede et century og tog 5 f.73 
og 3 f.38.England vandt matchen med 174 points.Den tre
die test blev - i modsætning til de to første - spillet 
på en perfekt pitch og endte uafgjort efter seks dages 
spi 1. 

PROBLEMERNE HJEMME 

Da englænderne kom hjem igen,blev deres spillemæssige 
problemer på turen aflø�t af spørgsmålet om,hvordan man 
skal "håndtere" Packer-spillerne i den kommende sommer. 
Disse spillere har jo dom for,at de ikke kan udelukkes 
fra county-holdene p.gr.af deres kontrakter med Packer. 

Den mindeværdige dag 15.februar,da New Zealand efter 
4� års testsamarbejde slog England.Geoff Howard griber 
sidste engelske gærde,Bob Willis,ud i slip. 

Løsning på opgaven side 14:Points·enes rækkefølge er: 
4-1-0-2-6-3.

Deres kontrakter hos countiene er fortsat gyldige.men 
kan skal ikke regne med at se nogen af dem på det engel 
ske testhold. 
De fleste af deres county-kolleger,samlet til møde,gav 
udtryk for,at Packer-folkene ikke er velsete,med mindre 
der indgåes et kompromis,således at Packer ikke ødelæg
ger traditionel test-cricket,som jo er afgørende for al 
le professionelle spilleres økonomi,fordi midlerne de
les ud til countiene. 
Men Packer-folkene spiller til sommer på countyholdene 
hvor spillere,der har givet udtryk for,at de burde fy
res og sendes hjem,skal være deres holdkammerater - og 
deres "vandbærere" i mange tilfælde.Det bliver vist ik
"e hyggeligt. 

KNOTT SAT UDENFOR 

Kent,det county,der har flest lovende,unge spillere i 
sit brød,bl.a.den lovende keeper P.Downton,der var reser 
vekeeper for det engelske testhold,har,efter - som det 
hedder - "venskabelig overenskomst" besluttet ikke at 
lade Pac�er-spilleren og en af Englands største keepere 
gennem t1derne,Allan Knott,deltage på countyholdet i år. 
Gad_vidst om det ikke ender på samme måde for Anthony
Greig.Denne åbenmundede herre skal til sommer - efter at 
være fyret som anfører p.gr.af sine gentagne uheldige be 
mærkninger - administreres af den nye anfører for Sussex 
Arnold Lang. 
Han er en snart 40-årig trofast county-veteran.En keeper 
d�r blev f�ret_af sit gamle conty Surrey for et par år
siden.Et sindbillede af hele denne konflikt,der ligger 
som en bombe under hele den professionelle cricketverden 
De_trofaste - omend ikke gudbenådede professionelle
cricketers,der forsøge at holde Packers rigmænd så menet 
i skak,at de ikke løber med hele byttet. 

Packer fortsætter 
sine cricketshows. 
hvor kun 

.. natcricket" 
blev den store 
succes. 
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Dommerforeningen i gang 
Efter flere tilløb lykkedes det i februar i Odense at få 
stiftet den længe ventede dommerklub for dansk cricket. 
Foreningen er allerede i god vigør,bl.a.gennem udsendel
sen af lovene med komentarer på dansk og med flere in
struktionsmøder rundt om i landet.Ialt fem er det blevet 
til,de fleste steder med pæn tilslutning.På møderne er 
de nye regler i turneringsreglementet vedrørende overs
afvikling m.m.blevet gennemgået,ligesom man har set på 

