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Efterårsjagten
på et nyt turne
ringssystem er
atter gået ind
Lige så sikkert som efterårsjagten går
ind, lige så sikkert går jagten efter et
nyt turneringssystem ind.
Sådan har det såmænd været lige
så længe, der er spillet cricket under
DCF i dette land, så ingen skal undre
sig over, at diskussionerne nu igen er
igang.
Fra den ene fløj siges, at det er da
helt utroligt, at man ikke kan finde på
noget fast og vedvarende og at ingen
kan finde ud af noget som helst, når
der ændres næsten hvert eneste år.
Fra den anden fløj råbes med alle
tegn på undergang i stemmen: Nu skal
der ske noget i dansk cricket, fornyel
ser må der til. Det går ikke på den
måde, vi kører.

Så er der dem, der sammenligner
med andre idrætsgrene og stiller sig
måbende overfor, at det ikke er den
enkleste sag af verden at lave et sy
stem, der kan blive vedvarende siger
de. Se på fodbold eller håndbold.
To points for en sejr en for uafgjort og
så er den ikke længere.
Til de sidste kan man i al stilfærdig
hed sige, at cricket er et spil, der inde
holder så mange facetter, så mange
muligheder, at diskussionerne om
dets enkeltheder aldrig holder op.
Og det skal vi være glade for. Det er
nemlig en af de afgørende grunde til,
at det er et spil, vi gider beskæftige os
med. Selvom guderne skal vide, at det
sommetider kan være besværligt.
I år er det Glostrup, der har Jagt ud
med et forslag til nyt turneringssystem,
som er sendt ud til alle klubber m.fl.
Glostrup har ikke tænkt sig sit for
slag som et enten eller, men som et
oplæg til en diskussion. Uanset at
DCF's bestyrelse hverken er enig i for
slaget eller det ønskelige i at gå til så
drastiske ændringer så tå år efter det

nuværende system er indført, har be
styrelsen vurderet sagen derhen, at
der er et udbredt ønske om at disku
tere turneringssystemet og måden at
inddele holdene på. Man har derfor
en utraditionel sammensat arbejds
gruppe bestående af fire af de anfø
rere fra vore førende hold, som har
været længst med, at se på, hvordan
de kunne tænke sig et system
udfærdiget.
Arbejdsgruppen består af: Thor
Jensen, Glostrup, Lars Mathiesen, Ar
hus, Henrik Mortensen, Chang og Jør
gen Jønsson, Svanholm.
De bør være klar over, at forbindel
sen til ungdomscricket aldrig bør kap
pes.
Efter at bestyrelsen har vurderet ar
bejdsgruppens resultat bliver det
klubberne i sidste ende, der på repræ
sentantskabsmødet skal have det af
gørende ord, om hvordan cricket skal
spilles i dette land.
Repræsentantskabsmødet holdes i
1980 i Odense. Det var iøvrigt der det
nuværende system vedtoges i 1977!!
Nis.

Damernes slutspil:

Esbjerg var suveræne på kastesiden - og det afgjorde
sagen
I damernes slutspil i Køge i week-enden den
6. og 7. september viste Esbjergs kasteside
sig at være suveræn - og det var faktisk den,
der afgjorde sagen: Esbjerg blev vinder med
Nykøbing M. på andenpladsen, AB og Køge
som nr. 3 og 4.
Peter Hargreaves, blandt andet formand
for DCF's dameudvalg, var med ved stævnet
- og har sendt os følgende referater af stæv
nets fire kampe plus en vurdering af den
cricket, der blev vist de to dage. Endelig har
Peter Hargreaves vovet sig ud at stille et
dansk damelandshold. Som man altså ikke
kan bruge til noget, da dansk damecricket,
som bekendt, endnu ikke har noget samar
bejde med andre cricketnationer. Men allige
vel.
Peter Hargreaves skriver, som følger:
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Køge - Esbjerg:
Hjemmeholdet kom aldrig i gang mod Es
bjergs åbningskastere og måtte nøjes med
kun 39, uden at nogen nåede tocifrede sco
rer. For Esbjerg var Lene Slebsager både
hurtig og konstant, med 3 gærder for 7 points.
Esbjerg fik et chok, da Køges Pia Hvid ka
stede to gærdespillere ud i sin første over,
men derefter klarede mestrene sig uden flere
tab. Jytte Antofts 21 not out til de fornødne 40
points var en udmærket halvleg.

Nykøbings piger viste en større tilbøjelig
hed til at forcere, og ved deres 8. gærdefald
stod der stadig kun 41 på tavlen. AB's Kirsten
Strømskov, med 4 gærder for 11 points,
havde haft en del med det at gøre. Derefter li
stede damernes største forbandelse ind i
kampen, ABs kastere gav Nykøbing ialt 21
points på udenom bolde. Nykøbing klarede
endelig sagen ved 1 stående gærde på en
udenom, med Dorte Sørensen, på 12 not out,
som den eneste der nåede op til dobbeltcifre.

Nykøbing Mors - AB:
Denne kamp var weekendens gyser. Mod
meget præcis mediumkastning fra Nykøbing
nåede AB op til 61 points for 4 gærder. Lilli
Laursen blev trukket ved 30 for AB, hvis næ
ste højeste post var 14 ekstras.

Køge - AB:
På en bane med dug på marken var ABs kast
ning ikke til at genkende fra dagen før, da
Køge begyndte på en halvleg, der nåede op til
97 points for tabet af 5 gærder. For hjemme
holdet lavede Lone Hvid en udmærket halvleg

Esbjergs piger vandt for andet år i træk da
me-DM, og da der kun er spillet om dette me
sterskab disse to år har Esbjerg altså vundet
alle mesterskaberne i danmarkshistorien.
Henry Bådsgård opildnede sine piger på bed
ste vis, og de bestod af følgende 11: Jytte An
toft, Jane Kristensen, Susanne Jensen (anfø
rer), Dorthe Jensen, Gitte Jespersen, Bettina
Langerhus, Lene Slepsager, Annemette Jen
sen, Merete Jensen, Helle Ankersø, Gitte
Gade.

- hun blev trukket ved 30 points - og gode bi
drag kom fra Majken Laursen, 15 points, og
Joan Larsen, 10 not out.
AB startede langsomt, og var efter 15 overs
godt bagefter. Slutspillets bedste gærde
stand, 49, blev så lavet af Lilli Laursen, trukket
igen på 30 som dagen før, og Lene Juel Ras
mussen, med 24. Så oplevede Køge samme
rædsel som AB havde haft dagen før, da ialt
20 points kom på udenom bolde, og AB ende
lig klarede sagen for tabet af 4 gærder. Lilli
Laursens halvleg betød i øvrigt, at hun havde
spillet en hel sæson igennem uden at blive ta
get.

maximal udbytte på deres overs. De to unge
Esbjerg-kastere sluttede med henholdsvis 3
gærder for 6 points og 2 for 5, og Nykøbings
øvrige gærdespillere kom aldrig ind i spillet
igen. De nåede kun op til 29 points.
De to jyske hold så ud til at have mere præ
cis kastning end de to fra Sjælland, begge ba
seret på medium-kastere. Derimod viste det
sig, at i hvert fald Nykøbing havde det svært
mod blød kastning i kampen mod AB. Ved
gærdet virkede de jyske piger mindre tålmo
dige end de sjællandske - dog kunne måske
endnu en runde mellem de fire hold have gi
vet et andet indtryk. De 3 gærdespil-præsta
tioner af den maximal 30 points kom fra de
sjællandske piger. Esbjergs og Nykøbings
markspil virkede en smule bedre end Køges
og ABs, sandsynligvis på grund af lidt lavere
gennemsnits alder.
Hvordan kunne et dansk damelandshold
mon se ud i dag? - Efter min mening ville man
også lede udenfor de fire ovennævnte klub
ber til noget ligesom det følgende:
Lilli Laursen, AB, anfører; Marianne Hjorth,
Kerteminde, keeper; Susanne Jørgensen,
Kerteminde; Jytte Antoft, Lene Slebsager og

AB's damer, der blev nr. 3, bestod af Berit
Weise, Charlotte Schmidt, Lilli Laursen, Lene
M. Hansen, Inger Lund, Vibeke Nielsen, Lene
Nielsen, Helle Christensen, Kirsten Strøm
skov, Anne Kofoed, Marianne Jensen. Peter
Hargreaves var holdleder.

