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World Cup-

hold - modstandere - chancer

Danmarks hold til World Cup-turneringen i Midlands,Eng 
land,der starter 22.maj,bliver ikke det samme,som det 
oprindeligt udtagne. 
Udtagelseskomiteen har modtaget afbud fra to af de op
rindeligt udtagne spillere,nemlig Hardy Sørensen,AaB, 
og Jens Priess,Skanderborg.Sidstnævnte skal i tiden un 
der l/orld Cup-forrunden op til nogle afgørende eksame
ner og da han ikke kunne klare tingene samtidigt,be
sluttede han at sende afbud. 
Desuden har udtagelseskomiteen besluttet sig til at se 
bort fra Johan Luther,AB,idet man mener at han ved at 
udeblive fra nogle af fællestræningerne har afskåret 
sig selv fra at opfylde de betingelser,som oprindeligt 
var sat i forbindelse med udtagelsen til Vt1-truppen. 
UK har herefter blandt reserverne udtaget Keld Kristen 

sen,Skanderborg,Jorn Beir Andersen,Arhus,og Per Hansen 
Glostrup,som faste deltagere blandt de 14 spillere,det 
danske hold skal bestå af. 
Som ny reserve er,foruden Fleming Dalager,B 1909,udta
get Hans Frantzen,Arhus,der har deltaget i V�1-fælles
træningerne på lige fod med de øvrige.UK rettede også 
henvendelse til Mahboob Subhani,Frem,men han kunne ik
ke skaffe sig den fornodne tid til eventuelt at delta
ge i de mindst tre uger,turneringen i England vil vare. 
!øvrigt har der,bl.a.med bistand af landsholdets læge,
Dennis Råhave,været afholdt tre fællestræninger under 

ledelse af Carsten Morild med henblik på VM-deltagelsen 

SKAL BO I WEST BROMvJI CH 
Det er iøvrigt nu meningen at holdet,der foruden de 14 
spillere,skal bestå af Peter Hargreaves,Mogens Christen 

sen ,Dennis Råhave og Ole P.Larsen skal rejse fra Ka
strup fredag 18.maj. 
Formentlig under behorig afskedstagen fra et af landets 
store pengeinstitutter,nemlig Handelsbanken,der har 
indvilget i at sponsere turen med et smukt,rundt belob. 
Efter en inspektionsrejse af Erling Froulund,er det me
ningen at holde skal opslå sin lejr i �/est BroITTwich, 
nærmere bestemt på Hotel Europa Lodge - iøvrigt samme 
hotel som diverse engelske l.divisionsklubber i fodbold 

benytter,når de skal kæmpe mod v/est BroITTwich succesrige 
l.divisions fodboldmandskab - så der skulle være visse
erfaringer i ,hvordan man behandler sportsfolk der på
stedet.
Hvor megen tid,der bliver til sightseeing i det midten
gelske - om overhovedet nogen - er nok et spørgsmål.
Det danske hold har jo et ret så pakket program rent
spillemæssigt - dels med VM-kampene,dels med forskelli
ge træningskampe ind i mellem.

21 .maj skal DCF XI mode et hold fra Worchestershire 
CCA i Ombersley,22.maj gælder det VM-kampen mod Fiji i 
Wellington,Shropshire og 24.maj V�1-kampen mod �1alaysia 
i Kidderminster,Worchestershire.27.maj spilles trænings· 
kamp mod Aston Unity CC i Sutton Coldfield ved Birming
ham.28.maj møder et DCF-hold Redditch og 31.maj er Ca
nada modstander i VM-matchen.Det sker i Solihull nær 

Birmingham.3.juni spilles træningskamp mod Fordhouses 
CC og 4.juni spilles sidste puljekamp mod Bangla Desh. 
Det sker i Kings Heath,Birmingham.Hvis det danske hold 
når så langt,spilles den afgørende kamp om en af de to 
pladser i selve World Cup-turneringen den 6.juni. 
WALES MED I WORLD CUP 
Den mildt sagt uovervejede måde,som World Cup·en er ar
rangeret på for de mindre nationer,har som nævnt bragt 
uorden i de danske forberedelser,men har også krævet 
sit første direkte offer. 
Gibraltar har knapt to måneder for turneringen skulle 
løbe af stabelen meddelt,at man ikke kan stille med et 
hold,der ville yde nationen fuld retfærdighed.Det tror 

pokker,når man arrangerer en turnering,som i yderste 
fald kan betyde,at en amator skal være væk fra sit ar
bejde i seks uger - det er jo tilfældet for de lande, 
der går videre fra den indledende turnering. 
Danmark protesterede vildt og inderligt mod denne tur
neringsform,men blev ikke hort.Vi ønskede turneringen 

afviklet over to år,således at de associerede medlem
mer det ene år spillede om de to pladser i selve World 
Cup-turneringen,der så afvikledes det følgende år.Men 

de oversoiske nationer gennemtvang den valgte løsning, 
fordi de derved ikke risikerede at skulle til England 
to år i træk.Men lad os nu se,hvor mange af de overso
iske medlemslande,der kan stille deres stærkeste hold 
under disse vilkår. 
!stedet for Gibraltar har man valgt at lade Wales være
med og holdet går i pulje med lsrael,USA,Holland og 
Sri Lanka.Wales er en nodlosning - Wales stiller med 
spillere fra de klubber,der er medlem af det walisiske 
forbund,men ikke fra countyholdet Glamorgan,og sådan at 
waliserne,uanset om de vinder,ikke får points godskre
vet,idet de kun er trådt ind for ikke at " amputere" den 

pågældende pulje. 
Det efterlader så det sporgsmål ubesvaret,hvorfor man 

ikke gav det 17.associerede medlem,Vestafrika,chancen 

for at træde ind som fuldgyldig konkurrencedeltager.A
frikanerne ville efter sigende gerne,men kom for sent 
med deres anmeldelse. 
!øvrigt er der efter sigende allerede gået politik i
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Det seneste billede af truppen til VM,her samlet til 
fællestræn i n<J i Idrættens Hus :Knælende forrest fra ven
stre Per Hansen,Glostrup,Steen Thomsen,Glostrup,Bent 
Rossen,AB,Hans Frantzen,Arhus,Kjeld Kristensen,Skander
bor(J.Stående i midterste rc2kke:Bjarne K.Jensen,Svanholm, 

den nævnte pulje 3.Sri Lankas regerin<J 
der foreli<J9er oplyst,have forbudt sit 
stil le op mod Israel. ICC har behandlet 
Israel to points,hvis det viser si9 at 
9å r på banen. 

skal efter hvad 
landshold at 
sa9en 09 tilkendt 
Sri Lanka ikke 

PS.Når Wales nu er kommet med kunne man spør<Je si9 selv 
hvorfor ikke O<JSå Skotland 09 Irland kan delta(Je.Inden
for fodboldens verden stiller de britiske oer hele fem 
landshold,idet Nordirland O<J den irske republik moder 
med hver sit - cricketmæssi9t ud9or hele den (Jronne o 
et hele.Nå,men det kommer måske næste 9ang. 

ola 
DANMARKS MODSTANDERE 

Det er ikke de store tin<J,dansk cricket kender til tre 
af de fire modstandere,vi får i den indledende runde i 
World Cup-turneringen i Midlands sidst i maj 09 forst i 
juni - kun Canada har vi modt for. 
I Toronto har vi spillet en seniorlandskamp uafgjort o
ver to dage,en kamp,hvor vi var ovenpå,samt vundet en 
endages landskamp - et resultat,som dem,der så kampen, 
dog ikke vil læ<Jge for me9et i ,alene på grund af forhol
dene,hvorunder matchen blev afviklet og det klart "un
der-standard" canadiske hold.Til gen<Jæld har vi mødt 
Canadian Colts på ungdomsbasis flere 9an9e og her er 
styrkeforholdet vel sådan,at canadierne vinder tre gan
ge ud af fire. 
Derimod ved vi ikke meget om,hvad lande som Fiji ,Ban9la 
Desh og Malaysia kan byde på. 
Vi har i det følgende s09t at sammenstykke de oplysnin
ger vi har i forvejen,bl .a.med dansk crickets internati
onale ekspert Peter Hargreaves som kilde,men de er ret 
få,med hvad man kan læse i "The t/orld of Cricket",det 
1165 sider store opslagsværk,som at at sammenligne med 
et Salmonsens konversationsleksikon i cricket. 
Men den bog er desværre fra 1966 (et nyt værk er under 
udarbejdelse),så oplysningerne er lan9t fra up to date. 

Ole Seir Andersen,AB,Morten Petersson,Svanholm,Klaus 
Buus,AaB,Henrik t-1ortensen,AaB,Stående i ba<Jeste række: 
Claus t1orild,AaB,Ole Mortensen,Svanholm,Jorn Beir Ander
sen,Arhus,Torben Skov Nielsen,Chan9.Da billedet blev ta
get man9lede Carsten Morild,AaB,09 Flemmin<J Dala<Jer,1go9_ 

11en her er,hvad vi har muli(Jhed for at fortælle om vo-
re eksotiske modstandere: 

BANGLA DESH 

Bangla Desh er en tidli9ere pakistansk provins.Landet 
har 75 millioner indbyggere,men er et af verdens fattio
ste lande og desuden udmarvet af naturkatastrofer. 
Li<Jesom i Pakistan er kærligheden til cricket overvæl
dende,men landets økonomi er så tilba(Jestående og pro
blemerne med at holde si9 hun9ersnoden fra doren er så 
store,at landet ikke har indskrevet sig for større cric
ketrnæssige bedrifter siden sin selvstændighed. 
Men for adskillelsen fra Pakistan - og hvad deraf ful9-
te af politiske og militære problemer - var cricket en 
nægti9 faktor 09så her. 
I hovedstaden Dacca blev der i 1956,altså da Ban9la Desh 
stadi<J var en del af Pakistan,by(Jget et nationalt cric
ketstadion,hvor op til 30.000 tilskuere pr.da<J overvære
de testmatcherne mod Australien,skønt hele det pakistan
ske hold blev fløjet fra den vestli<Je del af Pakistan, 
på den anden side Indien - en afstand af over 3000 km. 
Dengang spillede man på måtte i Pakistan,hvilket 9av 
holdet overraskende 9ode resultater mod <Jæstende natio
ner hjemme.Resultater,der ikke kunne følges op ude, 
Nu er Pakistan internationalt 9odt med,mens Ban9la Desh 
er udskilt - også cricketmæssigt. 
Dengang landet var en del af Pakistan var der ofte en 
enkelt spiller fra Ban<Jla Desh med på testholdet,men 
herboende pakistanere beretter,at det ikke skyldtes de 
pågældende spilleres kvaliteter,men udelukkende havde 
politiske årsager. 
Så sent som i denne vinter har MCC gæstet Bangla Desh 
og i Dacca spillet en treda(Jes kamp.MCC stillede et 
hold,der navnemæssigt formentligt var af styrke som et 
countyhold af bedre klasse,men spillerne var jo ikke 
alle unge og ikke alle i lige <Jod form.Kampen endte u-
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Garnet Brisbane,der her fældes i landskampen Canada
Danmark i 1974,er kaptajn for det canadiske hold ved 
VM-kampene. 

afgjort,Bangla Desh scorede i sine halvlege 180-200 po 
ints mod MCCs kastere,der for fleres vedkommende var 
hentet fra counties. 
Dette resultat fortæller at Bangla Desh ikke kan for
ventes at blive nogen nem modstander.Der er utvivlsomt 
masser af mennesker,som spiller cricket og det skulle 
være mærkeligt om der ikke kunne stilles et hold af en 
nogenlunde god international standard. 
Vestindernes tidligere viceanfører Conrad Hunt var med 
MCC i Bangla Desh.I den serie BBC har sendt med præsen
tationer af alle deltagerne i World Cup-turneringen gav 
han dog ikke udtryk for alt for stor respekt. 
Han beskrev gærdesiden som skrøbelig,og at den - lige
som vores - ret let kan gå i stå.Holdet har en udmærket 
venstrearmsspinbowler,der kaster chinamen og googlies 
og nogle medium-fast kastere,d.v.s.med en fart som vo
res hurtigste.Markspillet var ikke noget at skrive hjem 
om,mente Hunt .... 

FIJI 

Cricket og Fiji er formentlig for selv den mest fanatis 
ke cricketkender herhjemme to ting,der ikke tidligere 
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har været sat i forbindelse med hinanden. 
Men hvis vi af den grund tror at vort landshold har få
et en gave i form af at komme i pulje med dette eksotis
ke ørige,er der god grund til at tro om igen. 
Det hedder i "1/orld of cricket" i artiklen om Fiji ,at 
såfremt cricket udelukkende blev spillet overbegrænset 
på een dag (det er det World Cup-forrunderne skal .red) 
ville Fiji meget nemt kunne finde sig selv placeret 
blandt verdens fem bedste nationer. 
Denne overraskende påstand baserer forfatteren på nogle 
højst overraskende resultater,som Fiji har produceret 
de forholdsvis få gange,der har været spillet på inter
nationalt plan. 
Det mest imponerende er utvivlsomt da Fiji hjemme slog 
Vestindien med 28 points.Det var i 1955,men siden har 
den lille øgruppe ofte hjemme givet gæstende testnatio
ner god modstand og ude,i New Zealand og Australien, 
har Fiji vist imponerende markspil,god kastning og et 
gærdespil,der vist nærmest kan beskrives som "volde
ligt" og som derfor gør mandskabet skikket til en dages 
cricket. 
En australier har skrevet om sit besøg på Fiji i 1910. 
Han fortæller,at han tog 27 gærder i en enkelt halvleg 
som han forlod i stor hast,da det ene hold havde 175 
points for 72 gærder,forfulgt af de indfødte som kaste
de lanser og spyd efter ham i den hensigt at slå ham i
hjel for at fortære ham.Den sidste del af historien me
nes dog at være løgn,for kannibalisme ophørte på øerne 
en ca.30 år tidligere. 
Men at cricket blandt de indfødte på Fiji ihvertfald 
dengang spilledes med 90-100 spillere på hvert hold på 
helt umulige baner,skulle være sandt nok.Blot et enkelt 
points under de omstændigheder var en bedrift, 
Først efter 2.verdenskrig fandt de ca.l/2 million fiji
anere ud af det var absurd at europæerne spillede af
sondret fra de indfødte og inderne,som talmæssigt er 
flere end de indfødte. 
Herefter produceredes nogle farverige landshold ,hvor de 
indfødte stillede op i bare tæer,hvide "sulus" (der min
der om ankellange nederdele) og kæmpestort kruset hår. 
Om de fortsat spiller i "sulus" melder historien ikke 
noget om,men ihvertfald viser et billede fra 1964 fem 
barfodede og sulus-beklædte spillere fra Fiji. 
Endelig skal vi da nævne at en af de bedste blandt Fi
jis indfødte spillere hed Ilikena Lasarusa Bulamainava
leniveivakabulaimainavavaoalekebalau.Han var efter si
gende en teknikkens mester - og det må også have været 
nødvendigt - bare for at huske sit eget navn. 
Den danske manager Peter Hargreaves så Fiji omkring 
1950.Han fandt holdet af styrke som et meget stærkt mi
nor countyhold i England. 
-Jeg vurderer deres markspil og deres hurtige løb mel
lem gærderne som helt i verdenstoppen,fortæller han.
Kastningen mangle"de deri mod mærkeligt nok fart og var
baseret på slow-medium.Gærdespillet dengang var knald
eller fald og en new zealandsk kollega har fortalt mig
at gærdespillet stadig står tilbage rent teknisk.fiji
anerne spiller som vestinderne,men uden den fornødne
teknik.Kan vi kaste tæt og yde vores bedste i marken
giver jeg os selv en fifty-fifty chance, slutter Peter
Hargrea ves.

MALAYSIA 

Der er blevet spillet cricket i Malaya - eller Malaysia 
som landet nu hedder - i stort set ligeså mange år som 
i Danmark,nemlig ca.120. 
Og ligesom i Danmark var det naturligvis englænderne, 
der indførte det.Omkring århundredskiftet var spillet 
taget op af en stor blandet befolkning,bl .a.singalese
re,europæiske udvandrere,indere og kineaere. 
Der er en tradition for tredages-cricket i landet og 
der afvikles landsdelsturneringer af god standard.Der 
blev opnået gode resultater i 30'erne mod stærke engel
ske hold,men japanernes invasion under 2.verdenskrig 
havde en ødelæggende virkning.Ikke mindst de mange smuk
ke og velplejede baner led under krigen,det samme gjor
de spillet. 
Men i 1948 lykkedes det at etablere et landsdækkende 
forbund - alligevel har resultaterne efter krigen ikke 
været af samme standard som før. 
Landet har sit cricketmæssige samkvem først og fremmest 
med Sri Lanka (Ceylon) som man er sakket agterud i kva
litet,samt med Hong Kong,den britiske kronkoloni,som 
ikke tager del i Horld Cup,fordi Hong Kongs spillere 



ikke i tilstrækkeligt omfang opfylder kriterierne om bo· 
pæl i landet i et vist åremål. 
Om Malaysia har Peter Hargreaves overraskende positive 
oplysninger - man kan også kalde dem negative,hvis vi 
havde håbet på en let modstander.VBB Berlins tidligere 
anfører Banerjea kender malaysierne udmærket og mener 
at man kan betragte dem som en fortyndet version af In
diens hold,d.v.s.med gode spinbowlere og gærdespillere 
som spiller meget på tværs,fordi pitchene derude tilla
der det,hvad de som bekendt ikke gør i England. 
Men trods alt må man - på et meget tyndt grundlag -
have lov at mene at Malaysia må være den af vore mod
standere, vi vil få det mindst svært imod. 

CANADA 

Canadas cricketstandard kender vi lidt til efter vores 
besøg i Toronto i 1974.I det mægtige land spilles cric
ket i en lang række provinser,men alene afstandene gør 
det jo til en besværlig affære at lave landsdækkende 
turneringer.Men en gang årligt mødes provinserne i kamp 
om det nationale mesterskab. 
I det nordlige er cricket naturligvis en kort fornøjel
se på grund af årstiderne og standarden er ikke høj,men 
i Toronto og andre sydligere byer er der en god stan
dard.Klimaet er som det engelske og et utal af indvan
drere,ikke mindst fra vestindien,giver hele tiden nyt 
blod.Dette giver dog også det canadiske forbund sine 
besværligheder. 
Under det danske landsholds besøg skulle man ikke bevæ

ge sig ret langt,før man fik en klar fornemmelse af be
sværligheder,der kunne skyldes raceforskelle. 
Det var ganske oplagt,at det canadiske landshold,som vi 
spillede uafgjort mod,kunne være blevet væsentligt for
stærket.hvis man havde brugt nogle af de vestindiske 
indvandrere,som vi mødte på Torontos byhold. 
De var ikke med på landsholdet,fordi de ikke var cana
diske statsborgere,men World Cup-turneringen stiller 
ikke krav om statsborgerskab,kun om fast ophold i det 
pågældende land i 4-5 år.Derfor må man påregne et helt 
andet hold end det,vi mødte i landskampen - et hold præ
get af hårdtslående vestindiske humørspillere. 
Man regner med,at der eksisterer over 100 klubber i Ca
nada-,hvor spillets historie går tilbage til begyndelsen 
af 1800-tallet.Således er de i tidsrum længst afvikle
de testmatcher mellem to nationer ikke mellem de nor
malt etablerede testnationer,meniderimod mellem Canada 
og USA,der mødtes hvert eneste år i perioden 1844-1912. 
Serien blev genoplivet som en årligt tilbagevendende 
landskamp i 1963 og er spillet hvert år siden. 
Med 2.verdenskrig så det ud til,at spillet skulle dø ud 
men man besluttede at satse hårdt.Landsdelsturneringer 
genoplivede -interessen og siden 1957 har man hvert år 
sendt et ungdomshold - Canadian Colts - til England.CC 
har også gæstet Danmark. 
Landets problemer med hensyn til at holde spillet i li
ve kan ses f.eks.i at når spillere fra Winnipeg skal mø
de spillere fra andre byer,er nærmeste modstander hen
ved 600 km væk og for at få kvalificeret modstand skal 
Winnipeg-spillerne rejse ca.2000 km.Det er ikke usæd
vanligt at delegerede skal flyve både 4000 og 5000 km 
for at komme til repræsentantskabsmøde - herhjemme pi
ber vi ,bare vi skal krydse bæltet. 
Men afstandene gør også den canadiske holdudtagelse van

skelig og gør måske det canadiske testhold svagere end 
nødvendigt er,fordi de enkelte proviser venter at blive 
repræsenteret mere eller mindre ligeligt.Det stadium er 
vi da heldigvis ovre i Danmark. 
Men med lan dets mægtige pulje af indvandrede og et godt 
ungdomsarbejde,er Canada ikke en cricketnation,man kan 
kimse af.Vore chancer mod dette land er vanskelige at 
vurdere,fordi vi aldrig har mødt et udvalgt canadisk 
hold efter de kriterier,som World Cup tillader.Men vi 
skal formentlig have heldet på vor side,for at opnå en 
gevinst - alene det forhold.at et udvalgt hold fra den 
stærkeste cricketprovins,Ontario,har slået Australien 
i en en-dages kamp for et par år siden,fortæller,at der 
er kvalitet til stede. 
Men en lille psykologisk fordel har vi måske fordi vo

re sammenstød på seniorfronten hidtil alt i alt er fal
det ud til vores fordel. 

