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Talentfuld ungdom er på vej. 

Forsidefoto: Poul Erik Bilstrup. 

Annonceekspedition: 

Store Kongensgade 68. 1264 Kbh. K. 

Telf. (01) 14 66 40. 
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Cricket, 51. årgang, nr. 2 1980, udgivet 

af Dansk Cricket-Forbund, udkommer 

periodisk ca. otte gange årligt. Redak

tion Søren Nissen, Jørgen Jønsson og 

Ivan Dich (ansvarshavende). Passivt 

medlemsskab af Dansk Cricket-For

bund, der medfører tilsendelse af 

Cricket, tegnes hos kassereren Ove 

Dalsgaard, Rismarken 33, 8800 Vi

borg, tlf. (06) 62 71 85 (privat). Eller 

(06) 62 29 11 (arb.). Giro 709 43 02.

Pris 70 kr. årligt for medlemmer over 

18 år, 35 kr. årligt for medlemmer un

der 18 år. Tryk: Viborg Industritrykkeri

I-S, FarverveJ 1, 8800 Viborg, tlf. (06) 

62 37 22.

Fjernsynet og cricket 
Den halve nation ligger, bogstaveligt 

talt, vinteren igennem på maven for 

udsendelsen »Sports-lørdag« lørdag 

eftermiddag i husalteret TV. 

Og der er vist så også en masse god 

underholdning for nationens idrætsin

teresserede, i første række fodboldtil

hængerne. Hovedvægten er da også 

lagt på fodbold, og det er vel også for

svarligt disponeret af TV-sportsredak

tionen al den stund, at TV-fodbolden 

jo også henvender sig til de tippere, 

der iøvrigt ikke er særligt interesseret i 

fodbold. 

Som garniture bringes så løst og 

fast om, hvad sportsredaktionen har 

kunnet få fat på i indland og udland. Vi 

skal ikke tærske langhalm på redige

ringen af disse afsnit, men blot konsta

tere, at dansk cricket - trods talrige 

henvendelser til TV-sportsredaktionen 

- stadig har en rimelig udsendelse til 

gode. 

For at sige det på en anden måde: 

Hver gang f.eks. Mogens Palle slipper 

en vind i Randers eller Brøndbyhallen, 

så bringer »Sportslørdag« fyldige ud

drag af et forlængst uaktuelt profes

sionelt boksestævne. 

Skulle den manglende TV-interesse 

for cricket hænge sammen med, at 

TV-sportsredaktionen som i flere an

dre sportsgrene ikke føler sig på sik

ker grund, er vi sikre på, at DCF gerne 

stiller den fornødne ekspertise til rå

dighed. 

red. 

DCF's hovedbestyrelse vil 
nu arbejde i underudvalg 
Dansk Cricket Forbunds hovedbestyrelse 

drøftede på et bestyrelsesmøde i Idrættens 

Hus i Brøndby i begyndelsen af marts dansk 

crickets fremtid, målsætningen for DCF, hvor

udover almindelige arbejdsbetingelser for 

hovedbestyrelsen og for klubbestyrelserne 

landet over. 

Konklusionen på en lang debat blev i første 

række, at man vil forsøge at holde liv I de 

klubber, hvor det Ikke kører så godt, og at 

man desuden vil støtte eventuelle nye klubber 

mest muligt. 

Man blev i denne forbindelse enige om, at 

. effektiviteten må sættes i højsædet - og be

sluttede derfor at dele hovedbestyrelsen op i 

fem udvalg, som får hver sit arbejdsområde. 

FORRETNINGSUDVALGET: Erling Frou

lund, Søren Nissen, Ove Dalsgaard, Erik Han

sen og Ib Hansen (Altså formand, næstfor

mand, kasserer, ungdomsudvalgsformand og 

et menigt medlem). 

TURNERINGSUDVALGET: Erling Froulund, 

Søren Nissen, Erik Hansen og Mogens Uhr

skov. 

UNGDOMSUDVALGET: Erik Hansen, Sø

ren Nissen, Ove Dalsgaard og Thor Jensen. 

Udvalget har allerede suppleret sig med 

Claus Hansen, Ole HUckelkamp, Lilli Laursen 

og Otto Gade. Det er desuden meningen at 

oprette tre underudvalg under ungdomsud

valget: ØST med Thor Jensen og Ole HClckel

kamp, VEST med Erik Hansen, Otto Gade og 

Claus Hansen - samt et skolecricketudvalg 

med Ole HUckelkamp og Thor Jensen. Øst

og vest-udvalgene kommer til at tage sig af 

kursus-virksomheden i hver sit område, dog 

med en koordination fra hovedudvalget. 

KVINDEUDVALGET: Hertil blev Peter Har

greaves valgt, og han skal supplere sig med 

to-tre kvinder, hvilket han nok skulle være 

mand for at klare. 

PROPAGANDAUDVALGET: Peter Har

greaves, Lilli Laursen og Ivan Dich. 

Hovedbestyrelsen har for så vidt hele tiden 

været delt op i underudvalg (turneringsud

valg, ungdomsudvalg, internationalt udvalg, 

udviklingsudvalg og dommerudvalg), men 

man mente, at man med nydannelserne, som 

er omtalt ovenfor, skulle kunne effektivisere 

arbejdet i DCF's bestyrelse i særdeleshed og i 

dansk cricket i almindelighed. 

Kun fremtiden kan vise, om man har ret. 

d. 

Formanden for DCF's ungdomsudvalg, Erik Hansen, er igang med at træne nogle af juniorspil

lerne, der kan komme på tale i forbindelse med det danske hold, der skal deltage i Ungdoms

EM på Sjælland til næste sommer. Her ses Bjarne Knakkergaard ved gærdet. 



Bruttolandsholdet er udtaget 
tre debutanter - tre comeback 

Så har UK-formand Jørgen Jønsson (Svan

holm) og hans folk været i arbejde for første 
gang i år - og resultatet er blevet en brutto
trup på 23 spillere, som alle har givet tilsagn 

om at ville være med på landsholdets tur til 
Vesttyskland-Holland den tredie uge i juli. 

Jørgen Jønsson understreger dog, at det 
landshold, der udtages først i juni, kommer til 
at bestå af de spillere, som UK til den tid an

ser for at være de bedste, uanset om der er 

tale om spillere udenfor bruttotruppen. 

Men tilbage til de 23 spillere, der i første 
omgang er udtaget: Torben Skov Nielsen, 
Henrik Mortensen, Carsten Morild og Claus 

Morild, alle fra Chang. - Ole Mortensen, Mor
ten Petersson, Bjarne K. Jensen, Lars Han

sen og Ole Seier Andersen, alle fra Svanholm 

- Søren Mikkelsen, Jens Priess og Steen
Thomsen, alle fra Glostrup. Keld Kristensen
og Erik Juul Lassen, Skanderborg. - Bent 

Rossen og Troels Nielsen, AB. - Peter P.

Klokker og Flemming Dalager, B1909. - Der
næst de klubber, der hver har fået een spiller 

med i truppen: Jørgen Seier Andersen, År

hus, Bjarne Jensen, Nykøbing Mors, Bjarne
Rasmussen, Silkeborg, Mogens Seider, Es
bjerg, og endelig Klaus Buus fra Hjørring. 

Buus er udtaget som anfører og er dermed i

skrivende stund den eneste, der er sikker på 

udtagelse til det endelige hold. 

Jørgen Jønsson kommenterer: - Når de tre 
unge, Søren Mikkelsen, Erik Juul samt Mo

gens Seider er kommet i UK's søgelys, skyl

des det ikke mindst, at UK gerne vil se dem i 

funktion med henblik på det næste World 
Cup. !øvrigt vil vi, hvis det kan lade sig gøre 

turneringsmæssigt, forsøge at få en lands

holdssamling inden den vigtige tur til Holland. 

Man noterer sig, at der er tre spillere, der 

kan få comeback, nemlig Bjarne Jensen, 

Nykøbing M., Troels Nielsen, AB, og Peter P. 
Klokker fra B1909. d. 

De spirer omkring de danske cricketbaner, og snart ser man denne kendte situation igen: Spillerne leder af den kostbare læderbold. 

Afmagten overfor TV: 

Skjæmsomt men relevant svar fra DCF til TV 

Dansk Cricket-Forbund modtager 
hvert år fra Gyngemosen et skema, 
hvor forbundet kan fortælle TV-folket, 

hvilke muligheder der er for at lave TV 
på cricket i en nærmere fastsat perio

de. Sådanne skemaer modtager alle 
danske landsforbund, og forudsætter 

man, at alle forbund (i eget interesse) 
besvarer TV's henvendelse positivt, er 
der - som alle danske cricketspillere 
vil vide det - en næsten himmelrå

bende forskelsbehandling af forbun

dene og de forskellige idrætsgrene fra 
TV's side. Også de forskellige for

bunds størrelse taget i betragtning. 

DCF-næstformanden Søren Nissen 
har atter i år modtaget et skema, og 
han har sendt TV et skjæmtsomt, bit
tersødt, men alligevel nok så relevant 

svar på henvendelsen. 

Hvor han skulle have skrevet dato 
på en bestemt cricketbegivenhed, 

sted, tidspunkt og så videre,har han 

skrevet følgende, idet vi tillader os at 
citere: 

- Efter en periode på syv-otte år,

hvor vi ikke har været tilsmilet af TV's 
transmissioner kan man gøre op vedr. 

disse skemaer, som trofast tilsendes 
os: 

Man kan besvare dem med 

a) Tilbud om transmissionsmulighe

der. b) ingen tilbud om transmissions

muligheder. c) tilbud om diverse film 

fra internationale matcher. 
Disse tilbud kan man alt efter tem

perament ledsage med 
I) indsmigrende ord. li) venlige ven

dinger. III) standardvendinger. IV) 
knotne vendinger. 

Man kan også undlade at besvare 
skemaerne. Een ting er dog sikker, når 

det gælder cricket. Ligegyldigt hvad vi 
gør, er resultatet blevet NUL. Ganske 

vist er vi flere gange blevet stillet noget 

i udsigt, men det er altid løbet ud i san

det. 

Så vidt Søren Nissen i første om
gang. 

Gyngemosens folk er åbenbart 

fremsynede, for i det samme skema 
spørges der videre, hvilke andre væ

sentlige idrætsarrangementer forbun
det har at byde på i 1981 - og hertil 

svarer Søren Nissen: 

- Vi opretholder det tidligere tilbud 

om film fra »The centenary Test« mel
lem Australien og England, men kunne 
også tænke os, at dansk TV lånte klip 

fra BBC's klip fra engelske tests. 
Man kan tænke sig så meget, og 

man kunne fortælle TV, at vi i 1981 af

holder åbne EM for ungdomshold i pe
rioden 29/7 til 5/8 i Sorø, Ringsted og 
Slagelse, men desværre er der næsten 

for os ikke andet tilbage end afmagt 
over en kompakt mur af manglende 
respons. 

»Med venlig hilsen« slutter vor hårdt
prøvede Søren Nissen dog sit svar til 
TV. 

d. 
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NYT PÅ FYN 
Hvorfor betale mere for vinduer og døre med kort levetid, når 
De kan få trykimprægnerede vinduer og døre med lang 
levetid - ÆGTE HÅNDVÆRK 

Trykimprægnerede vinduer og døre leveres efter Deres mål 
samt standardmål. 

Forhandling af: 

De exclusive SCADANIA DØRE 
NOR-DAN vinduer 
- de populære 2 vejs-svingende vinduer ...
Nyt køkken - det er også os! 
Indhent et uforbindende tilbud 

REIKEN vinduer, 
døre vi J. C. SØRENSEN

FåborgveJ 66, Odense. Tlf. (09) 144464 
Abent hverdage 9-17,30 

Vinduer & 

døre 

efter mål 

Vi strikker vinduer og døre efter Deres ønsker og behov - De 
sparer på Deres varmeregning og forøger Deres hus 
ejendomsværdi. VI har altid et stort udvalg i vinduer og døre 
til hurtig levering/montering. 
Standardvinduer på lager til omgående levering til 
konkurrencedygtige priser. Kom ud og få en seriøs 
vinduessnak med fagfolk. 

HUSK MANDAG ER IDEAFTEN, 
VI HAR ÅBENT TIL KL. 20,00. 
Tirsdag-fredag kl. 18-17,30. 

af.fil feldborg & ro 
Bjerggade 24-26 - 5000 Odense C . Tlf. 09 - 145025 

Ingen 
tvivl om 

kvallleten 

VII De 
spare penge? 

Køb ind til hele ugen! 

Spar tid, penge og besvær 

brug ... 

.. . sA benyt Dem af 
vore gode tilbud 

Kun 1. kl's varer 

1111111111111 - vi mødes i ... 

L!J.=J .:3 .;1 .!J � � "jj .l'J
Fortvej 2, 2610 Rødovre 
Tlf. (01) 70 70 33 

MODERNE AUTOLAK 
med 2 komponent lakker, som sikrer en lang 
holdbarhed og meget fin glans. 

H. L. AUTOLAK
v. HENNING LARSEN
Akkerupvej 1 . 5683 Haarby
Telefon 09 - 73 24 44 

Slagter 

Hans Jørgen Andersen 
Bjergsted Byvej 5 - Bjergsted . Tlf. 476363 

INGES BLOMSTER 

Altid friske afskårne blomster. - Grønne planter -

Kranse og dekorationer. 
Ålekistevej 87 - Tlf. 01 - 71 52 56 
2720 VANLØSE 
Kører hver dag overalt i København. 

Moderne VVS-installationer 

tilbud og vejledning uden forbindende. 2 års garanti på materialer og 
arbejdsudførelse. Salg af vandhaner. håndvaske, toiletter o. lign., rør 
med gevind skæres på de mål, der passer Dem. Afløb renses nemt og 
renligt med motorsprit. 

JOHN MERKEL 

Aut. gas- og vandmester 
Menelaos Boulevard 41 . Hvidovre . Tlf. 01 - 786564 

Grotenbergs Auto 
lngerslevsgade 80 (overfor Dybbelbro Station) 
1705 København V . Tlf. (01) 21 47 88 

Autoriseret reparationsværksted. 
Vi reparerer også din bil, uanset mærke. 

HAAR BENZIN 

vi Henning Andersen 

Gartnerivej 36 - Holstebro - Tlf. 07 - 41 07 69 
Benzin og olie 

Husk vor ve/assorterede kiosk 



Tre nye danske mestre ved Inde-DM for ungdomshold 

Selvom Glostrup, Esbjerg og Svanholm Ikke 
er ukendte blandt de klubber, der har 'domi
neret ungdomsnakkerne gennem de senere 
år, så var det bemærkelsesværdigt nok første 
gang for alle tre klubber, at de kunne tage 
hjem fra et Inde-DM med mesterskaber i hen
holdsvis junior-, drenge- og lilleputrækken. 
Sådan blev nemlig slutresultatet af Inde-OM 
for ungdomshold, der for anden gang blev 
afviklet under meget tllfredsstlllende forhold I 
Herning-Hallerne. Denne gang havde man·tre 
haller til disposition, således at hver række 
kunne afvikles i en hal, hvilket giver en hurti
gere og mere smidig afvikling. Herning skal 
have en stor tak, fordi klubben påtager sig 
arrangementet, der også lægges dertil i 1981. 

Deltagerne til stævnet findes efter indle
dende turneringer landet over. De to bedste 
fra de københavnsk/sjællandske turneringer 
kommer med, ligesom de to bedste fra de 
jydsk/fynske. 

Landsholdsmanageren: 
Lavere niveau i juniorrækken 
Om standarden nu var bedre eller dårligere 
end tidligere kan Jo altid diskuteres, men det 
man har set gennem de senere år viste sig 
Igen. God kvalitet i mange af drenge- og lille
putkampene, mens juniorrækken i forhold tll, 
at man her skulle møde det næsten færdige 
produkt, bød på skuffelser. Ja flere af spiller
ne var klart dårligere end man har set dem før 
og f.eks. manglende evne til en blot rimelig og 
teknisk korrekt forcering for oplagte kandida
ter til vort U-81 hold (og deltagere på holdet I 

. Canada I sommer) fortæller lidt om baggrun
den for det nedenstående resultat I fjor og det 
arbejde, der ligger forud med at bygge et 
hold op til det store stævne I Sorø, hvor vi får 
besøg af mange af denne verdens bedste 
spillere i denne aldersgruppe. 

Efter de første kampe var det klart, at sagen 
ville blive afgjort mellem Glostrup og Sval'i
holm. Svanholm virkede som favorit, holdet 
var klart bredere end Glostrup, der bestod af 
brødrene Lars og Søren Mikkelsen med bi
stand. 

På brødre-melodien og en kollosal masse 
ekstra slog Glostrup Esbjerg ret sikkert, men 
var i knibe mod Chang. Her måtte Søren Mik
kelsen ind Igen til sidstemanden for på første 
hold i sidste over at score det vindende point. 