Finalen: Esbjerg - Nykøbing Mors:
Esbjergs gærdespillere prøvede fra starten at
forcere mod Nykøbings præcise medium ka
stehold, men alligevel havde de efter 20 overs
kun 44 på tavlen for tabet af 4 gærder, to lø
bet ud. De nåede op til 64 points for 7 gærder
uden at slå en enkelt firer og uden no
gen særlig stærk individuel præstation.
Nykøbings gærdespillere begyndte på en
nervøs måde, der gjorde det endnu lettere for
Lene Slebsager og Bettina Langerhus at få

En historie med lykkeligt endeligt. Peter Har
greaves har overvejet sine ord under lykønsk
ningstalen til Esbjergs piger, overrækker po
kal til anfører Susanne Jensen og slutter af
med det traditionelle smækkys, som ved
denne lejlighed blev forbeholdt Susanne. Ei
lers plejer alle pigerne at få et, men muligvis
klarede han det under festlighederne aftenen
tør.
Nyk.M. 's formand Anders Jensen fulgte sine
damer til Køge, hvor de opnåede en 2. plads.
Holdet bestod af Birgit Sølvbæk, Mette Aare
strup, Anne Kjelstrup, Lone Flinthold, Susan
ne Søndergård, Lotte Haunstrup, Dorthe Sø
rensen, Lone Daugård, Birgitte Hansen, Ma
gada Da/gård, Lene Skov Hansen.

Bettina Langerhus, Esbjerg; Birgit Støvlbæk
og Dorthe Sørensen, Nykøbing Mors; Pia
Hvid og Lone Hvid, Køge; Susanne Jensen,
Ringsted.
- Peter Hargreaves
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Indbydelse til Crickets læsere

Følg med på en
odysse gennem al
dansk cricket i
1980
Vi skal nu ud til en danmarksrejse - fra syd til
nord og fra øst til vest. Vi bevæger os med ra
ske skridt gennem stort set alle danske hold.
Alle de rækker, der er spillet cricket i i 1980,
får et ord med på vejen.
Mange personer vil blive omtalt. De vil blive
sure, fordi de ikke omtales rosende nok.
Langt flere vil blive glemt. De vil blive endnu
mere vrede, fordi de er sprunget over.
På denne måde vil det lykkes os at lægge
os ud med alle cricketspillende personer i
dette land:
Læs i den følgende, hvordan vi igen får suc
ces i denne meget nemme disciplin:
Vi starter denne odysse, der både for læser
og skribent vil blive lige så krævende som en
tur med den transsibiriske jernbane, med 1.
division.
I sidste nummer fik nr. 1 og 2 Svanholm og
Glostrup mange ord med på vejen i forbin
delse med referaterne af deres to indbyrdes
kampe, der skulle blive afgørende for turne
ringen.
Vi skal derfor springe dem over her, og
rbare bemærke, at det allerede under disse to
referater lykkedes at fornærme 81909, idet vi
kom til at betegne kampen Glostrup-Svan
holm som en »finale«. Og 81909 har jo så in
derligt ret i, at en finale var det ikke, fordi Glo
strup i tilfælde af sejr ikke ville være mester.
Det krævede nemlig, at 81909 i den sidste
udsatte kamp i Odense også besejredes.
Nu vandt Glostrup jo ikke, så Svanholm
vandt trofæet for tredie år i træk. Glostrup
skulle så weekenden efter til Odense for at
møde 81909 i en sølv- og broncevals.
Turneringsledelsen havde - forudseende sat denne omkamp over to dage, og de blev
nødvendige. Det regnede både lørdag og
søndag, men takket være god vilje fra begge
parter lykkedes det efter talrige. afbrydelser
henad søndag aften at få kåret en vinder.
DCF's repræsentant Ib Hansen kunne lykøn
ske Glostrup med klubbens første sølv
medaljer og 81909 med bronce - en glim
rende præstation efter at holdet i fjor var i 2.
division.
At 81909 pludselig stod med muligheden
for et DM skyldtes, at holdet - som det eneste
i den ordinære turnering i 1980 - kunne be
sejre Svanholm, og det endda i to kampe.
B1909's hjemmesejr var bemærkelsesvær
dig derved, at klubbens samlingspunkt på
gærdesiden Peter Palle Klokker lå hjemme i
sin seng med høj feber, og at fynboerne vandt.
med 41 points, skønt de kun scorede 98. Kun
en B1909'er scorede mere end 10, nemlig
matchwinnertypen Gulzar Ahmed, der efter at
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B. 1909s bronzevindere bageste række fra venstre:
Jørgen Jensen, Gu/zar Ahmead, Per Jacobsen, Lars H. Pedersen, Flemming Da/ager, Peter Palle
Klokker, Jan Rasmussen.
Forreste række:
Jan Olsen, Sulemann Khan, Hans Kurt Lohmann, Colin Baud, Jeppe Klokker.

være lagt på jorden af Flemming Søegaard,
inden han havde markeret sig, nåede 44.
81909's anfører havde succes med sine ka
steudskiftninger. Han benyttede 6 kastere,
hvoraf kun en enkelt ikke tog et gærde.
Mesterne udøvede en bedrøvelig indsats ved
på 45 overe at score 57.
Senere kom der så sejre til nierne over AB
og Nyk.M. og dermed var fynboerne med i bil
ledet om DM'et.
B1909's fremgangsrige sæson skyldtes, at
holdet har fået bredde. Jørgen Jensen var en
god spiller i 81913, men at han kunne udvikle
sig så hurtigt i 1. division og blive hovedbow
ler og solid gærdespiller markeret med en
lodret batføring var uventet. Peter Palle Klok
ker var vendt tilbage fra sidste års sabbatår
og var pålideligheden selv. Men kaster mod
standeren ham på eller udenfor offpinden, er
det jo ikke de store ting, der sker. Men for et
hold er det altid en god ting at have en spiller,
der bliver der.
Gulzar Ahmed er så absolut ham, husarer
ne sætter pris på. Hveranden gang går det
godt, og så laver han en stor halvleg og hver
anden gang får han sig selv ud på en af de
første bolde, man tager sig til hovedet og
spørger sig selv, hvad han er med for. Hans
Kurt Lohmann har alle dage været en solid
åbner, Per Jacobsen og Flemming Dalager er
solide allroundere. Man har spinnere i Sule
man Khan og Jan Rasmussen, Jan Olsen vi
ste sig hen mod slutningen pludselig nær
mest uspillelig som kaster. Kort sagt, et hold,
der fungerede på bred basis.

Dyre tider for AB'erne
AB havde det bedre i 1980 end længe. Det var
så »slemt«, at en af holdets spillere beklagede

sig, fordi der var så mange sejre at feste for.
Det gik ud over pengepungen og læsningen.
Det var meget nemmere tidligere, da man
tabte - og gik lige hjem.
Det gik udmærket såvel med som uden
Niels Talbro, der vendte tilbage fra et eng
landsophold efter sommerferien. Thony Ha
dersland må før eller siden få sit virkelige
gennembrud - han var på vej til det i 1980.
Troels Nielsen var farlig også ved sine leg
breaks. Johan Luther blev meget anvendt
som slowmediumåbningsbowler. Han svin
gede ikke så lidt, men hans gærdespil nåede
ikke tidligere højder. Pakistaneren A. Ali spil
lede vigtige halvlege på sin måde, og den nye
anfører Jan Ribel syntes at have greb om
tropperne. Man havde ventet, at den fra
Svanholm invandrede Tom Kristensen ville
være benyttet mere som kaster efter Ole
Seier Andersens afrejse. Men Tom Kristen
sen, der på sine gode dage kan være et frem
ragende »stike weapon«, fik næsten endnu
mindre at bestille end i Svanholm.
Hos Århus er det nok mest kastningen, der
forhindrer holdet i at komme blandt medalje
tagerne. Lars Mathiesen hører til de efterhån
den mange i 1. division, der kan holde mod
standerne nede. Man så Århus mangler på
kastesiden f.eks. i den besynderlige ude
kamp mod Svanholm, hvor hjemmeholdet et
par timer før tid faktisk havde vinket farvel til
al ære det år, fordi Århus var helt ovenpå.
Århus havde på 63 overe scoret 194 for 5
(Jørn B. Andersen 73 not out og Morten
Skannerup 45 not out). Svanholm, der skulle
vinde for at bevare chancen for et DM havde
mistet 3 gærder for 25 og havde scoret så
langsomt, at man skulle holde omkring 7-8
points pr. over til sidst for at komme op. Men

Glostrups anfører Thor Jensen. De afsluttende kampe
om danmarksmestermesterskabet tog så hårdt på hans
nervesystem, så han blev forfalden til cigaretter.