DANMARK 

Umiddelbart var der i den danske lejr tilfredshed med 
lforld Cup-lodtrækningen,fordi vi slap for de virkeligt 

Isoa Suka,all-rounder hos Fiji,var den,der tog flest 
gærder på Fijis tur i New Zealand 1973.Her batter han 
på hjemmebane,øen Lau i Fiji-øgruppen. 

"hårde bananer" i selskabet,Sri Lanka og Østafrika_og 
Holland med,for den sags skyld. 
Men hvordan er vores egne chancer så .Manager Peter Har. 
greaves mener om det danske mandskab,at vi har det bed
ste kastehold,der er stillet i hans tid.Han finder des
uden,at vi har muligheden for en stærk markindsats og 
at denne mulighed simpelthen må og skal gribes,hvis vi 
skal kunne gøre mere end en middelmådig figur. 
Det store spørgsmålstegn er gærdespillet.Han advarer 
mod at spille hook-stødet,der giver så mange points på 
de hjemlige måtter,før man ved noget nøjagtigt om bol
dens opspring. 
Opspringet er ikke let at vurdere i England,hvor cric
kets mest uberegnelige pitche findes.Og særlig er der 
grund til at frygte de klubbaner,hvor kampene foregår. 
Efter den hårde engelske vinter har det været meget van

skeligt at give pitchene den tilstrækkelige pleje og 
langtfra alle de klubber,der er værter for disse kampe 
har den økonomiske baggrund for at kunne give pitchene 
en intensiv pleje. 
Peter Hargreaves regner med at alt står og falder med 
vores gærdeindsats.Han satser på tre gærdespillere -
navne giver han ikke - og det er måske ikke dem,andre 
regner med,siger han.Om pitchenes indvirkning vil der 
være ligeså stor nervøsitet hos Canada,Bangla Desh og 
Malaysia,mens Fiji formentlig tager mindre hensyn til 
den side af sagen - de vil bare slå,uanset pitchen.Den 
kunst behøver vi ihvertfald ikk� at gøre dem efter. 

Nis 

Materialetilskud 
Tilskud til cricketmateriel ydes på baggrund af det an
tal ungdomshold,der fuldførte sæsonen i 1973 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: 
Tallet af spillere,årligt kontingent pr.medlem,sidste 
års mate ri al etil skud ,sidste års rejseudgifter pr. ungdoms 
hold,evt.minus tilskud fra DCF.Desuden skal man oplyse 
om eventuelle kommunale tilskud,herunder om ungdomsafde
lingen 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 ho
vedforening som for cricketafdeling. 
Hele det disponible beløb til materialetilskud udbetales 
umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.Ansøgninger, 
som enten ikke indeholder de ønskede oplysninger,eller 
som indsendes for sent.vil under ingen omstændighed kom
me i betragtning. 
Ansøgninger skal være Ove Dalsgaard,Rismarken 33,8800 
Viborg,; hænde senest 6.juni 1979 

CRICKET MAJ 1979 5 



Succes for Køge 

Med flagalle og hyldest-skilte Rlæbet op på cricketbats 
der holdtes jublende i vejret af hundefrysende forældre 
og trofaste supporters,blev Køges danske indendørs mes
tre i lilleputrækken modtaget,da de vendte hjem efter 
deres triumf ved inde-DM i Herning. 
I flere graders aftenfrost havde de �ange mennesker 
holdt ud i en halv time for at vente på de hjemvenden
de småhelte.De var med til at give lilleputterne en op
levelse for livet. 
Det er jo altid sådan,at det første man vinder af en 
eller anden slags,gør det dybeste indtryk.Derfor er en 
række som lilleputrækken ved de indendørs mesterskaber 
oftest det morsomste på grund af drengenes totale med
leven - det være sig i jubel eller i en stille tåre,som 
dog heldigvis er glemt få minutter efter. 
Det var virkelig en glæde,at en klub som Køge,der i så 
mange år har kæmpet hårdt og energisk,her fik en virke
lig opmuntring.I Køge har man faktisk først de seneste 
år,hvor formand Finn Nielsen og ungdomsleder Preben 
Feldt er kommet til ,også i praksis erkendt,at et lodret 
bat er en god ting,hvis man gerne vil lidt videre.I 
hvert fald indendørs er man "dødsens" uden et sådant. 

MASSER AF LODRETTE BATS 

Og i alle tre rækker ved dette års inde-DM for ungdom, 
der for første gang holdtes i Herning,var der masser af 
lodrette bats.Selv de underlegne hold lod sig ikke kas
te ud,eller fik sig selv ud på vilde slag op i loftet. 
Næsten ingen kom ud, fordi de ikke kunne styre deres bat
føring så meget,at de ikke kunne lade være at slå i luf-
ten. 
Nu skal det dog også siges,at de to Herning-haller var 
væsentligt større,end hvad der normalt benyttes,forment
ligt 50 meter i bredden og 60 meter i længden.Det gav 
væsentligt mere spil end normalt.Markspillerne havde 
bedre muligheder for at løbe bolden op,men til gengæld 
var det nemmere for gærdespillerne at løbe points,fordi 
man ikke - som i andre haller - risikerede at blive lø
bet ud,når bolden kom tilbage fra væggen og ud i hænder-

Svanholms indendørsmestre hos drengene:Stående fra v.: 
Thomas Johannessen,Jesper Larsen,Sven Henriksen,Jesper 
Petersen, knæl ende fra v.: Peter Hansen, Thomas Fabri n, 
Allan From Hansen. 
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ne på en markspiller. 

SØREN 

NISSEN 

til 

INDE-DM 

Når man somme ti der sad og savnede de abso 1 utte "s tjer
ner", som før så ofte er set, skyl des det måske i højere 
grad at bredden var for god til at de enkelte virkelige 
topfo 1 k kunne komme til at dominere totalt. Nu er begræns" 
ningerne i indecricket (højest 25 points i første om
gang og højest tre overs) jo også indskrænkende på ud
foldelsesmulighederne,men til gengæld kommer næsten al
le deltagerne (7 på lilleputholdene,6 på de andre hold 
plus evt.udskiftningsspillere) i aktion og det er en vir
kelig god ting.Selvfølgelig er det ikke så skægt for 5. 
kasteren at blive tævet ud i tre overs,men anførere læ
rer jo også at benytte deres kastere rigtigt. 

PA SAMMENBRUDETS RAND 

Vi kom lidt væk fra lilleputrækken.Køge vandt den tak
ket være den overmåde fornuftige Peter Stoustrup,der 
fik bistand af god karat af gærdespilleren Erik Iversen 
og af Per Madsen,der synes et overordentligt lovende 
kasteremne.Men i den vigtige indledende kamp mod Svan
holm,der havde slået Køge to gange i den københavnske 
indeturnering,holdt alle fem kastere så fint længde og 
retning at Svanholm brugte næsten alle 15 overs til at 
score sølle 21 points-11en Køge havde såmænd også sine 
besværligheder for at overtrumfe. 
Senere gik det kvikkere med pointsscoringen,men det var 
oplagt,at de større lokaleforhold hindrede de kæmpesco
rere som man normalt ser i denne række. 
Efter at Esbjerg,med Jan Jensen som topscorer med langt 
over halvdelen af sit holds total ,havde slået Svanholm 
var der lagt op til finale mellem Køge og Esbjerg. 
Her trak Køge det længste strå,men heldigt var det ik
ke for jyderne,at Jan Jensen,der spillede så udmærket, 
blev kastet ud af en bold,der må have ramt et hul i gul
vet.Som en udendørs "shooter" pi lede den under battet 
for den stakkels Jan,og så fik Esbjergholdet,der var u
sædvanligt lidt bredt,kun 37 points. 
Det klarede Køge uden gærdetab,men formand Finn Nielsen 
fik ikke set noget af det hele - han foretrak at forla
de hallen,så nervøs var han.Køges anden leder,Preben 
Feldt,vandrede som en løve op og ned ad gulvet og da 
dommer Jønsson så det,var Jønsson endda så ondskabsfuld 
at han ved diverse,forvildede appeller,trak fingeren op 
- for at klø sig på næsen.Det fik den stakkels Feldt
nærmere nervesammenbrudet,end hvis han havde fundet ud
af at banken derhjemme havde stukket et par millioner
i Lindingers rederier.
Svanholm endte på 3.pladsen med det bredeste hold og
værterne,Herning,blev nr.4 og kan være stolte over,at
man er nået så langt på så kort tid med hold i denne
aldersgruppe.På Hernings hold noterede vi os Magnus Sø
rensen og Michael ,som er ud af den ikke ukendte Krogh
Andersen-familie,men vi lagde da også mærke til at for
mand Folmer Christiansen havde en arvtager med.Hos Svan
holm gjorde Martin Steyn mest modstand.Ham kommer Dan
mark måske engang med tiden til at spille mod på Syda
frikas testhold - når vi engang bliver så gode og Syd
afrika atter bliver optaget i det bedre selskab. -

SVANHOLM HOS DRENGENE 

Svanholm genvandt sit inde-DM fra i fjor hos drengene. 
Holdet vandt alle sine kampe.f1est besvær var der med 
Køge,som til gengæld derefter tabte alle sine �ampe. 
Rækken bag præg af tynde kastesider.Svanholm selv måt
te lade et væsentligt antal points score mod sig,men 
da Allan From Hansen og Søren Henriksen næsten hver gang 
lagde en bund op i nærheden af de 50,inden reglementet 
tvang dem til at forlade skuden,og da holdet derefter 
havde en lige så god spiller i Jesper Larsen,samt en 
usædvanlig bredde blandt de tre sidste,der alle score
de lysteligt,kunne de øvrige hold ikke hamle op med dem. 
Man havde nok ventet,at Esbjergs udendørs mestre fra 
1977,med Tim Jensen,der både er et kæmpetalent og en 



kæmpe i forhold til de øvrige,havde kunnet gøre det bed
re,men Esbjerg synes ikke at være helt så dominerende 
indendørs,som klubben er det,når det gælder "den ægte 
vare" i det fri. 
Chang med Peer Pedersen og Tommy Christiansen i spid
sen og med forstærkning fra AaB i form af Claus Frede
riksen og Henning Olesens familie gav Svanholm en spæn
dende "finale",hvor næsten 20 points,scoret i den sid
ste over,betød at Svanholm skulle score 89 for at vin
de - men det klaredes med halvanden over i behold. 
Esbjerg blev nr.3 og Køge nr.4,selvom klubben i Peder 
Sørensen og Ole Stoustrup havde et par åbnere,der sjæl
dent forlod skuden,før totalen så pæn ud.Men Køges kast
ning kunne slet ikke gøre sig. 

CHANG HOS JUNIORERNE - IGEN 

Chang vandt inde-DM for juniores for tredie år i træk. 
For at glæde Changs juniorer,der i fjor klagede over,at 
de altid fik samme model i præmier,var der i år �:øbt 
nogle flotte,nye glas-dingenoter med cricketspillere på
Dem ville Chang gerne vinde,men det så ellers ikke ud 
til at skulle blive tilfældet. 
I "finalen" mod Svanholm skulle Chang score 11 points i 
den sidste over for at overtrumfe Svanholms indledende 
96 - men Svanholms David Olafsson,der ved andre lejlig
heder ellers har fået sin part af cricketlivets glæder 
måtte se tre 4'rere scoret på sine fire første bolde, 
og så var Changs sejr en kendsgerning,to bolde før bal
let var ovre. 
Changs hold med Carsten Strandvig,Gorm Skannerup,Kim O
lesen og Peter Nørgaard var bredt og kastningen langt
fra ilde.Svanholm var som skrevet to bolde d5.rligere. 
Holdet havde i Lars Østergaard turneringens billigste 
spiller.På 10 overs blev der scoret ni points mod ham. 
Hans aflevering er højst besværlig både for gærdespil
lere og for dommere.Armen er stort set vandret - er det 
overarms- eller underarms? 
Men ellers tog Thorbjørn Wulsten,Kim Neerup og Kim Lar
sen for sig af retterne.Det samme gjorde Torben Jensen 
Dennis Olsen og Kim Madsen hos Esbjerg,hvis bredde i
midlertid ikke var af samme klasse som hos de to først
placerede hold. 
KB var uden chance på fjerdepladsen.Holdet stillede op 
uden Tom Hansen,der var spilleren bag den 2.plads som 
kvalificerede holdet til slutrunden.Tom Hansen var med 
KBs l .hold på træningsophold i England. 

VELLYKKET ARRANGEMENT 

Til slut skal Herning have en tak for et vellykket ar
rangement i to hal ler,der gav gode forhal d for kampenes 
afvikling.Der var lovet DCF en 3.hal,som ville have gi
vet stævnet endnu bedre rammer.Nu startede man kl.7.45 
søndag morgen og var først færdig henad ved 17-tiden, 
hvilket er lidt rigeligt. 
Men alt forløb pel"fekt,ikke mindst takket være de tre 

Køges lilleputmestre:Stå
ende fra v.:Søren Søren
sen, Thomas Dreyer,Peter 
Stoustrup,Mona Jønson og 
træner Preben Feldt,knæ
lende fra v.:Henrik Ben
felt,Norten Christensen, 
Per f,1adsen ,Michael �1ax Lar
sen og Erik Iversen. 

dommere Jens Peder Johansen,Carsten Andersen og Peter 
Carroll,der holdt stand i de mange kampe,bistået af di
verse neutrale ledere og som dejligt konsekvent satte 
en stopper for selv de mindste forsøg på negativ kast
ning med "udenom-domme" .Nåh - nu behøver en småskæv 
bold jo ikke altid at være et forsøg på negativ kast
ning,men det må være rigtigt overfor gærdespilleren i 
en 15 overs kamp,at han skal have en fair chance for 
at spille hver eneste bold. 
Det giver god og underholdende cricket - og det 
en masse af,den søndag i Herning,hvor slet ikke 
mennesker så på og skabte stemning. 

fik vi 
så få 
Nis. 

Resultaterne: 

lilleput: 
Køge (38/0) over Esbjerg (37/alle). 
Esbjerg (46/4) over Svanholm (45). 
Esbjerg (38/5) over Herning (35). 
Køge (22/3) over Svanholm (21). 
Køge (77,Peter Stoustrup 23) over Herning (26). 
Svanholm (96,Frank Valsted 30,Frank Mathiasen 2�) over 
Herning (43). 

Drenge: 
Svanholm (102,Allan From 26+,Søren Henriksen 26+) over 
Køge (101 ,Peder Sørensen 37+,0le Stoustrup 34+). 
Svanholm (89) over Esbjerg (44). 
Chang (62,Tommy Christiansen 30+) over Esbjerg (24). 
Chang (82,Carsten Olesen 30+) over Køge (30). 
Svanholm (89,Allan From 23+,Søren Henriksen 27+) over 
Chang ( 87 ,Peer Pedersen 37+). 
Esbjerg (38/2) over Køge (35). 

Junior: 
Chang (85,Gorm Skannerup 37+) over KB (41). 
Chang (87,Per Pedersen 30+,Kim Olesen 30) over Esbjerg 
( 30). 
Svanholm (79,Kim Neerup 25+,Thorbj.Wulsten 25) over Es
bjerg (78). 
Chang (98,C.Strandvig 30+) over Svanholm (96,K.Neerup 
33+,T.Wulsten 29+). 
Svanholm (33/2) over KB (31) 
Esbjerg (112,Kim Madsen 33,Torben Jensen 26,Dennis Olsen 
25+) over KB (34). 

Slutstillingerne: 

lilleput k p Drenge: k p Junior: k p 
Køge 3 6 Svanholm 3 6 Chang 3 6 
Esbjerg 3 4 Chang 3 4 Svanholm 3 4 
Svanholm 3 2 Esbjerg 3 2 Esbjerg 3 2 
Herning 3 0 Køge 3 0 KB 3 0 

CRICKET MAJ 1979 7 



Changs indendørs junior
mestre:C.Strandvig,Kim 
Olsen,Michael Thygesen, 
Peter Nørgaard,Ronny Jør
gensen og Gorm Skannerup 

170 indendørs kampe INDE-CRICKET 

De sjællandske i�dendørs turneringer er traditionelt 
mere omfattende end de jyske, fordi de kortere afstande 
gør det hele meget nemmere.Men klubberne er måske også 
mere indstillede på indendørs cricket. 
Ihvertfald har turneringerne taget et hidtil uset omfang 
202 kampe var der ansat i denne vinter og selvom der 
vel smuttede alt i alt en 30 kampe af den ene eller den 
anden grund,blev det alligevel til omkring 170 kampe 
på to en halv måned. 
I det følgende lidt om de sjællandske turneringer og 
om de tynske og jyske stævner,så vidt vi har fået dem 
oplyst. 

SEN IORRÆKKEN 

Der var ikke tilstrækkeligt med halplads til at de ll 
tilmeldte hold i seniorrækken kunne mødes alle mod alle 
så de inddeltes i en københavnsk og en sjællandsk pulje 
med et slutspil mellem de to bedste fra hver pulje. 
Ringsted og Køge kvalificerede sig på Sjælland efter at 
man havde måttet tage regnstokken i brug,idet de to 
klubber samt Sorøs l .hold slog hinanden indbyrdes.I Kø
benhavn,hvortil Skåne "for tilfallet" var medregnet,var 
Bjerred den store overraskelse.Klubben havde 10-ll spil
lere med,hver gang den stillede op til indekamp.Havde 
man nøjedes med at bruge de bedste hver gang,er det ik
ke sikkert,at det var blevet ved en meget flot tredie
plads efter en fin indsats. 
Bjerred slog bl.a.udendørsmestrene fra Svanholm,der dog 
nok er set i bedre opstilling.Men imponerende er det ,så 
godt Bjerred gjorde sig i betragtning af,at det er før
ste gang klubben stiller et seniorhold.Det er så godt, 
at det formentlig kan vinde mellemrækken uden større be
svær.Spillere som brødrene Yaya og Kogs Reddy har høj 
klasse og et par engelske kastere og yderligere nogle 
pakistanere sammen med den egen lovende avl af svensk 
ungdom fra i fjor,gør holdet til en magtfaktor i mellem
rækken. 
Men Glostrup vandt den københavnske sektor med AB på an
denpladsen.Og selvom Glostrup til slutspillet måtte stil
le op uden Per Hansen,Steen Thomsen,Søren Roland og Sø
ren Mikkelsen,der alle landsholdstrænede - enten på se
nior- el ler ungdomsplan - betød det intet.De resterende 
klarede uden besvær Køge i den indledende kamp og fik 
også has på Ringsted i en finale,der ellers tegnede spæn
dende. 
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Særlig Glostrups Rene Thomsen har vist sig effektiv til 
denne form for cricket.Han kan tøjle sit robuste spil 
ned langs gulvbrædderne og er en effektiv kaster.Nu er 
det nok ikke helt tilfældigt,at Glostrup vandt senior
rækken,idet holdet formentlig træner mest af alle i den
ne specielle disciplin.AB stillede - i mangel af sine 
sædvanlige indendørsspecialister,der landsholdsfælles
trænede - op med bl .a.Johan Luther og Troels Nielsen.Men 
uden at være vokset op med denne specielle indendørstek
nik,indlagde de sig ikke de store fortjenester.AB var 
dog rigelig god til Køge i matchen om 3.pladsen. 

JUNIORRÆKKEN 

Juniorrækken var desværre tynd.Hverken Sorø,AB eller Kø
ge havde meget at byde på,og Glostrups traditionelle 
tophold i denne aldersklasse kunne ikke klare sig alene 
på Søren Mikkelsen. 
KBs Tom Hansen kastede ham ud på første bold i den vig
tige kamp mellem de to klubber.Samme Tom Hansen,der sik
kert får en meqet fin udendørs sæson, imponerede med en 
stærkt forbedret teknik og kvalitet i alle spillets 
discipliner.KB har sendt ham og flere andre af klubbens 
topfolk på en uges træningsophold på t1iddlesex Indoor 
School i London og man skal ikke forsværge,at KB nu en
deligt har fundet den i så mange år eftersøge fastbowler 
Selvom også KBs hold forekom lidt tyndt i den lange en
de,så nåede holdet dog 2.pladsen i rækken,selvom holdet 
på sin vej tabte både til Svanholms l.og 2.hold. 
Men forinden havde KB besejret Ringsted og det blev af
gørende for 2.pladsen.Ringsteds juniorhold er blevet 
svækket ved at den lovende Jan Bredo er flyttet til Sla
gelse,men bl .a.med den fornuftige Michael Jacobsen i 
spidsen for de mere hitterbetonede Michael B.Hansen og 
Søren Bo Rasmussen er der et ganske godt materiale. 
Rækkevinderen S'.vanholm blev kun truet af KB,hvor KBs sid 
s te gærde først faldt i sidste over, hvor der mangl ede 
fire points.Svanholms seks spillere var alle istand til 
en god allround-indsats,men Kim Larsen var dog som of
test i front. 