POKAL-CRICKET 

Det ser ud som om årets pokalfinale den ll.juni kommer 
til at stå mellem AaB og Svanholm i 0.Uttrup.Semifina
lerne i pokalturneringen er nemlig Svanholm-Frem ?9 AaB 
Esbjerg.Men måske har især Frem·erne en �nden mening om 
den sag - hvis der er noget,Frem gerne vi�,er det.netop
at besejre Svanholm og hvis Valbyholdets internationale 
gærdeside får lov at folde sig ud,ja,så k�n alt ske. 
Derimod venter ingen,vel næppe heller esbJergenserne 
selv,at de kan stille noget op mod AaB - selvom vestjy
derne nu har fået to l .divisionsholds "skalpe" - først 
Arhus,der røg for sølle 86 takket være Jan �adsens_6 f.
21 og Anker Ankersøs 3 f.22,siden 1909,der 1 kvarfina
len måtte se Esbjerg nå op på 200 for 5,hvor 1909 kun 
selv havde nået 195 f.6 på de 40 overs. 
Frem tog sig af det nyoprykkede l.divisionsmandskab fra 
Glostrup,der kun fik to Frem·ere ud,før gæsterne havde 
passeret Glostrups egen score.Tidligere har frem slået 
KB og Soraner med udmærket glid over scoringen. 
Svanholm havde det lettere i kvartfinalen mod AB II, 
der også blev slået med 8 st.gærder.Tidligere sejre til 
Svanholm gik ud over AB !,Ringsted I og Køge I.Kun Ring 
sted var istand til at �ræstere nogen videre modstand. 
AaB vandt kvartfinalernes største sejr ved at slå Vi
borg med 9 st.gærder,men alene det,at Viborg - nedryk
ket fra 2.division sidste år,var istand til at nå til 
kvartfinalerne,var noget af en præstation.AaB har tid
ligere "knust" Skanderborg II (Henrik Mortensen 4 f.8) 
og "massakreret" Nykøbing Mors (Carsten Morild 5 f.20) 
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Formanden for den nye dommerforening,Sv.C.Sejersen,Vi
borg,i en "klassisk" stilling.(Foto:Poul Jensen). 

nogle af de love,der erfaringsmæssigt volder de største 
problemer.Man har fra dorrmerforeningens side arbejdet 
med at fremskaffe nogle instruktive film,der nærmere gør 
rede for nogle af de vanskeligste situationer.Dommerfor
reningen har valgt Svend Carsten Sejersen,Viborg,til 
formand.I bestyrelsen sidder desuden Peter Carroll,Je
bjerg ved Skive,Jørgen Hansen,Glostrup,Poul Zacharias
sen,Ålborg,og Torben Hirtz,Odense. 

-modstanderne scorede henholdsvis 59 og 75,men noteresskal dog at AaB måtte bruge 30 overs til at score 100 point mod Skanderborg,bl.a.på grund af Jørn Steen Larsens kastning. 
Men tilbage til Viborg,der i den tilbagevendte Jan An
dersen nok må have denne turnerings pokalhelt.Jan An
dersen var sidste år ude af spillet på grund af syg
dom men scorede 30+ mod Århus II og 66 mod Silkeborg. 
Vib�rg startede med at "ekspedere" Chang,siden gik det 
ud over Århus II og i 3.runde over Silkeborg,der ikke 
kunne hindre viborgenserne i at score 233 f.5 på de 40 
overs. 
Silkeborg havde ellers skabt en af de første runders o 
verraskelser ved at sende Hjørring ud af turneringen. 
Vendelboerne fik kun 86 (Sv.Aa.Jensen 4 f.14) og Silke 
borg nåede 67 for tabet af 7 gærder,således at tillæg
get bragte sejren hjem. 
Skal man kunne dømme noget ud af pokalkampene og det 
skal man måske nok være lidt forsigtig med,kan det dog 
siges at divisionshold som Chang,Hjørring,Århus,Nykø
bing �ors og Glostrup næppe har præsteret det �elt sto 
re,hold som Ringsted og Skanderborg vel egentlig hel
ler ikke - Nyk.M.og Ringsted dog i nogen grad undskyldt 
af lodtrækningen - mens kun AaB,Svanholm og 1909 leve
de op til det ventelige,fynboerne dog også kun for at 
blive stoppet. 
Det er "mellemklassehold" som Frem,Esbjerg,Silkeborg, 
Viborg og Soraner (sidstnævnte tog Slagelse '.or bare 
60),der har gjort sig gældende i pokalturneringen,og 
det er vel egentlig charmen ved den turneringen.Vi må 
da heller ikke glemme 1913-s sejr over Horsens,der kun 
kunne score 64 point. ola. 

16/4 GLOSTRUP II (hj) over JB 77 med 115 point.Glostrup 
II 194 (Saleem Naqui 65,Michael Andersen 29,Kaj Peder
sen 29,Wassell 4 f.40),JB 77 64 (+15) (Moore 25,Hugo Es 
persen 4 f. 14). 
16/4.SLAGELSE I uden kamp over SVANHOLM III. 