efterhånden som Lars Mathiesen blev træt,
og Jørn Beier Andersen ikke havde succes,
fik Lars Hansen gang i sluggeriet. Med 101
points not out (plus Michael Peterssons 39)
molestrerede han Århus-kasterne, så Svan
holm med adskillige overe i behold nåede sit
mål. løvrigt blev kampen gennemført i et så
rædselsfuldt vejr, at der kun var en forklaring.
Sæsonen havde budt på så meget regn og så
mange udskydelser, at ingen kunne bære

Skanderborg
vandt det hele i
oprykningsspillet
Skanderborg var måske nok lidt bedrøvet
over ikke at komme med i slutspillet om me
sterskabet, men når der tænkes på de glade
timer mandskabet havde i oprykningsspillet,
hvor det blev til lutter sejre i de seks kampe,
man nåede, så var man nok ikke så kede af
det alligevel.
Det var såmænd ikke engang det til rådig
hed værende bedste Skanderborghold, der
vandt så sikkert. Uenighed om hvorvidt man
skulle bære reklame på trøjen var - såvidt det
fortælles - hovedårsagen til, at en spiller som
Erik Juul-lassen opholdt sig på 2. holdet og
Torben Stem Møllers lange 2. holds karriere
kan ej heller skyldes kvalitetsmæssige krite
rier.

Nykøbings juniorspiller Bjarne Knakkergård, der alle
rede i sit andet år som junior måtte indtage en hovedrolle
på 1. holdet.

flere. Med Århus nuværende besætning sy
nes en plads i eliten sikret i mange år.
Mindre indlysende var det, hvorfor Nyk.M.
var med i slutspillet. Morsingboerne har nu to
gange fightet sig gennem grundspillet til en
plads i slutspillet, for derefter at gøre en min
dre god figur her. Holdet led i løbet af sæso
nen en chockerende åreladning af ældre støt
tespillere, der lagde battet på hylden. Erik
Hansen, Henning Jensen, Torben Lemvig Pe-

tersen, Poul Pedersen og Peter Dahlgård
spillede ikke eller holdt op i løbet af året og
holdet bød ofte på en halv juniorbesætning.
Selvom Bjarne Knakkergård og Karl E. Poul
sen er store talenter kan man ikke forlange
urimeligheder. Claus Hansen, der var altmu
ligmand, måtte sammen med Bjarne Jensen
trække et altfor stort læs.

Jørn Steen Larsen optrådte indimellem,
utroligt at hans hårdt prøvede bentøj kunne
holde f.eks. til 21 overe mod Esbjerg.
Keld Kristensen nåede sine sædvanlige
omkrign 50-60 omkring den sædvanlige
hveranden gang og Per Rasmussens swing
bowling indbragte ham bl.a. 8 gærder for 44 i
matchen mod Chang, hvor han må siges at
være matchwinner, da han også scorede 27.
Per Rasmussen er blevet forfremmet til 5.
gærde, store fremskridt for denne spiller,
som af de fleste nok var dømt til evigt 11.
gærde - og åbningsbowler.
Der kom ikke meget ud af tilgangen fra
Horsens. Ole Schaumann holdt op efter få
kampe, og Ole Bulows batføring var simpelt
hen for sluggerbetonet til at det kunne blive til
de store halvlege mod tæt bowling.
Med 2. pladsen sikrede Esbjerg sig den bil
let til 1. division, som måtte nås før eller se
nere. Det var juniorspilleren Tim Jensen, der
åbenbarede størst stabilitet - bl.a. med 50
mod Skanderborg. men Chr. Ankersø sør
gede dog for seniorernes ære. Der kom af og

til bidrag fra de spillere, der førte sluggertra
ditonerne videre (Svend E. Ankersø og Leif
Øre), mens Mogens Seider, som man tiltro
ede en gennembrudssæson efter et år i Hu
sum, gjorde sig mere bemærket ved sin far
verige fremfærd end de store bedrifter.
Carsten Griegel havde overtaget anfører
posten og kastede mindre, end da han ikke
havde den post. Torben Jensen fik mange
overe med sine legskruere.
Chang, som alle havde tiltroet en 1. plads,
var utrolig uheldig med spillerskader. I den
sidste måned gik det ud over Jørgen Morild,
Carsten Morild og Henning Olesen - tre ho
vedkastere.
Holdet spillede i sæsonens løb fire 3-1
kampe, og i betragtning af, at der i samtlige
113 afviklede kampe i 1. og 2. division kun var
10 af denne slags, synes Chang at have en
særlig forkærlighed for det resultat. Det skyl
des måske at modstanderne var så hunde
rædde for det »stjernebestrøede hold«, at de
gik i dækning fra starten - ligesom AaB kom
ud for i sin tid. Henrik Mortensen siges at

Fortiden, der har hjulpet fremtiden frem I Esbjerg. Øverst to af de dygtige ledere, der har været med til at skabe det nye 1. divisionshold, Otto
Gade og Kurt Hansen, og nederst to af de unge spillere, der kommer til at trække læsset i mange lir fremefter Tim Jensen og Mogens Seider.
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have spillet sin næstsidste sæson. Han vil
gerne føre sit nye hold til en. topplacering
1981, før han lægger battet helt på hylden.
Om han så kan bringe det over sit hjerte at
sige farvel når det kommer til stykket, er en
anden ting. Men han får jo sine sportslige am
bitioner opfyldt et andet sted. Han er nu nået
op i den internationale klasse som håndbold
dommer, og har endda haft tid til at stå på mål
på Vadums 1. hold i fodbold. Mange ville
være lykkelige for blot lidt af det talent og
vilje, der er givet til denne usædvanlige
sportsmand.
Efter skaderne på de tre nøglespillere måt
te Henrik Mortensen kaste mere, end det vel
egentlig var tanken fra sæsonstarten. Men
han har jo prøvet det før, og kan fortsat, selv
om Torben Skov fik gærderne hurtigere.
Vi har glemt at skrive, at Chang selvfølgelig
endte på en placering, der medfører en 1. di
visionstilværelse næste år. Der var da heller
ikke et menneske, der havde regnet med, at
det kunne kikse. Sæsonen var jo et år, hvor
Henrik Mortensen skulle arbejde med det
unge Chang-materiale og gøre dem skikket til
at indtage en topplacering i 1981.
Nr. 4 - og dermed også i 1. division i 1981 blev Hjørring, som selvfølgelig havde glæde
af Klaus Buus' tilbagekomst. Bl.a. havde hol
det derved fået sig en anfører, idet det var
meget sporadisk, hvor meget 1979's anfører
Mogens Uhrskov deltog. Den lovende offspin
ner Carsten Christensen tog i 1979 med
DCF's ungdomshold til Canada, og så syntes
han åbenbart, at det kunne være nok. Han
viste sig ikke i 1980. Sådan er der så meget,
og det er ikke det hele, man synes er hverken
morsomt eller rigtigt.
Nåh, lykkeligere er det at kunne skrive om,
at Niels Chr. Elefsen forekommer fuldt resti
tueret efter den alvorlige sygdom, og både
kaster og batter på livet løs. Sammen med
Tom C. Nielsen varetog han det meste af
bowlingen, og af og til hjalp Klaus Buus med.