DRENGERÆKKEN 

Med ll tilmeldte hold blev drengerækken den største.Og 
den blev også den mest spændende - for da sidste bold 
var kastet,vidste egentlig ingen,hvem der havde vundet. 
På det tidspunkt var det nemlig lykkedes Svanholm med 



sidstegærdet inde at kante en vindende 2'er mod Ringsted 
efter forinden at have tabt til AB,der selv havde tabt 
til Køge,som Svanholm til gengæld havde besejret. 
Da de tre klubber altså havde slået hinanden indbyrdes 
og besejret alle de andre hold,skulle man bruge diffe
renceprincipet - d.v.s.forskellen mellem gennemsnitstal
let for scoringen pr.erobret gærde og scoringen pr.mis
tet gærde. 
Her viste det sig,at Svanholm var bedst med et plus på: 
20,Køge nr.2 med-plus 13 og AB med plus 10 måtte nøjes 
med 3.pladsen.Det betød at AB'erne ikke fik nogen bil
let til Inde-DM i Herning og det var synd for dem,for 
med Martin Bundgaard og Henrik Sørensen i spidsen havde 
de lige så gode muligheder som de øvrige sjællandske 
hold for at gøre sig. 
Svanholm blev nr.l på rækkens bedste gærdespil af trio
en Allan From Hanse�,Søren Henriksen og Jesper Larsen 
mens Køge sikrede sig 2.pladsen på den garderhøje Pe
ter Sørensens gærdespil og Ole Stoustrups allround-kva
liteter. 
Glostrup,der næsten altid har været repræsenteret med 
to eller tre hold i finalestævnerne ved Inde-Dt1 faldt 
helt bag ad dansen i år.Klubbens drengehold forekom ik
ke meget svagere end de øvrige,men ·for ofte var det al
deles ikke godt,det spillerne præsterede.Beklageligt i 
betragtning af at det meste af holdet blev overbevisen
de udendørs mestre i fjor. 

LILLEPUTRÆKKEN 

Svanholm vandt den tredie af de tre ungdomsrækker,da 
klubbens lilleputter som i 1978 havde den tvivlsomme æ
re ikke at vinde en eneste kamp.tog grusom revanche.og 
fik i alt 11 s.ej re i 12 kampe. 
Det beviser,at man faktisk ikke behøver at være nervø
se,selvom et hold drenge løber ind i en lang række enor
me nederlag.De kan både bevare interessen og blive bed
re.Cricket er jo iøvrigt også sådan indrettet,at et væ
sentli_gt dårligere hold,hvor alle mand er inde to gange 
i en kamp,ofte får mere morskab ud af en kamp end det 
gode hold,der i iveren for turneringspointsene ofte la
der nogle enkelte lave både points og kaste.Klubber,der 
har ladet enkelte dominere på helhedens bekostning,vil 
ofte finde ud af,at det koster dyrt i den lange ende. 
Jørgen Jønsson,der er vendt tilbage som ungdomstræner 

fik sat skik på et godt materiale,hvor helt nye navne 
som Frank Val sted og Frank Mathi esen dukkede op. Køge 
sikrede sig andenpladsen særlig takket være Peter Stou
strup og den lille kaster Per Madsen.Køges leder Preben 
Feldt havde skabt så megen interesse om sagen,at en af 
hans putter,der ventede på en telefonopringning om en 
kamp,insisterede på at holde vagt ved telefonen en hel 
nat indtil Feldt ringede.Forældrene fandt poden soven
de ved telefonen næste morgen - uskadt og Feldt havqe 
fortsat ikke ringet. 
Forældrene nærede dog ikke så megen modvilje mod Feldt. 
De overtalte ham til at tage med til Inde-DM i Herni'ng 
som leder,selvom han så måtte melde afbud til konfirma
tion i den nærmeste familie - men hvad gør man ikke for 
det kære spil. 
Ringsted havde nok den bedste top i bl.a.Jens Bredo og 
Kenneth Hansen men stillede i den anden ende op med nog
le putter,der knapt nåede over gærdet og det handicap 
var for stort. 
AB med et hold næs·ten helt nye spillere var længe godt 
med,men mødte sit l·Jaterloo,da KB mod slutningen af tur
neringen begyndte at gøre sig gældende.AB har fået en 
mægtig tilgang fra Værebro-kvarteret,som er lidt barskt 
men som vil producere nogle gode cricketers med tiden. 
Bare vent og se. 

SKOLETURNERINGERNE 

Skoleturneringen viste sin værdi ved at være et sted, 
hvor klubberne kunne plukke medlemmer - efter eventuelt 
selv at have været med til at starte et hold på den på
gæl den de skole. 
Kampene spilledes efter parprincipet,d.v.s.gærdespiller 
ne blev inde i et vist antal overs,normalt fire - selv
om de var faldet forinden.Hvert hold startede med 200 
points og mistede 10 points for hvert gærdefald.Kampe
ne kunne være morsomme,når det var hold af samme styrke 
der mødtes. 
Men ideen anbefal es trygt til andre steder i landet. Og 
det skulle vel ikke være den rene utopi,at man i en del 
byer kan lave skolehold f.eks.på tre skoler og afvikle 
en lille turnering med diverse præmier.Indendørscricket 
efter skolereglerne er så enkelt et spil at blot man 
har et par stykker,som har spillet før,så kan de sættes 
til at lave et hold. 

- og nogle fra det mørke Jylland
Som det vil ses af Søren Nissens udmærkede redegørelse 
og af stillingerne,blev de københavnsk/sjællandske del
tagere i Inde-DM i Herning følgende: 
Junior:Svanholm og KB,drenge:Svanholm og Køge,lilleput: 
Svanholm og Køge. 
Selvfølgelig var der også modstandere fra Jylland og 
Fyn til disse slutpuljer,men hvordan de har kvalifice
ret sig,er straks et mere åbent spørgsmål - det er må
ske ikke for ingen ting det hedder det "mørke" Jylland 
- men OK og tak til de klubledere.der har givet den
gamle redacteur en hånd.
De to juniordeltagere blev fundet ved et kvalifikations
stævne i Nykøbing Mors.Det blev Chang og Esbjerg i kon
kurrence med Nyk.M.og Husum.Sidstnævnte havde i Kerte
minde vundet et udtagelsesstævne over Kolding,Frederi
cia og Kerteminde.Chang vandt den nordjyske afdeling
og Nyk.M.og Esbjerg sikrede sig billetter til slutstæv
riret ved at slå Holstebro.Herning og Nyk.M.II.
Nyk.M.slog Esbjerg både i den indledende runde og i
slutrunden,men tabte så til Husum og led nederlag i den
afgørende match om DM-billetten mod Chang.
For drengenes vedkommende stod der også Chang og Es
bjerg på deltagelsen i Inde-DM.Esbjerg vandt en turne
ring i Kerteminde over Kerteminde og Kolding.Så har
der (vistnok) været spillet både i Arhus og i Aalborg
- her siges det at Arhus vandt Arhus-puljen.Chang må
så have vundet den nordjyske pulje og på en eller an
den måde el i mineret århusianerne.
Hvad lilleputrækken angår eliminerede århusianerne me
get fair sig selv - Arhus vandt ellers en pulje foran
Herning og to hold fra Holstebro,men indbrettede selv
at have brugt en for gammel spiller og lod derefter
Herning få "turen" til_ Inde-DM./"

Esbjerg kvalificerede sig ved at vinde et stævne i Ker
teminde.hvor hjemmeholdet og Husum var de andre delta
gere. 
Noteres skal det at det ikke længere alene er de etab
lerede klubber på ungdomsfronten,såsom Chang,Nyk.M.og 
Esbjerg,der gør sig gældende,men at klubber som Kerte
minde,Kolding,Fredericia,Arhus,Holstebro og Herning be
gynder at kunne snakke med. 
Og især hatten af for Husum - der først rejser til Ker
teminde for at kvalificere sig,siden til Nykøbing t-1ors 
for at komme videre og som gladeligt også var rejst til 
Herning for at kæmpe om DM,dersom det var lykkedes.Gad 
vide,hvor mange andre sportshold,der kan og vil køre no
get i retning af 1500-2000 km for at være med i to så~ 
danne stævner - med den interesse går cricket ihvert
fald aldrig helt rabundus herhjemme. 

RESULTATERNE 

Her er,hvad vi har kunnet skaffe af resultater fra de 
jysk/fynske stævner: 
Juniores i Kerteminde: 
Kerteminde (72/2,Knud Larsen 29,Jesper Thygesen 25) o
ver Kolding (31,Morten Brysting 4/5),Kerteminde (19,Kim 
Sorgenfri 3/3) over Fredericia (3,Kn.Larsen 3/3),Kolding 
(56,Henrik Høiby 28) over Fredericia (23,H.Høiby 3/3), 
Husum (53/4,GUnther Wiese 24+) over Kerteminde (52),Hu
sum (26/2,G.11iese 21) over Kolding (25) ,Husum (30/0) o
ver Fredericia (28). 
Juniores i Nyk.M, indledende: 
Nyk.M.I (24) over Nyk.M.II (23),Herning (96,Henrik Jen
sen 27 ,Michael Krogh Andersen 27) over Holstebro (14), 
Nyk.M.I (69,Tonny Jacobsgaard 27) over Herning (19),Nyk. 
M.II (28) over Holstebro (27) ,Nyk.M.I (85,Karl E.Poul-
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sen 28) over Esbjerg (9),Herning (78,Rene Krogh Ander
sen 37) over Nyk.M. II (76,Martin Ry Krogh 31) ,Esbjerg 
(54,Torben Jensen 26) over Herning (52,Mikael Jensen 
24),Nyk.M.I (9) over Holstebro (8),Esbjerg (13) over 
Holstebro (12),Esbjerg (47,Torben Jensen 26) over Nyk. 
M. II (44). 
Kvalifikation i Nyk.M.: 
Nyk.M (54,K.E.Poulsen 26) over Esbjerg (51) ,Chang (83, 
Carsten Strandvig 24,Per Pedersen 24) over Husum {31), 
Esbjerg (67,Torben Jensen 27) over Chang (64),Husum (50 
GUnther Wiese 27) over Nyk.M. {34) ,Esbjerg (50,Kim Mad
sen 26,Torben Jensen 24) over Husum (49),Chang (51,Car
sten Strandvig 27) over Nyk.M. (49). 

DRENGE 

Kerteminde(dobbeltturnering):Esbjerg (57/3,Tim Jensen 
27,Lars Christiansen 24) over Kerteminde (54,Truels Jep
sen 23),Esbjerg (18/0) over Kerteminde (17),Kerteminde 
(22/0) over Kolding (19),Kerteminde (100,Chr.Christian
sen 40,Truels Jepsen 26) over Kolding (16),Esbjerg (57) 
over Kolding {5),Esbjerg (113,Lars Christiansen 26,Tim 
Jensen 25) over Kolding (52). 

LILLEPUT 

Kerteminde(dobbeltturnering):Esbjerg (70/5,Jan K.Jensen 
34) over Kerteminde {65/4),Esbjerg (57,Jan Jensen 34)
over Kerteminde (55,Henrik Hansen 27),Esbjerg (81 ,Jan
Jensen 32) over Husum (32,Hauge Møller 25),Esbjerg (51,
Jan Jensen 26) over Husum (20),Kerteminde (44) over Hu
sum (12),Kerteminde (75/5,Henrik Hansen 27) over Husum
(71,Hauge Møller 30).
Bedste gærdespiller blev Jan Jensen,Esbjerg,med 126 po
ints ialt,fulgt af Henrik Hansen,Kerteminde,med 93 og
Hauge Møller,Husum.med 58.Men Jimmy Mogensen,Esbjerg,y
dede en stor indsats ved som sidste mand sammen med Jan
Jensen at sætte Esbjergs total op fra 26 til 70 i den
første kamp mod Kerteminde,der havde lagt ud med 64).
Arhus :Arhus ( 55) over Holstebro I ( 53) ,Herning ( 115) o
ver Holstebro II (6),Arhus (39) over Holstebro II (33)
Herning (65) over Holstebro I (63),Holstebro I (37) o
ver Holstebro II (32),Arhus (73) over Herning (36).ola

DE KØBENHAVNSK/SJÆLLANDSKE TURNERINGER 

Senior/Sjælland k p 
Ringsted 4 6 
Køge 4 6 
Sorø I 4 6 
Sorø II 4 2 
Ishøj 4 0 

Senior-slutspil 
Glostrup 
Ringsted 
AB 
Køge 

Juniorrækken: k p 
Svanholm I 7 14 
KB 7 10 

Ringsted 7 10 

Glostrup 7 8 
Svanholm II 7 8 
Køge 7 4 
AB 7 2 
Sorø 7 0 
Schneekloth deltog uden-
for pointsberegning. 

lilleputrækken: k p 
Svanho lm I 12 22 
Køge 12 18 
Ringsted 12 16 
KB 12 12 
AB 12 12 
Glostrup 12 4 
Svanholm II 12 0 

10 CRICKET MAJ 1979 

Senior/Kbh/Skåne 
Glostrup I 
AB 
Bjerred 
Svanholm 
Glostrup II 

Kvinder 
AB 
Køge 
Ringsted 
Bjerred 

Drengerækken: 
Svanholm I 
Køge 
AB I 
Ringsted 
Svanholm I I 
Bjerred 
Glostrup 
KB 
Ros kil de 
Frem 
AB II 

Skoleturneringen: 
Nordvang 
Lindelund 
Bagsværd 
Nørregaard II 
Sorø Akademi 
Tingbjerg 
Nørregaard 
Høj vang 
Rødovre 

k p 
4 8 
4 6 
4 4 
4 2 
4 0 

3 6 
3 4 
3 2 
3 0 

k p 
10 18 

10 18 
10 13 

10 14 
10 10 

10 8 

10 8 
10 6 
10 6 
10 4 
10 2 

k p 
8 14 
8 14 
8 12 
8 12 
8 8 

8 6 
8 4 
8 2 
8 0 

Køges Per Madsen afleverer en leg-break i kampen Køge
Kerteminde ved Køges eget "Rasmus Klump-stævne" 

Succes i Køge 
Atter i år har Køge Krieket Klub i samarbejde med Sjæl
landske Bank hold Rasmus Klump-stævne i indendørs cric
ket.Sidste år kunne man klare sig med en enkelt dag.I 
år var der tilmeldt så mange hold,at man måtte arrange
re stævnet over to dage. 
lilleput var delt ind i to puljer.I pulje l blev Køge 
vinder efter sejre over Svanholm,Kerteminde og KB,mens 
KB slog Svanholm og Kerteminde og Svanholm besejrede 
Kerteminde.I pulje 2 vandt Ringsted over Glostrup og o
ver AB,mens Glostrup slog AB. 
Ringsted kunne kun stille fire mand,da resten var inde
sneede i Tyskland.Holdet lånte så tre res·erver af Køge 
bl.a.stortalenterne Johan 5 år og Jarno 7 år.Ringsted 
startede med 89 i kampen mod Glostrup,der nåede 81 på 
10 overs for tabet af 3 gærder.Ringsted havde faktisk 
opgivet ævred og lod så Jarno få bol den. På fire bol de 
havde han taget tre gærder for O.Hans kommentar:-Jeg 
synes ikke,jeg kastede så godt i dag,de var lidt for 
korte! Men altså gode nok til at Ringsted blev puljevin
der. 
I finalen Køge-Ringsted scorede Ringsted først 63 (Ken
neth 27),hvorefter Køge svarede med 64 for 3 (Peter 27, 
Per 27).Køge fik overrakt vandrepokal og trøjer,og Ring
sted fik en Rasmus Klump for sin flotte 2.plads,altsam
men skænket af Sjællandske Bank.Køges vinderhold talte 
Peter,Per,Thomas,Henrik,Søren,Morten,Mona og Michael. 
I drengerækken vandt Ringsted pulje l efter sejre over 
AB I,KB og Glostrup.Glostrup slog AB I og KB,mens KB be
sejrede AB I. 
Den anden pulje vandtes af Køge,der slog Svanholm og AB 
II,mens Svanholm vandt over AB II.Den 4.deltager i den
ne pulje Nyk.F.kunne ikke nå frem på grund af vintervej
ret. 
Finalen blev altså en gentagelse af lilleputternes,men 
resultatet blev det omvendte.Efter at Køge havde scoret 
69 (Peter 27,Peder 25) svarede Ringsted med 70 for 4 
(Jens 27,Kenneth 26).Ringsted iik overrakt vandrepokal 
og trøjer,Køge en Rasmus Klump - præmierne her ligeledes 
skænket af Sjællandske Bank. 
Køge takker samtlige spillere og ledere for nogle sjove 
og spændende timer,men ikke mindst for en god opførsel. 
Under hele stævnet blev der ikke taget een eneste med 
"ben for" og der var ikke een protest mod dommerne ,så 
hvis det er standarden i ungdomsrækkerne har dansk cric
ket gode tider at se frem til.På gensyn i ·so. 

Finn Nielsen 



Kerteminde igen 

INDE-CRICKET 

For nogle år siden drøftede en gruppe journalister un
der en cricketsammenkomst i England spørgsmålet: Hvem 
var alletiders største keeper? 
Australierne mente,at det nok var Oldfield,mens englæn
derne spekulerede over Strudwick eller Evans eller an
dre.Til sidst kom Lord Constantine af Trinidad og Toba
go - i sin tid bedre kendt som verdens bedste markspil
ler - med sit bidrag til diskussionen. 
-Måske har I ret,venner,sagde han stilfærdigt.-Men I
skulle ha' set min mor!
Det vil sikkert overraske mange i Danmark at der alle
rede i 30'erne spilledes cricketlandskampe for kvinder
mellem de større cricketnationer.Således er Hollands
kvinde-cricketforbund stiftet i "1934.For dem at se,der
betragter cricket som en helhed,har vi derfor været en
hel del bagefter her i landet.Det er måske lidt svært
at forstå,når vi regner vores land for at være blandt
de førende,når det gælder kvindeinteresser.
Det er i dag noget naturligt i de større lande,at piger
dyrker cricket og der er ingen tvivl om at det fører til
større interesse for cricket i det hele taget i en klub
hvis man viser tilstrækkeligt initiativ til at hjælpe
pigerne.
OM AT HAVE VILJEN 
Da de første mere eller mindre officielle kvindecricket
kampe kom i gang herhjemme for tre år siden,regnede man 
næppe med at seks klubber i Danmark samt en fra Sverioe 
i dag ville deltage i en landsdækkende turnering.Et par 
ord om Bjerreds hold kan understrege,hvor meget man op
når,når man har lyst til det - mod de tre sjællandske 
hold fornyligt spillede de skånske piger ret positivt, 
selvom de ikke fik meget ud af det resultatmæssigt,og 
vi kan sikkert forvente noget af dem om et par år. 
Kertemindes tredie arrangement for pigerne imponerede 
meget som sammenkomst og klubben fortjener ros,ikke a
lene for dens initiativ denne gang,men endnu mere for 
planen til næste vinter - at lave en weekendturnering, 
så også Bjerreds hold kan være med. 
Flere gange i den senere tid er der kommet spørgsmål 
fra England om,hvad vi laver indenfor kvindecricket her 
i landet.Nu kan vi ihvertfald sige,at vi har haft inden
dørs kvindeturneringer i tre år. 

Kertemindes vindere 1979:Bagest fra venstre:Marianne 
Hjorth,Gitte Nielsen,Lisbeth Gommesen,Lone Larsen og 
Bettina Gansen,forrest fra v.:Jena Larsen,Lillian Løf
wall,Linda Gommesen og Birgith Vohnsen. 