POKALTURNERINGEN 

16/4.AB II (hj) over ROSKILDE med 7 st.gærder.Roskilde 
130 (Palle Lykke 44,Erik Neergaard 3 f.7),AB II 135 f. 
3 (Thony Hadersland 52). 
16/4.SVANHOLM I (ude) over RINGSTED I med 4 st.gærder. 
Ringsted I 145 f.4 (Per Nielsen 50+,Jan Hansen 34),Svan 
holm I 146 f.6 (Ole Mortensen 52,Gert Kristensen 43). 
16/4.KØGE II (hj) over SORØ med 28 point.Køge II 149 
(+ 15) f.8 (Bjørn Olesen 43,Preben Felt 32),Sorø 136 
(Ole HUckelkamp 43,Jørgen Eliasen 37,Bj.Olesen 3 f.25, 
Bent Olesen 3 f.40). 
16/4.RINGSTED II (ude) over SVANHOLM II med 18 point. 
Ringsted II 73 (+20) (Klaus Frederiksen 3 f.8,Peter 
Schmidt 3 f.19),Svanholm II 75 (Henrik Vilhelmsen 5 f. 
14,Jan Bredo 3 f.10). 
16/4.ARHUS I (hj) over KERTEMINDE med 81 point.Arhus I 
209 f.9 (Jørgen Knakkergaard 54,Mogens Gregersen 40+, 
Jørn Beir Andersen 28,Erik Pedersen 4 f.43),Kerteminde 
48 (+40) (Robert Burns 4 f.21 ,J.B.Andersen 3 f.5). 
15/4.SKANDERBORG I (hj) over HOVEDGAARD med 189 point, 
Skanderborg 273 f.8 (Keld Christensen 77,Jens Kamp 58, 
Per Rasmussen 49),Hovedgaard 29 (+55) (K.Christensen 3 
f.0).
16/4.KOLDING (ude) over ESBJERG II med 9 st.gærder.Es
bjerg II 49 (Hans Madsen 3 f.8,Finn Andersen 3 f.10,Lars 
Madsen 3 f. 13),Kolding 52 f.l (Henning Jensen 25+). 
16/4.SKANDERBORG II (hj) over HERNING med 21 point. 
Skanderbg.II 92 (+20) (Svend E.Madsen 28,Mohammed Abbas 
3 f.18),Herning 91 f.9 (Freddy Sangild 31+,Sv.E.Madsen 
4 f.17). 
16/4.VIBORG (hj) over CHANG med 16 point.Viborg 143 f.5 
(+40) (Mogens Sørensen 49+,Flemm.Agerskov 41 ,Kenneth O
wen 25),Chang 167 f.8 (Morten Skanderup 40,Carsten 
Strandvig 32,Gert Christiansen 25). 
22/4.SVANHOLM I (hj) over AB I med 6 st.gærder.AB I 83 
(+29) (Ole Mortensen 4 f.9),Svanholm I 104 f.4 (Gert 
Kris tens en 44 ,Michael Peters son 34+), 
22/4.GLOSTRUP II (ude) over KØGE II med 4 st.gærder.Kø
ge II 155 (Jens Jeppesen 46,Sv.E.Jørgensen 29,Bent Ole
sen 28),Glostrup II 157 f.6 (Per Pedersen 65,Sv.E.Jør
gensen 3 f. 35) . 
23/4.GLOSTRUP I (ude) over RINGSTED II med 6 st.gærder. 
Ringsted II 70 (+40) (Thor Jensen 3 f.26),Glostrup I 112 
f.4 (Per Hansen 44,Steen Thomsen 32,Leif Johansen 4 f.17
22/4.FREM I (hj) over KB I med 8 st.gærder.KB I 144 (Bru 
no Nielsen 44,Khalid Latif 3 f.21 ,Johan Luther 3 f.29), 
Frem I 145 f.2 (M.Subhani 96+,Johan Luther 41+). 
21/4.KØGE I (ude) over FREM II med 9 st.gærder.Frem II 
100 (+20) (Abdur Rab-Khan 57),Køge I 123 f.l (Benny B. 
Nielsen 70+,Johnny Hansen 37). 
23/4.ARHUS I (hj) over FREDERICIA med 9 st.gærder.Frede 
ricia 65 (+40) (Jørn Beir Andersen 5 f.11),Arhus I 106 
f.l (Hans Frantzen 49+,Steffen Meibom 46+).
23/4.B 1909 (ude) over SKANDERBORG I med 4 st.gærder. 
Skanderborg I 107 (Jens Priess 44,Jan Rasmussen 3 f.14) 
B 1909 108 f.6 (Suleman Khan 47+,John Perram 26). 
22/4.B 1913 (hj) over HORSENS med 4 st.gærder.Horsens 
64 (Jørgen Jensen 3 f.11 ,Jørgen Machon 3 f.27),B 1913 
45 f. 6 ( +20) . 
22/4.AAB (ude) over SKANDERBORG II med 7 st.gærder.Skan 
derborg II 59 (+40) (Henrik Mortensen 4 f.8,Henning Hoff 
3 f.11),AaB 101 f.3 (H.Hoff 25). 
23/4.VIBORG (hj) over ARHUS II med 8 st.gærder.Arhus II 
77,Viborg 78 f.2 (jan Andersen 30+). 
23/4.SILKEBORG (ude) over HJØRRING med 3 st.gærder.Hjør 
ring 86 (Niels C.Elefsen 31 ,Sv.Aa.Jensen 4 f.14),Silke-