KB og Ringsted i 2. division
KB havde et skrækkeligt år indtil det sidste
par kampe. Det startede rigtig lovende, da
man i grundspillet var lige ved at slå Glostrup.
Men holdet mente, at det psykisk blev »knok
outet« af Svanholms fastbowlere under et 8-0
nederlag i foråret og efter denne kamp var
»punch-drukne« i lange tider. I hvert fald er
det da sjældent, at man har set magen til slat
ten indsats, som den KB ydede mod Chang,
der indledte med 208 for 6, hvoefter KB røg
for 19 og 17.
Til sidst fik KB turneringspoints ud af det
med Slagelse, AaB og Ringsted. Men da var
det for sent, og pladsen i 1. division forduftet.
Sådan set lidt uforståeligt, at det gik så ilde,
fordi kasteangrebet med Tom Hansen og Al
lan Schultz i spidsen var ubehageligere, end
det KB har haft i mange år, og den nye paki
staner M. Asif en klar forstærkning på gærde
siden. Men det er først, når man er væk, man
bliver værdsat. Henning Lystrup holdt sig
stort set et sabbatår, og hvor blev hans bow
ling dog savnet.
Ringsted måtte ligesom KB rykke ud af 1.
division. Alt var ikke vel i det sjællandske. An-

detholdet blev trukket, og flere af de bedre
spillere manglede til tider. Hvis nogle af
Ringsteds spillere tænkte lidt mere på, at
cricket skal være en fornøjelse, og i højere
grad tog livets tilskikkelser, som de kom
mer.uden at føle at alle rottede sig sammen
mod en så ville det gå bedre.
Ringsted foldede sig kun ud en gang i den
magt og vælde, der virkelig kan ligge i mand
skabet. Det gik ud over Slagelse, der led et
8-0 nederlag i en match, hvor Jan Hansen tog
ialt 12 gærder for 49. Ringsteds markspil
skulle have været fabelagtigt.
Vi er nået til AaB, der havde det svært nok
fra starten, og som fik en på sinkadusen, da
Bjarne Lund, som havde holdt sammen på
holdets gærdespil, blev sygemeldt efter som
merferien. Nu var der simpelthen ikke gærde
spil tilbage, kastningen derimod var god nok,
f.eks. var Henrik Flugel helt på toppen ved
flere lejligheder. 8 for 60 på 31 overes mod
Chang var en flot præstation, og 5 for 25, da
Slagelse var ude for 59, var heller ikke dårligt.
Men Slagelse-kampen blev alligevel AaB's
værste oplevelse - og Slagelses bedste. For
AaB kunne kun lave sølle 55 og tabte altså
med 4 points!! Og dermed nåede vi til nr. sidst
Slagelse, der nu slet ikke var kede af sæso
nen. Sidste år spillede man i 3. division og i år
med i oprykningsspillet om en plads i 1. divi
sion. Brødrene Christiansen - omend deres
form nok kunne være bedre og deres vægt
lidt mindre - kan holde mange år endnu og
Alf Sørensen bliver bedre og bedre som bow
ler. I Henning Bergh synes man omsider at
have fundet manden, der kan overtage anfø
rerjobbet efter John Steen Christensen, der til
gengæld har overtaget Erik Møllers for
mandsstol. Nu er det vigtigste for Slagelse at
få gang i ungdomsarbejdet igen. Sæsonen
var iøvrigt historisk på en anden måde. Erik
Sørensen spillede for første gang i næsten en
menneskealder ikke på 1. holdet - selvom
han såmænd udmærket havde kunnet, hvis
det havde været kvalitet og ikke alder man
ser på i sportsverdenen.

Kvalifikationsspillet

Regnen skabte
den værste
afslutning nogen
sinde
Hvad har først og fremmest Silkeborg, men
også Viborg gjort regnguderne, der kan be
grunde, at de skulle behandles så sjofelt som
i 1980!!
Det er selvfølgelig et af de spørgsmål, som
man ikke kan forvente at få svar på - i hvert
fald i denne verden - men det forekommer
relevant nok, for hvad stakkels Silkeborg
måtte lægge ryg til i år grænser til det utro
lige.

Det hele endte jo med, at Silkeborg og Glo
strup li måtte rykke ud. At Glostrup måtte
tage turen var ret så oplagt allerede i maj må
ned, hvor den ene af holdets kastere Per
Pedersen forlod klubben p.g.a. arbejde i Jyl
land,
At Silkeborg måtte ud syntes ikke indlysen
de, når man så på spillermaterialet. Men for
en klub at skulle lægge ryg til fire regnvejrs
kampe, der alle måtte spilles om, der er hård
kost. At motivere spillere til søndag efter søn
dag at komme ud på en dyngvåd cricketbane
og vente på, at det hele ikke bliver til noget al
ligevel, er svært.
Det er muligt at Silkeborg var rykket ud også efter en normal turnering, men ikke så
sikkert. Det var oplagt, at klubben havde van
skeligt med at stille sit bedste hold i alle disse
regnvejrsomkampe.
Således f.eks. i den sidste afgørende kamp
mod Viborg, der måtte spilles lørdag d. 27.
september 1980, tre uger efter normal afslut
ning. Det var et Silkeborghold uden Bjarne
Rasmussen (skadet), uden Jørgen Henriksen
og uden Erik Randløv. Hvad Bjarne Rasmus
sen - skønt hans form i 1980 ikke har været
god - betyder for Silkeborg ved enhver.
Og sådan gik der så meget i fisk for jyder
ne, der heldigvis tager cricketlivets tilskikkel
ser med godt humør. De tabte kampen til Vi
borg efter at have indledt med 87, hvorefter
Viborg lavede de fornødne points for 6 gær
der.
Det var den på papiret afgørende kamp,
men der var jo gået meget forud, hvor Silke
borg kunne have sikret sig. Men holdet havde
forfærdelige vanskeligheder med at få sine
modstandere ud. Bjarne Rasmussen kastede
og kastede, kostede ikke ret meget, men fik
næsten ingen gærder. Han blev utvivlsomt
overbowlet.
Azar Ali med sine spinnere skulle nok i
højere grad være anvendt. Nu står der 3. divi
sion på menuen for Silkeborg i 1981, en op
gave, som for langt de fleste kampes ved
kommende vil være for nem for et hold med
så mange gode spillere.
Der kom utilfredsstillende sportslige resul
tater ud af de mange omkampe. De klubber,
der var i salveten tabte, og den, der skulle
bruge points, vandt. Sådan var det næsten
hele vejen igennem. Det er indlysende, at mu
ligheden for, at det må gå sådan, er stor. Det
hold, der er i sikkerhed, har jo ikke den store
interesse i en sådan match. Selvom det fra
starten er indstillet på, at modstanderen ikke
skal have noget foræret, så bliver det ofte så
dan, at når det først begynder at blive lidt
svært, så giver det hold, der intet har på spil
hurtigt op.
Det er derfor, det er DCF's politik - som al
tid støder på protester fra de klubber, det går
ud over - at få regnvejrskampe afviklet før
turneringens ordinære afslutning, hvor chan
cen for at begge hold har noget i klemme er
langt større. Det kunne bare ikke lade sig
gøre med slutspil 111, for det hele regnede i
stykker hen mod turneringens slutning - og
også omkampene måtte afbrydes p.g.a. regn.
Slutspil III (kvalifikationsspillet) vandtes af
Herning, som var bedre end sidste år (hvor
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det endte i slutspil li). Der var nemlig kommet
tilgang af Actor Cheema fra Frem, hvis gær
despil dog kun sjældent blomstrede i det
jyske. Men Tom Jensen var blevet en bedre
spiller, først og fremmest bedre kaster, og der
er også kvalitet over holdets anden pakista
ner Fazal Querishi. Far og søn, Erling og Rene
Krogh Andersen ydede en udmærket indsats.
Det kan jo ikke kaldes en nyhed, når det gæl
der Erling, men Rene er virkelig ved at kom
me efter det. Hans energiske indsats blev be
lønnet med en englandstur på DCF's junior
hold. Hans gærdespil er determineret, og han
kunne måske udvikle sig som en god left
armslowbowler, men i den kategori har Her
ning jo allerede Freddy Sangild, så mulighe
derne er begrænset.
Den virkelig store positive overraskelse var
Fredericia. 10 af holdets 11 spillere fielder
strålende. Den 11 er Peter Østergård, man
den der har deltaget på samtlige 1. holds
kampe siden DCF's stiftelse. Men han kan
stadigvæk kaste, således leverede han mod
Viborg 31 overe (og tog 7 for 129). Godt skul
dret i den alder, og ved andre lejligheder var
hans slowbowling også af stor betydning.
Det var soliditet og vilje bag alt, hvad Fre
dericia foretog sig. Kasteangrebet blev klart
styrket, da man midt i sæsonen fik deltagelse
af »den fortabte søn« Jan Madsen, som man
lod kaste fra den ene ende det meste af tiden
med Steen Østergård fra den anden. Ikke just
opfindsomt, når man havde f.eks. Peter
Østergård gående. Den samme Jan Madsen
kunne være blevet en af dansk crickets domi
natorer.
Det kan han vel sådan set endnu, men han
foretrækker åbenbart andre ting. Jan og Kurt
Østergård gik sjældent fra banen uden en ri
melig score. Fredericia synes at have et
mandskab, der vil kunne gøre sig i divisio
nerne i mange år endnu.
Viborg var rykket ned, hvis Silkeborg havde
vundet den sidste kamp over dem. Så tæt lå
det. Det er desværre kikset lidt for Viborg i de
senere år. Flere af de meget lovende spillere,
man har opfostret, er faldet fra, men af den
lovende årgang er dog stadig Flemming
Agerskov og Carsten Kennild tilbage som
bærende. Carsten Kennild var i begyndelsen
af sæsonen så uheldig at få sine tænder be
skadiget under gærdespil, men han vendte
tilbage. En hjelm hjalp ham over skrækken.
Flemming Agerskov sled og slæbte og Patric
Joseph, der ser ud til at slå, en snes sekunder
efter bolden er røget forbi ham, lavede allige
vel mange halvlege, og skønt hans fart ikke
er, hvad den var i ungdommens vår, tager
han fortsat mange gærder. Jan Andersen la
ver sommetider mange points, og ofte få. Han
mangler såmænd bare at sortere.
Frem reddede livet ved i en regnvejrsom
kamp at slå Herning. Det betød virkelig meget
for Valbyholdet at overleve. Man håber på, at
Johan Luther vender, tilbage i 1981 - men det
ville han ikke, hvis Frem røg i 3. division. Men
at det kneb i 1980 skal ikke være nogen hem
melighed. Maboub Subhani lavede stadig
mange points, men ikke med den konstant
hed og sikkerhed som før. Kastningen var et
enormt problem. I den ene ende kunne man