KERTEMINDE IGEN 
Hvor langt er vi så kommet? I de senere år har vi lagt 
mærke til ,at indendørs DM i ungdoms rækkerne er blevet 
væsentligt længere på grund af bedre gærdespil .Det sam
me kan nu siges om kvinderne - hvis program i Kertemin
de hurtigt kom halvanden time bagefter. 
Poul Juel Winthers forslag om en hel weekend til næste 
år lyder derfor fuldstændigt rimeligt.Vi kunne i dag 
udtage et passende landshold blandt pigerne.Det bliver 
interessant at se,hvor meget stærkere et sådant hold 
kan blive om bare to år. 
Efter Nykøbing Mors· sejr sidste vinter over Kertemin
de,havde man ventet en ordentlig dyst mellem disse to 
hold,idet Kerteminde stillede op uden Susanne Nielsen. 
Dennegang var det Kerteminde,der klarede sagen,og der
efter så det ikke ud som om andre kunne hindre fynboer
ne i deres anden indendørs rækkesejr. 
Uden Susanne Nielsen viste klubben bredde og to andre 
egenskaber,som er meget vigtige - nemlig koncentration 
ved gærdet og evnen til at løbe mellem gærderne.Sidst
nævnte er i øjeblikket et af de svage punkter på de 
fleste hold.Mindst tre kampe blev afgjort fordi tre el
ler fire spillere blev løbet ud på grund af misforståel
ser. 
INDIVIDUELLE PRÆSTATIONER 
Hvis individuelle præstationer skal nævnet,kan der fin
des mindst een god gærdespiller på hvert hold.Det er 
svært for mig at huske efternavne (Jeg plejer kun at 
huske pigernes fornavne,samt telefonnumre,hvis de opgi
giver det ... ). 
Nogle af de bidrag,der kan nævnes,er dem,som kom fra 
Lisbeth,Jena,Lillian og Bettina,alle Kerteminde,fra beg
ge Sussanne·r og Birgit,alle Nykøbing Mors,venstrehånds
spilleren Susanne og Birgit,begge Esbjerg,Ditte fra Kø
ge,Helle og Sanne,hvis hattrick mod Esbjerg gav os da
gens mest spændende kamp,begge fra Ringsted,og Lilli 
fra AB. 
Der er styrke nok alene blandt disse til et ret godt 
hold - og en hel række udover de nævnte er godt på vej 
til samme klasse.Med dette forspil ønsker jeg jer en 
god cricketsommer,piger! P.S.Hargreaves 

Resultater: 
Pulje A: 
Kerteminde (27/0,Lisbeth Gommesen 14+) over Esbjerg II 
(26). 
Kerteminde (60/3,Bettina Hansen 20,Lisb.Gommesen 17) o
ver Nyk.M. (57,Susanne Sørensen 19) 
Nyk.M (72/3,Birgit 23,Susanne 23) over Esbjerg 22 (Hel
le 15). 
Kerteminde (38/0,Jena Larsen 19+,Lisb.Gommesen 17+) o
ver Ringsted (35/4). 
Esbjerg II (63/4,Marianne 25+) over Ringsted 47/4,Hel
l e 26+). 
Ringsted (41) over Nyk.M.(12). 
Pulje B: 
Esbjerg I (91/4,Gitte Jespersen 27,Susanne Jensen 26, 
Dorthe Jensen 15) over AB (49/5,Lilli Laursen 26). 
Køge (46/l,Ditte 18+) over Esbjerg I (43). 
AB (34/1 ,Birgitte Andersen 17+) over Køge (32) 
Sti 11 i ngerne: 
Pulje A: p 
Kerteminde 6 (kvot.41.66) 
Ringsted 2 (kvot.10.25) 
Nyk.M. 2 (kvot. 9.40) 
Esbjerg II 2 (kvot. 6.93) 
Slutkampe:Trøstrunde: 

Pulje B: 
AB 
Esbjerg 
Køge 

p 
2 (kvot.13.83) 
2 (kvot.13.44) 
2 (kvot. 6.25) 

Køge (36/4) over Esbjerg II (30/5,Dorte Jensen 26) 
Nyk.M. (61/6,Lotte 26) over Køge (23/6) 
Kamp om 3.pladsen: 
Ringsted (2o/5)-Esbjerg (20/6):Uafgjort,Ringsted hav
de gærde i behold. 
Finalen: 
Kerteminde (9/0) over AB (7). 
Slutstilling: 
Kerteminde 
AB 
Ringsted 

Esbjerg I 
Nykøbing M. 
Køge 
Esbjerg II 

Lisbeth Gommesen,Kerteminde,blev stævnets topscorer 
med 55 points for et fald i fire halvlege. 
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Australsk cricket vansmægter 
mens »gorillaerne« fir vold og 

De australske cricketblade markerer situationen med fla 
get på halv og ordet "ENOUGH!" i tommehøje bogstaver. 

Med en mild underdrivelse må man sige,at det ikke er gå
et godt for australsk cricket denne vinter - eller som
mer,hvis man ser det fra australiernes årstider. 
Det australske testhold tabte serien mod England med 1-5 
kun den tredie match gav sejr til hjemmeholdet.En kort 
overgang blev der udfra denne kendsgerning skabt inte
resse om serien i Australien,men det blev hurtigt klart 
at denne sejr var en enlig svale. 
Også det australske hold i Packer-kampene - det kommer
cielle cirkus,der afvikles ved siden af den traditionel
le cricket - led nederlag. 
Og en næsten ubrudt række af fiaskoer tåler ingen nati
on.Og måske mindst af alle Australien,som i højere grad 
end et engelsk publikum kræver sejr. 
Tilskuertallet til serien Australien-England blev næs
ten halveret i forhold til den foregående serie og selv
om tilskuertallet til Packers kampe blev stærkt øget i 
forhold til i fjor - flere af kampene i elektrisk belys
ning trak 40.000 tilskuere - så var der tale om under
skud.Underskud gav det engelske testholds tourne vel ik
ke ligefrem - men om det overskud,der skal til for at 
drive australsk cricket og som testmatcherne skal skabe 
var der slet ikke tale. 

\ÆDER HINANDEN OP 
Derfor lyder råbene nu stærkere og stærkere på et kom
promis mellem Packer og den etablerede cricket.Sådan 
som det går nu,æder de to parter hinanden op.Der blev 
spillet - og vist i TV - så megen cricket i Australien 
at selv de mest fanatiske fik nok - særligt fordi au
stralierne tabte hele tiden. 
Men det er jo ikke bare et australsk problem.Packer har 
sendt sine folk til Vestindien,hvor der er en serie i
gang mellem Packers vestindere og Packers australiere. 
Ligesom i Australien har Packers cricket skaffet bærmen 
blandt cricketpublikum indenfor dørene - foreløbig er 
der gået tre spilledage tabt på grund af optøjer ved 
denne serie. 
I Australien blev tilskuerne på de billige pladser sam
menlignet med gorillaer.Og det var den australske Pac
keranfører Ian Chappel,der i et ophidset øjeblik sagde 
om dette publikum:-De tåler ikke,at der kastes en over, 
uden at der sker noget.De bliver utålmodige,kaster med 
flasker og råber og skriger i deres fuldskab.De lægger 
ikke skjul på,at de ønsker at se blod.De vil se boun
cers og gerne at disse bouncers indimellem rammer gærde
spi 11 eren. 
EN "BUMPER-KRIG" 
Den tidliCJere australske testanfører Bobby Simpson sag-
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gærder 
International cricket 
pi skillevejen. 
Kerry Packers cirkus 
erobrer terræn og 
traditionel cricket viger 

de det er godt,at cricket tiltrækker nye tilskuere.An
dre mener,at det vil være at udfordre skæbnen også at 
få de "blodtørstige gorillaer" til at interessere sig 
for den etablerede cricket - prisen kan jo også blive 
for høj. 
Packers kampe er en "bumper-krig". Uden raffinementer 
køres der med fastbowlere,der er frit stillet til at kas 
te ligeså mange bouncers,de vil,mod gærdespillerne,der 
til gengæld er pakket ind i hjelme og beskyttelsesmate
rialer overalt på kroppen. 
Når halvdelen af kastningen består af korte bolde mod 
kroppen og tilskuerne kræver,at disse bolde straffes, 
fremfor at gærdespilleren søger at undvige dem,er der 
en god og sund forklaring på,at der scores hurtigt og 
med mange gærdefald i Packer-kampene. 
TRUSSEL MOD WORLD CUP? 
Den store frygt i international cricket er nu,at skis
maet mellem den etablerede cricketverden og Packers 
stjerne-betalte gladiatorer vil ødelægge den kommende 
l�orl d Cup-turnering.
De professionelle engelske spillere har en fagforening
som har truet med at boycotte de kampe,hvor der er Pac
ker-spillere med.
Stemningen før det meget vigtige forårsmøde i denne fag
forening er,at hvis Packer-spillere deltager f.eks.på
Vestindiens og Pakistans testhold (hvad de rent faktisk
gør i øjeblikket),så vil de engelske spillere ikke stil
le op til kamp mod dem.Føres denne beslutning ud i li
vet,kan World Cup ende i kaos,for der er ingen tvivl om
at både Vestindien og Pakistan ville stille med Packer
spillere.
Vestinderne gør det ikke af fornøjelse,men af nød.I en
serie mod Australien forrige vinter,hvor man udelod Pac
kerspillerne,kom der stort set ikke et øje.Et kæmpeun
derskud blev resultatet og det vestindiske cricketfor
bund er i forvejen fattigt som en kirkerotte og split
tet af indre stridigheder.
Vestinderne har,tvunget af nødens lov,måttet handle mod
de regler,som de selv har været med til at vedtage i
det internationale forbund om ikke at benytte Packers
folk.Men da de formentlig gør det til World Cup,er kon
flikten åbenbar.
AFSLOG MULIGHED FOR 250.000 
Det engelske testhold,der vandt serien over Australien 
med 5-1 ,blev bagefter udfordret af Kerry Packers orga
nisation ,som tilbød englænderne en kamp mod Packers au
stralske spillere på den betingelse at vinderen tog he
le gevinsten,som var på små 300.000 kr. 



Englænderne afslog naturligvis - det modsatte ville ha
ve været forræderi overfor det australske forbund.Eng
lændernes sejr i testserien havde ellers været en af de 
mest overbevisende i crickethistorien.Men stoltheden o
ver den var ikke tilsvarende stor. 
For hvad var det,englænderne mødte - noget i retning 
af Australiens 2.eller 3.hold.For omkring 30 af Austra
liens bedste - nogle af dem ganske vist lidt forhenvæ
rende og "gravet frem" efter at have lagt op - spiller 
for Packer. 
Og det var givet,at fik en australier succes på testhol
det,så kom der omgående et tilbud fra Packer.Et tilbud, 
som den pågældende af økonomiske grunde havde svært ved 
at sige nej ti 1. 
Det er f.eks.ikke sandsynligt,at den australske stjerne 
som netop denne serie skabte,kasteren Hogg,også i frem
tiden stiller op for.det etablerede australske testhold. 
Hogg satte rekord for en serie mellem England og Austra
lien ved at erobre 41 gærder.Og det med så små omkost
ninger som 12,85 points i snit pr.gærde.Men den næstbed
ste australier,Hurst,tog kun 25 gærder (begge er fast
bowlere) og den 3.bedste tog 19.Ingen andre australske 
kastere erobrede over 9 gærder i de seks matcher. 

VELKOORDINERET ANGREB 

I sammenligning hermed var det engelske angreb langt me
re velkoordineret.Fem spillere tog et to-cifret antal 
gærder,nemlig fastbowlerne �Jillis (23,snit 24,65),0ld 
(20,snit 23,05) og Hendrick (19,snit 15,74).0verrasken
de nok blev det offspinneren og allrounderen Miller,der 
reelt blev bedste kaster med 23 gærder for 15,04 i snit 
og venstrearms-slowbowleren Emburey,der endte som 4.bed
ste kaster med 16 gærder for 19,13 i gennemsnit.En af
gørende forskel i forhold til australierne,hvis slowbow
lere ingen succes havde. 
Det engelske gærdespil blev derimod aldrig rigtigt godt 
Brearley,som blev udråbt til at være en af alle tiders 
bedste anførere,spillede med et gennemsnit ved gærdet 
(184 points i 12 halvlege tilsammen) langt under den 
standard,man må kræve af en spiller,der er udtaget som 
gærdespiller. 
Boycotts 263 points i 12 halvlege var også langt under 
hans standard.Englændernes nye,unge fund,David Gower, 
blev bedst med ialt 420 points i 10 halvlege og Randall 
næstbedst med 335 points i 10 halvlege. 
Men var englændernes gærdes pi 1 ikke for godt, var det au
stralske nærmest katastrofalt.Det ene sammenbrud fulgte 
efter det andet.De sidste fem ydede næsten aldrig bi
drag af betydning og selv de bedste (anføreren Yallop 
med 391 i 12 halvlege og Hughes med 345 i 12 halvlege) 
var håbløst ukonstante. 

Englands Derek Randall 
kaster sig frem og bry
der gærdet i den 3. test 
men den australske an
fører Graham Yallop når 
lige netop indenfor. 

Efter at Australien havde lidt det forsmædelige 1-5 ne
derlag i testserien mod England,var der i år presset y
derligere en mini-serie mod Pakistan ind i programmet. 
Pakistanerne mønstrede deres Packer-spillere,mens austra
lierne naturligvis ikke stillede op med deres. 
Den første match endte med pakistansk sejr,skønt Austra
lien var ovenpå,indtil de sidste 6-7 gærder røg indenfor 
10 points. 
Den anden match endte i skandale.Der var ondt blod mel
lem de to hold,formentlig blandt andet på grund af Pac-
ker-spillernes tilstedeværelse. 
Da sidstedagen i kampen oprandt,var det vigtigt for au
stralierne at få de sidste pakistanere ud.Som noget hid
til uset i testcricket løb den australske kaster Hurst 
pakistanernes sidstegærde ud,da denne spiller gik frem, 
inden bolden var afleveret.Det gør man ikke uden en ad
varsel og særligt chokerende er det,når det sker i cric
kets "udstillingsvindue" - testmatcherne. 
I den anden ende stod pakistanernes Asif Iqbal inde med 
134 not out.Han blev så harm over hændelsen at han i af
sky smadrede sit bat i gærdet,der fløj til alle sider. 
Så var der åbenbart lagt op til hævn.Den australske åb
ner Hilditch stod inde med 29,da en bold kom trillende 
hen mod ham i en fuldstændig afklaret situation,da han 
stod i ro og mag bag sin slaggrænse.Som man så ofte gør, 
men som man ikke bør gøre,samlede han i venlighed bolden 
op og trillede den tilbage til kasteren,Sarfraz.Paki
staneren appel lerede prompte for "rørt bold" og den au
stralske dommer dømte Hilditch ud. 
Den australske anfører sagde at Sarfraz'handling ikke 
var en professionel cricketer værdig.Den pakistanske an
fører Mushtaq Mohammed forsvarede ikke sin kaster.-Så
danne ting skader spillet,sagde han,mens viceanføreren 
Asif Iqbal føjede til,at der ingen grund var til at syn
ke så dybt. 
Det er først anden gang i den over hundredårige test-hi
storie,at en gærdespiller er kommet ud for "rørt bold" 
og det er kun sket 23 gange tidligere i de crickethisto
riske annaler tilbage til 1857,at denne afslutning på 
en gærdespillers tilværelse ved gærdet er rapporteret. 
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Hændelsen· anfægtede dog ikke australierne,der scorede 
de nødvendige 236 points til se:jren for tabet af ialt 
3 gærder. 

SLUTNINGEN PA BOYCOTT-HISTORIEN 

Vi skal slutte med den måske lykkelige afslutning på 
den i sidste nummer omtalte Boycott-historie.Som nogle 
af vore trofaste læsere husker,blev han fyret som anfø
rer for Yorkshire,mens tusinder af Yorkshire-fans prøve
de at gennemtvinge hans tilbagevenden. 
Da vi satte punktum sidst,vidste ingen,om han ville ven
de tilbage til Yorkshire,vælge et andet county,eller 
helt kvitte førsteklasses cricket. 

70 

not 
out 

Svend Eliasen,Horsen' 

Den sidste dag i februar fyldte Svend Eliasen 70.Svend 
Eliasen,bedre kendt som "Lis" blev medlem af Horsens 
fS i 1921 og var allerede fra starten en rigtig HfS"er 
idet han dyrkede fodbold 1921-26,gymnastik 1921-35 og 
cricket 1921-67. 
Det blev $åledes cricketsporten,der kom til at præge 
ham - ja,man kunne måske også fristes til at sige det 
modsatte - at det var ham,der kom til at præge cricket 
sporten,ikke bare i klubben,men også på landsplan. 
Som cricketspiller var han særdeles farverig,han var i 
besiddelse af et usædvanligt godt boldøje og et meget 
hurtigt benarbejde.Når han stod ved gærdet havde keepe
ren ikke meget at lave,"Lls" var simpelthen ikke til at 
kaste bolden forbi. 
Han beherskede gærdespillet med alle dets forskellige 
slag,eller snarere stød,for han havde en fabelagtig ev
ne.til at placere bolden lige nøjagtig der,hvor han øn
skede det og det var altid et sted,hvor der ingen mark
spiller fandtes.Hans favoritstød var cut"et - det slag 
der skærer boldens bane (heraf navnet) og ændrer dens 
retning helt op til 90 grader.Dette stød giver mange 4· 
rere og dermed særdeles letkøbte points. "Lis" beherske
de dette stød i en sådan grad,at selv meget hårde engel
ske åbningskastere har rystet fortvivlet på hovedet.Iføl
ge engelsk cricket begynder man nemlig ikke en gærde
stand med at cutte - det gør man først efter en time,
når man har spillet sig ind. 
Hans gærdespil kom på denne måde til at betyd� meget
for de hold,han stillede ?P på,og hans navn findes da

OFFICIELT FRA FORBUNDET 

KAJ M. NIELSEN formand for SKANDERBORG BOLDKLUBS cricket 
afdeling,har i den grønne turneringsplan fået påduttet 
et forkert telefonnummer.Det rigtige er (06) 52 23 61. 

FREDERICIA CRICKET KLUB har skiftet formand,men ladet 
det blive i familien.Henvendelser skal fremtidigt ret
tes til JAN ØSTERGAARD,Nymarksvej 69,7000 Fredericia, 
telf.05 - 92 47 98. 
PA GRUND af en misforståelse er adressen på B 1909s ho
vedformand blevet anført som adresse på fynboernes cric
ketformand KJELD LARSEN.Adressen skal derfor rettes til 
TUEMOSEN 7 ,5450 Otterup. Telefonnummeret,der er anført 
i adresselisten,09 - 82 13 55 - er rigtigt nok. 
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t1en få timer før den frist,der var givet ham til at be
slutte sig i ,udløb,telegraferede han til England og med
delte at han fortsat ville spille for Yorkshire.Det var 
det county,han havde viet sin cricketkarriere og han vil
le fortsat yde alt for sit gamle county,meddelte han.Men 
der har utvivlsomt ligget mange og overordentligt gode 
økonomiske tilbud til ham andetsteds fra. 
På forsiderne af de engelske aviser har man senest set 
ham arm i arm med den nye anfører og træner Illingworth 
- den gamle engelske landsholdsanfører - der nu er træ
ber for Yorkshire og udset som manden,der skal prøve at
hele skårene i countiet.

selvsagt også blandt samtlige de mandskaber,der erobre
de det jyske mesterskab i 30"erne og 40"erne.Det ind
bragte ham ligeledes fortjent gulduret for 25 kampe på 
Jydsk Boldspil Unions hold.På det tidspunkt fandtes der 
ikke noget landshold i cricket - men havde det eksiste 
ret,er der ingen tvivl om,at "Lis" havde været fast 
mand. 
Det er også værd at nævne,at han er en af de få herhjem 
me,der står med et dobbelt century,nemlig 237 points 
mod Esbjerg,ligesom han gennem tiderne har været part
haver i nogle særdeles langvarige gærdestande. 
Fra gamle regnskabsbøger har vi fundet følgende,som sam 
tidigt er rekorder for Horsens fS: 
2.gærde 173 points sammen med Emil Ernst mod OB 1941.
3. gærde 307 points sammen med Magnus �Jorm mod Esbjerg
1948.(Her er også tale om en dansk rekord).
4. gærde 159 points sammen med Magnus Worm mod Esbjerg
1947.
7.gærde 128 points sammen med Steffen Christensen mod
Esbjerg 1948.
8.gærde 109 points sammen med Frode Rasmussen mod Hjør
ring 1947.
10.gærde 113 points sammen med Herluf Hansen mod Esbj.
1949.
I 1953 blev Dansk Cricket Forbund stiftet og der blev
for første gang udtaget et landshold."Lis" opnåede som
den første HfS"er at komme på det danske cricketlands
hold.Siden har mange fulgt ham,heriblandt hans to søn
ner Henning og Erik.
i l950"erne oplevede cricketspillerne i HfS en nedgangs
tid.De gamle koryfæer var holdt op,spillet var flyttet
fra Vestergade og ud i Idrætsparken og der var nu,mere
end nogensinde,brug for en ankermand."Lis" påtog sig
dette arbejde,han ikke blot spillede sit gamle spil på
banen,han oplærte de unge og overtog ledelsen som for
mand for afdelingen - en post han havde haft engang før
i 30"erne,ligesom han i flere perioder var medlem af
klubbens cricketudvalg.Det forekom ham da heller ikke
svært at overtage dette arbejde,der endeligt i 1959
kronedes med oprykningen til ].division.
Her deltog han så,indtil et biluheld satte en stopper
for en endog meget lang karriere indenfor cricketspor-
ten."Lis" har dog altid senere været villig til at ta
ge en tørn og han var således med til at i 1972 atter 
at spille HfS op i ].division efter et år i 2.Så sent 
som i 1977 var han at finde på banen i en nødsituation 
Hvor mange points "Lis" har scoret i sin tid som cric
ketspiller,er svært at sige - men helt sikkert er det 
at han hører til blandt de få i Danmark,der har scoret 
over 10.000 points. 
Jeg er sikker på,at han selv ved det - "Lis" er nemlig 
en ivrig statistiker og har således a jourført Horsens 
cricketafdelings statistikker fra 1929 og til dato.En 
ting som næppe mange klubber kan prale af at have i or 
den. 
Indsatsen på HfS crickethold og for cricketafdelingen 
i det hele taget fik synligt udtryk,da "Lis" fik til
delt klubbens fortjenstnål ved dens 60 års jubilæum. 
Lad mig slutte med at bringe klubbens (og vi tør vist 
tilføje hele den danske cricketverdens.red) hjertelig
ste lykønskning og håb om at der endnu i mange år må 
blive lejlighed til at følge cricketsporten,om ikke 
fra grønsværen,så dog fra en behagelig stol på terras
sen foran klubhuset.En hilsen vil vi ligeledes bringe 
til Dagny,der har fulgt ham trofast i samtlige kampe 
og været en tro støtte for klubben.Til lykke med de 70, 
"Lis"! Paul Høj 



Gode råd til gærdespillere: 

Sådan bygges en stor halvleg op 

Den tidligere australske testspiller og nu en af de mest 
anerkendte trænere,Peter Philpott,har i det førende au
stralske cricketblad "Australian cricket" skrevet føl
gende art·ikel om,hvorledes en gærdespiller bør bygge sin 
halvleg op: 

FØR DU GAR IND: 

Iagttag spillet omhyggeligt.Hvordan virker pitchen,hvor 
er modstandernes svage og stærke markspillere,hvor er 
"hullerne" i marken og hvordan er kastningen.Lær alt 
hvad du kan,før du selv skal ind - hav også interessen 
henvendt på dine klubkammeraters præstationer. 
Tag skinner på i god tid.Gør det omhyggeligt og metodisk 
Lad dig ikke blive smidt pludseligt ind til gærdet. 
På den anden side bør man dog heller ikke tage skinnerne 
på alt for tidligt,så man på den måde får en lang,nervøs 
ventetid.Normalt bør en eller to gærdespillere have skin
ner på. 
De fleste har "sommerfugle i maven" .Men bliver du for 
nervøs,så rejs dig og varm let op.Sørg for at sidde i 
lys,svarende til det,du skal batte i.Undgå pavillonens 
skygge umiddelbart før du skal batte i strålende sol. 