Svanholm var mere overbevisende med 82 
for to gærder mod Chang for derefter at 
snuppe ålborgenserne for 12. Fantomgreb fra 
Allan From Hansen fjernede Chari_g_s »star« 
Carsten Strandvlg. Svanholms åbnere Thor
bjørn Wulsten og Allan From Hansen lod sig 
heller Ikke fjerne mod Esbjerg og formåede 
stort set alene at passere Esbjergs 59. 

Og så til finalen, der startede sensationelt 
med at "brødre-menigheden« Lars og Søren 
Mikkelsen scorede henved 40 på de første 4 
overe. lait fik Glostrup 94 og med Wulsten og 
Allan From ude I forsøget på at forcere til� 
strækkeligt var sagen afgjort, og Svanholm 
nåede kun 46. 

Glostrups Juniorhold, der vandt inde-DM. Stiande fra venstre: Steffen Langg4rd, Lars Mikkel
sen og Søren Mikkelsen (anfører). Knælende Bent Jacobsen, Michael Danielsen, Claus Søren
sen og Jack Nielsen. 

Chang satte sig på 3. pladsen, skønt Car
sten Strandvig var næsten alle 15 overe om at 
lave sine 25 points. 

Peter Hargreaves, landsholdsmanager var 
dommer i flere af Juniorkampene og overvæ
rede rækken med henblik på eventuelle em
ner, først med henblik på U-81 og derefter 
landsholdet. 

- Men Jeg skal Ikke lægge skjul på min
skuffelse, sagde Hargreaves. Jeg fandt 
niveauet lavere end f.ex. for to år siden, da Jeg 
overværede et Junior-DM Indendørs. Det var 
hurtigt klart, at sagen var en affære mellem 
Glostrup og Svanholm, selvom Chang var 
klart bedre end de katastrofale 12 mod Svan
holm. Men Chang var nærmest handicappet 

ved at anfører Strandvlg I den grad lod sit 
temperament løbe af med sig. Kun Svan
holms Thorbjørn Wulsten virkede blandt an
førerne forholdsvis afslappet og I rimelig kon
trol med begivenhederne ... 

- Forespurgt om sit syn på de bærende
spillere sagde Hargreaves: Søren Mikkelsen, 
Glostrup var helt dominerende med en sjæl
den evne til at holde sammen på en halvleg, 
og han fik fuld støtte af sin yngre broder Lars, 
der endog kastede bedre end storebroder. 
Peter Hargreaves og hans 1T1eddommer, Pe
ter Caroll bestemte på baggrund af det viste 
spil at give handskerne for bedste enkelt-

Fortsættes 

Esbjergs drengehold - vindere ved Inde-DM. Holdet bestod bl.a. a Peer Jensen, Lars Christian
sen, Jan Jensen, Kurt Knudsen, Leif Slipsager, Kent Jensen.
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TEENAGE-TOJ 

samt til nde unge pa 40« 

Boutique 

Onita 
JERNBANEGADE 43 ·· 4590 HASLEV 

TLF. (03) 69 27 76 

HUNDESTED TRÆ 

Hundested 

Trælasthandel A/S 

Tit. 03-33 70 01 

ALT I PLANTER 

TIL HAVE- OG SKOVBRUG 

Velkommen i 

Hjorthede Planteskole 
v T Iversen 

TukærveI 12 - HIorthede 

8850 B1emn9bo Tlf. [06) 68 60 38 

Kværndrup Cykelforretning 
Jørgen Jørgensen 

NyborgveJ 1 . 5772 Kværndrup. Tlf. 09- 271248 

Nye cykler og knallerter 

1. kl.s reparationsværksted

Forhandling af Puch og Yamaha 

Holms Restaurant 

Algade 60 . Middelfart 
Telt. 09 - 41 01 31 

MINI-BUSSER 
ogs� med lift 
- vi er specialister

l4111D1 HELSINGØR 
----- � 

BELVEDERE AUTO A/S 

Tlf. 03 - 22 25 75 

KJOLESYNING 

FORANDRINGER 

REPARATIONER 
UDFØRES 

Dorte Ruby Mode 
- tøj for alle 

Sallingvej 61 - 2720 Vanløse 
TELEFON 71 71 44 

Træffes efter personlig aftale kl. 10-16 

HUMLEBÆK 

Jack Broberg autonom 

Vask • Smøring 

[ KIOSK! 

Autoreparation 
med certifikat 

Alt mekanisk arbejde 
Autoreparationer 

Autoskader 
Pladearbejde• Opretning 
Autogummi & Batterier 

(!]� 
19 06 63 

HUMLEBÆK 
Bakkegårdsve1 305 

Til. 03-19 38 63 

HOTEL »MARINA« 
Når en kongres ikke er afholdt på 

Hotel »Marina«, 
har der nok været optaget -

HOTEL »MARINA« 
Strandvejen 391 2950 Vedbæk 

Telefon (02) 891711 

friskt brød til folket 

Kallehave 23 . Høruphav . 6400 Sønderborg 
Telf. 04 - 44 55 41 

l\ en 
BAR - RESTAURANT 

Nyllorg 
vi Kurt Nielsen . Torvet 7. Tlf. 31 42 05 

FRIHEDSKROEN 
Gl. Køge Landevej 312, 
2650 Hvidovre 
Telf. 01 - 78 36 59 

Et godt mødested - Hyggelige lokaler -
Fornuftige priser. 

Velkommen hos INGE OG BENT 



mandspræstation til Lars Mikkelsen. Esbjerg 
havde en del talent i flere venstrehåndsspille

re, men lod modstanderne få mange points 
p.g.a. dårlige markopstillinger ... 

- Jeg talte med Esbjergs engelske træner,
Don Smith under stævnet fortsatte Hargrea
ves. Han var skuffet over den brogede på
klædning, som flere af klubberne - Svanholm 
undtaget - mødte op i. Her var både drenge
og lilleputspillerne langt mere elegante. 

- I forbindelse med syvnationersturnerin
gen i Sorø til næste år så jeg tre eller fire ud
mærkede spillere at bygge videre på, men for 
mange trænger til at stramme deres spil og 
tænke langt mere end de gør, hvis vi skal for
høje vores effektivitet sluttede Hargreaves. 

Tre af folkene, der har været medvirkende til 

Esbjergs fremgang de senere år, beundrer 

den pokal, som Esbjergs drengeanfører Leif 

Slipsager har fået overrakt efter Inde-DM. Det 

er juniorlederen Bent Holmboe, Mogens Sei

der og den engelske træner (og engang 12 

mand for England) Don Smith. 

Slutstilling: 

Juniorer 

Glostrup ............................. . 
Svanholm ........................... . 
Chang ............................... . 
Esbjerg .............................. . 

Resultaterne 

3 
3 
3 
3 

6 
4 
2 
0 

Glostrup (77 for 4, Søren Mikkelsen 28, Lars 
Mikkelsen 24) over Esbjerg (44 for 5) med 33 
points. 

Svanholm (82 for 2, Allan From Hansen 26x, 

Thorbjørn Wulsten 25x) over Chang (12 for 5) 
med 70 points. 

Glostrup (66 for 4, Søren Mikkelsen 32x) over 
Chang (63 for 5, Peer Pedersen 26, Lars Mik
kelsen 4 for 4) med 1 st. gærde. 

Svanholm (60 for 0, Thorbjørn Wulsten 26x) 
over Esbjerg (59 for 5) med 5 st. gærder. 

Glostrpu (94 for 4, Lars Mikkelsen 44x, Søren 
Mikkelsen 26x) over Svanholm 146 for 5) med 
48 points. 

Chang (68 for 1, C. Strandvig 25x) over Es
bjerg (51 for 5, Jørgen Stamhus 3 for 10) med 
17 points. 

Meget store muligheder hos 
drengene 
I drengerækken blev man præsenteret for 
brede hold. Vinderne Esbjerg præsenterede 
en buket talenter af virkelig fin støbning. Sær
lig var det en glæde at se, at holdet havde så 
stor succes med splnbowling - og at holdet 
havde virkelig gode udøvere af denne ellers 
uddøende race. Vi skal fremhæve holdets an
fører Leif Slipsager - et dejligt lodret bat og 
sjældne muligheder som skruekaster. 

Kurt Knudsen er en bedre bekendt i dansk 
ungdoms topklasse, men hans gærdespil var 
klart modnet og han præsterede en række 
slag, som kenderne nød. Den mere hugger
prægede type havde Esbjerg også med, og 
det giver liv over sagen. Esbjerg vandt alle 
sine kampe - og det sikkert. 

De øvrige tre klubber slog hinanden indbyr
des, og differenceprincippet må afgøre place
ringen. Med den snævreste margin (en for
skel på 0,4) kneb Svanholm sig foran Chang 
på andenpladsen, og Chang sluttede med et 
noget større overskud i forhold til AB. 

Ole Stoustrup var mest solid hos Svan
holm, der måtte rejse hjem uden at have vun
det den pokal til ejendom, som man havde sat 
næsen op efter efter triumfer de sidste to år. 
Hos Chang noterede man sig Søren Nielsen 
og Jens Andersen, og hos AB - som man 

med glæde genså ved disse mesterskaber ef
ter en beskeden tilbageholdenhed i flere år -
lagde man mærke til et hold, der fysisk var 
væsentlig mindre veludrustet end konkurren
terne, men som bl.a. i Lars Juel Rasmussen 
og Kenneth Martinsen havde indlysende mu� 
ligheder. 

Som repræsentant for dommerkollegiet fra 
Skanderborg (Jørn Steen Larsen, Kaj Møl
drup Nielsen og Evald Møller) overrakte sidst
nævnte handskerne for bedste enkeltmands
præstationer til Esbjergs Kurt Knudsen, et 
populært og rigtigt valg. 

Slutstilling 

Drenge 

Esbjerg .............................. . 
Svanholm .......................... .. 
Chang .............................. .. 
AB .................................. .. 

Resultaterne: 

3 
3 
3 
3 

6 
2 
2 
2 

Svanholm (66 for 4, Allan Maigård 27, Ole 
Stoustrup 26x, Torben Østergård 2 for 18) 
over Ohang (16 for 5, Henrik Pfaff 3 for 0) med 
50 points. 

Esbjerg (96 for 3, Peer Jensen 27, Kurt Knud
sen 26) over AB (68 for 5, Kenneth Martinsen 
27, Kurt Knudsen 4 for 5) med 28 points. 

Esbjerg (58 for 2) over Svanholm (56 for 5, 
Kurt Knudsen 3 for 10) med 3 st. gærder. 

AB (70 for 3) (Lars Juel 25) over Svanholm (68 
for 4 Ole Stoustrup 27x) med 2 st. gærder. 

Esbjerg (45 for 2) over Chang (43 for 3) med 3 
st. gærder. 

Chang (36 for 0) over AB (34 for 5, Søren Niel
sen 3 for 3) med 5 st. gærder. 

Det er ikke hver dag seks crickethold kan køres i samme bus til en cricketbegivenhed. Men det 

skete ved Inde-DM hvor de københavnsk/sjællandske klubber slog sig sammen om transpor

ten. I et glimt inde fra bussen vil de fleste af de ca. 60 passagerer kunne finde sig selv. 
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Sydvevestjyllands Efterskole 
6760 Bramminge. Telefon (05) 17 44 13 

Forstander: Vagn Gimm 

57 elever. 

Skolen er tilknyttet Indre Mission, KFUM og KFUK. 

8 kl. - 9. kl. - 10. kl. 

VIVILD 

UNGDOMSSKOLE 

Fmlleukolefor 15-18Arige 
9 .• 10. og 11. ki-. 

T ... fon (Oll 48 al • 
Vivild. a1 Alllnglbro 

Afgangsprwe og udvidet afgangspreve. 
Mange iclfabfag. 

H;.rdis og Poul Boø Anderst1r 

Tietgenskolen 
Nonnebakken. 5000 Odense C. ( 09) 11 57 47 

Odense Friskole 

Efteruddannelse 

Videreuddannelse 

Omskoling inden for handel 
og kontor 

Bør nehaveklasse. 1.-10. skoleår. 

Hjallesevej 2, 5000 Odense 

Tlf. (09) 12 15 71 

K. FAURBY, skolebestyrer

Bliv en oplevelse 
rigere-liesøg 

Uforglemmelige 
ferier og afslap
pede wiekends ... 
Hotellet beslir af fenele�iQheder. hver 
mdrettet 11 112 etage oO indeholder: 
entre. opholds- og sp1seshle, kakkoo
mche, soveværelse. toilet og separat 
baderum. Pl 1. sal. 2 værelser med 

,alt 4 k,.esenge. Desuden terrasse 
med grillbord. 
I le1hghederne findes senget11. hind
klæder. bestik og service m. m 
Iler er mulig/led fol' blde 1/1 og 112 
pe11S1on. 
N•T-=llllws,.._ 
.. --.- ....... 
-·-

Kulila'iskø 
nydelser al da 

heltstore ... 
Hele hotellet er rustikt og moderne md
renet og ikke mindst restauranten er 
nyggehg og rar med ri murstensvagge. 
pejs og smagluldl 1ndrenet 
Vort kokken h•er til blandt de 
allerbedste uden at poserne af den 
grund er hlljt - tværtimod er de meget 
rimelige 
Eflar ...... lvor,._MI ... 
.... _._...,. 

Nabnn 

•·at kapil8I 
for sig ... 
S,ældent meder man I Danmark en sa
al\leksler1e og smuk natur. som ved 
Tranum Strand. 
K1lometerv1s af hvid strand veksler med 
plantager. 11vskov og store vidder 
Her kan man boltre sig , btlgerne og fa 
en rask travetur Den lrtske luft, havets 
brusen og de afslappede former vil 
gere et ap�old � Tranum Klitgaard 
M noget særligt oO en oplevelse De 
sent vil glemme 
lllll•dllAlllll.,.,8111s•IIII 
� .. r,-•-··· 

FGrholdøll8 til k•• 

ser og kongresss 

• bare pørfakte ... 
Mange f•maer. organisationer og myn
digheder har ertaret at vore faciliteter 
er ideelle til slvel korte som lange 
kurser, -endkurser. seminarer og 
kongresser etc. 
Traditionelt eller utrad1t1onelt! Der er 
,ngen grænser. Hvad m.ner De f eks 
om at kursisten har lamthen med. 
Elter endt -arbejdsdag- kan man slappe 
al , den de�1ge natur eller med hotellets 
mange tnt1dslac1hteter 
......... (lll'llldlslta ....... 
........... 

. 

.litelerdari.-..den 

ratllllll ... 
Tranum Khtgaa,d er dansk design, 
bedste lorstand. 
Ra, hyggelige materialer, god praktisk 
indretning med klinkegulve, vand• 
skurede vægge, al\lekslende med 
murstensvægge. 
Vi byder på de1lige fac1l1teter udend•s
og mdend•s swimmingpool. sauna. 
solarium, kondirum, bordtennis og 
selvtelgehg det vidunderlige Vesterhav 
med strand og kliner 
_,. .......... "" 

.:. 



lilleputrækken: 
Svanholm ovenpå 
Svanholms lilleputter var sjældent brede for 
denne aldersgruppe og dommer Jens Peter 
Johansen havde sit besvær med at finde den 
bedste enkeltmandspræstation der måtte fin
des hos det mandskab, som gik ubesejret 
igennem turneringen. Handskerne gik til an
føreren Peter Stoustrup, men med i dommer 
Johansens overvejelser må også have været 
allrounderen Frank Mathiesen, gærdespille
ren Brian Munch og holdets sydafrikanske 
kaster Martin Steyn. 

Svanholm var presset i den sidste kamp 
mod Nykøbing, der blev bedre og bedre ef
terhånden som turneringen skred frem, og 
spillere som Peter Overgård og Lars Bo vil 
være folk, man kommer til at høre mere om. 
Og I Karin Mikkelsen havde Nykøbing det ene 
af stævnets to kvindelige islæt, men en pige 
med muligheder. 

To'er blev sidste års vindere Køge, hvor 
Ikke mindst Søren Sørensen og Thomas 
Dreyer indlagde sig fortjenester. Og holdet 
havde turneringens mindste men så absolut 
ikke dårligste kaster i Jano Jacobsen, der 
snuppede stævnets eneste hattrick, og det 
mod vinderne Svanholm. 

Silkeborg vandt ikke andet end erfaring, 
men det var klubbens første optræden ved et 
Inde-DM og sikkert ikke sidste men det ud
mærkede arbejde, der lægges i ungdomsaf
delingen. Man noterede sig navnene Johnny 
Jensen og Søren Sørensen. 

Slutstlllingen 

LIiieputter 

Svanholm ........................... . 
Køge ................................. . 
Nyk. M . .............................. . 
Silkeborg ............................ . 

3 6 
3 4 
3 2 
3 0 

Formanden for dommerne i Danmark Peter 

Carroll overvejer, hvem der skal udpeges 

som bedste sp/1/er ved inde-DM for juniorer. 

Svanholms lilleput-inde-DM-vindere. Stbnde fra venstre: Frank Mathiesen, Frank Andersen, 

Peter Stoustrup (anfører), Martin Steyn, Brian Munch. Knælende: Jesper Christiansen, Jens , 

Bøhm Poulsen og Jan Madsen. 