8

råde over den rimeligt gode mediumbowler
Noor Mohammed, men i den anden ende
måtte man udskrive på skift Khalid Latif og
Steen Friis og ellers ty til Finn Madsen, der
virkelig har været guld værd for sin tredie
klub (efter Svanholm og AB).
Og så er vi nået til nedrykkerne. Silkeborg
er omtalt, Glostrup li havde i hovedparten af
kampene kun en enkelt trussel som kaster i
Steen Paulsen, der på gode dage kan vinde
en kamp.
Det kræver dog bistand fra den anden
ende, Den eksisterende ikke. John Svensson
blev udskrevet til tjeneste, og overraskede
sådan set positivt efter ikke at have bowlet så
mange år.
Gærdespillet var også magert. Junioren
Stig Hammerhøj gjorde pæne fremskridt,
men anfører Michael Møller havde uendelig
lidt at gøre godt med. Ingen var kede af de
graderingen, da den blev en kendsgerning.
Slet ikke kassereren, der kunne fortælle, at
Glostrup i 1980 havde rejseudgifter på 60.000
kr., hvoraf 2. holdet tog sig af broderparten.
En hård nyser for de flesteklubber. Dog ikke
for Glostrup, der takket være ugentlige ban
kospil, kan klare en sæson af den slags.

3. divison øst

Slutspillet skaffede
Køge tilbage til 2.
division

3. division øst fik en besynderlig vending, da
det hold, der en overgang ikke så ud til at
kunne skaffe sig med i slutspillet om opryk
ning, Køge, til sidst gik hen og vandt det hele.
Køge indledte sæsonen med uventede ne
derlag, der beviste holdets manglende kon
stanthed. Bl.a. var et nederlag til det - rigtig
nok meget forbedrede Roskildemandskab ingen reklame.
Havde det ikke været for en 8-0 sejr over et
af topholdene i det indledende spil Svanholm
li var Køge slet ikke kommet med i slutspillet.
Blot en 6-1 sejr havde ikke givet adgang.
Men i slutspillet var Køge ovenpå. Der sy
nes ingen tvivl om, at man i Køge har rækkens
bedste materiale, men der er heller ingen tvivl
om, at flere af holdets spillere på det grusom
ste misbruger deres muligheder. Holdet er
seriøst - af og til. Træningen foregår efter
sigende under en skrap disciplin under le
delse af Jens Jeppesen, der er konditions
specialist. Til gengæld synes optakten til
kampene ikke altid at være præget af den
store vilje. Men måske er det forkert set. Da
Hampshire for efterhånden mange år siden
vandt den engelske countyturnering havde
holdet en anfører Colin lngleby Mackenzie.
Den måde, han kørte Hampshire på, går der
fortsat skrøner om i engelsk cricket. Om Kø
ges anfører Jens Sørensen har hørt nogle af
dem - bl.a. at spillerne ikke bør gå for tidligt i
seng tør kampene - kan vi naturligvis ikke
vide.

Nåh - spøg til side. Køge har sin måde at
spille cricket på, og man kan konstatere, at
man er lykkelig ved det - og morer sig. Køge
siger åbent, at skulle det gode sociale sam
værd medføre et mindre dårligt resultat en
gang imellem, så accepterer man det.
Men man overlevede altså de dårlige resul
tater og vendte tilbage til 2. division. Klubben
har mange unge gode spillere.
Nu må det være på tide, at de bider sig fast i
2. division. Benny B. Nielsen, f.eks. burde i
langt højere grad være dominerende. Han har
både øje og også en pæn teknik. Jens Jeppe
sen er et boldtalent af Guds nåde, og kan ka
ste stort set alt. Bedst er han, når han når til
sine legskruere. Hans manglende tålmodig
hed har normalt forhindret ham i at nå mere
end halvmiddelmådige scorer. Men mon ikke
han lærer med årene. Jens Sørensen burde
sætte sin fart ned, så han undgår den dårlige
stemning, der opstår, når han kaster. Endelig
får holdet mere og mere glæde af Dennis
Sejr, hvis evner som allrounder er aldeles
åbenbare.
Køge spillede sin sidste kamp mod Nyk.F.
Køge skulle vinde denne match for at rykke
op. Blev det sejr til falstringerne havde Køge
dog endnu en mulighed, idet Køge i så fald
kunne klare sig med at vinde den udsatte
regnvejrskamp mod Svanholm li.
Men Køge fik - som beskrevet i en særskilt
artikel vedr. protester - 8 turneringspoints
udaf matchen mod Nykøbing. Køge mang
lede dog kun 28 points for at vinde en normal
1. halvleg (og havde 6 gærder i behold) da
beklagelige hændelser indtraf. I Nykøbings
halvleg på 91 førte holdets store spiller Flem
ming Søndergård an med 44 not out. Køge
nåede 63 for 4, da dommerne - efter Nykø
bing Falsters afslag på at komme ud at spille
videre p.g.a. de klimatiske forhold - tog over
liggerne.
Det var synd, at rækken skulle ende på den
måde. For indtil da havde der været meget
positivt, ikke mindst fra Nykøbing Falster,
hvorfra der efter mange års frygt og bæven
for klubbens fortsatte eksistens nu er virkelig
gode tidender. Flemming Søndergårds off
skruere og glimrende gærdespil har givet en
helt ny dimension i det falsterske spil. Jørgen
Hansens hjemkomst til barndomsbyen, Po•;:
Erik Nfelsens tilbagekomst, englæ�derens
Stephen Drivers tilrejse, alt det har gjort, at
Nyk.F. var meget alvorligt inde i opryknings
billedet. Det må være dejligt for Harry Erich
sen, Poul Jørgen Pedersen m.fl. af de ældre
spillere, at det ikke er forgæves, at de har
holdt ud.
Svanholm li bød på en cocktail af rutine i
anføreren Erling Christiansen, Bent Henrik
sen og Jørgen Nordkamp - og hertil må vel
efterhånden også medregnes Klaus Frederik
sen blandet med ungdom.
Fra denne ydedes indimellem flotte bedrif
ter af juniorerne David Olafsson, Søren Hen
riksen og Allan From. Interessant at se, hvor
når de første af dette nye kuld rykkes op på 1.
holdet.
Sidste deltager i slutspillet om oprykning
var Sorø, hvor Jørgen Eliasen vanen tro trak
et stort læs. Jørgen Sarøe bistod ham, og

store fremskridt kom fra Peter Morthorst,
som tilsyneladende med kyshånd greb chan
cen for at blive hovedbowler. Man havde nok
ventet sig mere af Alex Olsen, som har en så
nydelig batføring. På et eller andet tidspunkt
får han nu også en stor sæson.
Denne række bød også på et slutspil li, der
skulle have afgjort nedrykningen. Desværre
trak Ringsted li sig tidligt på året, og dermed
blev holdet automatisk placeret på en sidste
plads. Nu var der kun æren at spille om i slut
spil 11.
Men både Soraner, AB li og Roskilde spil
lede de slutrunden med stor interesse. Ros
kilde fortsatte med at vise sig fra sin forbed
rede side, Palle Lykke f.eks. er en god spiller
og den fra Chang indvandrede anfører An
ders Nørgård har fornuftigt tag i tingene.
Klubben fik i løbet af sæsonen et udmærket
lille hus på sin nye bane i Darup.
AB 11, der sidste år ydede en indsats, som
var lige ved at få nogle til at tabe tålmodighe
den med mandskabet, levede op til de løfter
om bod og bedring, man gav. Holdet fandt i
Ole Stenersen den rette anfører. Han er ikke
blot en glimrende skuespiller i de årlige stu
denterrevyer (han tilhører noget så fint som
Kgl. Mayestaetis acteurs), men er selv en ha
bil mand på en bane. Først og fremmest kan
han dog skabe samling et sted som AB, der
har et klientel, hvor grænserne mellem at
være "gal« og genial alle dage har været mere
udflydende end andre steder. løvrigt kunne
AB med glæde ønske Carsten Fenger vel
kommen hjem. Fenger har været U-landsfri
villig et sted i Afrika nogle år, men vil til næste
år kunne udgøre en forstærkning på 1. hol
det.
Vi har gemt Soranerne til sidst. Ikke af no
gen ond mening, men mere fordi vi ikke rigtig
kan hitte på noget nye at skrive om dem.
Frank Pearson var som sædvanlig ikke til at få
ud og sammen med Kim Schaumann et
stærkt åbningspar. Per Nørgård kan altid lave
en halvleg selv uden at se et træningsnet og
N. 0. Bjerregård kan have dage, hvor han er
uspillelig som bowler.