NAR ET GÆRDE FALDER: 

Sørg for at dit tøj sidder ordentligt og at udstyret 
passer.Vær sikker på,at du føler dig veltilpas.Gå hur
tigt ud til gærdet.Kryds med den gærdespiller,der er 
faldet,men stop ikke op og tal med ham for længe.Mens du 
går ud til gærdet,så prøv at vende dine øjne til lyset 
- "zoom" f.eks.ind på en eller anden lille genstand,bol
den,overliggerne eller dommerens hat.

Allan Knott viser ingen nåde,da den australske anfører 
Ian Chappel ser stort på Peter Philpotts råd om at hol
de sig bagved slaggrænsen i starten af en halvleg. 

Hvis du absolut skal tale med den gærdespiller,der er 
inde,så gør det kort.Kast jer ikke ud i en længere ana
lyse af forholdene,det hjælper sjældent. 
Tag omhyggeligt dæk ved dommerens hjælp.Husk at en "mid
terpind" ikke nødvendigvis er det bedste for alle gærde
spillere. 
Vær omhyggelig,når du gør dig klar.Se,hvordan marken er 
stillet op.Hvor er hullerne? Men lav ikke det store,dra
matiske show ud af det. 
Hvis du starter din halvleg i kasterens ende,så benyt 
enhver lejlighed til at iagttage bolden.Stir på den i 
kasterens hånd,mens han nærmer sig gærdet.Følg den,når 
han afleverer,koncentrer dig om at følge bolden,hvor den 
så end går hen.Dette er ligeså godt som gærdetræning.Du 
får øjet indstillet. 

DIT GÆRDESPIL BEGYNDER: 

Under normale omstændigheder,er dit mål at bygge en stor 
halvleg op hver gang.Den vanskeligste del er den første 
halve time,hvor du skal spille dig ind.Derfor må dit før
ste mål være at overleve denne halve time - og det vil 
igen sige at indskrænke dine fejl. 
For at undgå fejl,skal du forsvare dig mod den gode bold, 
og når du er i tvivl.Husk altid tidligt i en halvleg at 
bruge forsvaret,når du er i tvivl. 
At forsvare,betyder også at spille lodret.Det vil sige 
at foretrække drives fremfor cuts,pulls og hooks tidligt 
i halvlegen.Lodret batføring bevirker,at hele batfladen 
går imod bolden - og så er chancen for fejl mindre.f1ed 
sådanne stød vil du være tilbøjelig til at spille bolden 
fremad i arealet mellem mid-wicket og cover. 
Dette betyder dog ikke,at du skal undlade at søge at sco
re points.Er bolden for lang - eller for kort - så slå 
hårdt ud i hullerne.Særligt den lange bold er egnet til 
at straffe på dette tidlige tidspunkt i din halvleg.På 
dette tidspunkt skal du forsvare dig mod de bedre afle
veringer.Men søg at få bolden ud i markens huller eller 
langsomt ud mod de dybere placerede markspillere,således 
at der kan blive nogle få enere. 
Enerne medfører at kasteren og marken ikke kommer oven

på,samtidig med at de får scoringstavlen til at løbe op
ad.Allerede af psykologiske grunde er dette overordent
ligt vigtigt. 
Men stadig på dette tidspunkt - angrib ikke de bedre bol
de,men spil sikkert og byg din halvleg op. 
Hvis du kommer ind til en gærdespiller,der er i god gang 
så vær klar til,ja,forvent,at du skal spille op til ham. 
Scor dine enere og giv ham boldene.Tillad ham at domine
re og søg ikke at overgå ham eller at skaffe dig selv 
stødene. 
Efterhånden,som du har spillet dig ind,bliver din rolle 
større.Og hvis et gærde falder,er det naturligvis dig, 
der nu skal overtage den dominerende rolle og hjælpe din 
makker med at blive spillet ind. 
Som skrevet tidligere,så udnyt din tid,også når du ikke 
får bold.Stir på bolden og på kasteren,iagttag,hvordan 
han varierer sin kastRing og hvad han gør med bolden. 

FREM ELLER TILBAGE: 

Hvad man skal råde til med hensyn til at spille fremme 
eller tilbage på en bold af god længde,afhænger af kast
ningens art og pitchens beskaffenhed.I de fleste tilfæl
de i starten af en halvleg må det imidlertid,når man er 
i tvivl,tilrådes at spille fremme. 
Dette råd gælder dog ikke nødvendigvis mod meget hurtig 
kastning.Her vil mange finde det sikrest at gå tilbage 
i begyndelsen.Det vil sige et indledende halvt skridt 
tilbage og på tværs mod off-pinden.Fra denne position 
kan gærdespilleren spille fremme eller tilbage,afhængigt 
af længden.Dette kan give ham overraskende meget ekstra 
tid at spille bolden i. 
Men misforstå ikke ovenstående - selvfølgelig skal man 
altid spille fremme,hvis bolden er for lang og tilbage, 
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hvis den er for kort.Det er kun i tvivlstilfælde,at dis
se råd bør følges. 
Efterhånden,som du får dig spillet ind,så studer de en
kelte kastere.Hvad kan de? Varierer spinneren? Har han 
kontrol over sin bowling,eller er det bare at vente på 
den løse bold? Hvad gør medium-pace bowleren·? Er han 
konstant? Har han længde,overvejer han,hvad han gør? 
Kan han swinge eller cutte?Iagttag fastbowleren.Er han 
virkelig hurtig? Er han tilbøjelig til at kaste langt 
eller kort? Kaster han bouncers? Ser han ud til at kun
ne blive ved i lang tid,eller vil han hurtigt blive træt? 
Mens du overvejer disse ting,bør du samtidigt tænke på, 
om det er bedst at angribe kastere n på forreste eller 
bageste fod. 
Men mens du spiller dig ind,bør·du aldrig gå foran slag
grænsen til en slowbowler.Bliv bag grænsen og spil de 
stød,der kan udføres derfra.Mens du bygger din halvleg 
op,så tænk hele tiden på betydningen af enerne.Tillad 
aldrig modstanderen at komme helt ovenpå. 

ACCELLERER HALVLEGEN: 

Når du er spillet ind og har fået selvtilliden opbygget 
så spil dine stød.Nu skal du gøre gode bolde dårlige 
ved hurtigt benarbejde eller ved at tage en velovervejet 
risiko,f.eks.ved at løfte bolden over markspillerne.Det 
var netop dette,du skulle undgå først i halvlegen. 
En spiller,som er spillet ind,må aldrig fortsætte med at 
spille defensivt.Det er simpelthen dårlig cricket,for 
det tillader blot markholdet at komme ovenpå og dermed 
gøre situationen vanskelig for holdkammeraterne. 
Den første halve time er den svære hurdle.Når du har o
verlevet den,skal du drage nytte af det.Vær opmærksom på 
mulighederne for scoringsstød og på scoringshastigheden. 
Den spiller,der ikke gør dette,er mere en belastning, 
end en hjælp for sit hold. 
Gærdeholdet vil jo normalt gerne have så mange points 
som muligt og det er den gærdespiller,der har fået den 
fornødne tid til at spille sig ind,der først og fremmest 
skal lave disse points. 
Så kast aldrig dit gærde væk,bare fordi du føler,at du 
personligt har fået nok.På den anden side - hvis holdet 
har brug for nogle hurtige points - så er det din pligt 
at forcere,uden at tænke på,om du derved løber en risi
ko,som du selv finder for stor.Du skal altid glemme din 
personlige ambition til fordel for holdets - men der 
skulle ikke være forskel på de to. 
Den hurtigste scoring kommer sjældent fra vildt huggeri. 
Normalt vil den spiller,der er spillet ind,score hur
tigst,simpelthen ved at spille sine stød,løfte bolden 
fornuftigt over markspillerne og være på udkik efter e
nere. 

DIN HALVLEG SLUTTER: 

På et eller andet tidspunkt må man ud.Når det sker,så 
accepter det.Lav aldrig scener,men forlad banen så hur
tigt som muligt. 
Når du kommer tilbage til dine holdkammerater,så lad al
drig dit eventuelle,dårlige humør gå ud over dem.Kon
troller dig selv,kom dig hurtigt over din skuffelse og 
sæt dig blandt dine kammerater med "så tæt ved et smil" 
som du overhovedet kan fremskaffe.Gå ikke rundt og ha' 
ondt af dig selv.Dine kammerater holder op med at føle 
sympati ,hvis du opfører dig som et stort barn. 
Vær ikke en pessimist,der siger at modstandernes kast
ning simpelthen er strålende og at I aldrig vil klare 
den.Men undervurder ej heller markholdet.Fortæl ærligt 
og indgående om,hvad kasterne formår. 
Gør hvad du kan,for at hjælpe dine holdkammerater.Giv 
dem nogle bolde,og nogle gode råd.Hvis du er sikker på, 
at rådene nu også er gode. 
Hvad der end sker,så ønsk aldrig fiasko for dine hold
kammerater,fordi du selv har fejlet.Det vigtigste i 
cricket er,at samtlige holdkammerater inderligt ønsker 
succes for de øvrige,selvom den pågældende selv har haft 
uheld. 

INSTRUKTION 
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Warren Saunders,australsk l .klasses spiller,demonstre:.. 
rer her det lodrette forsvarsspil mod virkelig hurtig 
kastning,som omtalt i Peter Philpotts artikel. 

Bagefter bør du tænke på,hvordan du spillede din halvleg 
og på,hvorfor du kom ud.Er der noget,du kan rette? Var 
der ting,kasteren lavede,som du følte dig usikker over
for? 
Er der en anden strategi,du føler vil kunne lønne sig 
bedre overfor den specielle type kastning? Gærdespillet 
er en kunst - og en svær kunst. 
I intet andet spil koncentrerer ll spillere sig om at 
angribe een modstander samtidig.I intet andet spil får 
du kun een chance. 
Så du må lære af dine fejl .Der er masser af fejl at gø
re,men forsøg at lade vc2re med at gentage dem.Den erfar
ne spiller har en masse viden og erfaring klar til be
nyttelse præcis i det øjeblik han får brug for det. 

Rere gode råd 
Alf Gower,cricketspiller og indehaver af en af Englands 
ældste skoler,har i en brochure fra Stuart Surridge gi
vet gode råd til store og til små før sæsonstarten.Vi 
ti 11 ader os at citere: 

TIL GIERDESPILLEREN: 

l. Løft battet bagud i god tid, vent' ikke til sidste øje
blik ,så du måske kommer for sent.
2.Løft battet bagud højt til slowbowleren og mindre
højt til fastbowleren.
3.Jo længere væk bolden er fra dig,desto mere på tværs
af dens retning slår du den.
4.Sving battet med venstre hånd,ram bolden med højre
hånd.
5.Er boldens opspring hele tiden mindre end normalt,så
bliv ved at spille på forreste fod.
6.Slag foran gærdet kræver at højre hånd er bag på bat
tets håndtag og at battets flade er vendt i retning af
slaget.
7.Hvis du går udenfor slaggrænsen for at angribe,hold
da battet løftet bagud så længe som muligt.

TIL KASTEREN: 

l.Kast på gærdet.Selv den bedste gærdespiller kan ramme
ved s i den af.
2.Iagttag gærdespillerens fødder,mens du er igang med
dit tilløb.Du bør altid ændre den bold,du havde tænkt
dig at aflevere,i overenstemmelse med gærdespillerens
bevægelser.
3.De hurtigere kastere bør ikke løbe for hurtigt,når
de når op til gærdet.Giv jer selv tid til at aflevere
bolden.
4.Hvis gærdespilleren er god til at spille fremme,så
kast kortere.Er han god til at spille tilbage,så kast 
længere. 

TIL DOMMEREN : 

l. "Dæk" skal normalt gives over gærdet.
2.Søg at gøre jeres job så stilfærdigt som muligt,uden



unødige former for indgriben eller demonstrative hand
linger. 
3.Gør jeres pauser så korte som muligt.
4.Glem ikke,at cricketlovene tillader jer at ændre en
kendelse,hvis I er blevet klare over,at I har taget
fejl.
5.Vær ikke bange for at tage din meddommer med på råd,
hvis et greb eller en løbet ud synes tvivlsom.
6.Lad ikke enstemmige og fuldttonene høje appeller få
nogen indvirkning på din afgørelse.
7.Gør dine markeringer omhyggeligt og tydelige og lad
ikke spillet starte påny.før regnskabsføreren har gjort
tegn.
8.Glem aldrig,at loven siger.at der skal være en dommer
i hver ende og ikke en dommer for hvert hold.
9.Tillad aldrig nogen at diskutere dine afgørelser med
dig.Vær hård mod spillere.som demonstrerer mod dig.
10.Tro aldrig du er ufejlbarlig.Selve de bedste domme
re gør fejl - de bedste dommere er dem,der gør de fær
reste.

Pas på battet 
En ting er sikker ved hver eneste sæsonstart - nemlig 
masser af smadrede bats.Battene tages direkte frem fra 
gemmerne - ja,måske har de stået i et centralopvarmet 
rum - og bruges til at spille med.De flækker for et godt 
ord. 
Og så skal man have et nyt bat i brug - det har man ik
ke tid til at pleje,så det bliver måske også hurtigt ø
delagt. 
Fra en engelsk specialist har vi modtaget følgende gode 
råd,så måske er selvfølgeligheder for nogle,men som al
ligevel ikke ret mange følger.Det er selvfølgeligt også 
folks - og klubbers - egen sag,om du har lyst til at 
smadre for omkring 400 kr (det koster et godt bat nu) 
på en aften. 
Hvis man vil undgå det,skal følgende fremgangsmåde iagt
tages: 

A.Bat uden kunststof o.lign.på overfladen:

l.Sådanne bats skal altid have linolie,før de tages
brug.
2,Det er vigtigt,at man nøjes med at give battet en let
gang olie på forsiden (men ikke på håndtaget) og på kan
terne.
3.Før man begynder at spille med et nyt bat skal det ha
ve tre gange olie med mindst 48 timer imellem,for at man
kan være sikker på,at olien er trængt helt gennem over
fladen.
4.Rens dit bat omkring en gang hver måned med fint sand
papir og giv det en let gang olie. 
5.Et bat må aldrig stilles oveni en dåse med olie.At gi
ve et bat for meget olie er ligeså ødelæggende for det,
som at give for lidt.
6.Det nye bat skal slås til med en gammel læderbold.
7.Brug aldrig et nyt bat mod en ny bold.Først efter at
du har haft dit bat en 3-4 uger,kan du bruge det mod en
ny bold.Den løftede søm på en ny bold skader den rela
tivt bløde overflade på et nyt bat.

B.Non-oil bats.

l.Disse bats behøver ikke olie,men de skal slås til på
ganske samme måde som de bats,der er omtalt under punkt
A.

GENERELT OM BATS 

Der vil komme skrammer i overfladen på ethvert bat.Det 
behøver man ikke at være bekymret over.Brug lidt sand
papir og giv lidt olie bagefter. 
Når sæsonen er ovre,skal dit bat gøres rent.Men stil al
drig et bat i centralopvarmede rum.Det bevirker,at træ
et tørrer ud og battet kan meget nemt splintres,når det 
kommer i brug igen. 
OBS.Men hvis du vil hjælpe på vore flinke forhandleres 
økonomi,skal du blot gøre det modsatte af,hvad de oven
nævnte råd siger. 

SKINNER OG HANDSKER 

Uanset hvor god en kvalitet,man køber rekvisiter i ,ri
sikerer man,at sammensyninger i handsker og skinner 
brister.Reparer læderrekvisiterne,så snart den første 

tråd er sprængt.Det er meget nemmere at skulle sy to 
sting fremfor de 20,det meget snart bliver til,hvis man 
ikke gør noget.Man kan købe specielle lædernåle,der gør 
det meget nemmere at sy i læder. 
Benskinner bliver ofte taget forkert på.Det giver for 
meget slid - og dermed ødelæggelser.Spænderne skal al
tid bæres på ydersiden af benet.Er remmen for lang.er 
den uhyre nem at skære et stykke af.Gærdespillere tror 
altid,at de bliver dømt "grebet ud",hvis boldf:!n rammer 
en løsthængende rem - derfor foretrækker mange at spæn
de skinnerne på indersiden af benet.Men det medfører,at 
spænderne river skinnerne op,mens man løber mellem gær
derne.Noget sådant undgår man ved at spænde rigtigt. 

Nis. 

Claus Hansen,AaB,tidligere Nyk.M.er DCFs nyeste NCA-in 
struktør,Han hjalp i vinter Holstebro med træningen og 
beretter her om aktiviteter,der kan få mere gang i ar
bejdet med at hverve nye ungdomsspillere. 

Husk propagandaen 
Det er mit indtryk at dansk ungdomscricket er på vej ned 
i en bølgedal,både deltager- og kvalitetsmæssigt.Det er 
desværre de samme klubber,der år efter år dominerer de 
forskellige ungdomsrækker.Hvis der var flere spillere, 
ville det være skønnere at spille og at være leder. 
En effektiv måde at få flere medlemmer på,er at holde en 
"åbent hus"-dag.Det gjorde vi med succes i Holstebro i 
januar. 
Det praktiske var tilrettelagt sådan,at der en uge før 
selve dagen blev hængt plakater op overalt i byen,dog 
fortrinsvis på skoler.Den energiske formand for Holste
bro CC,Peder Johansen,kontaktede en journalist,som skrev 
et pænt stykke om klubben.Ydermere blev der annonceret 
i det lokale dagblad. 
"Abent hus"-dagen var berammet til en lørdag fra 10-14 
i den gymnastiksal,hvor klubben kører sin indendørs træ
ning.I salen blev der anbragt et par udstillingsborde 
med forskellige rekvisiter og plancher om cricket.Desu
den var der købt et par kasser sodavand til uddeling til 
de nye spi 11 ere. 
Resultatet af anstrengelserne blev,at der kom ialt 12 
nye spillere i alderen 6-13 år.Ikke ligefrem en himmel
råbende succes,men dog tilfredsstillende i betragtning 
af,at vejret var dårligt og at vi ingen erfaringer hav
de med et sådant arrangement.De nye spillere fik en for
smag på det ædle spil gennem nogle morsomme markspilsø
velser,gennem gruppearbejde med slag til leg fra forres
te fod - et slag,der ligger naturligt for alle begyndere 
Der sluttedes med en festlig gang non-stop-cricket, 
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Inden de nye blev sluppet ud af lokalet igen,delte Peder 
Johansen slik ud og samme utrættelige formand havde også 
kontaktet regionalradioen,der interwievede undertegnede, 
således at også jeg kunne prøve at skabe mere propagan
da for sporten. 
Alt i alt en ret succesrig dag og det bør nævnes at de 
12 "nye" stadig spil ler cricket. 
Hvis man prøver at analysere hvordan andre danske ung
doms- og idrætsorganisationer skaffer nye medlemmer,vil 
man erfare,at der mange steder i det sidste par år med 
succes er sket en mixning af piger og drenge,som f.eks. 
i FDF/FPF. 
Hvis I kan få en flok piger ind i klubben,vil det garan
teret stimulere medlemstallet.Det var netop det,der ske
te i Nykøbing Mors i 1976,hvor vi kort.efter fik det 
helt store "medlems rusk" i drengeafdel ingen. 