Resultaterne: 
Svanholm (78 for 6, Frank Mathlesen 27, Jano 
Jacobsen 3 for 12) over Køge (45 for 6) med 
33 p. 

Nykøbing M. (63 for 6, Lars Bo 23) over SIike
borg (54 for 6) med 9 points. 

Køge (81 for 3, Henrik Benfeldt 25, Martin 
Lindgård 26x) over Nyk. M. (22 for 6) med 59 
p. 

Svanholm (118 for 3 Martin Steyn 30, Peter 
Stoustrup 27, Brian Munch 27, Frank Mathle
sarr 21) over SIikeborg (27, Peter Stoustrup 3 
for 1) med 91 p. 

Køge (111 for 2, Thomas Dreyer 27x, Martin 
Lindgård 26x, Søren Sørensen 26x) over Sil
keborg (65 for 5, Johnny Jensen 29x, Henrik 
Benfeldt 3 for 7) med 46 p. 

Svanholm (91 for 5, Peter Stoustup 42x) over 
Nyk. M. (83 for 6, Lars Bo 26, Peter Overgård 
26) med 8 points.

I fortsættelse af oversigten I jubilæumsnum
meret over DCF's mestre for lndendørsung
domshold kan man betegne stævnet som må
ske begyndelsen til en større jævnbyrdlghed, 
for Chang har traditionelt taget hjem fra disse 
stævner med mindst et DM. Det glippede i år, 
og regner man pointstillingen op siden 1973, 
hvor Stævnerne begyndte, ser stillingen nu 
således ud blandt de. ti bedste (der gives fire 
points for en 1. plads, 3 for en 2. plads osv.) 

Chang ....................................... 46 
Svanholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Glostrup .................................... 26 

Husum ...................................... 17 
Esbjerg ..................................... 17 
Viborg ....................................... 12 
Ringsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O 
AB ........................................... 8 
Nyk. M. ..................................... 8 
Sorø ......................................... 6 

Nia. 

4. slip:
. DET ER NU en kendsgerning, at Svanholm 
Cricketklub Indvier den sportslige forbindelse 
med Brøndby kommunes nye venskabsby 
Washington, en forstad til Newcastle I Eng
land. Svanholm sender I anden halvdel af juli 
et juniorhold til venskabsbyen, og holdet får i 
flere kampe lov at prøve kræfter med jævnal
drende fra den engelske by. 

!ØVRIGT HAR man ved afslutningen I Svan
holm i forbindelse med turneringen sidste år
uddelt fire bats med sølvplader til trre spillere,
der havde opnået centurles I 79. Drengespil
leren Søren Henriksen, juniorspilleren Kim
Larsen samt seniorspillerne Finne Nlstrup og
Ole Mortensen. For sidstnævntes vedkom
mende er det hans century nr. 13, vi håber
ikke han er overtroisk og bliver hængende
ved nr. 13. 

DET ER IKKI: mange ting, der er gratis I dag, 
men 40 danske spillere, for størstepartens 
vedkommende ungdomssplllere, har på 
grund af deres store Interesse for cricket fået 
meddelelse om, at de gratis modtager bladet 
»Cricket« I hele 1980 plus turnerlngsplanen
for samme år, »Den grønne«. 



hagstrøm musik 1a2øo1

BJARNE SØLVKJÆR 

Spanske guitarer: Bjarton, Pearl 
El-orgler: Crumar, Solina, Eminent, Hammond 

Fender-guitarer og forstærkere - El-orgler 
Udlejning og undervisning - alt i musikinstrumenter 
9000ALBORG 

SKOVDALKRO 

Fårupvej 23. 7300 Jelling 
Telefon 05 - 8717 81 

(Abenhele året) 

Torvegades Grill 
vi Jonna og Jørgen Jessen 

Torvegade 9. 9670 Løgstør 

Telefon (08) 67 31 51 

Alt i lækre grillvarer, 
smørrebrød og platter 

Hotel Schaumburg 

Nørregade 26 
Holstebro 

Telefon 07 - 42 31 r 1 

HOTEL MERN KRO 
- det ideelle sted for netop Deres fest ...

Ring og tal med os 

(03) 7970 35
NB! Mandag lukket

Stedet, hvor forsvarets folk kommer og kommer igen! 

Hilsen Jytte Andersen, ny vært 

Kalvehavevej, 4735 Mern 

ALLE 

REPARAT10NER UDFØRES 

FASTE 
EFTERSYNSPRISER ,.-_ Q 

JOHN JOHANSEN'� , _,� . "'\ 

Køb dansk, skab dansk arbejde 

Bjørnkjær i-s 
Rådgivende ingeniører 

Landinspektør- og rådgivende ingeniør 

firma. 

Rømersvej 8. 9100 Al borg 

telefon 08 - 12 34 55

Å 
... 

Jels Gæstgivergård 
6630 Rødding 

Tlf. 04 - 55 25 41 

SMART HAR HOS 

LQ N E Modefrisør for ham og hende

BYENS MEST 
MODERNE FRISØRSALON 

Telefon (05) 61 73 11 
Kattesundet 24. 8700 Horsens 
Aben hverdage kl. 9-17 
Fredag til kl. 20 Lørdag fra 8-12 

FOTO-NYT 

Set. Mathiasgade 24 Viborg 

Tlf. 612456 

Pentax: Specialforhandler 

Kig ind og få en fotosnak 

• 

Lækkert nyt interiør 

Åben 21-5 morgen, søndag lukket 

Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag 

$tripdansere 
å la - carte 

FØLG MED STRØMMEN TIL 

Water1oo Night Club 
Gl. KongeveJ 7 

Telefon (01}. 22 39 46 

TELEFON 08. 27 12 32 ET NUMMER DER TÆLLER 

NÅR NYBYGNING OG REPARATION DET GÆLDER 

. _. _ _ _ TØMRER- SNEDKER· & GLARMESTER 

lik-fr=rl l9011 ,11t1�,s�11
� VÆRKSTED ElleharnmersveJ 74 - 9430 Vadum 

PRIVAT Mø!levænget 20 - 9430 Vadum 



Hvad andre mener: 

Annonceblad dødsdømmer cricketsporten 
som helhed 

DCF's næstformand, Søren Nissen, har i det 
københavnske omegns- og annonceblad 
»Søndagskureren« fundet en længere artikel
om cricket under overskriften »CRICKET ER 
IKKE LÆNGERE ET SPIL FOR GENTLEMEN«
- Vi bringer artiklen, idet den kan have nok så 
stor interesse for vore læsere, men først giver 
Søren Nissen omegnsbladet artiklen følgende 
ord med på vejen:
- Nedenstående artikel har vi fundet i den kø
benhavnske omegns- og annonceavis »Søn
dagskureren«. Man kunne jo så spørge, hvor
kurereren har fundet den, og man kan jo
gætte på et eller andet pressebureau. Men ar
tiklen bærer bræg af indsigt i en række for
hold og en måde at anskue udviklingen i in
ternational professionel cricket, som ikke Just 
er i særlig god overensstemmelse med det
normale i disse spalter. Så vi synes den er 
værd at ofre spalteplads på, så også vi kan få
lidt forskellige synsvinkler ind i sagen. Vi skal 
lige supplere på et enkelt punkt. Der nævnes
at en professionel spiller i vore dage kan
hente sig 160.000 om året. Det må være en
gennemsnltsbetragtning. Den almindelige
solide countysplller I England (uden test
klasse) henter sig vel en 60.000-70.000 for 
det ca. halve år, som sæsonen varer. Så der 
kan fortsat findes langt mere lukrative be
skæftigelser. Alene lønningerne stiger kol
losalt I forhold til hvor langt man når op til top
pen. KonsulentJobs, navngivning af bats og
meget mere, der følger med, skæpper godt I 
kassen, og for den virkelige stjerne har
Pakcers indtog_ betydet penge utvivlsomt i

The Classical Cut! 

bedste direktørklasse og i hvert fald langt 
over de 160.000 kr. 

Herefter følger artiklen, hentet fra »Søn
dagskureren« - og det var, som nævnt, under 
overskriften »CRICKET ER IKKE LÆNGERE 
ET SPIL FOR GENTLEMEN«: 

Cricketspillet har gennem århundreder 
været en lige så urokkelig del af den engelske 
tradition som Parlamentsbygningen og flve
o-clock-tea. Men nu ser det ud, som om også 
denne bastion er ved at falde. Englændere 
med rod I fortiden og med deres sportslige 
hjerter på det rette sted er dybt rystede over, 
at det historiske engelske spil, der overlevede 
Imperiets fald, nu er ved at gå I spånerne. 

Der har længe være mistanke om, at or
mene gravede i cricketspillet, men for et par 
uger siden kom det frem, at det stod værre til, 
end selv pessimisterne havde troet. Lige 
siden den første cricket-bold blev kastet og 
det første gærde faldt, har spillerne været tra
ditionsbetonet påklædt: svær strikket hvid 
trøje, hvide benklæder, forskriftsmæssige 
sko, benskinner og cricket-hue. England blev 
slået af VestIndien I den store, Internationale 
turnering, som fandt sted I Australien. Det var 
ikke så meget det, at England, forskriftsmæs
sigt påkl!l9dt_o_g overholdende alle traditioner,
blev slået. Værre var det, at modstanderne 
optrådte i et dress, der af alle ordentlige folk i 
det gamle ørige ville kunne betegnes som 
maskeradedragter I cricketforstand. Deres 
påklædning var hentet lige fra amerikansk 
baseball. Det var en slags helligbrøde I sig 

,:i __j 
. ,, .. , 

(� 

selv, men endnu værre var det, at disse faste
lavnsfigurer vandt. 

Det er svært for englænderne at forstå, at 
det historiske boldspil, der altid har været »et 
spil for gentlemen«, nu er på vej over I den 
dybe fornedrelse. Der er nemlig kommet 
penge ind i cricket, og det er i sandhed mere 
end fordømmeligt og fornedrende for det ær
værdige spil. 

Jordnære folk i Australien har fundet ud af, 
at der er millioner I cricket. De har bevist det I 
løbet af de sidste tre år, hvor tilskuere i stadig 
stigende mængde er blevet lokket til cricket
matcher og har betalt rigelige entrepenge. 
Før i tiden har cricket gennem århundreder 
været overværet af gentlemen, der overvæ
rede andre· gentlemens udfoldelser under 
overholdelse af strenge regler for, hvad der 
var passende. Der var endog bestemte overle
verede regler for, hvad der var god tone, når 
der skulle gives bifald til kende. Nu har man i 
Australien fået skabt så stor interesse om 
spillet, at publikum strømmer til og hujer som 
ved en fodboldkamp, som altid af ægte cri
cketspillere har været anset for at være 
noget suspekt. 

Omsvinget skete i 1977, da australieren 
Kerry Packer investerede over 40 millioner 
kroner i at gøre cricket til en populær sport på 
Unie med fodbola. Han skabte det professio
nelle cricketspil. I England - på den anden 
side af jorden - korsede man sig og ønskede 
ham en drønende fiasko. Men det gik ander
ledes. I dag kan en cricketkamp med profes
sionelle spillere samle 50.000 tilskuere i Syd
ney. Packer gav en god dag i alle crickettradi
tioner. Han Indførte farvestrålende dragter, 
bolde i farver, så de kunne ses fra tilskuer
pladserne, og han fik bystyret i Sydney til at 
bekoste et dyrt lysanlæg. Samtidig Indførte 
han en ny spillestil, som gjorde afviklingen 
hurtigere. Før kunne en cricketmatch næppe 
afsluttes på under tre dage. Nu kan man klare 
det på en enkelt dag. Det giver publikum. 

Det er Indlysende, at der må blive slået skår 
i det gamle cricket-spil, når en professionel 
spiller I vore dage kan hente sig 160.000 kr. 
om året på sin sport. Det er lige så Indly
sende, at der for traditionalisterne må være 
noget galt I, at det vindende hold I verdenstur
neringen, Vestindien, kunne rejse hjem med 
lige ved 200.000 kr. i vinder-præmie. 

Cricket har gennem århundreder været et 
pædagogisk spil, hvorigennem deltagerne 
kunne lære sportsånd og at skelne mellem 
rigtigt og forkert; Alt dette er nu smidt I skral
despanden, hævder de indædte cricket-entu
siaster. Cricket kan Ikke spilles til akkompag
nement af hylekor og med penge involveret. 
En epoke er forbi . 

Når englænderne har villet gøre det klart, at 
noget var helt forkert, benyttede man udtryk
ket »det er Ikke cricket«. Det vll nu antageligt 
gå ud af sproget. 

11 



SKOVLUND HOTEL 

Nygårdsvej 13 . 6823 Flusager 
Telefon (05) 29 20 55 

OMMERSYSSELPLANTESKOLE 
Hvilhusevej 24 . Tørring 
Stedsegrønne . Roser . Sirbuske 
Frugttræer . Anlæg af gravsted 

Telefon (06) 47 61 11 
Åbningstider: 
Hverdag 12.30-18. Lørdag 9-18. 
Søn- og helligdage i tiden: 
1/4-15/6 og 15/8-15/11: 9-18 

@) ���:��:.r�RING I 

Enghaven 3 - 7500 Holstebro 

Telefon 07 - 41 19 99 

Alt gulvbelægning udføres i tæpper - linoleum -

vinyl og kork 

�a 
Farre Smede- og

• ' . �!!�EjN�!�-��;!���?
Traktorer og landbrugsmaskiner til alle 
brugsstørrelser 

1. kis. reparation af traktorer og landbrugsmaskiner.

Forhandling af New Holland højtrykspressere.

VVS-installatør

Autoriseret John Deere forhandler

Jeg drømmer mig tilbage til den gamle pavillon ...

Byens populære selskabsforretning 
· 1. klasses restaurant og køkken. 
Den rigtige ramme om familiefesten, jubilæet eller foreningssammenkomsten. 
Vi har plads til selskaber på indtil 250 personer. 
Selskabslokaler - også velegnet til generalforsamlinger og møder. 
DINER TRANSPORTABLE I TERMOPAK 

h k A 
- lækker mad ud af huset! - og us • : 
Hver lørdag_ musik fra 20.00�� VI KRÆSER FOR VORE GÆSTER 

c::==::::! ,,-,i.._, 

An/æne?I<: ::-»I.� BORDBESTILLING TELF.: 
� (07) 42 07 09

Pavi//onen
SELS

"-::����:��� (Privat (07) 42 54 93 

HOLSTEBRO - et godt mødested til hverdag og fest! 

Kongstrup Møllekro 
V. E. FISCH

1. kl. køkken indtil 150 couverts

Telefon 03 - 48 20 15 - 4390 Vipperød

Rengøringsselskabet Øst Aps 
Postmosen 50 - 3400 Hillerød 
Telefon 03 - 26 19 22 

Al rengøring inden for kontorer, institutioner samt 
rengøring efter håndværkere. 

MARIAGER VINDUESRAMMEN 

TELEFON 08 - 54 16 44 

FJORDGADE 5 

9550 MARIAGER 

Gunderup grus- og sten/eje 
v/ TOMMY OG VIGGO PEDERSEN 

Privat: (08) 54 16 24 . (06) 47 82 54 
9500 Mariager 
Telefon (06) 47 82 26 

Hans Borggren 
Tømrer- og snedkermester 

Træffetid: 13-14 og efter 17. 
Gl. Thistedvej 17, Vadum 
Værksted: St. Blichersgade 1, Aalborg 
Telefon: OB - 271699 

SEJET KRO 

Selskabslokaler ca. 200 personer 
Husk vor diner transportable 

og anretninger. 

TELEFON 05 - 68 20 44 

BLOCK MINI, 

centralvarmekedlen, der slår de fleste 
konkurrenter på de fleste områder 
( uden at den koster mere i anskaffelse 
og drift, tværtimod!) 

PETER B. NIELSEN 
Smede-, maskin-, og VVS forretning 
8763 Rask Mølle 
TELEFON: (05) 67 82 23 



170 indekampe afvikledes på Sjælland 

Den københavnsk/sjællandske indeturnering 

var som sædvanlig væsentlig mere omfatten

de end den jysk/fynske, men det skal straks 

siges, at der er ulig kortere afstande på Sjæl

land sammenlignet med de lange træk i Jyl

land, hvor yderligere kommer, at vejret har 

det for vane at lægge snehindringer i vejen, 

når stævnerne skal finde sted. 

Den københavnsk/sjællandske turnering 

bød på ca. 185 ansatte kampe, hvoraf de ca. 

170 blev gennemført, hvilket er en gennem

førelsesprocent som udendørsturneringerne 

ikke kan hamle op med. Men huskes skal jo, 

at indendørsholdene kun består af 6 spillere, 

bortset fra de to yngste aldersgrupper samt 

kvinderne, der har syv spillere. 

To hold måtte trække sig førend starten. De 

tog sig af langt de fleste af de afblæste kam

pe. 

Turneringens nyskabelse var en alders

gruppe for miniputter (spillere under 11 år). 