3. division vest

Skanderborg II
vandt med et
mulehår foran
Kerteminde
Man følte med Kerteminde, da holdet måtte
se Skanderborg li løbe af med rækkesejren i
3. division vest. For det skete på et tidspunkt,
hvor fynboerne ikke kunne stille andet op end
hændervridende håbe på, at Kolding i en om
kamp midt i september kunne lade være med
at tabe 8-0 til Skanderborg.

Det kunne Kolding ikke. Dermed vandt
Skanderborg li og vender tilbage til 2. divi
sion.
Sådan som det faldt ud, kan man måske
nok forstå, hvis Kerteminde er ærgerlige. For
det var et Kolding-hold uden adskillige af de
bedste, som lod sig løbe totalt over ende.
Når man skal overveje rimeligheden af,
hvem der vandt, er det imidlertid nødvendigt
at tage den indbyrdes kamp mellem de to
tophold med i betragtningerne. Her blev ræk
ken afgjort. Det var såmænd ikke, fordi Skan
derborgs indledende 95 var noget særligt at
skrive hjem om. Holdets "star« Erik Juul tog
sig af de 32. Men Kerteminde opfattede tilsy
neladende Torben Stern Møller som uspille
lig. På 22 overe tog han 8 gærder for 31, og
dermed var fynboerne ude for 70.
Skanderborgs rækkesejr skal hovedsage
lig tilskrives Erik Juul og Torben Stern. Selv
følgelig deltog også andre i løjerne f.eks. Jens
Kamp, Preben Juul og familien Møldrup, men
det må bekymre med hensyn til næste års 2.
divisionsstatus, at Juul og Stern i virkelighe
den er 1. holdsspillere, som - af uransagelige
grunde - spillede på et lavere hold. Er der et
2. divisionshold tilbage, der kan gøre sig ri
meligt, hvis disse to spillere deltager på det
hold, hvor de naturligt hører hjemme næste
år?
Ja, vi spørger - andre "rår«.

Kertemindes fight.
Kerteminde fightede virkelig for at indhente
det terrain, der tabtes mod Skanderborg.
Mindeværdig var sejren over Århus li. Kerte
minde skulle vinde 8-0. Det lykkedes efter
utrolige manøvrer. Århus var først 62 overe
om at lave 115, men Kertemindes åbnere
Bent Nielsen og Peter Jørgensen passerede
på sølle 15 overe. Derefter lukkede Kerte
minde. Der var tid til en 2. halvleg, hvor Århus
denne gang scorede 49 på 30 overe, hvoref
ter Kerteminde lavede dem på 8. Der var
sving i Amandas drenge, som iøvrigt havde
deltagelse af et ægtepar, nemlig såvel Peter
som Susanne Jørgensen (den sidste bedre
kendt i damecricketkredse under navnet Susanne Nielsen).
Kertemindes omkamp mod Holstebro var
heller ikke sædvanlig. Kertemindes bane er
dejlig, men umulig, når der falder regn. Op til
Holstebro-kampen stod outfielden under
vand, så det blev nødvendigt at trække stre
gen udenom pytterne og tæt ind på pitchen.
Den chance greb Bjarne Rasmussen med et
maidencentury på 106 udaf 222 for 8 lukket.
På trods af Uffe Jensens 68 fik Holstebro kun

176.
Kerteminde havde som det vil forstås en
god sæson, skønt man efterhånden har måt
tet afgive mange spillere til B1909. Til gen
gæld har man modtaget Allan lfill, den vestin
diske fastmediumkaster, hvis retning ikke al
tid er upåklagelig, men som holder en god
længde. Det er som bekendt det væsentlig
ste. Han bar Kertemindes kasteangreb sam
men med Chr. Scheffmann og Knud Larsen.
Gærdespillerne havde sjældent besvær, Bent
Nielsens statur giver ham gode muligheder
for at slå hårdt - så det gør han!!

Holstebros utrolige status
fremgang
Holstebro gjorde nærmest utrolige frem
skridt. Fra i 1979 at få den ene læsterlige
gang prygl efter den anden til i 1980 at være
et topmandskab, der indtil de sidste par
kampe lige så godt kunne være rykket op.
Hvordan går det til at et mandskab, der det
ene år er bankekød, det næste år synes nær
mest uovervindeligt? Hovedårsagen var, at
man fra sidste år kastemæssigt at være en
enmandshær bestående af Jens Peter Johan
sen nu fik Poul E. Mortensen tilbage. Referen
ten skal ikke påstå, at han nogen sinde har
set den gode hr. Mortensen bowle, eller har
erindring om, at han tidligere har været en så
dan kraft som i år. Men i hvert fald - han gjor
de det godt - og så gjorde Jens Peter Johan
sen det også bedre, fordi han havde fået en
farlig makker i den anden ende. Poul E. Mor
tensens force er, efter det oplyste, at han ev
ner at kaste swingbowling længe efter andre
dødelige er holdt op med at få bolden til at
svinge. Vor hjemmelsmand påstår, at hr.
Mortensen såmænd kunne få en gammel
karklud til at svinge. Det er muligvis at gå for
vidt, men alligevel.
John Jespersen hjalp gevaldig til med sit
rutinerede gærdespil, men stor fremgang
ydedes af folk som Uffe Jensen og Mike
Markwich. Holdet trivedes ved at have den ru
tinerede Børge Steensen som pålidelig an
fører og keeper.
B1913 lærer vi aldrig rigtig at forstå. Der sy
nes at være materiale nok til holdet til et top
hold, men det bliver tilsyneladende kun til no
get i midten af rækken. Er man generelt ikke
indstillet på at yde det lidt mere, der skal til,
og som skaffer gevinsterne?
Nåh, men i hvert fald gjorde Jørgen Hvid
kjær sin del af arbejdet og sammen med åb
ningsmakkeren Leif Jensen var der ofte gode
ting. Kastningen har altid været et problem.
Erling Hauge sled og slæbte og havde nogen
bistand af Jørgen Hvidkjær, men det var
svært. Holdet har de senere år skiftet anfører
som andre skifter sokker. I år nåede man til E.
Hussein og det siges, at have været et lykkeligt valg. I hvert fald overlevede han hele året
som anfører og det er en præstation i den
klub.
Kolding placeredes i den pæne ende af
midten. Albert Keun, Lars Peter Nielsen og
Lars H. Madsen deltes for det meste om kast
ningen. Det svækkede holdet en del, at Poul
Erik Nielsen sjældent deltog, og nægtes kan
det jo ikke, at man mangler gærdespilleren,
der laver den matchvindende halvleg.
Husum ydede mange virkelig gode præsta
tioner. Vestinderen Steven Peters var en stor
forstærkning på kastefronten. Henry Buhl
holdt sig normalt langt nede i gærdeordenen
og kastede næsten ikke. Det er hans hensigt,
at holdet efterhånden skal kunne klare sig
uden ham. Herman Alker var holdets førende.
Man havde den tilfredsstillelse, at Svend
Gerckens som den tredie indfødte Husum'er i
foreningens historie noteredes for et century
(Alker og Peter Vollbeer har scoret de to før
ste).
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Esbjerg li bestod hovedsagelig af forenin
gens ungdomsspillere. Flere af de meget lo
vende drengespillere fik ofte nydelige resulta
ter. Selvfølgelig flot, men det kunne give mere
end en antydning af at rækkens standard er
svingende.
Hos Århus savnede man Erik Madsen.
Flemming Poulsen - tidl. Nyk. M. - var klart
farligste kaster, Flemming Sønderby var an
fører, men Jørgen Morild - engang anfører
for Danmark - var også med og har forment
lig ikke undladt at blande sig.
Det gik meget bedre for Dronningborg end i
fjor, men regnen var slem ved holdet. Tre
gange måtte kampe aflyses. En pænere pla
cering kunne muligvis være nået, hvis de var
blevet spillet.
Horsens klarede sig igennem sæsonen, og
det var det væsentligste. Det stakkels hold
har jo lidt den mest brutale åreladning i dette
land. Tør man håbe på, at Ole Schaumann vil
give en hånd med til næste år, nu hvor det vi
ste sig, at det alligevel ikke havde hans inter
esse at spille i Skanderborg? Poul E. Hjorth Erik Olesens åbningsmakker i de dage, hvor
det hele var nemmere - gjorde en ihærdig
indsats.
Nyk.M. led en voldsom afgang i seniorafde
lingen i løbet af året med meget ubehagelige
følger for andetholdet, der til sidst ikke havde
meget at byde på
Endelig skal vi give Viborg li en undskyld
ning. Vi antydede i fjor i disse spalter, at vi
tvivlede på, at holdet ville gennemføre. Holdet
opfyldte sine forpligtelser til sidste dråbe - og
de øvrige hold var meget glade for at spille
mod viborgenserne, fordi der altid var points
at hente. Gærdespillet kunne det veteranpræ
gede hold endda slippe af sted med, men
kastningen evnede stort set ikke at tage et
gærde, når modstanderne havde klasse. Nu
skal man tilbage til mellemrækken igen. Det
har man ikke noget imod i Viborg, hvis holdet
vel at mærke ikke snydes for kampene af
modstanderne. Lad os håbe på at det ikke bli
ver tilfældet i fremtiden.