En medlemskampagne fungerer bedst.hvis den arrangeres i 
indendørssæsonen,af den simple grund,at det er lettere 
at styre unge mennesker i en gymnastiksal ,end på en 
stor cricketbane. Det er også vigtigt ,at man sørger for 
at have egnede lokaler til indendørstræningen.Begynd at 
søge kommunen om lokaler allerede et halvt år før.Hvis 
kommunen i første omgang siger nej,så bliv ved at klage 
jeres nød - det plejer at hjælpe. 
Grundlaget for en god ungdomsafdeling er først og frem
mest,at man har veluddannede instruktører.Derfor - send 
så mange folk som muligt på DCFs kurser.Det forebygger 
også,at klubarbejdet kommer til at ligge på for få hæn
der,sådan som det er tilfældet i de fleste klubber i 
dag.Med håb om at ovenstående kan inspirere jer lidt 

med stor hilsen 
Claus B.S. Hansen 

Aalborg 

Travlhed i »Cricket' ens Hus« 
Idrættens Hus i Brøndbyerne har i denne vinter været 
præget af cricketspillere.Under ledelse af Ole HUckel
kamp har spillere,som måske skal med ungdomslandsholdet 
til Canada været samlet til tre træningssamlinger,den 
seneste i påsken. 
Ikke mindst det konditionsmæssige har Ole HUckelkamp,bi
stået af Claus Hansen og Thor Jensen lagt megen vægt på. 
Hen man har na turl i gvi s også sørget for at få et så godt 
indtryk af spillerne,at man så nogenlunde har et hold 
klart. 
Det endelige hold til Canada udtages dog først efter 
pinse,hvor der er planlagt et udtagelsesarrangement,for
mentlig i Slagelse.hvor der skal spilles to overbegræn
sede kampe mellem Ost og Vest. 
Også seniorlandsholdet har holdt tre samlinger med hen
blik på VM under Carsten Morilds ledelse og med bistand 
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af landsholdets læge Dennis Råhave. 
Desuden har DCF i år afviklet både grundkursus II og 
grundkursus III.Mens det førstnævnte fandt sted i Nykø
bing Mors - derom senere - blev grundkursus I I I også 
klaret i Idrættens Hus,hvor Erik Hansen,Claus Hansen og 
Otto Gade ledede festlighederne. 
Kursisterne var Anders Jensen 09 Poul Larsen,Nyk.tl.Jes
per Morild og John Christiansen,Hjørring,Jan Thorup.Jan 
Andersen 09 Flemming Agerskov,Viborg,Per Rasmussen,Skan
derborg,Jør9en Jensen,B 1913,Johan Luther,AB,Jørgen t1o
rild,Arhus ,Niels Maigaard,Svanholm,Ole Olsen og t1ichael 
Jacobsen,Ringsted,Carsten Mikkelsen og Stig Lucas,Glo
strup. 
Tredages kurset sluttedes lørdag med mundtlige og skrift
lige prøver samt søndag med praktiske prøver,hvor kur
sisterne på skift instruerede lilleputter og uøvede dren-



ge fra Køge,Frem og Svanholm. 
De var godt udasede efter at have lavet alle de forskel
lige øvei ser og boldlege,som instruktører nu får som et 
vigtigt led i deres arsenal,når de skal ud til træning 
i klubberne. 
Men naturligvis blev der også instrueret i nettræning 
og her er forholdene i Idrættens Hus efterhånden så fi
ne,at de langt overgår meget af,hvad der bydes på i en
gelske indendørsskoler.
I den forbindelse har DCF grund til taknemmelighed over
for inspektøren i Idrættens Hus Niels Hjulmann og hans 
stab - deres venlighed og imødekommenhed er efterhånden 
1 egendari sk. 
Det samme kan siges om Jørgen og Ellen Holbech på Morsø 
Vandrerhjem i Nykøbing Mors,hvor de samme instruktører 

DOMMERSIDEN 

En del mennesker har allerede meldt sig ind i cricket
dommerforeningen.Det skete ved at man skrev sig på en 
liste ved et af de arrangerede dommerkurser.Men bekla
geligvis er en del af dette materiale gået tabt - der
for håber dommerforeningen at interesserede vil udfyl
de nedenstående indmeldingskupon. 
Sendes den til Torben Hirtz,Bygmarksvej 56, 1 .5210 Oden
se NV,vil man snarest modtage et girokort. 
Dommerforeningen håber,at mange vil støtte den,som man 
i den kommende sæson kan komme igang med en række ar
rangementer,uden af den grund at belaste DCFs økonomi 
urimeligt. 

GENERALFORSAMLINGEN 

Dommerforeningen holdt generalforsamling i Kolding i 
slutningen af januar.Den fungerende formand,Peter Car
roll forelagde bestyrelsens beretning.Kontingentet blev 
fastsat til 25 kr årligt og som bestyrelse valgtes : Pe
ter Carro 11 ( formand) ,Poul Zacharias sen (kasserer), Tor
ben Hirtz ( sekretær) og Jørgen Hansen. 
Det blev besluttet at dommerforeningen i denne sæson 
skal arrangere kurser rundt om i landet,dels for at høj
ne standarden blandt dommerne,dels for at uddanne nye 

dommere - med dette sidstnævnte - som det primære. 
Der har allerede været holdt sådanne kurser nogle ste
der.Hvis en klub ønsker en instruktør,henvender klub
ben sig til formand eller til sekretær for at aftale 

tid og sted nærmere. 
Dommerklubben håber,at så mange som overhovedet muligt 
vil rette henvendelse. 

KONKURRENCEN 

De rigtige svar på sidste nummers dommerspørgsmål i kon
kurrence om et par slåhandsker var: 
1) Det bør man ikke gøre i førsteklasses cricket.Jeg
vil sammen med min kollega råde dem til kun at fielde 

med 1 1 spillere.(lov 1).
2} Henvis anførerne til,at det en gang nominerede hold
kun må udskiftes,hvis de er enige. 
3) Underret ham . sammen med din kollega om,at tilladel
se ikke behøves,hvis spilleren er skadet eller er ble
vet syg under kampen.Hvis ikke,skal tilladelse indhen
tes.Vi ville forvisse os om grunden til at forlade ba
nen var i orden og beslutte os til om tilladelse var
nødvendig.(Lov 2 og 46).
4) a.ja,b.ja,c.ja.(lov 2)
5) Not out. (lov 2)

Vinderen af denne omgang blev Jan Ribel,Maglehøj 86, 
3520 Farum. 

DE NYE SPØRGSMAL 

De næste fem spørgsmål (benyt venligst .de anførte num
re): 

ledede kursus II - det var iøvrigt Claus Hansens første 

job som DCF instruktør.Udiver de faste ting i instruk
tionen,hvor man var igang i Nykøbing-hallen,var der og
så lejlighed til at se film,ligesom Leif Hansen,Skander
borg,berigede de l tagerne med sin viden om lederens rol
le og Lars Mortensen,Arhus,talte om idrætsskaders fore
byggelse og Per Rasmussen,Skanderborg,talte om sports
psykologi. 
Deltagerne i kursus II,som alle bestod og hvoraf en del 
gik videre til kursus III,var Tage Mikkelsen,Nyk.M.Be111-
ny Petersen,Arhus,Jørgen Jensen,B 1 91 3,0le Olsen,Ring
sted,Karsten Henriksen,Holstebro,Bjarne Rasmussen,Ker�e� 
minde ,Henrik I/i nther,Ho 1 stebro,Poul Larsen ,Nyk .M,Mark 
Lucas,Glostrup,Kjeld Fonvig,Arhus,og Michael Jacobsen, 
Ringsted. 

6) En skadet gærdespiller,som har en løber,går frem for 
at spille en fejl bold.Han rammer ikke bolden og gør in
tet forsøg på at komme inden for slaggrænsen.Keeperen
ser dette,bryder gærdet med bolden i sine hænder og ap
pellerer.Begge,såvel slåeren som løberen,er foran slag
grænsen,da gærdet bliver brudt.
Hvordan vil du,som dommer i slåerens ende,svare på den 
appel? 

7) Din makker er ikke istand til at fortsætte på grund
af svimmelhed.Begge anfører henvender sig til dig og
spørger,hvad der skal gøres.
Hvad vil du svare dem?

3) I den første over i en halvleg slås bolden genem et
vindue,der ligger udenfor banen.Bolden kan ikke fåes 
tilbage indenfor en overskuelig tid.
Hvad vil du foretage dig?

9) Hvor bred er pitchen?

14) Anføreren for det ene hold ringer og siger,at han
er forsinket.Viceanføreren tager del i lodtrækningen,
vinder den,men ønsker at vente med sin afgørelse.Anfø
reren kommer 16 minutter før kampen skal begynde og be 
slutter at sende modstanderne til gærdet.Den anden an
fører protesterer,da han har set førstnævntes åbnings
gærdespillere varme op med skinner på.
Hvad vil du svare ham?

Svarene sendes til: Torben Hirtz,Bygmarksvej 36,1 .5210
Odense NV. 

Indmeldelse 

Undertegnede ønsker at blive medlem af dommer
foreningen: 

Sendes til Torben Hirtz,Bygmarksvej 36, 1 .5210 
Odense NV. 

(Ønsker du ikke at klippe i bladet,så send et 
brevkort). 
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LØST OG FAST OM CRICKET OG CRICKETERS 

4. slip

Fem cricketkoryfæer poserer her for Berlingske Tidendes 
fotograf Mogens Ladegård,der forresten i sin tid heller 
ikke selv var så ilde med et bat i hånd.De fem er fra 
venstre:Henning Hauth (en landskamp,nu souschef på Dan
marks Radios sportsredaktion,men tiltrådt så sent,at han 
ikke kan gøres medansvarlig for crickets udradering af 
TV-sportens "landkort") ,Poul Tal bro ( to lands kampe) ,Jørn 
Finnich (en landskamp),Thomas Provis (fem landskampe) og 
Carl Veng Hansen (en landskamp). 
De noble herrer debuterede alle for Danmark,da DCF var 
nyfødt,hvad der måske ikke helt kunne siges om dem,så 
derfor har de ikke efterladt sig helt så store spor i 
DCFs historie,som tilfældet ville have været,hvis for
bundet havde været ligeså gammelt som deres klub,Akade
misk Boldklub. 
Og det er just AB,de fem er samlet for at fejre.Den 26. 
februar holdt klubben 90 års jubilæum.Selve dagen blev 
markeret med en stor reception,hvor 500-600 mennesker 
var inviteret,og hvor det væltede ind med gaver og men
nesker,der ønskede at hylde den gamle klub. 
f,1en dermed er festlighederne langtfra ovre.I løbet af å
ret sker der en hel masse på den sportslige front.Også 

cri cketa fde li ngen arbejder med en række forskellige mu
ligheder, som det dog endnu er for tidligt at omtale i 
mere præcise vendinger.Blot kan siges,at et af de kamp
arrangementer,man søger at få istand,er af en sådan ka
rat,at det vil interessere ud over det ganske land også 
udenfor de sportsinteresseredes rækker. 
Men lad os nu se - det lød næsten for godt til at være 
sandt,så i mellemtiden nøjes vi med at lykønske AB,hvis 
forgænger Fredericia-studenternes Boldklub,var blandt 
de første cricketklubber herhjemme.AB har gennem sin he
le eksistens haft en afgørende betydning for dansk cric
ket.Op og ned går det jo for enhver gennem 90 år,men 
skal ABs indsats gennem årene betragtes som en helhed, 
er klubben førende. 
Før DCFs stiftelse,spilledes om de lokale mesterskaber 
og i årene 1890-1954 var AB københavnsk mester 28 gange 
- i evig konkurrence med KB,der vandt titlen 27 gange.
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Nu hedengangne B 93 blev som 3.bedste klub københavnsk 
mester fire gange. 
AB var den første officielle danske mester under DCF, 
den titel blev vundet i 1954.Men forinden havde klubben 
vundet yderligere fire af de officielle mesterskabstit
ler,som i Dansk Boldspil Unions regi kæmpedes om i åre
ne 1943-53.Hvor mange af de 28 københavnske mesterskaber 
der kunne være omgjort til danske ditto,hvis man siden 
1890 havde kæmpet om den titel,glæder vi os til at se 
afgjort,når vi engang bag Set.Peters porte skal se AB's 
koryfæer gennem tiderne dyste med provinsens spidser fra 
hine tider på de evigtgrønne vange. Nis. 

FREM har som vanligt tilmeldt sit 2.hold til MELLEMRÆK
KE OST - men allerede fra starten gjort opmærksom på,at 
man ikke kan garantere for,at holdet er lovligt.Derfor 
vil de kampe,FREM II spiller,ikke indgå i pointstabellen 

EFTER AT det internationale program er blevet trykt i 
den grønne turneringsplan,er der kommet nogle nye arran
gementer til. BANCROFTS SCHOOL fra omegnen af London la
ver genvisit hos AB og spiller andre steder i Kobenhavn 
og omegn mod ungdomshold i august.Desuden regner AB med 
nogle internationale arrangementer til at markere klub
bens 90 års jubilæum.Nærmere enkeltheder er fortsat lidt 
usikre,men det skulle stå fast at ABs kvinde- og drenge
hold l.juli møder DJERREDs ditto - som Sveriges "udvalg
te" kvinde- og drengehold. 

ISHØJ CC har vist sin levedygtighed men Ishøj kommune 
har fortsat ikke vist sin leveringsdygtighed i form af 
en cricketbane.Ishøjs spillere har fået lov at indrette 
en træningsbås,men må stadig spille alle sine kampe på 
udebane.Man fristes til at sige at det kniber med de go
de viljer i forstadskommunen.Bane har ejheller JB 77, 
der blandt sine medlemmer fortrinsvis tæller udlændinge 
fra den engelske og australske ambassade.Men her er sa
gen en anden - tanken med JB 77 har været at lave et 
vandrehold.Stifteren af JB 77 Stephen Wassel er iøvrigt 
vendt tilbage til England og har overladt tøjerne til 
MICHAEL LANGRAN. 



LØST OG FAST OM CRICKET OG CRICKETERS 

DOMMERANSÆTTER Jørgen Hansen beder om at man noterer, 
at Brøndby·kommune - åbenbart for at genere sine borge
re - har givet den vej,hvor han bor,nyt navn.Adressen 
er nu Brøndbynordvej 37,st.2610 Rødovre.Det var iøvrigt 
vist nok den vej,som Brøndby kommune først mente skulle 
hedde Voldkær.Af en eller anden besynderlig grund pro
testerede beboerne vildt og inderligt - og min sandten 
om de ikke blev hørt.Selv kommunale myndigheder kan alt
så lade sig overbevise - uden vold. 

IVAN DICH,sportsjournalist ved Morsø Folkeblad,får i 
år ingen undskyldninger for at være væk fra cricketba
nen i Nykøbing Mors.Hans kone,LIS DICH,har overtaget 
kiosken og pasningen af morsingboernes klubhus.Klubben 
i Nykøbing er iøvrigt i fortsat diskussion med kommunen 
samt med fodbold- og med tennisklub om en ny bane.Sid
ste nyt i sagen er at man skal have en ny bane på den 
anden side Klosterfjorden i Nykøbing,nemlig på Hammeren. 
Imellemtiden har folk fra bestyrelsen pudset og pyntet 
den gamle bane og klubhuset op ved frilligt arbejde til 
den nye sæson. 

FREM må se sig noget "åreladt" i den kommende sæson.JO
HAN LUTHER er vandt tilbage til AB som spillende træner 
for det nyt l.divisionshold og har fået følgeskab af 
TROELS NIELSEN,der jo tidligere har spillet for Chang 
og for Frem. 

CLAUS HANSEN, loven de a 11 ro under fra Nykøbing Mors, er 
sergentelev i Aalborg og har besluttet sig til at spil
le i AaB i denne sæson,efter et mellemspil i Holstebro, 
hvor han har været med i træningsarbejdet.Det bliver 
spændende at se,hvad Claus Hansen kan få ud af det hos 
AaB - hidtil synes det som om hans til tider flammende 
temperament har været ham den største hindring for at 
nå helt til tops.Så er spørgsmålet jo,om der i AaB er 
folk,som kan lære ham at beherske temperamentet.I TV 
har man da set at HElNRI K MORTENSEN kender probate mi d-
l er ,når han som håndbolddommer skal dæmpe udøvernes ver
bale udfoldelser,så hvorfor ikke også i cricket.En ting 
er dog givet.Hvis Claus Hansen også beslutter til at 
hjælpe med træningen af AaBs ungdomsspillere,vil det 
blive et mægtigt plus for klubben i Ø.Uttrup.Claus Han
sen var DCFs repræsentant ved det nationale engelske 
trænerforbunds kursus på Lilleeshall i England i okto
ber 1973 og bestod med glans,således at han nu også har 
det videregående engelske trænercertifikat.Allerede 
forud havde Claus Hansen vist sine evner i den retning 
ved i Nykøbing at skabe et af de bedste danske drenge
mesterhold,der hidtil er set. 

VI MA ANBEFALE at indrykke annoncer - ikke mindst stil
lingsannoncer - i dette blad.Det giver omgilende resul
tat.Fritidshjemmet i Husum,Tyskland,havde således en 
annonce i efter en medhjælp og man forstod på annoncen 
at det ikke just var en diskvalificerende ting om den 
der skulle have stillingen kendte en smule til bat og 
bold.MOGENS SEIDER,den lovende Esbjerg-spiller,der er 
med i ungdomslandsholdstruppen,reflekterede og fik job
bet.Han har åbenbart - i cricketmæssig henseende ihvert
fald - vist sig så velegnet,at Husum har haft lederkræf
ter til at efteranmelde et drengehold i den ordinære 
turnering.Iøvrigt har også VIBORG ob SVANHOL� efteran
meldt drengehold,således at Svanholm stiller to hold. 

DER ER et fabelagtigt "go" i den nystiftede svenske 
cricketklub Bjerred.Påskelørdag holdt klubben et års 
jubilæumsstævne indendørs.DCFs næstformand SØREN NISSEN 
var indbudt til at holde jubilæumstalen i hallen,hvor 
de stedlige honoratiores var 'mødt.Derefter blev der 
budt på forskellige sportslige aktiviteter.Bjerreds lil
leputhold dystede mod Svanholm,drengene spillede mod 
AB,kvinderne havde indbudt Ringsted som gæster og seni
orerne spillede mod et udvalgt "svensk" hold.Bjerred 
har i vinter deltaget i den københavnsk/sjællandske in
dendørsturnering med drenge-,senior- og kvindehold.Der 
var så stor interesse fra Bjerreds side,at hver gang 
holdet stillede op,så var der spillere nok med til to 
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mandskaber.Klubbens stifter og formand KOGS REDDY
1
,vel

kendt i dansk cricket for mange kampe for Frem og Ros
kilde,forklarer successen med at cricket opfylder et be
hov for sportslig aktivitet netop i denne svenske' by, 
hvor de sportslige udfoldelser i forvejen mest er kon
centreret omkring fodbold og ishockey,hvilket ikke er 
sagen for alle. 

DET ER IKKE alle cricketers,der har væ·ret gået i vinter
hi .DCFs internationale sekretær PETER S.HARGREAVES har 
således i flere måneder været næsten halvdagsbeskæfti
get med at ordne forbundets internationale affærer.In
gen gør sig begreb om,hvad eksempelvis en ting som Worl d 
Cup fører med sig af administrative problemer.Dertil 
kommer at Peter Hargreaves allerede nu,på DCFs vegne 
har udsendt invitationer til den store begivenhed på 
dansk cricketgrund i 1981,nemlig afholdelsen af ungdoms
EM,hvor seks nationer er indbudt.Næsten alle nationer 
har efterkommet indbydelsen og kun undervisningsministe
rets godkendelse - og den skulle være en formssag - mang--
1 er for at holdene kan få lov at bo på Sorø Akademi un
der turneringen,der skal afvikles på midtsjællandske 
baner. 

KØGEs bane nyder måske den tvivlsomme ære at være lan
dets dårligste - ihvert fald i sæsonstarten,hvor fodbold
spillernes vintertræning har fjernet ethvert spor af 
græs og efterladt en sandørken,der senere på sæsonen får 
et grønt skær,når ukrudtet (græs kan ikke vokse i san
det) sætter lange stængler.De energiske Køge-ledere har 
kæmpet en brav kamp med kommunen om at få fodboldspiller
ne væk,og det ser nu ud til at lykkes - ihvertfald om 
et par år.Den,der lever til den tid,kan glæde sig. 