Det var ganske tydeligt, at det er helt rigtigt at 

begynde her indendørs. lndendørsspillet er 

egnet for små børn, og det bør nok overvejes 

også udendørs at lave turneringer for mini

putter med lignende regler og antal som in

dendørs og muligvis også med den lette 

læderbold, som benyttes indendørs. 

I de to seni&rpuljer vandt Ringsted den ene 

og Glostrup den anden. Der skulle spilles et 

afsluttende stævne med deltagelse af nr. 1 og 

2 fra de to puljer, men da Svanholm I og li 

besatte andenpladsen i de to puljer valgte 

man at lave et afsluttende trekantstævne med 

deltagelse af Glostrup, Ringsted og Svan

holm. 

I de indledende kampe forekom Glostrups 

seniorer at være de bedste af alle. Det var 

unge folk vokset op med indendørsspillet 

bortset fra nyerhvervelsen Jens Priis, men 

med hans nærmest ekvilibristiske markspil 

gjorde han sig hurtigt til en topfigur. Inden

dørscricket af bedste sort kræver først og 

fremmest hurtighed af udøverne. Af kasterne 

kræves længde - lidt længere end udendørs, 

så er det meget vanskeligt for gærdespillerne 

at gøre noget. Enhver gærdespiller af rimelig 

klasse kan blive derinde indendørs, men de 

få overe kræver, at der satses, og så begyn

der der at ske noget. 

Hokey har af Dansk Idræts-Forbund god

kendt et DIF-mesterskab indendørs, om tiden 

er inde til at cricket også laver en landsomfat

tende seniorrække med et officielt mester

skab indendørs for på denne måde at skabe 

større interesse om vore vinteraktiviteter bør 

nok drøftes på næste repræsentantskabs

møde. 

Alle gik glade hjem 
Hvis man i forbindelse med idræt kan opnå at 

alle synes de har haft en god dag og ovenikø

bet går lykkelige hjem i troen på, at de har 

vundet, ja så må formålet være nået efter slut

kampene om det københavnsk/sjællandske 

inde-mesterskab for seniores i Schneekloth

Hallen. 

Tre klubber deltog i slutspillet, Ringsted, 

Svanholm og Glostrup. Og de placeredes i 

nævnte rækkefølge. Men nr. tre Glostrup var 

glade, fordi de slog arvefjenden Svanholm i 

måske en af de bedste indendørskampe, der 

er spillet hidtil, nr. 2 Svanholm var tilfredse, 

fordi de troede, at de havde vundet turnerin

gen efter at have slået Ringsted ret sikkert, og 

Ringsted smilede ad de to andre, fordi de vid

ste, hvordan man regner differenceprincippet 

ud, og således kunne konstatere at de havde 

vundet. De slog nemlig Glostrup, der ellers 

har gjort sig til specialister i dette spil og spil

lede taktisk mod Svanholm, hvor de koncen

trerede sig om at undlade at miste gærder. 

De enkelte kampe: 

Glostrup (83 for 4) over Svanholm (82 for 3) 

med 1 stående gærde. Vindende points scoret 

med sidstegærdet inde på næstsidste bold. 

Kampens star så ubetinget Jens Priis, der 

bar Glostrups halvleg med 44 points. Hos 

Svanholm var Morten Petersson med 25 not 

out og 2 for 14 bedst. 

Ringsted (34 for 3) over Glostrup (32 for 5). 

Stærk kastning af Ringsted, hvor Per Persson 

med 2 for 4 var bedst. Men i de to kampe, 

Ringsted spillede, afgav Claus Rasmussen på 

Fortsættes 

Don Smith og pigerne: Den engelske testspiller har besøgt Jylland, og selvom han ikke lægger så megen skjul på, at han ikke rigtigt »regner« 
damecricket, hjalp han dog pigerne i deres træning, blandt andet i Esbjerg og Nykøbing Mors. 
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RUDOLFS 
bageri og conditori 

Th. Brorsensvej56 
6430 Nordborg 
Tlf. 04 - 45 17 61 

Flemmings 
Autoopretning 

Assensvej 145 - BellInge 
Telf. (09) 96 21 63 

Alt i opretning og pladearbejde udføres. 
Fagmæssigt arbejde - Hurtig levering -
FASTE PRISER 

ONSBJERG HOTEL 

Den gamle kro 
120 år gammel. 

Vi kører i de gamle traditioner. 
Dejlig mad som Holger Drachmann nød: 

Onsbjerg, 8791 Tranebjerg 
Tlf. (06) 590007 

Aflæg besøg i: 

Restaurant Fiskerhuset 

V PALLE HANSEN 

Selskaber modtages indtil 120 pers. 

Næsby, 4171 Glumsø 

Telefon 64 60 11 

MALERMESTER 

TAGE MOQENSEN 

Hornsherredvej 428 . Sæby 

4070 Kirke-Hyllinge 

ALT MALERARBEJDE UDFØRES 

Træffes bedst efter kl. 18.00 

Telefon (03) 40 43 13 

Cyklebørsen 
vi Per Hansen 

Stationsvej 1 - 4640 Fakse 

Telf. 03 - 71 32 68 

Stort udvalg i nye cykler 
Førsteklasses reparationsværksted 

R. K. Brugskunst 
Sunds Hovedgade 59 .7451 Sunds 

Tlf. 07 - 14 15 24 

TEXACO TRAFIKCENTER 
v/ Martin Fisker 

Nr. Boulevard 20 . Randers 

Telefon (06) 43 30 35 

Benzin - Olie Vask - Smøring 
Ouick Service 

Abent alle ugens dage til kl. 22.00 

SLAGTERIUDSALG ET 
Parkvej 8 - Taastrup_- Tlf. 02-99 02 88 

Stedet hvor man kan købe en flot 
månedspakke 

telefonordre eksped. omhyggeligt 

Bodega Kasketten 
Telefon 03 - 2917 43

Stedet, hvor man hygger sig i Nord
sjællands Centrum. 

3230 GRÆSTED 

ELEKTRONIK 

MONTAGE 

v/ Georg Hega 

Horseager' 20 
4330 Hvalsø 

Tlf. (03) 409026 

Alt VVS-arbejde udføres 

Svend Age Nielsen 
VVS-installatør 

Ejlersvej 1 - 4700 Næstved 
Telefon 03 - 72 48 62 



6 overs kun 12 points og kostede 12 points, 
hvilket er imponerende. 

Svanholm (88 for 4) over Ringsted (53 for 2) 
med 35 points. 

Morten Petersson igen bedst for Svanholm 
med 33, Ole Seier Andersen 25, mens Per 
Persson toppede for de sammenlagte vindere 
fra Ringsted med 17 not out. 

AB vandt hos kvinderne 
Kvinderne afviklede deres københavnsk/
sjællandske mesterskab på en dag, hvor AB. 
Køge, Ringsted og BJerred mødtes og slutte
de i nævnte rækkefølge. Der meldtes om en 
klar fremgang i kvalitet, tidligere var »uden
om'erne« det man vandt - og tabte på - nu er 
det heldigvis ved at være et overstået sta
dium. Kun Bjerred, der startede i fjor, kneb 
det lidt for, men alting skal have sin tid. Lilli 
Laursen var som sædvanlig kvinderækkens 
»first string«, og det er så sandelig ikke noget
tilfælde.

Snævert hos juniorerne 
Juniorrækken fik en meget spændende af
slutning. Favoritterne Svanholm og Glostrup 
brændte sig begge uventede steder. Svan
holm tabte til AB, hvis eneste gevinst det var, 
men den nød de også. Glostrup tabte på sid
stedagen til Svanholm li, hvor svanholmernes 
lille legspinner Thomas Fabrin snuppede fire 
gærder, heraf tre I den sidste over (bl.a. 
Søren Mikkelsen), da glostrupperne stod på 
55 i den forgæves jagt på modstanderes 58. 

Nu skulle glostrupperne vinde den sidste 
match over Svanholm I ellers var det pludse
lig Ringsted, der ville stå med turen til 
Inde-DM i Herning, og det lykkedes efter en 
spændende match takket være Søren Mikkel
sen. 

Regnestokken i brug hos 
drengene 
Hos drengene var der brug for regnestokken 
forud for sidste spilledag. Her så det ud til at 
tre hold, Glostrup, Svanholm og AB kunne 
komme å points, hvorefter det var difference
princippet, der skulle afgøre sagen. Svan
holm og Glostrup lå bedst her, men AB havde 
slået Glostrup, så hvis Svanholm også slog 
Glostrup ville det give AB'erne andenpladsen 
og dermed kvalifikationen til inde-DM. 

På sidstedagen gjorde AB'erne hvad de 
skulle ved sikre sejre over Roskilde (der 
iøvrigt er ved at komme godt efter det lille 
spil) og KB, og så begav de sig på vejen til 
Brøndby for at heppe på Svanholm, og det 
var da en ret så interessant nyskabelse. 

AB's træner Thony Hadersland fortalte at 
hans drenge ringede hjem til ham tre gange 
under matchen mellem Svanholm og Glo
strup, der blev fulgt med jubel og gisp fra en 
masse fremmødte forældre og andet godtfolk 
fra start til slut. 

Svanholms nyerhvervelser fra henholdsvis 
Køge og Ringsted (Ole Stoustrup og Kenneth 
Hansen) lagde for med at lave deres tilladte 
25 points. Fr�nk Valsted og Peter Stoustrup 
bidrog også, så det blev til 98, en på forhånd 
nærmest uovervindelig total. Glostrups Stef-

Den engelske testsp/1/er og NCA-coach, Don 
Smith, har gæstet det jyske i godt en uges tid. 
Flere klubber nød godt af hans viden og hans 
evner som træner. Her er han ved at instruere 
en af de jyske kvindelige spillere. 
fen Langgård og Jack Nielsen ville det ander
ledes, men mundfulden var for stor til sidst, 
hvor sidste Glostrup-gærde røg ved 81. Bag- . 
efter tabte Glostrup endog til Svanholm li, og 
så va_r sagen jo klar. Hos AB lagde man særlig 
mærke til Kenneth Martlnsen - en lovende 
aggressiv gærdespiller - og Michael Pehrs
sen, en gærdespillertype, der ikke giver sig 
frivilligt. 

Walk over 
Lilleputrækken var nærmest en walk-over for 
Svanholm, der aldrig var truet. Holdet var 
bredt og også væsentlig større af bygning end 

. de fleste af modstanderne. Spillere som 
Frank Mathiesen, Peter Stoustrup og Brian 
Munch har man ikke hørt det sidste til. To'er 
blev Køge, der udkæmpede nogle drabelige 
kampe med AB om andenpladsen. 

Slægter ikke faderen pi 
Glostrups mangeårige 1. holdsspiller Steen 

. Jensen er fra før den tid, hvor Glostrup kon
centrerede sig om det lodrette bat og moder
ne træningsprlncipper. Han har klaret man
gen en trængt situation for sit hold på sin 
egen måde, men hans søn Kim hos Glostrups 
miniputter har fra starten lært den etablerede 
måde at batte på. Og da han har masser af 
øje skal det jo blive godt, og det var først og 
fremmest hans fortjeneste at Glostrup vandt 
den første række af den slags. 

Skoleturneringen spilles for at give klub
berne mulighed for ny tilgang. Sorø Akademi 
deltog her, med Lindelundsskolen fra Brønd
by var en klasse bedre end de øvrige. 

Slutstillinger i den køben
havnsk/sjællandske turnering 

Senior pulje I 
Ringsted ............................ . 
Svanholm li ......................... . 

6 10 

6 10 

Schneekloth ..................... · ... . 
Ishøj li ............................... . 
Køge ................................. . 

Roskilde ............................. . 

Senior pulje li 
Glostrup I ........................... . 
Svanholm I .......................... . 
AB ................................... . 

Glostrup li ........................... . 
Soraner ............................. . 
Ishøj I ................................ . 
Bjerred .............................. . 

Kvinder 
AB ................................... . 

Køge ................................. . 

Ringsted ............................ . 
Bjerred .............................. . 

Junior 
Glostrup ............................ .. 
Svanholm I .......................... . 
Ringsted ............................ . 
Køge ................................. . 

Svanholm li ......................... . 
KB .................................. .. 

Bjerred ............................. .. 
AB ................................... . 

Drenge 
Svanholm I .......................... . 
ABI .................................. . 

Glostrup ............................. . 
Svanholm li ......................... . 
Køge ................................. . 

Ringsted ........................... .. 
KB ................................... . 

Roskilde ......... : ................... . 
ABII ................................. . 

Lilleput 
Svanholm ........................... . 
Køge ................................. . 

AB ................................... . 

Glostrup ............................. . 
Ringsted ............................ . 

Miniput 
Glostrup ............................. . 
Køge ................................. . 

Svanholm .......................... .. 
AB .................................. .. 

KB ................................... . 

Skoler 
Lindelund ........................... . 
Nørregård .......................... .. 
Værebro ............................ . 
Sorø Akademi ...................... . 
Bagsværd ........................... . 
Nordvang .......................... .. 

Skoler (lilleput) 
Lindelund ........................... . 
Nordvang ........................... . 
Nørregård ........................... . 

6 6 

6 6 

6 4 
6 4 

6 12 
6 10 

6 6 
6 4 
4 2 

4 2 
6 2 

3 6 

3 4 

3 2 

3 0 

6 
7 
7 
7 
7 
6 
7 
7 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

8 
8 
8 
8 
8 

4 
4 
4 
4 
4 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

2 
2 
2 

10 

10 

10 

8 
8 
4 
2 
2 

16 
14 
10 

8 
6 
6 
6 
4 
2 

16 
12 

6 
4 
2 

6 
6 
4 
4 
0 

10 

8 
6 
4 
2 
0 

4 
4 
4 
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Moldt Jørgen Æblevangen 17 ... 18 19 98 

JØRGEN MOLDT 

Tømrer- og snedkermester 

Æblevangen 17 

TELEFON1819 98 1821 97 
AALBORG 

KV ALITETSHUSE ... så 
murermestrene 

BUSK OG GUNDERSEN 
Skørpingvej 11 - Terndrup 

Telefon (08) SS 50 82 

Deres kontakt når det gælder El-installatio

ner, svagsstrømsinstallationer, tyverialarm
anlæg, elektronik efter opgave. 

rn� 
c1••11t-

HJALLESEGADE 35 

5260 ODENSE S 

TLF. (09) 151616 

Bakken's Cafeteria 
Østergade 85 - 7430 Ikast 

Tlf. 07-15 12 60 

Connie's Kiosk 
Svendborgvej 20 5540 Ullerslev - Telf. (09) 35 11 21 

A It i uge- og dagblade - Papirvarer 

Konfekture - Brød og mælk 

Øl og vand 

Åben alle hverdage kl. 7. 30- 21.00

Lørdag og søndag kl. 7.00- 21.00

SÆRSLEV KRO-HOTEL 
Vestergade 22. 5472 Særslev 

Tlf. (09) 841071 

HEINRICH HANSEN's EFTF. 
y/ Flemming Holm 

Vand - Varme - Gu - Sa,ltet 

Holbergsgade 10. os 121953 
Privat ····························----- 3147 53 

Besøg 

AALBORG 

CAFETERIA 
v/ Mona Fournaise 

Aben råve j/Dyb bølg ade 

Telefon (04) 42 3410 

Aben: Mandag-fredag 9,00-20,00 

10.00-20.00 Lørdag-søndag 

BLOKVOGNSTRANSPORTER 
FABRIKSFL YTNfNGER 

SPECIAL TRANSPORTER 
KRANVOGNSKØRSEl 

Ring * 08 162156 

Danskindustritransport 

ÅLBORG 

Selskabslohaler 

i 1 plan 

Handicap toileller 

Ring eller shrii• 

efter brochure 

� isio�t�io 
� Tlf. o:3 �9 00 8-t 

Lad turen gå til 

Fjellerup Kro 

Bygaden 9 . Telefon (061 31 73 00 
Djursland 

Et godt madsted 

Kaffe med hjemmebag - Lad os afholde 

Deres fester og udflugter 

i hyggelige lokaler med smukt pyntede 

borde. 

PA GENSYN! 

Motorsave 
Reparation af alle mærker 
på eget værksted. 

Stort reservedelslager. 

Alt i skovværktøj, sikkerhedsfodtøj 
og termotøj. 

saumielsen 
SKOLEGADE 21, 9800 HJØRRING 
TI.F. (08) 924013 



Stort og småt fra de indledende kampe 

i inde DM i Jylland 

Det blev Kerteminde, Herninghallerne og By
planvejens skole i Aalborg, der kom til at 
danne rammen om de indledende kampe til 
Inde-DM vest for Storebælt - og kigger man 
de iøvrigt for det meste ret kortfattede, i nogle 
tilfælde helt manglende, kampberetninger 
igennem, noterer man sig, at det gennemgå
ende er de yngste årrækker, der har fået fat 
om dette spil. 

Endda meldes der for flere klubbers ved
kommende om stor fremgang i kvaliteten på 
indendørscricket for miniputter, lilleputter og 
drenge, mens det vist er så som så med inter
essen for spillet fra juniores og seniores. 