Mellemrækkeme

De svenske hold
svigtede igen - KB
II og Chang II i 3.
divisionerne
Den københavnsk/sjællandske mellemrække
blev desværre en slem gang rod, fordi flere
klubber svigtede. Svanholm III står på papiret
som vinder af rækken, det vil holdets spillere
utvivlsomt blive overordentlig overraskede
over at høre. ingen kunne - mens det stod på
- finde hverken hoved eller hale i turneringen.
Betydningen af, at Svanholm blev papirvinder
indskrænkes til at klubben får et papirdiplom
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på repræsentantskabsmødet. Holdet kan ikke
rydde op, fordi klubbens 2. hold allerede er i
3. division. Det kan nr. 2 KB li til gengæld. Det
vil man gerne på Peter Bangsvej, så det bliver
til en tilbagevenden til 3. divison efter et en
kelt års fravær.
Disse to hold opfyldte deres spillemæssige
forpligtelser, og det gjorde også Ishøj, der er
ved at få ganske godt greb om det på trods af
den manglende hjemmebane, og de håbløse
træningsbetingelser, der bydes dem. Det er
en fornøjelse at spille med Ishøj, der med
bringer et dejligt entusiatisk hjemmepubli
kum og som lever med i kampene på en vir
kelig positiv måde. Gærdespillet er ved at bli
ve ganske godt, derimod kniber det med
kastningen. Holdet har en ret hurtig åbnings
kaster, der imidlertid foretrækker at smide
dem op i maven eller efter hoved eller bryst
på modstanderne. Bortset fra, at det burde
standses, giver det ingen bonus, for de gri
bechancer, der opstår, er lshøjs markspillere
ikke kvikke nok til at snuppe. Kunne han styre
sin umådeholdne lyst til at kaste bumpers,
burde Ishøj allerede til næste år have en god
chance for en 1. plads.
Rækkevinderne Svanholm udmærkede sig
såmænd mest ved at stille op med 11 mand i
alle kampene. I den afgørende kamp mod KB
li ydede venstrearmsspinbowleren Thomas
Fabrin en glimrende indsats. Hans kasteform
ses ikke meget herhjemme, og han har åben
bare muligheder.
Hos KB, der nu har fået greb om 2. holdet
kom der de bedste ting fra den lovende junior
Kenneth Burridge, men også anføreren og
keeperen Keld Leo Madsen var holdet en god
mand.
JB 77 var vanskelige at bide skeer med ved
flere lejligheder, men der er tvivl om, hvorvidt
de sammenbragte børn fortsætter som klub.
JB 77 blev dannet, fordi personalet på den
engelske ambassade kunne stille et slagkraf
tigt hold. Men cricketspillerne er taget hjem,
og om JB 77 kan skrabe et hold sammen til
næste år er uvist.
Næstved stillede trofast op og modtog
mange klø med godt humør. Midt i sæsonen
overtog man Svanholms Abdur Rab Khan der tidligere også har spillet for Frem - og
han blev en klar forstærkning. Nu er den lo
vende ungdomsspiller fra KB Thjeis Eichel
flyttet til Næstved, og kan klubben få tag i
ham vil det være en god ting. Næstveds bed
ste kort i 1979 Mogens Hansen deltog des
værre ikke i 1980.
Køge li havde visse mandskabsproblemer,
og var ikke ved tidligere styrke. Bl.a. stjal før
steholdet »stjernen« Preben Feldt.
Glostrup III måtte trække sig efter at have
afviklet få kampe. Klubben har spillere nok til
tre hold, men det synes at knibe med at skra
be dem sammen. I år havde man mere end ri
geligt at gøre med at få stillet 2. holdet i 2. di
vision.
Slagelse li havde fået dette blads tidligere
redaktør Roland Wald som aktør, men det var
nu mest Erik Sørensen med bistand af John
Christensen, der gjorde sig.
Om de to svenske hold Bjerred og Lund
skal kun siges, at de ikke greb den mulighed,

de fik for at forlænge kontrakten med dansk
cricket. De udeblev fra kampe i Danmark (der
var til gengæld også danske hold, der ude
blev fra kampe i Sverige).
Man kan kun konstatere, at der simpelthen
ikke er basis for at fortsætte samarbejdet. Der
er tegn i sol og måne på at man nu omsider
tager sig sammen i Sverige og danner et
svensk cricketforbund. Der er klubber nok
til det. Det må også være det eneste rigtige.
Der kommer intet positivt ud af de to klubbers
fortsatte deltagelse i den danske mellemræk
ke.

Stor bredde hos B. 1909
B1909's andethold var helt dominerende i
kreds 32. Når holdet er bedst vil det forment
lig kunne gøre sig udmærket i 2. division, og
når det er værst er det rigeligt godt til at vinde
mellemrækkekampene næsten efter behag.
Egon Jensen er stadig superb - i hvert fald i
.de kredse - og folk som Kjeld Lyo, Jens Tjør
nehøj, Mogens Christensen m.fl. var mod
standerne for store mundfulde.
B1909 vandt, men ville ikke rykke op.
B1913 blev nr. 2 og ville således være beretti
get til en oprykningskamp mod vinderen af
kreds 33, hvis klubben ikke havde hold i ræk
ken ovenover.
Nu er det nu ikke så sikkert, at det ville
være lykker for B1913 li at rykke op. Holdet
opfylder sine forpligtelser til fulde og med
gode gedigne navne som Børge, Kurt og Kaj
Hansen og Arne Grønvig vil man altid kunne
levere nydelige præstationer i den række.
Blot synes man, at holdet misbruger en spiller
som Ib B. Hansen. Når denne udmærkede
mand endelig får lov til at være med i stedet
for at fungere som regnskabsfører, dommer
og chauffør sendes han ind sidst i gærdeor
denen og får aldrig lov til at kaste. Det er en
blodig uret, som man her må konstatere år ef
ter år overgår B1913's tidligere cricketfor
mand.
Kolding li blev anført af en mand, som bur
de kunne bore sig ind i modstandernes svag
heder. Nu er det ganske vist efterhånden et
par år siden Aage Wange Thomsen svingede
battet for første gang, men det forhindrer
ikke, at han stadig synes at være still going
strong. Knud Jessen scorede for dette mand
skab et century. Det gik ud over Fredericia li,
der utvivlsomt havde det sværest af holdene,
men også her havde man en garvet anfører i
den trivelige Knud E. Mammen, som sørgede
for, at stemningen var fin.
Endelig noterede man, at Kerteminde præ
sterede mange navne, der havde udenlandsk
klang uden at triumfere af den grund ligefrem
snublede over hinanden.