borg 67 f.7 (+20) (Knud Randløv 41). 

22/4. NYKØBING 11. uden kamp over HOLSTEBRO. 
23/4.ESBJERG I (hj) over KOLDING med 9 st.gærder.Kol
ding 74 (+20) (A.Ankersø 3 f.11,Jan Madsen 3 f.23),Esbj. 
I 95 f.l (N.Hyllen 46,Hans Chr.Jensen 35+). 
23/4.KB II (ude) over NYKØBING F.med 76 point.KB II 145 
(Morten Blangstrup 40,E.Iddon 27),Nyk.F 54 (+15) (Phil
lip Pennant 7 f.12). 
23/4.AB II (hj) over SLAGELSE II med 216 point.AB II 
319 f.5 (Thony Hadersland 176+,Lars Christensen 66),Sla 
gelse II 103 (Brian Tønnesen 30,Erik Neergaard 3 f.11). 
23/4.SORANER (ude) over SLAGELSE I med 6 st.gærder.Sla
gelse I 60 (Mich.Nissen 3 f.10,Niels Bjerregaard 3 f.15 
Soraner 41 f.4 (+ 20). 

30/4.SVANHOU·1 I (hj) over KDGE I med 7 st.gærder.Koge 
89 (+20) (Fl.Søegaard 4 f.13),Svanholm I 110 f.3 (Ole 
Mortensen 36+,Finn Nistrup 23+,Jan Bøgh Nielsen 28): 
30/4.GLOSTRUP I(ade)over GLOSTRUP II med 6 st.gærder. 
Glostrup II (61 (+40). (Thor Jensen 4 f.9) ,Glostrup I 
106 f.4 (Steen Thomsen 44,Stig Lucas 28+). 
30/4.FREM I (ude) over SORANER med 101 point.Frem I 
270 f.9 (Finn Madsen 92,Johan Luther 65,M.Subhani 36), 
Soraner 149 (+20) (Mich.Nissen 27,Kaj Hjorth 3 f.34). 
30/4.AB II (hj) over KB II med 123 point.AB II 237 f.7 
(Thony Hadersland 53,T.Olesen 48,A.Ahmed 49+),KB II 114 
( Edw. I ddon 31 ) . 

30/4.B 1909 (hj) over B 1913 med 10 st.gærder.B 1913 81 
(+40) (Lars H.Pedersen 30,Fl .Da lager 3 f.9,Gulzar Ahmed 
3 f. 10),B 1909 125 f.O (Hans K.Lohmann 61+,Peter Palle 
Kl okker 60+). 

30/4.ESBJERG I (ude) over ARHUS I med 8 st.gærder.Arhus 
I 86 (Jan Madsen 6 f.21 ,A.Ankersø 3 f.22),Esbjerg I 69 
(+20) f.2 (Niels Hyllen 36). 