Som omtalt andetsteds i dette nummer af 
cricket, er indendørsspillet måske også det 
rette forum for de alleryngste begyndere. Kan 
man få vakt deres interesse for cricketspillet i 
gymnastiksalene og hallerne, skal der nok 
være en hel del af dem, der også følger med 
ud på banerne, når græsset bliver grønt. 

Men vi vender tilbage til de enkelte rækker, 
idet vi beklager ikke at kunne give lige fyl
destgørende beretninger fra hvert enkelt 
stævne. 

Åbenlyst talent hos de 
mindste 
Miniputrækken afvikledes i Aalborg, og det 
blev et »solostævne«, der, som omtalt andet
steds, ikke gav adgang til DM i Herning. 

Poul Sanden fortæller (han har været os en 
god meddeler fra Aalborg-stævnerne), at de 
fleste af spillerne var i ilden for første gang. 
De startede derfor også nervøst, men som 
stævnet skred frem, viste flere og flere af mi
niputterne åbentlyst talent. 

Nykøbing var bedst hele vejen, havde den 
største bredde. Kun Chang kunne true Nykø
bing, men Herning gjorde dog også god mod
stand. 

Resultaterne for de enkelte kampe: Chang 
49 for seks, NCC 51 for 4. - Holstebro 38 for 
4, Herning 36 for 5. - Holstebro 36 for 5, NCC 
38 for 1. - Chang 84 for 3, Hørning 26 for 5. -
Chang 15 for 1, Holstebro 14 for 5. NCC 48 for 
3, Herning 46 for 5. 

Hvilket gav følgende slutstilling: 
Nykøbing 
Chang 
Holstebro 
Herning 

3 
3 
3 
3 

Arbejdet med lilleputterne 
giver nu bonus 

6 
4 
2 
0 

Vi skal kun kort beskæftige os med de tre ind
ledende puljer - og i stedet koncentrere os 
om det afgørende kvalifikationsstævne den 
23. marts i Aalborg, hvor deltagerne til DM i 
Herning skulle findes.

PULJE A, spillested Kerteminde: Vinder 
blev Kerteminde I efter sikre sejre over Kerte
minde li og Esbjerg. Tilsyneladende afbud fra 
Husum. 

.PULJE B, spillested Herning-Hallerne: Vin
der blev Silkeborg efter følgende kampresul
tater: Herning 56 for alle, Silkeborg 57 for 3. -
Viborg 3 for alle fald, Silkeborg 4 uden tab af 
gærder. - Herning 35 for alle fald, Viborg 37 
for 2 fald. Århus havde meldt afbud. 

PULJE C, spillested Aalborg: Nykøbing li 
var klart bedst og blev vinder af stævnet, der 
iøvrigt gav følgende resultater. 

Chang 78 for 3, NCC I 25 for 5. - NCC li 92 
for 4, Holstebro I 57 for 5. - Holstebro li 15 for 
4, Chang 117 for 5. - NCC I 12 for 4, Holstebro 
I 13 for 0. - NCC li 24 for 1, Holstebro 23 for 4. 
- Chang 16 for 6, Holstebro I 18 for 0. - NCC I
56 for 5, Holstebro li 58 for 3. - Chang 19 for
6, NCC li 4 7 for 5. - Holstebro I 34 for 1, Hol
stebro li 27 for 4. - Den sidste kamp mellem
Nykøbings første- og andethold fandtes det
ikke nødvendigt at spille. 

Og så er vi nået frem til kvalifikationsstæv
net i Aalborg den 23. marts. 

Efter at NCC havde vundet alle sine kampe, 
blev det først i den sidste kamp afgjort, hvem 
der også skulle med til DM. Kerteminde 
kunne have sikret sig ved at vinde over Hol
stebro. Hvis Holstebro skulle med, ville sej
rens størrelse være afgørende. Silkeborgs 
spillere var ret så nervøse, men de sikrede sig 
dog alligevel den anden plads til DM-fina
lerne. Afgørende blev det måske, at en af Sil
keborgs bedste spillere måtte en tur på syge
huset for at få syet en flænge i hovedbunden. 

løvrigt blev kampene præget af, at lilleput
terne ville bowle hårdere, end de magtede. 
Det gav et hav af »udenommere«. Det var iøv
rigt glædeligt, at tre af klubber, der har ofret 
flest kræfter på lilleputterne, kunne fremvise 
en række store talenter. 

Resultaterne af de enkelte kampe: NCC 97 
for 3, Holstebro 81 for 4. - Kerteminde 98 for 
6, Silkeborg 76 for 6. - NCC 34 for 6, Kerte
minde 17 for 6. - Holstebro 33 for 6, Silkeborg 
36 for 2. - NCC 51 for 3, Silkeborg 48 for 6. -
Holstebro 40 for 2, Kerteminde 39 for 6. 

Hvilket gav slutstillingen: 
NCC 3 6 
Silkeborg 3 2 
Kerteminde 
Holstebro 

3 

3 

2 
2 

Regnestokken skulle altså i brug for at 
finde frem til nr. 2 ved stævnet. 

Stor bredde hos de bedste 
drenge 
De tre indledende puljer i al korthed: 

PULJE A: Spillested Kerteminde, Husum 

blev vinder med fire sejre i fire kampe. Kamp
resultaterne: Kerteminde 79 for alle fald, 
B1913 6. - Fredericia 49, Horsens 22. - Hu
sum 45, Kerteminde 44. - B1913 35, Frederi
cia 19 - Horsens 15 for alle, Husum 17 for 2. -
Kerteminde 42, Fredericia 43 for 2. - Husum 
80, B1913 15. - Horsens 44, Kerteminde 50. 
for 1. - Fredericia 15 for alle, Husum 17 for 1. 
- Horsens 57, B1913 50.

PULJE B: Herfra er rapporten ret så kortfat
tet: Holstebro og Viborg udeblev uden afbud! 

Esbjerg vandt begge sine kampe, Herning 
vandt een kamp, mens Silkeborg /måtte 
lægge ryg til to nederlag. Stævnet afvikledes i 
Aalborg. 

PULJE C: Spillested Aalborg: Changs ruti
nerede førstehold gjorde rent bord og vandt 
sikkert. Chang li tabte kun til klubkammera
terne. løvrigt var der spænding til det sidste, 
om hvilket hold der skulle gå videre sammen 
med Chang I. 

Fortsættes 

Materialetilskud 

Tilskud til cricketmateriel ydes på baggrund 
af det antal ungdomshold, der fuldførte sæso
nen i 1979 for den pågældende klub, samt 
klubbens økonomiske forhold iøvrigt, herun
der en vurdering af, om tilskudet vil være af 
betydning for foreningen, når henses til dens 
samlede budget og dens anvendelse af mid
lerne. 

Ansøgningerne skal indeholde følgende 
oplysninger om foreningen: 

Tallet af spillere, årligt kontingent pr. med
lem, sidste års materialetilskud, sidste års 
rejseudgifter pr. ungdoms hold, evt. minus til
skud fra DCF. Desuden skal man oplyse om 
eventuelle kommunale tilskud, herunder om 
ungdomsafdelingen drives som Interesse
grupper. 

Ansøgningerne skal endvidere være bilagt 
et eksemplar af foreningens seneste regn
skab - og, så fremt foreningen er delt op I fle
re afdelinger, et regnskab såvel for hovedfor
ening som for cricketafdeling. Ansøgninger, 
der ikke er bilagt disse oplysninger kommer 
ikke i betragtning. 

Hele det disponible beløb til materialetil
skud reserveres umiddelbart efter ansøg
ningsfristens udløb. Ansøgninger, som ind
sendes for sent, vil under ingen omstændig
hed komme i betragtning, 

Ansøgninger skal v�ve Dalsgaard, Ris
marken 33, 8800 Viborg,' i hænde senest 15. 
maj 1980. 
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Vognmand Mogens Nielsen 
Vejlevej 31 - 6880 Tarm 
Teh. 07 - 3710 65 
Al kørsel udføres 
Jord og affald fjernes - Udlejning af
container og gummiged

TOLDBOD Vinhus 

Gl. Vestergade 43 Middelfart 
Telf. 09 410848 

JORDARBEJDE BETONARBEJDE 

ANLÆGSARBEJDE LASTVOGN OG 

MASKINUDLEJNING m.m. 

Entreprenør Michael Tandrup 
Ladegårdsvej 9. 6500 Vojens 
Telefon 04 - 57 72 90 

Understrygning 
og fugeteknik 
Understrygning af tagsten samt fugning af 
vinduer og døre udføres på nye og ældre huse. 
Arbejdet udføres af fagfolk med det rigtige 
værktøj · Få et tilbud nu! - Kører rweralt. 
Gjessø Understrygning 
og Fugeteknik ,1 tømrermester Villy Kristen.sen 
Tif. (06) 84 79 04 

SELV

SERVICE 

H. P. Hansensgade 30 

6200 Aabenraa 

T-elefon (04) 62 40 24

Besøg døn gamle traditionsrige 

Løgumag6rde 

Tell.04-743434 

Hyggelige krostuer og sal 

Selskaber og udflugter modtages 

indtil 150 couverter! 

Ve/tillavet mad til fornuftige priser -

og venlig betjening! 

P�gensyn! 

LEIF POULSEN 

GRINDSTED 

KLOAKSERVICE 
v/ Eyvind Gejl 
Granvej 9 
7200 Grindsted 
(05) 32 29 24

Har De problemer med kloaken 
så ring (05) 32 29 24 

Vi tømmer og renser Deres 
kloak med slamsuger og høj
tryksspuler. 
Kontrolering af Deres 
kloaksystem. 

B. R. Rengøring ApS 
Landbovænget 41. 6650 Brørup 

Te/f. 05 - 38 22 32. 

Al rengøring indenfor kontorer, institutioner. 

Speciale: 

HAndværkerrer,gøring og tæpperens 

JYSK 
SANITETSCENTER 
MØGELGÅRDSVEJ 45 

8520 LYSTRUP 

Tlf. (06) 22 40 44 T 
'liiil 

Risskov Kloak-service 
vi Peder Gissel 
Slamsuger - roterende knive 
Rensning af faldstammer 
Døgn- og weekendvagt. Tlf. 17 68 92 

Renser alle ledninger hurtigt og effektivt. 

Ring straks til fagmanden 

Resedavej 2. 8240 Risskov 

M-T Huse Svendborg ApS
Vindeby Tværvej 24
5700 Svendborg
Tømrerm: Tlf. 09- 22 58 28
Murerm: Tlf. 09- 20 57 27
Vi udfører alt i Murer- og
Tømrerarbejde

Man bor godt på 

PARK HOTEL 

Sdr. Alle 3 • Århus . tlf. (06) 12 32 31 

- og vi ligger lige i centrum 



Kampresultaterne: Chang I 127 for 4, 
Chang li 23 for 5. - NCC 74 for 3, Århus 11 for 
5. - Dronningborg 12 for 5. Chang I 15 for 1. -
Chang li 30 for 5, NCC 25 for 5. - Dronning
borg 45 for 5, Århus 22 for 5. - Chang 1126 for 
1, NCC 28 for 5. - Chang li 26 for 1, Århus 24 
for 5. Dronningborg 22 for 5, NCC 24 for 1. -

Århus 22 for 5, Chang I 23 for 1. - Dronning
borg 38 for 5, Chang li 39 for 3. 

Chang I 4 8 
Chang li 4 6 
�c 4 4 

Dronningb. 
Århus 

4 
4 

2 
0 

Kvalifikationsstævnet I Aalborg den 9. 
marts bød på to dejlige kampe som afslutning 
på stævnet. Chang I og Esbjerg havde alle
rede kvalificeret sig til DM, så de havde kun 
æren at spille for. Men alligevel gav de hinan
den en drabelig kamp, to gode hold med en 
fin bredde. Bundopgøret mellem Chang li og 
Husum blev spændende, da Husums mark i 
næstsidste over var i foræringshjørnet, men 
Husum vandt dog fortjent. 

Kampresultaterne: Chang I - Chang li 
18/0-17/5. - Husum-Esbjerg 28/5-84/4. -
Husum-Chang 114/5-15/3. - Esbjerg-Chang 
1187/5-29/5. - Husum-Chang 1165/3-57/5. -

Chang I-Esbjerg 60/4-48/5. 
Slutstillingen: 

Chang l 3 6 
Esbjerg 3 4 
Husum 
Chang li 

3 
3 

Nogle fi trak læsset i junior
rækkerne 

2 
0 

Hos juniorerne var de fleste mandskaber 
præget af, at et par eller tre af splllerne trak 
læsset, dominerede. 

PULJE A: Spillested Herning, nr. 1 og 2 Es
bjerg og Herning, afbud fra Husum. 

Kampresultaterne: Esbjerg-Herning 32-31. 
- Fredericia-Kerteminde 52-51. - Es
bjerg-Fredericia 42-41. - Herning-Fredericia 
59-55. - Esbjerg-Kerteminde 54-52. - Her
ning-Kerteminde 32-31.

Slutstillingen: 
Esbjerg 3 6 
Herning 3 4 
Fredericia 3 2 
Kerteminde 3 o 

PULJE B: Spillested Aalborg. Fortjent sejr 
til NCC i kraft af sikkert markspil og flere gode 
bowlere. 

Kampresultaterne: Chang I - Chang li 
32/0-31/5. - NCC-Chang I 17/1-15/5. -År
hus-Chang I 11/5-13/0. - NCC-Chang I 
45/5-20/5. -Århus -NCC 32/4-35/1. -År
hus�Chang 1155/3-9/5. 

Slutstillingen: 
NCC 3 6 
Chang I 3 4 

Århus 3 2 
Chang ll 3 0 

Kvallflkationsstævnet afvikledes i Horsens, 
og det fremgår af indberetnlngsskemaerne, 
at det var nogle få splllere, der trak læsset for 
alle hold. 

· Kampresultaterne: NCC-Esbjerg 79-23. -
Chang-Herning 51-42, Herning-Esbjerg
46-48. - NCC-Chang 43-45. - Chang-Es
bjerg 39-43. - Hernlng-NCC 50-48. 

Slutstillingen: 
Esbjerg 3 4 
Chang 3 4 
Herning 3 2 
NCC 3 2 

Så meget om de indledende runder i Jyl
land, som nævnt ikke alle lige fyldestgørense. 

d. 

Inde-DM for damer: 

Kertemindes 
amandaer vandt 
for tredie gang 

Kerteminde stod Igen som vært for damernes 
indendørsmesterskaber - og var igen så ube
skedne at vinde DM. !øvrigt for tredie gang ud 
af fire mulige. 

Esbjerg fik sølv og Ringsted bronce. Nr. 4 
blev AB, nr. 5 Nykøbing Mors, nr. 6 BJerred, 
nr. 7 Skanderborg og nr. 8 Holstebro. 

Overskriftens udtryk »amandaer« har vi 
hentet fra dagbladet »Politiken«, der efter 
stævnet i Kerteminde gjorde god - og morsom 
- propaganda for cricket i almindelighed og
dame-cricket i særdeleshed. Man havde I den 
omfattende artikel støttet sig til Peter Har
greaves og formanden for Kerteminde Cric
ketklub, Poul Winther. 

Og vi skal her tillade os at bringe uddrag af 
Politikens artikel, forfattet af Jørn Mader: 

Officielt blev den første cricketkamp i Dan
mark spillet i 1866 og stod mellem et hold fra 
den daværende britiske koloni I København 
og et fra Sorø Akademi. 

Først 110 år senere blev der første gang 
spillet en officiel kamp mellem to kvindehold. 
De var fra Ringsted og Kerteminde. 

Men I kvindecricket er vi stadig et u-land. 
»Og det er underligt, når man tænker på, at

pigerne herhjemme ryger cigarer og i et og alt 
prøver at efterligne mændene«, siger Peter 
Hargreaves. 

Han var selv med tll at hjælpe dem i gang 
med bat og bold. Sammen med formanden 
for Kerteminde Crlcketklub, Poul Winther, og 
Thomas Provis. I England har kvinderne spil
let med i hele dette århundrede og nu er de 
for alvor kommet i gang herhjemme. 

I weekenden afvikledes de fjerde danske 
mesterskaber, uofficielt ganske vist, men 
med megen spænding og entusiasme. 

Det var indendørs, et spil Hargreaves og 
Thomas Provls opfandt i 1965. Reglerne er 
lidt mere enkle og bolden blødere, men ellers 
foregår alt som på sommerens grønne �læ
ner. 

Kerteminde Cricketklub.var vært og vandt. 
For tredje gang ud af fire. mulige. 

»De to første år betegnede forbundets
cricketblad dog kun mesterskaberne som et 
'damestævne'. Men i dag er de anerkendt«, 
fortæller AB's holdkaptajn Lilll Lauersen. 

Dog ikke af Dansk Idræts Forbund. Det har 
netop afslået pigernes ansøgning om opta
gelse med den begrundelse, at spillet endnu 
ikke kan betragtes som en etableret og bli
vende idrætsgren. 

Men flere og flere dyrker den. I dag er der 
registreret 196 kvindelige spillere og otte hold 
deltog ved inde-DM. 