KØGE har nogle overordentligt lovende cricketdrenge i O
le og Peter Stoustrup.Drengenes forældre bakker varm
hjertet interessen op og er trofaste gæster ved alle kam
pe.Forældrene har nu taget et initiativ,der skulle hjæl
pe både på drengenes cricketinteresse og på engelskkund
skaberne.De har bedt DCF være behjælpelig med at skaffe 
en jævnaldrende engelsk dreng på besøg i sommerferien. 
Drengen skulle helst være en god cricketspiller og via 
DCFs trofaste hjælper i det engelske DON Sr.HTH gik det 
lynhurtigt med at finde en 13-årig engelsk dreng,der 
uden tvivl vil gå frisk til den i Køges træningsnet i 
jul i. 

CRICKETLOVENE har efterhånden i nogle år været noget af 
et problem.Det internationale forbund har længe lovet at 
helt nye og omarbejdede love ville blive vedtaget.t1en 
det er hele tiden blevet udskudt - egentlig havde DCF af 
den grund ventet med at genoprykke sine love,og nøjedes 
med de mange rettelsesblade,der ikke just gør livet let
tere for en cricketdommer.Men nu skal der altså ske no
get med de internationale love.Det tror DCFs lovekspert 
DOUGLAS STEPTOE ihvertfald på.Han er næsten sikker på -
_og for dem,der kender ham,er det næsten det samme som 
en garanti - at de nye love vil være klar til sæsonen 
1980. 
WORLD_CRICK�T �!GEST er et australsk magasin,der be
skæftiger sig indgående med cricket overalt i verden. 
Der er både tale om historisk stof og mere aktuelle be 
tragtninger.Skulle nogle være interesseret i at se,evt 
abonnere på ?ette magasin,kan nærmere oplysninger ind
hentes c/o Miss H.Moeller,79 York Mansions Prince of
\�ales Drive,London SW 11. 

' 

'.RE_KLUBBER har planlagt ungdomsarrangementer i maj og
Juni.RINGSTED holder en 8-a-side turnering,som der bl. 
a.blev talt om på årets repræsentantskabsmøde,for lil
leputter.Der er indledende runder i Ringsted og på
Brøndbyøster skole 6.maj og finale 13.maj i Ringsted.
Tilmeldelse skal ske til ungdomsleder r1AX NIELSEN (se
den grønne),hvis det ikke allerede er sket.SKANDERBORG
og SILKEBORG regner med et lilleputstævne 4.og 5.maj
og GLOSTRUPs traditionelle drengestævne er berammet til
23.og 24.juni,hvor man håber på deltagelse fra hele
landet.
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Cricket kom også i forgrunden på dette års repræsentant
skabsmøde,idet forbundets næstformand og formand for 
Svanholm Cricketklub,Søren Nissen,fik overrakt Oberst H. 
Sanders mindepokal.DIFs formand Svend O.Hansen overræk
ker her hædersbevisningen,der g�r på skift mellem DIFs 

DET ER STADIGT muligt at gøre mere reklame for cricket 
sporten.Ved bestilling hos forbundsformand OVE DALS
GAARD,Rismarken 33,8800 Viborg,kan man få tilsendt det 
ma teri a 1 e forbundet råder over. Klæbemærket "Cricket 
nemli" koster 75 kr pr. 100 stk (plus porto),plakater 
med samme motiv kan fåes til 1 kr i lille format og 2 
kr i stort format,stadig plus porto.Brochuren "Sådan er 
cricket" koster, ligesom brochuren "Cricket for store og 
små" 50 kr pr.100 stk.Brochuren "Sådan er cricket" leve
res,så der er plads til at den enkelte klub selv kan 
sætte sit stempel eller andre lokale oplysninger ind i 
brochuren. 

CRICKETFILM til instruktionsbrug bliver der heldigvis 
flere og flere af.Interesserede klubber skal bestille 
filmene hos Dansk Idræts Forbund telf. (02) 45�f5 55,lo
kal 216 mandag-fredag i tiden 12-14.Filmene fÆmsendes 
pr.post med regning og girokort,idet der skal betales 
leje,dog maksimalt 30 kr plus moms og porto.For tiden 
råder DIF over syv cricketfilm,nemlig vestindernes test
kampe 1966,en dommerfilm,Prudential Trophy 1972 og 1973 
og tre instruktionsfilm om bowling.PETER HARGREAVES be
retter netop om en ny,Prudential Trophy 1977,der skil
drer høj de punkter i de tre oversbegrænsede kampe me 11 em 
England og Australien på banerne Old Trafford,Edqbaston 
. og Kennington Oval .Blandt deltagerne på de to hold er 
Brearl ey, L/i 11 is ,Ami ss, Knott, Underwood, Grei g ,Ol d ,Barl ow 
Miller,Lever og· Willy samt på den australske side Chap
pell,Mash,Robinson,Thompson,Walker,O"Keefe,Sargeant,Co
zi er, Pascot, Bri ght, Walters ,Ma 1 one ,f1cCosker og Hook es. 
John Parker kommenterer filmen,der varer ca.35 r1inutter 
Den er,ligesom de fleste andre cricketfilm,i 16 mm.Pe
ter Hargreaves siger at man skal holde sig for øje,at 
der kun er tale om pluk - filmen er klippet,så Lever f. 
eks.får 4 gærder på 4 hinanden følgende bolde,ligesom 
nogle af "halespillerne" går på nogle dårlige stød.Plus
ser er f.eks.Chappells og Amiss·gærdespil ligesom fle
re kastere imponerer og man ser eksempler på godt mark-
s pi 1 . 

specialforbund.Kontorchef Leif Nielsen står hos,mens 
chefkonsulent Bent Agerskov (med overskæg) ser til .Iøv
ri gt fik Carsten Mori 1 d på repræsentantskabsmødet ti 1-
delt en portion af Leo Dannis rejselegat 

EVALD MØLLER går i Skanderborg og er temmeligt skuffet 
fordi han havde regnet med at klubben kunne sende et 
hold til Rhindalen for at spille mod BAOR,nu når DCF på 
grund af turneringerne i BIRMINGHAM og TORONTO ikke 
kunne klare det.Men Evald havde gjort regning uden vært 
- det lykkedes ikke Skanderborg at stille et hold,så
nu er chancen der for andre klubmandskaber,der måtte
være fristet til en rask tur sydpå.BAOR vil meget ger
ne se et klubhus i MHnchengladbach i dagene 1 .-3.juli.
Interesserede kan kontakte major J.F.B.POv/ER,RAPC,Gar
risson Pay Office,HQ Rheidalen Garrisson,British For
ces Post Office 40,Vesttyskland.

KIMBOLTON CRICKET CLUB er på udkig efter europæisk,ger
ne dansk modstand og vil gerne tage sig af turnerende 
hold.Klubben er beliggende ca.50 miles fra London i 
det landlige Cambridgeshire.Der er tale om et stærkt 
klubhold,der i 1973 vandt den lokale turnering,det spil
l,gd@-s i og som jævnligt har en eller flere 11inor Coun
ty-spillere med.Hvis det ikke kan passes ind i 1979,st: 
kan det måske lade sig gøre i 1980 - hvis danske hold 
vil til England til den tid.Interesserede kan skrive 
direkte til K.E.DIGGINS esq.Fixtures Secreraty,Kimbol
ton Cricket Club,33 Western Drive,Hanslope,Bucks.Eng-
1 and . 

VBB BERLIN kommer også i år på Danmarksbesøg.Holdet 
skal spille efter følgende turplan:21.juli i Herning, 
22.juli i Skanderborg,23.juli mod Husum (i Skanderborg)
24.juli i Silkeborg,27.og 28.juli i Odense mod B 1909.
Som det vil ses besøger også Husum samtidigt med VBB
- Husum spiller mod Skanderborg den 21 .juli .Skander
borg tager i tiden 24,-27.maj på forvisit i Vestberlin
15 har meldt sig til den tur.

MOHAMMAD ABBAS,tidligere frygtet kaster hos HERNING 
deltog i B 1913 pokalkamp mod B 1909. 
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JENS KRISTENSEN,journalist med glorværdig cricketfor
tid har spenderet det meste af en helside i MIDTJYL
LANDS AVIS på a,t fortælle om ,hvad cricket er - med re 

lation til de oplysningsbrochurer,der er udsendt og 
med særligt henblik på det samarbejde SKANDERBORG BOLD
KLUB OG SILKEBORG IDRÆTS FORENING har indledt på ung
domsfronten,og som foreløbigt udmøntes dels i et sam
arbejde om at hverve flere medlemmer,dels i afviklin
gen af et landsstævne for lilleput- og drengehold i de 

to byer i august.Prisværdige initiativer - men ikke nok 
med det.SKANDERBORG har engageret den engelske træner 

og lærer PETER ROCHFORD,der i juni dels vil tage sig 
af klubbens egne ungdomsspillere,dels indbyder folk 
fra SILKEBORG,HOVEDGAARD og HORSENS til nogle særlige 
kurser med specielt henblik på instruktøruddannelsen. 
Skanderborg håber også at der kan blive mulighed for 
Rochford for at optræde som cricket-gæstelærer i sko
lernes idrætstimer.Selvom Skanderborg stiller hold i 
alle tre ungdomsrækker og Silkeborg i drenge- og lille
putrækken vil man gerne have endnu flere unge med. 

AAB har meddelt at man må trække såvel sit 2.senior
hold i mellemrækken,som de tilmeldte hold i juniorræk
ke,drengerække og lilleputrække.Ingen mere end AaB be
klager det skete.Også forbundet beklager det skete,der 

ikke varsler særligt godt for klubbens muligheder,om
end l .divisionsholdet selvfølgelig er ved fuld styrke. 
De kampe,der var ansat for de fire ovennævnte AaB-hold 
udgår af turneringsplanen. 

RINGSTED har mistet folk i denne sæson.EBBE HANSEN tør 

ner nu ud for KOGE og HENNING BERGH har vist sine ev
ner hos SLAGELSE.HANS E.JUNCKER har overtaget anfører
hvervet hos RINGSTED og det skulle give JAN HANSEN me 

re tid til sit spil. 

JAN THYBO,tidligere Nykøbing-spiller,der har været v�k 
fra cricket et par år,kunne gå lige ind på Nyk.M.s d1-
visionshold,da han vendte tilbage til øen.F�lk som 
POUL PEDERSEN og andre af de ældre har nem�1g truet med 

at lægge op,så der skulle være god plads til de mange 
unge spillere,selvom brødrene JENSEN og ERIK HANSEN 
fortsat tørner ud. 

NYE CRICKET-BØGER 

Der udgives hvert år adskillige instruktionsbøger 

cricket på engelsk.Stjernerne prøver ofte at lave nogle 

ekstra penge ved at skrive sådanne bøger,ledsaget af nog
le personlige kommentarer. 
De fleste af dem kan da også være udmærkede,men måler 
sig ikke med f.eks.MCC-s Coaching Book eller klassikeren 
blandt alle instruktionsbøger,Don Bradmans The Art of 
Cricket.De to bøger bør findes i enhver fanatisk instruk
tørs bi bl i ote k . 
Ingen af dem kan imidlertid beskyldes for at være moder
ne i deres opsætning.Og den hjælp,de giver en instruk
tør,der skal underholde en hoben drenge med indendørs 
crickettekniske øvelser,eller som skal bygge en elite
spilles fysik op,er ikke overvældende.llCCs Coaching 
Book har ganske vist nogle afsnit til sidst,men den pæ
dagogis.ke udformning og billedmaterialet lader meget til
bage at ønske. 
Men det lysner.På det seneste er der kommet to bøger, 
hvor det synes at være gået op for forfatterne,at også 
cricketinstruktion må følge med tiden. 
For Pelham Books har den tidligere engelske testbowler 
Frank Tyson skrevet en instruktionsbog med titlen "Com
plete Cricket Coaching" (Forlag Pelham Books Ltd,52 Bed
ford Square,London). 
Den er oprindeligt skrevet for det australske marked,i
det Tyson er "lands træner" for Vi ctori an Cricket Associ a-

tion og meget mere.Der er udmærkede instruktive kommen
tarer (de samme ting forklares både �ed hjælp af længe
re redegørelser samt ved små instruktive,nærmest stik
ordslignende sætninger) og en masse billedstof.Specia
listerne kan så more sig med at finde forskellen på hvad 
englændere og australiere mener om tekniske enkeltheder. 
Den væsentligste form for nyskabelse er imidlertid bo
gens sidste afsnit,hvor der er samlet 51 forskellige 
former for gruppeaktiviteter (øvelser af cricketteknisk 
art,ofte med konkurrencemæssigt islet),således at in

dendørs-instruktøren vil få et rigt og varieret udbud 
at vælge imellem.Nogle er selvfølgeligt ikke ganske an
vendelige,f.eks.hører den version,der hedder "Danish 
rounders" (Det er såmænd en god gammeldags gang rund
bold) til kuriositeterne. 
Desuden er der et afsnit om fysisk træning.Bl.a.læser 

man om,hvad Dennis Lillee gør for at komme i form til 
at kaste hårdt - og længe.Prisen er så beskeden som f 
2.50 og kan man ikke få en engelsk bekendt til at købe 
bogen,så kan ens egen boghandler nok skaffe den hjem. 
Det samme gælder "Cricket - the techniques of the game" 
udgivet i serien EP-sports i England og anbefalet af 
NCA (det nationale engelske forbund).Den er skrevet af 
NCAs tre fuldtidsansatte instruktører Keith Andrews, 
Bob Carter og Les Lenham.De er ansvarlige for uddannel
sen af instruktører i England og leder bl .a.de kurser, 
hvor DCF en gang årligt kan sende en instruktør .Det er 

det højeste niveau,hvorpå der instrueres i spillets mo
derland. 
De tre herrers fælles anstrengelser er rosværdige,fordi 
billedmaterialet er så fremragende .I forbindelse med be
skrivelsen af de enkelte stød anvendes film-stilen,led
saget af forbilledligt korte,instruktive forklaringer. 
For at give et indtryk af bogens øvrige stof bringer vi 
hosstående bogens forklaring på,hvorfor en bold svinger. 
Det bør ikke afskrække nogen fra bogen iøvrigt.Den er 

holdt i en kort og forståelig stil,uden overflødige tek
niske detaljer.Afsnittede vedrørende gruppeinstruktion 
i "Cricket - the techniques of the game" er dog langt
fra i klasse med Frank Tysons bog,men de to supplerer 
hinanden udmærket."Cricket - the techniques of the ga
me" koster f 3.95 og kan anbefales dels til alle instruk 
tører,dels som opmuntringspræmier til virkeligt interes
serede,noget engelskkyndige spillere fra 15 år og opef
ter. Nis. 
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Cricketpremiere med 

Røde kinder og blå næser 

Man får ikke håbe at danske cricketers igen kommer ud 
for et sådant sammenfald af uheldige omstændigheder som 
i dette forår.Den omstændighed at man skulle igang med 
turneringerne to-tre ja,måske endnu flere uger før nor
malt,på grund af deltagelsen i �Jorld Cup-turneringen, 
kombineret med et af de koldeste og mest våde forår i 
mange år,har ind i mellem gjort det til en sur fornø
jelse at være cricketers. 
Det har ind i mellem været med valne fingre,der har væ
ret fattet om bat og bold og i kulde og regn på baner, 
der ikke har alt for meget græs efter en hård vinter, 
har det også været en tvivlsom fornøjelse at stå i mar
ken - men i gang .er man kommet.såvel med pokalturnerin
gen som med de første runder af grundspil let.Omend fle
re af kampene i den første runde i grundspillet 23.a
pril nok burde have været aflyst på grund af banernes 
tilstand.Men havde man aflyst,havde programmet senere 
måttet presses endnu mere sammen.11an skal have klarhed 
over,hvilke af de 10 l.divisionshold der skal i DM-spil 
let,og hvilke der skal i oprykningsspillet,før VM-turen. 

POKAL TURNERINGEN 

Selvom årets første kamp blev spillet så tidligt som 8. 
april,så er det lykkedes at afvikle pokalturneringen 
bedre end de fleste havde turdet håbe på. 
Ganske vist har det i nogle tilfælde knebet at skaffe 
brugbare baner - det er gået ud over hold som Nyk.M., 
Herning,Hovedgaard og Svanholm II - og i andre tilfæl
de har andre omstændigheder spillet ind,så det ikke 
har været muligt at stille hold.Det gælder Soraner.KB 
II og Arhus II,men alligevel er der ikke gledet mere 
end syv af de ialt programsatte 40 pokalkampe ud. 
Det vil sige at man i skrivende stund (l .maj) er klar 
til semifinalerne (så godt som).Det kniber nemlig med 
at finde plads til kvartfinalen Chang-AaB.Vinderen af 
denne kamp skal møde B 1909.Den anden semifinale kom
mer til at stå mellem Svanholm og AB.Finalen skal af
vikles 10.juni - og det kan blive en gentagelse af _de 
to foregående års finaleopgør mellem AaB og Svanholm, 
hvor AaBerne hver gang har trukket det længste strå. 

KOMMER DE MED? 

Spørgsmålet er så om de to hold i det hele taget kom
mer til at møde hinanden.Det gør de reelt beset nok, 
men i den første turneringsrunde i gwundspillet blev 
man alligevel vidner til visse overraskelser,til visse 
tegn på at der måske er andre end disse to hold,der kan 
blande sig i den traditionelle topkamp. 

Jørn Beir Andersen 
-landsholdsdebut?
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Søren flikke l sen 
-1 avende debut

AaB havde ikke noget besvær med at slå Arhus,men det 
var med et mandskab,der manglede spillere som Erik \Jes
tergaa rd,01 e Isaks son ,Henning Hoff og Jørgen �1oril d 
samt Henning Olesen,der jo er vendt tilbage til Chang. 
Til gengæld har man fået tilgang af Claus Hansen,Nyk.f.l 
der scorede 55 points not out,mens Klaus Buus for en 
gang skyld blev bedste kaster mod et blegt Arhushold, 
hvor kun landsholdsspilleren Jørn Beir Andersen lyste 
op med 51 ud af en århusiansk total på 89.Men det bli
ver spændende at se om den holdsammensætning er den,AaB 
vil køre med i de kommende kampe.Den omstændighed at 
den hæderkronede Aalborg-klub har måttet trække sine 
øvrige tilmeldte fire crickethold tyder ikke på at der 
er mange folk til rådighed længere. 
Men selvfølgelig er de to M'er samt Klaus Buus og Claus 
Morild en magtfaktor,man ikke uden videre kan vælte o
ver ende. 

HOLD GODT ØJE MED CHANG 

Det har været ventet at Nyk.M. vil få svært ved at kva
lificere sig til slutspillet igen.Flere af de ældre,bl. 
a.den solide åbner Poul Pedersen siges at ville lægge
op og Claus Hansen er flyttet.Morsingboerne har mange
unge,der formentlig er for unge endnu ...
Men det var måske ikke ventet at morsingboerne skulle
gå ned allerede mod Chang,der imidlertid ser ud til at
blive et af de mandskaber,der skal holdes øje med i år.
Vi vil vædde stort på at Chang kommer i DM-spillet og
hvem ved,om det ikke også kan blive til medaljer af en
eller anden slags.
Med både Henning Olesen (7/47 mod Nyk) og Torben Skov
(3/28 mod Nyk) i topform. bliver Changs kasteside svær
at hamle op med for de fleste.Og i debutanten Leif Pe
tersen,der har levet det meste af sit liv i Rhodesia,
men som er dansker.ser Chang ud til at have fået et nyt
spændende kort.Hans 34 mod Nyk.var også medvirkende
til sejren.Hos Morsingboerne lyste kun Tage Mikkelsen
en smule op ved gærdet sammen med Erik Hansen,mens Tor
ben L.Pedersen viste lidt af gamle dages storhed med 6/
39.Kan disse tre sammen med brødrene Jensen få tingene
til at hænge sammen,kan Nykøbings hold stadigt bide fra
sig,men det har før været set stærkere.

BED SIG FAST 

Det er ikke alene de kendte navne,der formentlig gør 
Chang til et spændende bekendtskab i år.I Skanderborg 
stod Chang til tæv,men hindrede hjemmeholdet i at få 
mere end tre points.Changs kastning var ikke nær så ef
fektiv som mod Nykøbing.Skanderborg scorede 180 (Jens 
·Priess 59,Jens Kamp 36) og da Per Rasmussen havde de
første tre Chang-gærder ude for 3 points regnede de
fleste i Skanderborg med en deroute.
Unge Morten Skannerup,der kom ind som 3.gærde,fik dog
spillet stabiliseret og 4.Chang-gærde faldt først ved
90.Skannerup stod inde tre timer og var medvirkende til
at Chang red stormen af og holdt Skanderborgs points
udbytte nede på tre�
Om det så bliver Skanderborg eller Arhus,der sammen med
AaB og Chang skal i DM-spillet (og om Chang i det hele
taget kommer med),ja det kommer det indbyrdes opgør nok
til at vise.