30/4.VIBORG (hj) over SILKEBORG med 145 point.Viborg 
233 (+20) f.5 (Jan Andersen 66,Patrick Joseph 52+,Mog. 
Sørensen 34,Peter Urban 27+),Silkeborg 108 (Erik Mikkel 
sen 34). 

30/4.AAB (hj) over NYKØBING MORS med 99 point.AaB 174 
f.5 (Klaus Buus 53+,Claus Morild 35,Ca�sten Mo�ild 25)
Nyk.M.75 (Bjarne Jensen 41,Carsten Morild 5 f.<-0). 
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16/4.B 1909 (ude) over SLAGELSE med 33 point.(40 overs). 
B 1909 144 f.9 (P.P.Klokker 50,Bo Christiansen 3 f.45), 
Slagelse lll f.9 (Vagn Petersen 30,Per Jacobsen 3 f.23). 
21/4.SVANHOLM (hj) over ISHØJ med 55 point.(30 overs). 
Svanholm 166 f.9 (Steen Louis Hansen 30,Kim Larsen 30) 
Ishøj 111 f.9 (Asmat Ullah 30). 
22/4.RINGSTED (hj) over SLAGELSE med 61 point.Ringsted 
176 f.9 (Claus Rasmussen 40,Henning Bergh 34,Per Nielsen 
33,Bo Christiansen 3 f.67),Slagelse 115 (Per Petersen 
37). 
27/4.0PTIMISTS CC (ude) over SLAGELSE med 66 point (30 
overs).Optimists 146 f.7 (Dudley 29+,Brian Tønnesen 3 f. 
23),Slagelse 80 f.4 (Ebbe Kristiansen 37). 

29/4.0PTIMISTS CC (ude) over SORØ med 32 point.Opti
mists 144 (Wheatey 35,Jørgen Eliasen 5 f.46),Sorø 108 
(J.Eliasen 37,Lomax 8 f.51). 

29/4.SVANHOLM (komb) (hj) over JB 77 med 56 point (30 o
vers,a-række-regl) .Svanholm 176 f.5 (Kim Larsen 35+,Sø
ren Nissen 32+),JB 77 120 (A.Watson 29,Thorbjørn Wulsten 
5 f. 9). 
30/4.RINGSTED {hj) over OPTIMISTS CC med 63 point.Ring
sted 137 (Max Nielsen 48,Per Nielsen 25,Lomax 6 f.66), 
Optimists 74 (Claus Rasmussen 8 f.42). 
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Søndag 12.februar blev en meget stor dag for Husum Cric·
H d 1•1 H ket Club.Her fik klubben,ved formanden Henry Buhl,på æ er I usum 

Dansk Idræts Forbunds repræsentantskabsmøde i København 
ti■I DCF overrakt Oberst Sanders Idrætslegat.Det var delt i to -penge portioner på hver 3100 kr.Den anden portion tildeltes 

Dansk Atlet Union,hvor formand Jørgen Jørgensen her ses Tuborg-fondet har skænket Dansk Idræts Forbund en penge 
til venstre,Henry Buhl til højre,med en smilende,afgåen gave,der fordeles med en portion hvert år i fire år.Den 
de DIF-formand,Kurt Møller,i midten.Oberst Sanders I- første fjerdedel uddeltes 14.april ,idet DIF har ladet 
drætslegat går fortrinsvis til den sønderjyske idræt el gaven gå videre til specialforbundene. 12 af dem fik del 
ler til fægtesporten,idet oberst Sander havde interes- i den første donation fra Tuborg-fonden,deriblandt DCF. 
se netop for disse områder.Men de dansksindedes sag i Direktør Poul J.Svanholm,Tuborg (th),overrækker her en 
Tyskland optog ham også meget,og det er utvivlsomt helt check på 3000 kr til DCFs internationale sekretær,Peter 
i hans ånd at Henry Buhl og Husum på denne måde hyldes Hargreaves (og ikke omvendt,selvom det måske kunne se 
for den store indsats under vanskelige forhold syd for sådan ud).! midten Dansk Idræts Forbunds nye formand 
grænsen.(Foto:Preben B.Søborg) Svend 0.Hansen.(Foto:Burt Seeger) 