Det virkede dog mere som sjov og spæn
dende leg end topidræt. Kun få havde kraft i 
kastene og for mange kneb det lidt med reak
tion og koncentration. De impulsive 'uh', knæ
løftet og piruetten, når noget kiksede, spredte 
mere ynde end effektiv yden. 

Hjemmeholdets 'amandaer' var suverænt 
bedst og vandt alle deres kampe I slutspillet. 
Esbjerg vandt sølv og Ringsted bronze uden 
de to hold dog fik noget kontant bevis herpå. 
Der var kun pokal til Kerteminde. 

Så vidt Jørn Mader i Politiken. 
Fra Kerteminde har vi modtaget et fyldigt 

materiale på, hvordan det egentlig gik tll, at 
Kerteminde blev danske mestre indendørs, 
og vi viderebringer her statistikken: 

Indecricket: 

Esbjerg vandt 
Jyllands-rmalen 

I Jylland blev herrernes indendørs-turnering 
en ret så stilfærdig affære med to puljer, 
begge spillet i Herning, begge med afbud fra 
Nykøbing Mors. 

Finalen stod mellem Esbjerg og Chang 
med Esbjerg som vinder. Chang var først ved 
gærdet, hvor det blev til 35 for alle fald. Es
bjerg svarede Igen med 38 for tre fald. 

PULJE A: Chang I-Herning 70-61. - Hor
sens-Chang I 40-42. - Horsens-Herning 
44-45. - Holstebro-Herning 44-45. - Chang
I-Holstebro 72-36. - Holstebro-Horsens
95-50. Chang I blev vinder.

PULJE B: Esbjerg-Kerteminde 107-69. -
· Chang li-Esbjerg 38-44. - Dronning
borg-Chang li 55-52. - Kerteminde-Chang li
27-109. - Dronningborg-Kerteminde 45-46.
- Esbjerg-Chang li 63-6. Vinder blev Es
bjerg. 

d. 

Officielt: 

Frem har trukket sit drengehold i kreds 51, 
hvorfor kampene med Frems hold udgår. 

Frem overtager derefter Bjerreds plads i Ju
niorrækken, kreds 41. 
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Venllg hilsen 

CARLSBERG DEPOTET 
v/ Mogens Svendsen 

Elsen Bakken 5 · FREDERIKSSUND 
Tlf. 03-31 00 57 

MANUFAKTUR 
vi ANDRESEN 

Kalundborgvej 13 

4540 Forevejle 

Telefon (03) 45 30 2 6  

Kagerup 
Købmandshandel 

Dagny & Holger Christensen 

Alt kolonial, vine og tobak 

Gribskovvej 70. Tlf. 03 - 29 46 01 
3200 Helsinge 

GIFTFRIE PVC SLANGER 
PASTEURPIPETTER 

GUMMIPROPPER 

janduckert 
Hoffmeyersvej 13 - 2000 København F. 

Telf. (01)740 6 10 

Herning KITTELUDLEJNING 
v / Aa. H. Larsen 

Fonneobachgade 11, 7400 Herning-07 -1224 31 

Lej det hos os: 

Kitler, bagertøj, k9kketøi. mejeritøi. 
buksedragter, Mndk/æder, viskestykker og 
-klintexmlltter. 

Vi vasker og reparerer gerne Deres 
private kitler m.m. 

-�.�,��'
vi HUGO MADSEN EN GROS - DETAIL 

Gronnegaard - Prinsensgade 35 
Gronnegaard mell. Vesterbr_o og Banegård 

A'LBORG 
08 129391 

Snertinge Kro 
Slagelsevej 2 . 4460 Snertinge 

Telefon 03 - 46 80 35 
Stedet, hvor man spiser - Hyggelige 

lokaler - Populære priser 

Hillerød 
Ligkistemagasin 

All Rasmussen, snedkermester 

Alt vedrørende begravelser og 

ligbrændlng besørges 

Grønnegade 19, Hillerød, TIi. 03-26 08 05 

SHELL SERVICE 
vi A. Mikkelsen 

Alt mekanisk arbejde udfares 
undervognsbehandling efter DM Metoden 

komplet motortest 

Vallensbækvej 13-17 - Tlf. (02)451517 

Profa farver overalt 

HØJBJERG FARVEHANDEL 

Oddervej 61 . Tlf. 27 07 44 

Specialisten i farver, væg og gulv 

På gensyn! 

BIERSTED KRO 
vi ELSE MARIE NIELSEN 

Borgergade 5- 9440 .lbybro - Tel1. (08) 28 80 10 

Et godt spisested 
Populære priser 

Selskaber modtages indtil 
200 kuverter 

Diner transportable 

Kurt 

Hansen 

Murermester 

Helzinsgade 3 

5000 Odense 

tit. 09-12 80 13 



Forberedelserne til ungdoms-EM 
er 1gang 

Den første samling af danske ungdomsspil

lere, der kan komme på tale i forbindelse med 

de åbne Europamesterskaber for U-hold i 

Danmark i 1981, har allerede fundet sted i 

Idrættens Hus medio februar. 

DCF er arrangør, og deltagernationerne er 

Nord- og Sydengland, Irland, Holland, Dan

mark, Canada og Bermuda. Det var jo sidst

nævnte nation, der suverænt vandt turnerin

gen i Canada i sommeren 1979. Alle delta

gerne indkvarteres på Sorø Akademi, og 

stævnet (alle spiller mod alle) finder sted på 

banerne i Sorø, Ringsted og Slagelse i slut

ningen af juli og begyndelsen af august til næ

ste år. 

Som det vist vil være de fleste bekendt, fik 

Danmark resultatmæssigt og delvist også 

spillemæssigt en ilde medfart ved det tilsva-

rende stævne i Canada sidste år. Danmark 

blev nr. sidst efter lutter nederlag, og det 

viste sig, at de øvrige nationer havde haft mu

ligheder og økonomisk baggrund for langt 

grundigere forberedelser, end det havde 

været tilfældet for de danske spilleres ved

kommende. 

Ungdomsudvalget har taget konsekvensen 

deraf, og der er lagt op til et mere seriøst for

arbejde op til mesterskaberne på Sjælland til 

næste år. Som nævnt har man haft det første 

samling, hvori deltog knap en snes spillere og 

i perioden november 1980 til april 1981 hol

des yderligere fire samlinger, tre i Idrættens 

Hus og een i Nykøbing Mors. Derudover vil 

holdet blive samlet i slutningen af juni 1981 i 

Nykøbing Mors til den sidste afpudsning og 

en række træningskampe . 

. . . Arme stræk, arme bøj, ungdomstræning i fuld gang indendørs, specielt for juniorerne med 

henblik på Ungdoms-EM på Sjælland til næste år. 

Som nævnt er de første danske spillere ud

taget, men der er lang vej igen, inden det en

delige hold er sat. 

Ungdomsudvalget har fundet frem til en 

række emner, som man ønsker at se. Selvom 

man har været med i den første samling i 

Idrættens Hus, er det ikke sikkert, at man 

kommer med i den endelige trup. I forbin

delse med den næste samling sker der en 

række udskiftninger, således at udvalget kan 

være sikker på, at alle emner får en chance. 

Det skal i denne forbindelse tages med, at 

der vil blive stillet ret store krav til deltagerne. 

De skal opfylde visse fysiske krav, det vil sige 

konditionsmæssige prøver, for at blive ud

taget. Spillerne vil få udleveret et program, og 

selvtræning for at forbedre grundkonditionen 

vil formentlig være nødvendig. 

Ole H0ckelkamp, Sorø, der var den ene af 

lederne på Canadaturen, og Claus Hansen, 

Nykøbing, står for forberedelserne til U-81 

samt træningen. Ole H0ckelkamp fremhæ

vede efter Canada-turen, at bedre træning for 

disse ungdomsspillere ude i klubberne må 

være sagen. De danske U-spillere bliver des

værre ikke »presset« nok i de lokale kredse, 

og det sved til dem i Canada. 

Men her er det altså op til trænerne rundt I 

hele landet at holde et ekstra øje med de spil

lere, der kan komme i betragtning i forbin

delse med U-81. d. 
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BLOMSTERGARTNERI 
det rette udvalg - lev. til kirkegårdene 

J. Bek Pedersens Eftf.
J. Krogh Pedersen, handelsgartner
Svingelsvej 85. Nakskov. Tlf. (03) 92 08 68

GÆLDER DET NYE GARDINER 

GÅ FØRST I 

GARDINHUSET 

vi J. P. Petersen 

Adelgade 128 - Præstø 

Tlf. (03) 79 18 38 

Miirklin - Lego m. m.

Kig ind - og se det store udvalg 

"HH 
HANNE HENRIKS

� 

'J

11Ei11'. I o�s;,� 
- �-

55 33 54 -J,21,�\\�·\, . , .. -
t
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HOVEDGADEN 55 - 4270 HØNG 

Skanderborg 
Turistfart v/OVEIVERSEN 

Danmarksvej 7. 8660 Skanderborg 
Tlf. (06) 52 01 30 

aagebækaps 

AUTORESERVEDELE 
VÆRKTØJ OG 

MASKINER ,�>-- " = 
Aabyvej 87 -�- · 
8230 . Aabyhøj "'
Tlf. (08)■ 154144 

ULDUM KRO 

7171 ULDUM 
TLF. 05 - 67 80 07

Blomster - Kranse - Frugt - Grønt

BENTS BLOMSTER

Nørregade 21 - Hørve 

Telefon (03) 45 66 80 

Søndag åbent fra kl. 9 - 11

Besøg 

SILVERDOLLAR 

Sølvgade 85 · Tlf. 11 58 35 

Åben fra 10- til 1 nat 
også Billard 

Den helt uforglemmelige fest 

bliver holdt i 

GØRSLEV 
Forsamlingshus s19013

PRIVATFESTER 

FIRMAFESTER 

FOREN! NGSAR RANG EM EN TER 

Hotel Skjern 
Brogade 48 - 6900 Skjern 

Telefon (07) 35 13 00 

1. kl.a hotel

Prøv vort køkken

Dronningmaens Cykler 
og Knallerter 
·v/Arne Madsen

Dronnlngmaen 34 - 5700 Svendborg 
Telefon (09) 21 03 71 

Stort udvalg i nye cykler og 
knallerter- Salg - Service 

og Reparation 

Revisionsfirmaet 
P. J. HENRIKSEN 

Revision Bogføring Skatteopgøre/se 

Vestergade 18. 7620 Lemvig. Tlf. 82 07 55 



Stof til eftertanke: 

Eksistensgrundlaget for dansk cricket er 
ændret 
- siger Ole Hiickelkamp,
der - blandt andet - også

interesserer sig for
målsætningen i DCF.

Der tales målsætning for dansk cricket i dette 

forår, blandt andet i DCF's hovedbestyrelse. 

Et tidligere medlem af hovedbestyrelsen. Ole 

Huckelkamp, Sorø (han bad sig fri for besty

relseshvervet i december for at kunne kon

centrere sig om skole-cricket og kursusvirk

somhed), har også gjort sig sine tanker om 

dansk crickets fremtid og om målsætningen 

for DCF. 

Han har tilsendt DCF's bestyrelse følgende 

tanker (i uddrag - red.) under overskriften: Er 

dansk crickets idegrundlag (læs eksistens

grundlag) ændret betydeligt gennem de sid

ste år? 

Ole H. siger derefter blandt andet: 

- Efter at have deltaget i og afholdt adskil-

lige instruktør- og trænerkurser gennem de 

sidste fire år, har jeg fået erfaringer, so_m får 

mig til at mene, at DCF's eksistensgrundlag er 

ændret radikalt, uden at mange cricketledere 

egentlig har anet det. 

Ole H. fortsætter: - De afgørende ændrin

ger omkring dansk cricket: 1. Mange af lan

dets mere end 5.000 idrætslærere har et ud

talt ønske om at få ændret den dominerende 

betydning, som de fire store idrætter i skolen 

har, til fordel for nye boldspil, der gerne må 

være »konfliktfrie«, anerledes og helst på.et 

plan, hvor grundidrætstanken stadig bevares 

uden at idrætten kommer til at dominere sko

leidrætten. De »fire store« er fodbold, hånd

bold, volleyball og basketball. - 2. Større og 

meget større krav til elitecricket (jvf. World 

Cup og Canada-turneringen). - 3. Større kon

kurrence blandt DIF's specialforbund, hoved

sageligt omkring leder- og instruktøruddan

nelsen. - 4. Meget stor interesse blandt piger 

for cricket, betydningen af »blandede hold«. -

5. Fatal mangel på kvalificerede instruktø

rer /trænere.

Så vidt Ole HUckelkamp, hvis forslag til 

DCF,s bestyrelse i skrivende stund endnu 

ikke var kommet til behandling. Men Ole H. 

berører i ovenstående flere punkter, som 

andre danske cricketledere også er opmærk

som på, ligesom hovrldbestyrelsen er det. 

Fortsættes 

Instruktørkursus i Nykøbing Mors med blandt andre Erik Hansen og Claus Hansen ( de to til højre i billedet) som instruktører. Her med andægtigt
lyttende elever. 
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MALERMESTER 

ri]j /�-� 1 f ørgen Christensen

:� , ... �.!'.! � 3600 Frederikssund 
Telf. 03 310033 

Grusgrave: Nonnebo, 
Birkende og Urup 

ta Renovation åbnede og lukkede 
For virksomheder og private 7-20m' 
Lastbiler m/lip og påhængsvogne 7-20 ton 
Kranvogn m/rækkevidde på 14,5 m 
Arbejde med gummiged udtares 
Lev. at støbematerialer, llisagr

@

s 
og muldjord ,a,:;=, 
Radiodirigerede vogne � 
og maskiner 

� Kaj Nielsen, Kastanlevej 20 
TIi. -09 - 38 11 58 5550 Langeskov 

SIS Rengøring 

v/Søren Sørensen 
Magnolievej 9 - 7900 Nøkøbing Mors 
Telefon 07- 72 24 31 

Alt til rengøring indenfor: 
Fabrikker - Kontorer - Haller -
lr,stitutioner samt håndværker
rengøring 

Besøg Hodde Kro 
Kgl. pnv,iegeret kro Vest1yllands gode spisested 

Selskaber ,ndt,i 50 k1Jverter modtages 
Telefon (05) 29 93 18, 8882 Tl1trup 

GUDENÅ 
KANOFERIE 
Vestergade 29 · 8600 SILKEBORG 
Tlf. 06-82 78 78 
Glasfiberkanoer udlejes 
81 30 78, Kanostationen Indelukket 
84 78 78, Hallen Knudlund 

Biltelefon (0021) 31 93 00 

Kanoer og redningsveste ar godkendt at 
statans· SKIBSTILSYN 

Et godt slert at spise 

RESTAURANT 

ALHAMBRA 
Sonderborg 

Udsigt ud over havnen 

Ft rirJ!ll �tert tor seisk.aber oq udllur;iter 

I IYC'10H 1'1f I OKAI FR 

Telt. (04) 42 94 44 Aamuuen 

mii,a 
llepltøj/l�f SØNDERGADE 7

9800 HJØRRING 
TLF. (08) 928606 

... er stedet for barn og voksen 
med det store udvalg i 

• 

LEGETØJ og HOBBY 

Foreningstest- Privattest 
Tænkpå 
FREJLEV 

FORSAMLINGSHUS 
Hyggelige lokaler 
med hjemmelavet mad! 

Frejlev 
Forsamlingshus 

E. Morteneen • 4892 Kellinge 
Tlf. (03) 87 3511 - Privat tlf. (03) 87 35 81 

•1■
-� """'-

v• 
KALLESØE 
AUTOLAK 

8800 Silkeb<:>rt;i Til 06 · 812321 

Når det gælder 
sportspræmier og gaver 
- så kig ind til os 1 

GRAVERING udføres 
HULLER I ØRER laves

Guldsmed 
Flemming Ruder
T')R'JEGAr1F 1 '=;AKSKC:,R1�r; 

TELfF()N 1r:l11 B9408B 

•••• 

• Effektiv rengøring under kuntrol med 
uddannet personale 

• kontrolleret jævnligt af vore 
inspektricer 

• som også besøger Dem en gang mdl. 
for at forebygge misforståelser 

• Et rent Horsensfirma 

drej ... 

som vil overbevise dem Tlf. 05-64 02 04 

Ballumhus Kro 

Byvej 66 

v/ E. Madsen 
JuelsveJ 23 

Kontortid 10-12 

Ballum - 6780 Skærbæk 

Tlf. 04 - 77 64 2.3 



DIF-tilbud om hjælp til klubber med 
forsikringer 
Som det forhåbentligt er klubberne bekendt 
er de i henhold til lovgivningen forpligtede til 
at have en arbejdsskadeforsikring og en er
hvervsansvarsforsikring. 

Hvad angår arbejdsskadeforsikringen er 
en klub ansvarlig efter lov om arbejdsskade
forsikring, f.ex. hvis en af dens ulønnede le
dere måtte falde ned fra klubhusets tag og 
brække et ben under reparationsarbejde. 