KLARER AB'ERNE SIG IGENNEM? 

I østkredsen var den største forhåndsinteresse nok kon
centreret om ABs comeback - forstærket som hol det er 
elevet af Johan Luther og Troels Nielsen og med Niels 
Talbro i god form. 



Men Ole Mortensen,Svanholm,var uærbødig nok til at fæl
de Johan Luther på første bold i det indbyrdes opgør. 
Kun to AB-ere Niels Talbro og Troels Nielsen nåede en 
tocifret score i en total på kun 75 - Ole Mortensens 6 
for 32 på 21 overs og Morten Peterssons 4 for lO på 8 
l/2 over afgjorde den sag. 
Både Ole Beir og Troels Nielsen havde fat i kastningen 
men takket være 30 fra Bj.K.Jensen som åbner lykkedes 
det Svanholm at passere,før man nåede fer langt ned til 
kasterne i gærdeordenen. 
Men mon ikke både Svanholm og AB besidder sådanne kva
liteter,at de kan komme med i DM-spillet.Om de så skal 
have følgeskab af Glostrup,af Ringsted eller af KB,det 
sidstnævnte hold har ikke været i kamp,endnu,ja,det 
bliver også vanskeligt at spå om. 
Ringsted klarede sig formentlig bedre end ventet ved at 
nå over 80 pct.af Glostrups score med sidste mand inde 
og dermed snuppe de tre turneringspoints.Glostrup var 
begyndt med 145 (Søren Roland og Knud Nordkamp hver 39) 
mens Jan Hansen,Leif Johansen og Claus Rasmussen havde 
delt gærderne mellem sig.Ringsteds 9.gærde var nede 
ved 108 og på det tidspunkt havde Glostrup altså både 
de tre og de seks turneringspoints indenfor rækkevidde. 
Men anfører Hans E.Juncker og Claus Rasmussen ville an
des - de passerede de nødvendige 116 og skaffede dermed 
deres hold de tre vigtige matchpoints. 

KB -S POKALPROBLEMER 
Selvom det har været de blåfrosne fingres tid på bat
tene og de røde næsers i marken,så har man ind 1 mel
lem oplevet ganske manerlige scorere,selvom også de må
ske til en vis grad har været forårsaget af noget til
fældigt markspil. 
flan kan iøvrigt;både i pokalturneringen og i den før
ste runde af grundspillet se,at det er de spillere,som 
har deltaget i de forskellige fællestræninger,der til
syneladende får mest ud af det.Det kan måske understre
ge ordene om at cricket ikke bare er en sommersport -
det er faktisk en idræt,man bør holde sig i form til 
hele året. 
Hvad pokalturneringen angår,bød den undervejs ikke på 
de store overraskelser,selvom hold som f.eks.Køge og 
Slagelse II har gjort det udmærket.Fra l .runde bør må
ske bemærkes at KB tabte til Glostrup II fordi de al
lerfleste af KBs bedste var på træningslejr i England. 
KB havde ikke anden udvej end at trække sit 2.hold fra 
pokalturneringen og lade Henning Lystrup plus de øvri
ge hjemmeværende stille op som l.hold.B 1909 eliminere
de uden besvær årstals-bysbørnene - bl .a.takket være 
en John Perram i tilsyneladende storform tilbage på hol
det.Fortsætter han som begyndt i pokalturneringen,vil 
1909 - også uden Peter Palle Klokker - banke på til l. 
division igen.I det jyske gav Chang anelser om lyse ti 
der med 183 for 7 på 40 overs mod Dronningborg.Al hen
syn til Dronningborgs kastere så ep det dog nær 4 l/2 
pr.over.Fra l.runde noteres endvidere at Silkeborg sej
rede "på handicap" i årets kalendermæssigt første kamp 
over naboerne fra Skanderborg.Azhar Ali stod not out 
med 44 af Silkeborgs 82,hvorefter fire af Silkeborgs 
kastere fik gærder,så Skanderborg var ude for 91.Med 
Silkeborgs 20 i ekstratillæg var sejren hjemme. 

TO CENTURI ES I SAf1ME KAMP 
I 2.runde blev man i Køge vidner til en crickethisto
risk begivenhed da Svanholm spillede mod Køges mellem
rækkehold.Abnerne Ole Mortensen og Finn Nistrup tegne
de sig for henholdsvis 112 og 106 points af en Svanholm 
total på 297/2.De skildtes først ved 136 og Svanholm
spi l lerne massakrerede altså de stakkels Køge-,kastere 
med over ·7 points i snit pr.over.Siges skal det dog at 
ikke færre end syv Køge-spillere kastede. 
Med 82 fra Niels Talbro og 41 fra Troels Nielsen samt 
effektiv kastning af Bj.Rossen og Ths.Kentorp ekspede
rede AB Glostrup ud af foretagendet - hos Glostrup im
ponerede 16-årige Søren Mikkelsen ved at blive topsco
rer med 45 ud af en total på 125. 
Slagelse stod med gode kort på hånden mod Køge,men kun
ne ikke udnytte dem til sejr.Efter Køges 147 stod Sla
gelse med 145 og endnu en mand udenfor,da sidste bold 
var kastet.Til gengæld gik Slagelse II videre efter en 
komfortabel sejr over Næstved - Erik Sørensen fik hat
trick i sine 3 for 9.Alan Watson var med 90 points en 
af hovedmændene bag JB 77-s sejr over Ringsted II,mens 

John Perram lagde 59 poRalpoints til de foregående 26 
i 1909-s kamp mod Horsens,der ikke formåede at stille 
meget op mod Flemming Dalager (3/3) og Jan Rasmussen 
(4/9).Hjørring fik en opmuntring ved at slå A�hus �.d, 
visionshold - også her kom handicappet handy 1nd.N1els 
Chr.Elefsen (54) og Tom C.Nielsen (42) tegnede sig for 
broderparten af Hjørrings 140 �or 6,hvorefter Arhus 
kun nåede 144 for 7 (St.Meibom 44,Jørn Beir 36) på de 
40 overs - men da vendelboerne jo havde 20 ekstra,var 
århusianerne ude af turneringen.Silkeborg sendte Vi
borg ud (Knud Randløv og Bj.Rasmussen hver 30). 
"NAVNENE" BOLTREDE SIG 
I 3.runde kom "navnene" til at boltre sig for alvor.Jan 
Hansen,Ringsted,scorede 54 og tre af hans klubkammera
ter var over 25 mod Svanholm - det var blot ikke nok, 
idet Ole Mortensen (64) og Bj.K.Jensen (51) havde en 
åbningsgærdestand på 105. 
AB eliminerede med 271 for 5 Frem - Niels Talbro 90,0le 
Beir 81+,Johan Luther 36.Bj.Rossen (3/4) og Ole Beir 
(3/19) fjernede Frem for under 100.Køge havde på sin 
side ikke problemer med ABs 2.hold,hvor kun Per Marcus
sen med 66+ og I.Rana med 30 gjorde væsen af sig.Sla
gelse II med Erik Sørensen,John Nielsen og Henning Berg 
som de dominerende havde heller ingen problemer med JB 
77, ligesom Kjeld Lyø,der atter er under fanerne hos 
1909 med 6/10 havde det hyggeligt sammen med Suleman 
Khan 4/11 mod Esbjergs 2.hold.Her scorede Fl .Da lager 67 
Per Jacobsen 35 og John Perram 33. 
Esbjergs l.hold (Kim Madsen 56) tog sig i mellemtiden 
af Kerteminde og Silkeborg mødte sit Waterloo,da Chang 
kom på besøg.Henning Olesen (3/14),Torben Skov (3/6) 
og Gert-Kris ti an sen fjernede Silkeborg for 54 plus til
læg .Aa l borgenserne var startet med 152/7. 
AaB kom langt om længe i kamp,efter at opgøret mod Nyk 
M.havde måttet aflyses.Henrik Mortensen tog 4 gærder
for 8 på 6 overs og kun een Hjørring-spiller nåede to
cifret score - det blev til 50 ialt plus tillæg.Claus
Morild lagde ud med 31 og kun fire andre AaB -ere var
ved gærdet for at score de resterende points.
KVARTFINALERNE 

Af kvartfinalerne er i skrivende stund (l .maj) de tre 
spillet.Svanholm (Ole Mortensen 83+ og Tom Christensen 
6/16) havde ikke problemer med Slagelse II,hvor kun 
Henning Bergh med 44 nåede en tocifret score ud af hol 
dets 65 plus tillæg. 
Med 62 af Troels Nielsen,30 af Thony Hadersland og 29 
af Johan Luther havde AB lagt bund mod Køge 166 for 4 
og med 4/20 af Troels Nielsen og 3/20 af Bj.Rossen samt 
tre greb af landsholdskeeper Bent Rossen blev Køge stop 
pet ved 91 og så var de 40 i tillæg ikke nok - men iøv 
rigt godt kæmpet af Køges degraderede 2.divisionshold 
i pokalturneringen. 
I den 3.kvartfinale startede Esbjerg med habile 135 
(Chr.Ankersø 49,Kim Madsen 39) mod B 1909,men John Per 
ram var ikke til at flytte som åbningsgærde.Han note
rede sig for 74+ og så kun to makkere forlade gærdet. 
137 points blev scoret på blot 26 l/2 over.Fynboerne 
greb ikke færre end fem vestjyder ud. 
Det vil sige at kun kvartfinalen Chang-AaB på Provste
jorden mangler,og at semifinalerne skal afvikles dels 
på Skovdiget i Bagsværd (AB-Svanholm) og på Odense sta 
dion (B 1909-Chang/AaB).Finalen skal i år afvikles i 
København - hvor afgøres i kampen AB-Svanholm,en genta-
gelse af turneringskampen,eller... ola. 

FORSIDEMOTIVERNE drejer sig om majs dominerende begi
venhed for dansk cricket.Deltagelsen i kampen om ICC-. trofæet,der samtidig er kvalifikation ti� ?eltagel�e 1 
kampene om \Jorld Cup.De to hold,der kvalificerer s19 
til slutrunden spiller nemlig senere under den turne
ring en kamp om ICC-trofæet og dermed om tit:en so� 
det bedste associerede medlemsland.Nederst pa forsiden 
det danske VM-hold (se iøvrigt side 3). 
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RESULTATER 

l .DIVISION ØST:

28/4.SVANHOLM (hj) over AB med 4 st.gærder efter l .halv 
leg. (6-1) .AB 75 (Ole Mortensen 6/32,Morten Petersson 
4/10),Svanholm 77/6 (Bjarne K.Jensen 30,0le Beir Ander-
sen 3/32). 

28/4.RINGSTED (hj)-GLOSTRUP. l.halvleg ikke færdigspil
let (3-1).Glostrup 145 (Søren Roland 39,Knud Nordkamp 
39,Jan Hansen 3/26,Leif Johansen 3/42,Claus Rasmussen 
3/43),Ringsted 120/9 (Hans Olsen 30,Max Nielsen 27,Thor 

Jensen 3/27). 

l .DIVISION VEST:

28/4.AAB (ude) over ARHUS med 8 st.gærder efter l .halv
leg (6-1) .Arhus 89 (Jørn Beir Andersen 51 (Klaus Buus 
4/24),AaB 92/2 (Claus Hansen 55+,Henrik Espensen 25) 

28/4.CHANG (hj) over NYKOBING M.med 36 points efter l. 
halvleg.(6-1).Chang 129 (Leif Pedersen 34,Torben Skov 
Nielsen 25,Torben L.Pedersen 6/39),Nyk.M.93 (Tage Mik
kelsen 33,Erik Hansen 26,Henning Olesen 7/47,T.S.Niel
sen 3/28). 

29/4.SKANDERBORG (hj)-CHANG.l.halvleg ikke færdigspil
let.(3-1).Skanderborg 180 (Jens Priess 59,Jens Kamp 36 
Henning Olesen 3/63),Chang 108/9 (Kim Petersen 58,Mor
ten Skannerup 36+,Per Rasmussen 3/1,Jens Priess 4/20). 
POKALTURNERINGEN: 
l.runde:

SVANHOLM I-SVANHOLM II .Svanholm I vinder uden kamp. In
gen kampbane. 

RINGSTED I over SORANER,der ikke kunne stille hold. 

GLOSTRU P I over KB !!,der ikke kunne stille hold. 

13/4.GLOSTRUP II (hj) over KB I med 8 st.gærder.KB I 
78/6 (M. Tufail 32,Stig Hammerhøj 3/12) ,Glostrup II 62/2 
(+20) (Jørgen Nielsen 31+,0le Roland 26+). 

13/4.B 1909 (hj) over B 1913 med 33 points.B 1909 117 
(John Perram 26,E.Hussein 4/18,Muhammad Abbas 3/11), 
B 1913 64 (+20) (E.Hussein 34,Flemming Dalager 4/14,Per 

Jacobsen 3/12). 

12/4.ESBJERG Il (hj) over FREDERICIA med 2 st.gærder. 
Fredericia 66 (Jan Østergaard 36+,Henry Baadsgaard 3/13 
J.Chr.Ankersø 3/18),Esbjerg II 70/8 (Sten Østergaard
3/13,Jan Petersen 4/34).

ARHUS I over HOLSTEBRO,der ikke kunne stille hold. 

12/4.CHANG (hj) over DRONNINGBORG med 100 points.Chang 
183/7 (Carsten Strandvig 56,Kim Petersen 29,Torben S. 
Nielsen 28,Claus Jørgensen 27,Chr.Boldsen 3/22),Drborg 
43 (+20) (C.Strandvig 3/10). 

8/4.SILKEBORG (hj) over SKANDERBORG I med 11 :point.Sil 
keborg 82 (+20) (Azhar Ali 44+),Skanderborg 91 (Jens 
Priess 29,Bent Andersen 3/16). 

2. runde:
12/4.SVANHOLM I (ude) over KOGE II med 156 points.Svan
holm I 297/2 (Ole Mortensen 112,Finn Nistrup 106,Micha
el Petersson 58+),Køge II 85 (+55) (Bjørn Olesen 40,J. 
Jønsson 3/0,Tom Kristensen 3/22). 

16/4.RINGSTED I (ude) over NYKOBING F med 4 st.gærder. 
Nyk.F.65 (+55) (Poul E.Nielsen 28,Michael. B.Hansen 3/1
Per Nielsen 3/12),Ringsted I 124/6 (Per Ni elsen 67+) 

16/4.AB I (hj) over GLOSTRUP I med 42 points.AB I 167/5 
(Niels Talbro 82,Troels Nielsen 41),Gl�strup I 125 (Sø
ren Mikkelsen 45,Thomas Kentorp 4/23,BJarne Rossen 3/ 
30) 

16/4.FREM (hj) over GLOSTRUP II m�d 17 points.Frem 124 
(Mahboob Subhani 47,Stig HammerhøJ 3/12,Hugo Espersen_3/27) ,Glostrup II 106 (Salem Naqui 41,Finn Madsen 3/1 I 
Achtor Cheema 3/21). 
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ESBJERG I over ARHUS II uden kamp. 

14/4.ESBJERG II (hj) over KOLDING med 15 points.Esbjerg 
II 91 (Tim Jensen 33,Lars P.Nielsen 6/13),Kolding 76 
(Albert Keun 26,J.Chr.Ankersø 5/17,Carsten Ankersø 3/23) 

16/4.KOGE I (hj) over SLAGELSE I med 2 points.Køge 147 
(Jens Jeppesen 63+),Slagelse I 145 (Bo Christiansen 40 
Jens Sørensen 4/25). 

21/4.SLAGELSE II (hj) over NÆSTVED med 119 points.S)a
gelse II 164 (John Nielsen 75+,Per Petersen 31,Henning 
Bergh 29,Mogens Hansen 3/32),Næstved 45 (Mag.Hansen 34 
(John Nielsen 5/11,Erik Sørensen 3/9). 

16/4.JB 77 (ude) over RINGSTED II med 23 points.Ring
sted II 137 (Leif Johansen 44,Henrik Vilhelmsen 37,A. 
Loweth 4/23) ,JB 77 145 (+15) (Alan l-Jatson 90,A.Loweth 
25,H.Vilhelmsen 4/30). 

16/4.B 1909 (ude) over HORSENS med 135 points.B 1909 
190/5 (John Perram 59,Per Jakobsen 33+,M.de Kretser 25 
Horsens 52 (Flemming Dalager 3/8,J.Rasmussen 4/9). 

KERTEMINDE over HOVEDGAARD uden kamp. Ingen kampbane. 

AAB over NYKOBI NG MORS uden kamp. Ingen kampbane. 

12/4.HJØRRING (hj) over ARHUS I med 16 points.Hjørring 
140/6 (+20) (Niels Chr.Elefsen 54,Tom C.Nielsen 42,Stef 
fen Meibom 3/14),Arhus I 144/7 (St.Meibom 44,Jørn Beir 

Andersen 36). 

CHANG over HERNING uden kamp.Ingen kampbane. 

16/4.SILKEBORG (hj) over VIBORG med 3 st.gærder.Viborg 
100 (Jan Andersen 27,Flemming Sørensen 25,Bjarne Rasmus
sen 3/6,Erik Mikkelsen 3/10,Poul Rasmussen 3/28),Silke
borg 102/7 (Bj.Rasmussen 30+,Knud Randløv 30,0le Ander
sen 3/21). 

3.runde:

21/4.SVANHOLM I (ude) over RINGSTED I med 6 st.gærder. 
Ringsted I 179/7 (Jan Hansen 54,Hans Olsen 28+,Michael 
B.Hansen 25),Svanholm I 181/4 (Ole Mortensen 64,Bjarne 

K.Jensen 51).

22/4.AB I (ude) over FREM med 152 points.AB I 271/5 
(Niels Talbro 90,0le Beir Andersen 81+,Johan Luther 36 
Troels Nielsen 26) ,Frem 99 (+20) (Johnny Hansen 33, Ach 
tor Cheema 23,Bjarne Rossen 3/4,0le Beir Andersen 3/19) 

22/4.KOGE I (ude) over AB II med 6 st.gærder.AB II 115 
(Per Marcussen 66+,I.Rana 30),Køge I 116/4 (P.B.Nielsen 
47,J.Sørensen 44,0le Helmersen 3/26). 

22/4.SLAGELSE II (hj) over JB 77 med 90 points.Slagel
se II 174 (John Nielsen 67+,Henning Bergh 32,John Chri
stensen 25),JB 77 64 (Erik Sørensen 4/30). 

21/4.B 1909 (hj) over ESBJERG II med 179 points.B 1909 
236/8 (Flemming Dal ager 67,Per Jakobsen 35,John Perram 
33,Jan Rasmussen 32+,Henning Holmboe 3/36),Esbjerg II 
37 (+20) (Kjeld Lyø 6/10,Suleman Khan 4/11). 

22/4.ESBJERG I (hj) over KERTEMINDE med 3 st.gærder.Ker
teminde 100 (+20) (Bent Nielsen 39),Esbjerg I 121/7 (Kim 
Madsen 56). 

22/4.CHANG (ude) over SILKEBORG med 78 points.Chang 
152/7 (Niels Bindslev 33,Torben Skov Nielsen 33,Morten 
Skannerup 31),Silkeborg 54 (+20) (T.S.Nielsen 3/6,Hen
ning Olesen 3/14). 

21/4.AAB (ude) over HJØRRING med 7 st.gærder.Hjørring 
50 (+20) (Henrik Mortensen 4/8) ,AaB 74/3 (Claus Morild 
31 ) . 

Kvartfinaler: 
29/4.SVANHOLM I (ude) over SLAGELSE II med 8 st.gærder 
Slagelse II 65 (+55) (Henning Bergh 44,Tom Christensen 
6/16),Svanholm I 122/2 (Ole Mortensen 83+). 

29/4.AB I (hj) over KØGE I med 35 points.AB 116/4 (Tro 
els Nielsen 62,Thony Hadersland 30,Johan Luther 29),Kø
ge 91 (+40) (Troels Nielsen 4/20,Bj.Rossen 3/20). 

29/4.B 1909 (ude) over ESBJERG I med 3 st.gærder.Esbj. 
135 (Chr.Ankersø 49,Kim Madsen 39,Jan Rasmussen 3/31), 
B 1909 137/2 (John Perram 74+,Flemm.Dalager 26). 



Nyt grej 
og rundt i landet til stævner 

-godt at man har hold på økonomien.
Med deltagelse i stævner og anskaffelse af nødven

digt udstyr, kan ens sport nemt "løbe op". 
En familiekonto i Handelsbanken giver Dem hold på 

økonomien, så De hver måned ved, hvad budgettet 
kan bære. Og så kan der lettere lægges lidt til side til 
næste sportsrejse. 

Handelsbanken sørger for, at de faste udgifter bliver 
betalt punktligt hele året - også når De er væk. 

Dejligt at få en håndsrækning fra sin bank. Så kan 
man slappe helt af. Det er jo blandt andet det, man 
har sin sport til, ikke? 

!;f��PELSBANKEN o 
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