Hvad angår erhvervsansvarsforsikring er 
en klub ansvarlig for skade på person eller 
ting i forbindelse med drift af klubben, Ex.: 
Under fremvisning af et smukt forwarddrive 
slår klubbens instruktør bolden i .a_nsigtet 
på en gammel dame, der lufter sin hund. 

Det har hidtil været således, at hver klub 

skulle tegne sine egne forsikringer, og det er 
da DCF bekendt, at nogle klubber har opfyldt 
denne forpligtelse. 

Nu har Dansk Idræts-Forbund imidlertid 
besluttet at tegne kollektiv forsikring for for
bundet selv, for alle dets specialforbund og 
klubber for ansvaret efter de to nævnte love. 
Det vil snarest ske. 

Det vil komme til at koste DIF over 1/2 mil
lion kr. men det vil være langt billigere end 
hvis hver enkelt klub og specialforbund skal 
have deres egne forsikringer. Men pengene 
går selvfølgelig fra de tilskud, der ellers ville 
være kunnet ydet specialforbundene. 

Derimod er der fortsat grund til på det mest 
indtrængende at erindre klubberne om, at de 

Ingen udvidelse af Idrættens Hus 
Dansk idræt på smalhans i 1980'eme. 

I 1979 besluttede DIF's bestyrelse at udvide 
Idrættens Hus for 31 millioner kr. Kun tre af 
specialforbundene kunne ikke bakke ideen 
op, DCF var mellem dem. 

I 1980 oplystes det på DIF's bestyrelses
møde, februar, at omkostninger ved udvidel
sen nu måtte opgøres til ikke under 50 mill. 
kr. og når den eksplosive udvikling i bygge
priserne kendes, var det såmænd også nok 
blevet dyrere. 

Sådanne byggeudgifter vil betyde væsent
lige indskrænkninger i tilskuddene til DIF's 
specialforbund i mange år fremover. DCF 
f.eks. kunne risikere en direkte nedgang - el
ler i hvert fald overhovedet ingen dyrtidsregu
lering de første mange år. DCF måtte i så fald
skære ned på sine aktiviteter, f.ex. kurser og
arrangementer. 

For forbundets repræsentant i DIF var det 
ikke svært at træffe en beslutning i denne sag 
og stemningen var siden den positive beslut
ning i 1979 vendt. Nu var der klart flertal for at 
lægge udvidelsen på hylden. Meget afgøren
de var det utvivlsomt, at selv DIF's formand 
Svend 0. Hansen og vistnok også et flertal i 
forretningsudvalget ikke længere kunne an
befale en udvidelse. 

Udvidelsen af Idrættens Hus er derefter 
lagt på hylden - og 50 mill. kr. er sparet. 

Det skal dog siges, at der fortsat er behov 
for en udvidelse. Dels er DIF's administration 
trængt og dels er der en del specialforbund, 
der mangler kontorlokaler. 

Dansk Idræts-Forbund ser sig nu om efter 
alternative løsninger - men ikke til 50 mill. kr. 

Det må iøvrigt forudses, at Dansk Cricket
Forbund - og alle de andre specialforbund -
kommer på smalhans sammen med det øv
rige samfund de kommende år. 

Dels optager DIF hvert år nye forbund, som 
skal være med til at dele kagen - og dels bli
ver kagen ikke meget større. Tipsomsætnin-

gen er sidste år kun steget med 6-7 %, og i år 
regner man kun med 2-3 o/o forøgelse. 

Forbundenes tilskud vil blive forøget knapt 
svarende hertil. Men når inflationen raser 
med over 1 O o/o om året vil der altså de næste 
par år blive tale om en reel nedskæring på 
mere end 10 %. 

Idrætten kommer altså også til at mærke, at 
de glade 70.ere er forbi. 

Cricketkæmpe 

blev fire snese 

SN. 

Erik Abrahamsen fra Esbjerg har bedt os op
tage følgende om en af de jyske kæmper in
denfor cricketsporten: 

- Lørdag den 2. februar fyldte revisor Si
mon Schmidt, Kolding 80 år. Han spillede en 
tid i Silkeborg og rejste derpå til Esbjerg i 
1943, hvor han spillede til 1951, og hvor han 
var kendt som en bundsolid gærdespiller og 
en habil slow-bowler. Medens han var der, 
sad han i Cricketklubben, Vestjydens besty
relse. I 1951 flyttede han til Kolding og spil
lede der, indtil han i 1962 lagde »skeen« på 
hylden. Han var sammen med nu afdøde Carl 
Ulka med til at holde Kolding Cricketklub i live 
og lærte den nuværende generation en 
masse om vort ædle spil; han var i mange år 
en dygtig og skattet dommer, også efter han 
ikke var aktiv cricketspiller mere, og han er 
altid klar med gode råd til Koldings spillere, 
hvis det behøves. 

I en årrække var han hovedkasserer i K. I. , 
F., og formand for cricketafdelingen, og han 
er den dag i dag revisor for K. I. F.'s hovedaf
deling. Han har været en af grundpillerne i 
cricketafdelingen, og derfor en hyldest til ham 

bør sørge for, at spillerne er forsikrede mod 
de uheld, de kan pådrage sig under spillet. De 
meget triste - men heldigvis få - sager, der 
har været, hvor danske cricketspillere er 
kommet ud for f.ex. alvorlige tandskader 
uden at være dækket af nogen forsikring har 
været meget sørgelige at have med at gøre. 
DCF kan ikke hjælpe. 

Hvis ikke den enkelte klub vil tegne en 
sportsulykkesforsikring for sine spillere bør 
den i hvert fald sørge for, at gøre spillerne op
mærksomme på, at de for deres egen skyld 
bør være forsikrede, f.ex. i form af en fritids
forsikring. S.N. 

■ 

fra Kolding C. C., og ligeledes en hilsen og til
lykke med dagen fra Cricketklubben »Vestjy
den«. 

4. slip
FIRE DANSKE cricketspillere skal i år deltage 
i Coaching Award træneruddannelse på den 
store sportsskole Lilieshall. De tre er: Mike 
Markwick, Holstebro, Jesper Morild, Hjør
ring, og Leif Sørensen, Slagelse. 

DEN 19. OG 20. JANUAR afholdtes i Nykø
bing Mors grundkursus li for instruktører 
bosat i Jylland. Der var tilmeldt 16 instruktø
rer, og kurset blev ledet af Otto Gade, Claus 
Hansen og Erik Hansen. Alle deltagere mod
tog DCFs diplom, og det var meget glædeligt 
at se den store fremmøde fra Horsens og 
Herning Næste grundkursus forventes at bli
ve besøgt af deltagere fra Fredericia, Hoved
gård og ÅB m.fl. 

BEDRE SENT END ALDRIG: Ringsteds lille
putter blev i februar modtaget på rådhuset i 
Ringsted og hyldet for deres danske mester
skab 1979. Samme ære overgik Glostrup, 
hvis danske lilleputmestre anno 1978 blev 
hyldet på rådhuset i januar 1980. De havde 
næsten nået at glemme, hvad det egentlig 
var, de var der for. Redaktionen er også ble
vet underrettet om, at Svanholms seniorme
stre blev modtaget af borgmester Kjeld Ras
mussen på Brøndby Rådhus i løbet af efter
året 1979. Om en sådan ære er overgået Es
bjergs drengemestre ved vi ikke. Glostrups 
juniordanmarksmestre fra 1979 må efter 
skikken i den kommune, etter hvad vi har for
stået, vente til 1981 med at blive hyldet. Så
dan er de i Glostrup. 
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Kay Olsen 

Sand, grus og muldjord . 9 tons vogn 

Forbindelsesvejen 118. Alborg 
Telefon 17 22 70 

Kør foråret i møde på en cykel fra: 

Tommerup Cykel-
og Knallertforretning 
v/KAJ E. JENSEN 
Stationsvej 11 . 5572 Tommerup 
Telefon 09 - 76 19 47 

Aggersund Møbelfabrik 
vi snedkermester Leif Holm 

Ullerupvej 24 
Telefon 08 - 22 10 68 

ØSTERILD KRO 
TELEFON (07) 99 70 03 

Kroen er kgl. privilegeret siden 1722 

BRODERI 
OG GARN 

- her
sker der noget
hele året.

FLITTIGE HÆNDER 
Ringstedgade 26. 4000 Roskilde 
Telefon (03) 36 03 12 

SKELHØJE KRO 

Telefon 06 - 66 15 14 
8800 Viborg 

Kvik Rengøringsservice 
Rosendalen 807 - 5330 Munkebo 

Telefon 09 - 97 61 78 

Al rengøring udføres. Kontorer, institutioner 
samt håndværkerrengøring og tæpperens. 

BLIKKENSLAGER 

Torben Nielsen 

Frijsenborgvej 45 - 8450 Hammel 
Telefon (06) 96 24 08 

SPECIAL TRANSPORTEN 

Fyn ApS 

Specialtransporter med blok-, kran-, sætte- og 
reolvogne etc. 

Industrivej 6 . 5260 Odensen S 
Telf. 09 - *15 07 30 

Kollerup Mølle Kro 

8370 Hadsten 
Telefon 06 - 98 01 50 

MISSIONSHOTELLET 

»Stella Maris«

Direkte ved Svendborgsund. Opholdsstue med TV 2 
handicap-værelser med toilet og bad. 

Bente og Henry Wllg 
Kogtvedvænget 3 . 5700 Svendborg 
Tlf. 09 - 21 38 91 



Ungdomsledere og ungdoms

cricket til debat på Mors 

Formanden for DCF's ungdomsudvalg, Erik 
Hansen, Nykøbing Mors, har - på opfordring 
- sendt os disse linier om det møde for ung
domsledere, der blev holdt på Mors i januar
måned.

Den 12. og 13. januar 1980 samledes cric
ketfolkets ungdomsledere på det smukke 
Morsø Vandrehjem i Nykøbing Mors, hvor 
man blev undervist, fik udvekslet erfaringer 
samt hyggede sig på forskellig vis. 

Man indledte week-enden med en let gang 
træning i NCCs nye indenets, hvor deltagerne 
nød at få lejlighed til at spille rigtig cricket i en 
periode, hvor vintervejret ellers kvæler et
hvert tilløb til noget sådant. Efterhånden er 
der nu flere klubber, som kan spille i inde
nets, idet der nu er nets i Esbjerg, Køben
havn, Herning og Nykøbing Mors, og endnu 
flere klubber vil nok i den nærmeste fremtid 
følge efter og etablere indenets, således at 
klublivet og »cricket-formen« kan bevares 
året rundt. 

Senere holdt Claus Hansen et inspirerende 
foredrag om, hvorledes træningen skal tilret
telægges, og hvordan spillerne bør Inddele 
året i forskellige træningsfaser, således at' 
man begynder med grundtræning og senere 
går over til specialtræning og vedligeholdelse 
af formen i kampperioden. Endvidere blev 

der givet definitioner på forskellige former for 
træning. 

Azhar Ali, Silkeborg, havde derefter ordet, 
og han fortalte, at menneskene er for snare til 
at sætte hverandre i båse. Azhars indlæg var 
selvfølgelig af psykologisk art, os han berette
de om, hvordan vi skulle omgåes hinanden på 
en god og positiv måde. Han fortalte om »One 
down« og »One up,« og han nævnede vist 
osse »Saven-Up«. 

Det blev et festligt og medmenneskeligt 
foredrag om ungdomspsykologi, også selv 
om psykologi som regel kun er en oprems
ning af ting, vi alle ved, - men som vi er til
bøjelige til at glemme i hverdagen. 

Ole HClckelkamp berettede om, hvordan 
man kunne bevare og styrke cricketklubber
ne over det ganske land. Ole startede ganske 
naturligt med, hvordan vi skulle tage os ven
ligt af lilleputterne, og sluttede med at foreslå 
forbedringer for seniorernes træning. Oles 
indlæg berørte også DCFs organisatoriske 
opbygning på ungdomsfronten samt i skole
cricket, DCFs kurser for skolelærere med den 
bagtanke at få flere til at prøve sporten. DCF 
forventer sig meget af ideen om at indføre 
cricket i skolerne. 

Foredraget sluttede med en slags »ide
bank«, hvor deltagerne opremsede deres jor
slag til forbedringer indenfor dansk cricket. 

En mere målbevidst indsats 

for dansk skolecricket er på vej 

I forbindelse med repræsentantskabsmødet i 
Århus i december 1979 trak Ole HUckelkamp, 
Sorø, sig ud af bestyrelsen - men ingenlunde 
for at nyde sit otium. Ole H. havde valgt at 
satse på kursusvirksomhed indenfor danske 
cricket i almindelighed - og skolecricket i 

særdeleshed. Og de, der kender Ole H., næ
rer ingen tvivl om, at der vil blive arbejdet se
riøst med sagen. 

Det fremgår også at det materiale, der blev 
ud af DCF's første idrætslærerkursus sidst i 
januar i Idrættens Hus. 

I materialet (omfattende), som Ole H. har 
sendt ud i forbindelse med dette første 
kursus for idrætslærere, gennemgås selve 
kurset for de godt en snes lærere, der deltog, 
men derudover når Ole H. frem til en række 

konklusioner med vide perspektiver for 
dansk cricket. 

Først og fremmest har konkrete forslag til 
nye aktiviteter indenfor skolecricket. DCF 
1-kurser kalder han dem, og har som mål
sætning, at der inden tre år etableres så
danne kurser på amtsplan eller DCF-kreds

plan.
Om disse kurser siger Ole HClckelkamp 

blandt andet: 
- DCF 1 skal være et tilbud til idrætslærere 
om cricket som alternativ idræt med det en
delige formål at: 1. Der spilles/trænes cricket
i skolerne (mindst 25 skoler) i en grund
idrætsform med en blanding af boldøvelser
og konkurrencer/lege, som allerede er udvik

let. - 2. At der i et vist omfang dyrkes cricket-

Thor Jensen skitserede DCFs tanker vedr. 
etablering af en slags kredsinstruktørordning,. 
eller konsulenter i de forskellige regioner, 
som fra 1980 sæsonen gerne skulle bistå 
klubberne. 

DCF var herefter klar til at foretage noget 
nyt og ganske enestående, idet Lili Laursen, 
AB, modigt havde indvilget i at møde op og 
holde et foredrag om kvinde-cricket. Selvføl
gelig var vi »mænder« skeptiske overfor ideen 
om, at kvinder kan spille cricket, og at spillet 
er for damer, men Lili overbeviste mange, 
dels ved sit spil i kastegården og dels ved sit 
foredrag, men ikke mindst ved sin udviste tro 
på at kvinde-cricket kan blive en realitet. 

Aftenen sluttede med film og gennemsyn af 
videobånd, som Tariq lqbal velvilligt havde 
stillet til rådighed, hvorefter man gik over til 
den mere fornøjelige del af mødet, idet der 
blev demonstreret folkedans, fællessang og 
anden underholdning. 

Søndag delagtiggjorde Peter Hargreaves 
deltagerne i sin store viden om spillet og dets 
personager, hvilket blev afsluttet med en sær
deles sjov og lærerig opgave, hvor kursister
ne skulle tilrettelægge taktik, gærdeorden 
m.v. for to kendte hold, som skulle kæmpe
mod hinanden. Det ene hold bestod af be
rømte komponister, medens det andet hold
bestod af forfattere.

Formanden for dommerforeningen, Peter 
Carroll, gennemgik lovene og viste lysbilleder 
og afsluttede sit indlæg med at lade kursister
ne prøve deres egne kundskaber vedr. lovene 
gennem løsningen af en gruppeopgave. 

Alt i alt var arrangementet tilfredsstillende 
set fra DCFs side, og vi håber at deltagerne 
har fået udbytte af mødet. 

Til slut en tak til bestyrerparret på van
drerhjemmet, idet Holbechs, som altid var et 
par rare mennesker at gæste. EH 

konkurrencer i den form vi kender fra inden
dørs cricket, altså korte konkurrencer. 3. - At 
der er en vis kontakt mellem de skoler, der 
dyrker skolecricket og DCF-kredsinstruktø
ren, som skal virke som vejleder/konsulent, 
hvis idrætslærerne har behov derfor, især 
indenfor rekvisitområdet. 

Dette var jo en ordentlig mundfuld, men -
som nævnt - en mundfuld med perspektiver i, 
hvis DCF 1-kurserne kan føres ud i praksis. 
Ole H. følger denne målsætning op med for
slag til den praktiske gennemførelse af pro
jektet, og det må så være op til DCF's hoved
bestyrelse at arbejde videre med spørgsmå
let. 

Vi skal ikke her trætte læserne med en gen
nemgang af det kursus, som lærerne måtte 
igennem den nævnte dag i Idrættens Hus, 
men blot konstatere, at dette det første 
idrætslærerkursus i cricket havde et højt akti
vitetsniveau i forhold til lignende kurser i an
dre idrætsgrene. 

Men vi kan henvise til en anden artikel i 
Cricket nr. 2 1980. Ole HClckelkamp sætter 
spørgsmålstegn ved, om dansk crickets ide
grundlag i dag er de samme, som det har væ
ret gennem årtier. d. 
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Finn Pedersen a-s 
Fredericiavej 30 

3000 Helsingør . Tlf. 03 - 21 56 30 

BesøgMAUGSTRUP KRQ 
Ringgade 16 . Maugstrup 
6500 Vojens . Tlf. (04) 55 62 99

Selskaber og udflugter modtages indtil 70 couverter! 

Ring i forvejen og bestil plads på 
TELF. (04) 55 62 99 

Venlig hilsen 
Annalise og Gert Patzer 

TÆNKER DE PA 

PEJS - BRÆNDEOVN vælg rigtigt 
vejledning - salg - montering 

riJArnen 
idebutik for pejse og brændeovne 

VeJleveJ 323 . Bramdrupdam • 6000 Kolding 
Telefon 05 - 56 88 88 

Gravballe Cafeteria 

Grønbækvej 3. 8642 Gravballe 
Telefon 06 - 87 71 72 

Brobyværk Auto Service 
( Chevron Benzin) 
Marsk Billesvej 22 . 5672 Broby 
Telefon 09 - 63 11 02 

SALON CHIC, spar penge kom til 
Ny Carlsbergvej 11 . Telf. (01) 21 18 27 

Pensionistpermanent ............................... kr.: 65,-
Vask og vandondulation ......................... kr. 75,-
Vask og vandondulation ......................... kr. 30,-
Permanent fra ............................................ kr. 75,-
Vasi< og vandondulation fra ..................... kr. 35,-
Kaffe til alfs kunder - Lukket hver mandag 

I Tønder spiser man selvfølgelig på 

HAGG. ES KRO 
Vestergade 80. 6270 Tønder
Telefon (04) 72 38 67 

Selskaber og udflugter modtages indtil 40 couverter! 
Hyggelige lokaler - Marinestue m.v. 
Åben fra kl. 10.00-02.00 
Køkkenet er åbent fra kl. 11.00-14.00 og fra 
kl. 17.00-21.00. 

Ring I forvejen og bestil bord på 

(04) 72 38 67

Odense Lufthavns restaurant 

Beldinge 5482 Lumby . Tlf. 09 - 955455 
Restauratør Birgit Nilsson 
Privat tlf. 09 - 97 84 95 

Alt vedrørende 

BEGRAVELSE OG LIGBRÆNDING 

ordnes på bedste måde og jeg vil altid 
være Dem behjælpelig med alle 
problemer vedrørende et dødsfald. 
Kommer gerne til Dem. 

LUDVIG ANDERSEN 

Begravelses- og ligbrændingsforretning 
Jyllandsgade 60 . 7000 Fredericia 
Telefon (05) 93 09 09 

Gudumholm Kro 

Postvej 6 - 9282 Gudumholm 
Telefon 08 - 31 60 15 

Bryrup Kro Tlf. ro5J 15 60 36

8654 BRYRUP 

Beliggende i en af landets smukkeste egne. -
Dejlige værelser, godt køkken. 
Gode lokaler med plads til ca. 300 personer. 

STRANDVEJENS IS- OG GRILLBAR 
vi Flemming Møller 
Gl. Strandvej 19 . Middelfart 
Tlf. 41 26 41 

Byens bedste og største grill-kyllinger - Bøfsandwich m. 
sauce og bløde løg- Forårsruller- Pariser Toast- Frikadeller 
m. kold kartoffelsalat - Pølser m.m.

Alt I ta' med hjem 
Pølser til rejsegilder - Kogekar medfølger til lån. 
Husk vore sto,a hjemmelavede vafler. 



To kampe mod 
BAOR og RAF på 

vej til Holland 
På vej til landskampen i Holland (spilles d. 
18-20/7 i Amsterdam) skal landsholdet spille
to endageskampe mod vore gamle bekendte

BAOR og RAF i Rheindalen i Vesttyskland.
BAOR har dog ønsket også at komme til 

Danmark, men har foretrukket alene at spille 

mod klubber. Det fandt englænderne ved det 
sidste besøg var morsommere end at spille 
mod udvalgte hold. BAOR spiller i Skander

borg d. 3/7, i Odense mod B.1913 d. 4/7, i 

Kerteminde d. 5/7 og i Odense mod B.1909 d. 
617. 

Engelsk skole 

begejstret for 

Danmarks-tur 
Bancroft School har sendt Dansk Cricket
Forbunds internationale sekretær Peter Har
greaves skolens årsskrift. Heraf fremgår, at 
man på skolen nærmest svømmer over i hen

rykkelse over den behandling, man var ude 

for, da skolens crickethold i august 1979 gæ
stede en række københavnske og sjælland

ske klubber. Særlig taknemmelig er man 

selvfølgelig i forholdet til AB, der stillede an

læg til rådighed for overnatning m.m., men 
glade er de også på skolen for de mange 
kampe, der blev budt på og gæstfriheden, der 

var. 
Turens højdepunkt for skolen var sejren 

over KB's 1. divisionshold, og det forstår man 

jo så godt. KB syntes nok, det var knap så 

morsomt. Englænderne skriver dog - som 
sandt var - at sejren gav lidt bagslag, fordi de 

følgende klubber, de skulle møde, forstær
kede deres hold, således nævnes det, at AB 
( der gav englænderne en mindre afklapsning) 

stillede op med seks »internationals.« 

Bancroft vender tilbage i 1980, hvor mod

standerne er følgende: 
31 /7 - Køge, 2/8 - Ringsted, 3/8 - KB, 5/8 

- Svanholm, 6/8 - Glostrup, 8/8 - Frem og 

9/8 værterne AB.

Den store fugl 
I en artikel i det nyzealandske blad »N. Z. 
Listener« finder man en omtale af Peter Har

greaves indsats i forbindelse med skabelsen 

af indendørs cricket. 

I artiklen benævner man mr. Hargreaves 
som »a peripatetic Kiwi«, hvilket skulle betyde 

sådan noget som »en omvandrende fugl«. 
AB's medlemsblad, der bringer historien, me

ner at der må være tale om et stort eksemplar 
af Kiwi-arten. 

Ny svensk klub 

Der dannes stadig nye cricketklubber i Sve

rige. En klub, som måske vil blive et bekendt
skab også for dansk cricket, er den nydan
nede Slotsstadens cricketklub i Malmø. Den 
består udelukkende af elever, der går på 
Slotsstadens skole, og som er blevet bidt af 

spillet. Instruktører er nogle i Malmø bosatte 

englændere, der hidtil har spillet for Lund. 

BAOR spiller i 

Skanderborg 
Cricketholdet i Skanderborg har fået henven
delse fra BAOR, den britiske Rhinhær, der 

ønsker at spille en kamp i Skanderborg i 

1980, og det har klubben svaret positivt på. 
BAOR skal også spille andre steder i landet 

og Rhinhæren synes i det hele taget mere in
teresseret I at møde danske klubber fremfor 
danske udvalgte hold. Årsagen angives at 

være, at de engelske spillere får større mulig
heder for at knytte personlige kontanter til 
danske spillere gennem klubcricket end gen
nem kampe mod udvalgte hold. 

løvrigt får Skanderborg også besøg af Ber
lin VB, der gæster klubben i otte dage i år. 
Skanderborg er inviteret til Berlin, men man 

har endnu ikke besluttet sig til, om man vil 
svare ja. 

Ideen med en 
dommerklub 

gået i vasken 
- Ideen med en selvstændig dommerklub for
danske cricketdommere synes at være gået I 

vasken. Godt nok havde Poul Zachariasson 

fra AaB, jeg og vores familier en hyggelig af

ten, da dommerklubben havde generalfor

samling, men nogen egentlig generalforsam

ling kan man vel ikke kalde sådan et arrange

ment.
Fortæller Peter Caroll, formand for dom

merklubben, hvor der altså i år kun var mødt 
ham selv og endnu en, nævnte Zachariasson 
til foreningens generalforsamling. 

Den selvstændige dommerklub blev opret- · 
tet i januar 1978, fortæller Peter Caroll videre, 
men han er af den opfattelse, at foreningen 

skal ophøre som selvstændig. Og han siger i 

denne forbindelse: 
- Jeg går ind for, at foreningen skal Ind 

som et udvalg under DCF, og Jeg kunne even
tuelt så fortsætte som Instruktør ved dom

merkurser og iøvrigt besøge de klubber, der 
måtte være interesseret deri. 

Fodbold 14 gange 

farligere end cric

ket 
Af og til kommer man som cricketleder ud for 
argumenter mod spillet gående ud på, at det 
er meget farligt. Uanset at man har på for

nemmelsen, at det er det aldeles Ikke, har 

dokumentationen for ufarligheder været svær 
at skaffe. 

Nu er den der imidlertid. Der er i England 

lavet en undersøgelse, hvor man har taget sit 
udgangspunkt pr. 10.000 timers Idrætsdyr

kelse. 
For hver sådanne 10.000 timers aktiv 

Idrætsdyrkelse indtræffer der I fodbold 36,5 
skader. Rugby følger derefter med 30,5 ska

der og noget så fredeligt - skulle man da tro -
som hockey for kvinder følger på 3. pladsen 

med 12,5 skader og hockey for mænd med 

10,3. Fægtning har 4,2 skader, cricket ligger 
helt nede på 2,6 skader pr. 10.000 timers 
idrætsdyrkelse - og derved kan konstateres 
at fodbold er 14 gange farligere end cricket. 
Judo har 1,6, cykling 1,56 og badminton 1,49 

skader. 
Der er intet oplyst f.eks. om boksning, det 

skyldes formentlig at idrætsgrenen har så for
holdsvis få aktive udøvere, at det er s'lært at 

få dem med i en undersøgelse af denne 
karakter. 

En amerikansk undersøgelse viser at de 
idrætsgrene der (i Amerika) indebærer størst 
risiko for uheld med dødelig udgang er rid
ning, amerikansk fodbold og boksning. 

Nu også miniput
turnering uden
dørs 

SN. 

Sjællandske Bank bliver sponsor for den før
ste organiserede miniputturnering udendørs, 

hvortil foreløbig de fleste af de sjællandske 

klubber med miniputhold har tllmeldt sig. 
Banken giver pokal og emblemer til vinder

ne. 
Turneringen spilles med 15 meters afstand 

mellem gærderne og med otte spillere på 
hver side. Der spilles efter parprlncippet, og 
hvert par er inde I fire over uanset for mange 

gange, de mister deres gærde. 
Der skal benyttes mindst fire kastere, og 

hver kaster skal kaste mindst to overe. 
Turneringen tænkes afviklet først og frem

mest som aftenkampe. Med to x 16 overe vil 
det tage et par timer at afvikle kampene,_ og 

det kan sagtens nås en sommeraften med 

sommertid. 

SN. 
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Individuelle håndværkerhuse fra:
ØBO HUSE ApS 
Arne og Jørgen Søndergård 
Præstbrovej 164, 7950 Erslev Mors 
Tlf. (07) 74 18 55. Privat 74 16 88 

Kom med Deres egen håndskitse. Vi tegner og opfører Deres 
ønskehus til typehuspris på Deres byggegrund. 
NB: Vi kan anvise grunde i Erslev, Ø. Jølby og Nykøbing. 

SALG OG INFORMATION: 

Ejendomskontor Henning Søndergård 
TELEFON 74 18 94 

Jord- vej-, kloak- og betonarbejder 

QSJ 
anlægsenterprise ApS 
Giv. ing. - Aut. kloakmestre, entreprenører
Gl. Holtevej 90 A, 2840 Holte
TELEFON 02 - 80 62 96 

Friske tilbud i: 

FRUGT. GRØNT. BLOMSTER 
får De i: 

HOVEDGADENS BLOMSTER 
Brabrand . Telefon 26 23 26 

Spec. Kranse - Dekorationer - Brudebuketter m.m. 

Gælder det ��
�.·.. 

. 

6 
A. Harding Olesen

Moderne gulvbelægning
tal først med

Odamsvej 18 . 3400 Hillerød 
Telefon (03) 26 16 11 

Ganløse Anlægsgartneri 
v. Verner Jensen 

Alt anlægsarbejde og vedligeholdelse laves på
fast tilbud.

Jeg ta'r det grove - De får det sjove 
Telefon 03 - 18 43 68 - Frederikssund

Rengøringsselskabet Lysbo 
vi Grete Rasmussen 

Stevnsvej 109 - 4671 Strøby . Tlf. 03 - 677197 

Al rengøring indenfor kontorer, institutioner, rengøring 
efter håndværkere samt tæpperens. 

N. F.'s TURISTBUSSER
vi N. F. Christensen 

Skovgårdsvej 7 - Holstebro . Tlf. 07 - 420997 

f 

fra 12-54 personer og handicapbus 

Gælder det kongres - er valget en selvfølge: 

Grand Hotel, Odense 
Deres kongrescenter - midt i byen - midt I landet. 
Ring og hør nærmere om Grands færdige kongrespakke. Pr. 
døgn - alt incl. kr. 210,-

GRAND HOTEL 
Jernbanegade 18 - Odense - Tlf. (09) 11 71 '71 

Cand. pharm. 

·'P. Spangs <f,Materi�
Vendersgade . Fredericia . Tlf. 92 01 80

Erritsø Butikstorv . Tlf. 94 24 75 

- Deres MATAS materialist

Salater, mayonnaise, remoulade, middagsretter, 
saucer, ermol, ketchup, sennep, grøntprodukter 

Maya-Pikant I/S 
Færgegårdsvej 85-89, 4760 Vordingborg 
Telefon (03) 77 07 05 

J ■ A■ AUTO vi Jørgen Rasmussen

Glaspustervej 1 - Hanstholm - Tlf. 96 14 00 - 96 15 67 

Aut. D AN-COR 
TECTYL STATION 
10 års effektiv 
rustgaranti 

HJ THERMORUDEN 
5 års garanti 
Hurtig levering i standard eller efter mål 

Blyindfattede ruder. Reparationsarbejde udføres. 
Uforbindende tilbud på nybyggeri. Vi kommer 
overalt. 

GLARMESTRENE 

HANSEN & JENSEN 
Ølbyvej 119 - 4600 Køge - Tlf. (03) 65 98 21 



VEIGARD HALLEN 

vi Frede Hansen 

LISELEJEVEJ 14 

KLARUP 

pr. AALBORG 

TELEFON (08) 13 88 77 

Hotel Schaumburg 

Nørregade 26. Holstebro 
Tlf. 07 - 42 31 11 

KAMMA DINER 

TRANSPORTABLE 
v. K. Rasmussen

Georgsgade 48 ODENSE 
Tlf. 12 87 42 

Er det et lille hyggelig - eller 
stort selskab 
Spørg eksperten i selskabs
middage 
Smørrebrød - kold bord - m.m. 

Tilfreds ved første blik 

FRIIS OPTIK 
Hospitalsgade 19 . Horsens 

tlf. (05) 61 50 33 

Stor specialafdeling med alt i 

børnebriller 

Erik Eliasen 

OPTE'lETRIST. SPEC!ALOPTIK 

Borgergade 2 8700 Horsens. Telf. 61 13 22 

Stort udvalg i moderne brillestei. Levering til den 
offentlige sygesikring. 

Trænger du til en overhaling 
/altså bilen) gå trykt til fagmanden' 

mekaniker JENS P. ANDERSEN 

ØSTBAKKEN1.9460BROVST 

TELEFON (08) 23 53 62 

P. Anker Pedersen I/S
AUSTIN. MORRIS. PRINCESS 
Autoriseret forhandler 

Værksteder: lager: 16 85 68 
Otto Rudsgade 33 Salgsafdeling: 

8000 Arhus C Grenåvej 152 
Telt. *16 87 00 Tlf. 17 87 06 

w
BYGGEMARKED 

ANDERS PETERSEN 

Farvervej 7/Vestervangsvej 18 
8800 Viborg 
Tlf. (06) 621266 

HobroveI 890 

Bonderup Bakker - Ellidshoj 

Tlf. 38 41 32 - 38 41 33 • @ i!!IJ Et rigtigt spisested pj ud/lugtsturen 

40 Dobbelt værelser m. bad-toilet 

SIKKERHEDS- � .• -_� __ -- ... _ �,-
TRÆSKOEN '"• 

fra '){
e
fo_e I - . 

_,.. 

tm- ---

DANSK KVALITET 

Tøffel sikkerhedstræsko str 35 47 ab fahr,k 

Fodforrrede sikkerhedstræsko med autos;•I eller skr1dsål 

skindforet og ægte vendt fransk kant 

OverlæCer 

�ap sikkerhedstræsko. str 39-46 ab lab,,k 

HERA L . 6240 Løgumkloste� . Telefon 04-743884 

STRUER STEN

OG 

GRUSKOMPAGNI 

HAVNEN.7600STRUER 
TELEFON 07 - 85 24 24 

AFLÆG BESØG I: 

Restaurant Fiskerhuset 

v/ Palle Hansen 

SELSKAF3ER MODTAGES INDTIL 120 PERSONER 

NÆSBY, 4171 GLUMSØ 
TELEFON 64 60 11 



CAFE 

KRINGLEN 

• 

Haderslevgade 7. København V 
-Åben kl. 10-24 -

TELEFON (01) 2218 50 