Modstanderne snød Chang
Det var ganske urimeligt, hvad Chang blev
budt på i kreds 33. Modstanderne undslog sig
ganske simpelt for at spille, når Chang havde
hjemmebane. Årsagen: dels er Chang pla
ceret ret langt fra modtanderne, Changs hold
er af en klasse, så der ikke kunne blive tale
om en lige kamp.
Holdet fik spillet så få kampe - som alle
blev vundet overlegent - at ingen af det ud-

mærkede spillermateriale fik lejlighed til at
folde sig så meget ud, at det har gjort varigt
indtryk. Intet under, at Chang griber opryk
ningen til 3. divison med kyshånd.
Esbjergs III hold, der består af overordent
lig veltjente »oldtimers«, klarede sig også
glimrende, og udgjorde ofte et bedre mand
skab end det hold, som klubben stillede op
som et andethold i 3. division.
Esbjerg fik Skanderborg til at blive meget
vred, da klubben en weekend trak sit 2. hold i
3. division mod Skanderborg, men stillede op
med sit III-hold mod Skanderborgs ditto.
Skanderborg hævdede, at man ikke kan sen
de afbud til et højere rangerende holds kamp
og stille op med et lavere rangerende hold - i
hvert fald ikke moralsk. Det sidste kan Skan
derborg have ret i, men turneringsreglemen
tet indeholder ikke bestemmelser, der forby
der Esbjergs handlemåde. Esbjerg forsvare
de sig med, at klubbens »cricketpensionister«
hverken har lyst - og ej heller længere evner
- til at spille i 3. division. Det sidste kan man
nu nok stille sig lidt tvivlende overfor.
Eilers noterede man sig, at Hovedgård nu
bæres af tidligere Horsens-spillere som
Steen Sørensen og Frank Rasmussen. Særlig
sidstnævnte er jo en farlig herre. Men vi skal
iøvrigt i år undlade at komme med flere dårli
ge vittigheder på grund af den sjældne blan
ding af topbokser og cricketspiller, han be
står af.
Hernings andethold opfyldte sine forpligtel
ser bedre end de tidligere år, selvom det fort
sat kneb. Med det gode ungdomsarbejde, der
foregår i uldbyen, må vanskelighederne ved
at stille andetholdet da snart være ovre.
Skanderborg stillede atter et 3. hold efter
nogle års fravær, og det tyder jo på bredde, at
man føler sig i stand til det. Styrken var mildt
sagt varierende, men formand Jens Erik Jen
sen forsøgte trofast at holde sammen på,
hvad der nu stillede op.
Endelig havde Silkeborg sine besværlighe
der med det andethold, der efter mange års
manglende .eksistens, atter var tilmeldt. Det
synes dog, at man hen mod sæsonens slut
ning mere eller mindre opgav. Det var heller
ikke meget kastning anfør-er N. J. Rasmussen
havde at gøre godt med.

Kerteminde ude af det gode
selskab
Hos damerne blev der spillet i to rækker - øst
og vest for Storebælt. Østpå var der spæn
ding til sidste kamp, der stod i Ringsted, hvor
AB var på besøg. Matchen blev desværre af
viklet i forfærdeligt vejr, men vandtes af AB,
der derved sikrede sig 1. pladsen. På grund
af AB's overraskende nederlag til l<øge i en af
sæsonens tørste kampe - og en senere Ring
sted-sejr over Køge - var rækken helt åben,
men med Lili Laursen i spidsen var AB'erne
alligevel en tand bedre end de øvrige.
For en, der ikke til daglig følger p+gerne, er
det overraskende at se, hvor hurtigt det
egentlig er gået med at få en rimelig kvalitet
over spillet. Trods alt er det kun ganske få år
siden damecricket startede herhjemme. Når
man ved hvor svært det er at »lave criGketspil-

lere« og særlig i den »lidt modnere alder« som
mange af dem, der startede det for et par år
siden var i, må man tage sin hat af for hvor
langt man er nået.
Vestpå var det en artig overraskelse, at in
demestrene Kerteminde, der blandt dame
crickets pionerer, ikke kom med i mester
sksabskampene i Køge, hvor de to bedste
fra hver række deltog. Kerteminde tabte i
den sidste kamp til Nykøbing Mors, hvorved
de jyske piger sikrede sig andenpladsen
efter de senere mestre Esbjerg.
Kerteminde har haft svært ved at fylde de
huller op, der fremkommer på ethvert idræts
hold, og da vanskelighederne var helt akutte
låntes nogle piger i B1913, der ikke har noget
hold tilmeldt.
Susanne Jørgensen (tidligere Nielsen) kan
strides med AB's Lili Laursen om at være
dansk damecrickets »grande dame«, men
hun havde ikke nok hjælp, da det gjaldt. Ny
købing Mors piger er vokset op på den »hår
de maner« i cricket, nemlig i drengerækker
ne. Så man kan sige, at de har fået hår på bry
stet, hvilket de viste - naturligvis kun i over
ført forstand - da det gjaldt.
Esbjerg var klart bedre end de andre. I an
fører Susanne Jensen har man nok den mest
hårdtslående damespiller herhjemme, mens
man til gengæld i Lene Slebsager - søster til
den lovende drengekaster Leif - har kasteren
med den kønneste stil og - formentlig allere
de nu - også mest generende bowling.
Skanderborg deltog for tørste gang med et
pigehold. Her kan man imidlertid med mere
ret benytte betegnelsen »damehold« for der
var i høj grad tale om spillere, der syntes det
var på tide, at de også kunne prøve at være
med i, hvad deres ægteviede har prøvet at
ødelægge familieliver med i årevis. Efter sikre
forlydender faldt eksperimentet så vellykket
ud, at man fortsætter.

»Protesten afvises, og det indbetalte depo
situm tilbagebetales ikke. Uanset de mere
teoretiske betragtninger i Svanholms frem
stilling og disses evt. rigtighed finder turne
ringsudvalget efter dommerudtalelserne at
kunne fastslå, at Svanholm ikke har overholdt
§ 5 i turneringsreglementet, hvoraf bl.a. frem
går:
Det påhviler i" alle rækker hjemmeholdet at
gøre sit yderste for, at banen er spilleklar sna
rest efter regnvejr, såvel ved kampens begyn
delse som under kampen. Herunder falder
også at medvirke til at udbedre opståede ska
der, f.eks. udfyldning af huller i pitch eller til
løb.
Turneringsudvalget har ikke ment at kunne
tillægge det betydning, at dommerne - i den
pressede situation sidst på dagen - ikke for
melt har overholdt reglerne om varsling af til
læg af tid på grund af »obstruktion«.

Regn og 20 fodboldkampe

Anledningen til ovenfor omtalte protestsag
var det rædselsfulde klima, og det var også
anledning til de to følgende protester fra
Ringsted og Nyk.F. Afgørelserne understre
ger, at det er dommerne, der har afgørelsen
af, om en kamp skal afbrydes p.g.a. regn eller
dårlige baneforhold. Cricketlovenes formule
ring er ændret på dette punkt, men det har
man tilsyneladende ikke haft opmærksom
heden henledt på overalt.
Ringsted nedlagde protest mod banefor
holdene på KB's anlæg. Klubben redegjorde i
sin protest nærmere for sine synspunkter,
herunder hvorfor man fandt det uforsvarligt at
anvende KB's anlæg til cricket. Der havde ef
ter det oplyste været spillet 20 fodboldkampe
på anlægget dagen før og det regnede før og i
et vist omfang også under kampen, således at
der var flere pauser.
Dommerne anførte imidlertid i deres svar
skrivelse, at de på intet tidspunkt fandt banen
så dårlig, at der ikke kunne spilles, og skrev
at der ikke konstateredes »klart vand« ved be. sigtigelsen. tør kampen. Outtielden '1:letegne
des som »tung« enkelte steder, men det an
førtes, at pitchen havc;le været dækket til og
var i fin stand.
Turneringsudvalget skrev i sin afgørelse
bl.a. følgende:
»Under henvisning til cricketlovens § 3 er
det alene op 'til dommerne at afgøre om ba
nen, vejret og lyset tillader spil. Af noterne til
bestemmelsen fremgår, hvad dommerne skal
lægge vægt på. Det forhold, at dommerne
ikke er ankommet 30 minutter før kampstart
ikke tilstrækkeligt til at give medhold i en
-Ingen af de nedlagte protester er
protest mod en kamps afvikling.
i 1980 kunne imødekommes
Forbundet kan i - henhold til lovene kun
Der er nedlagt tre protester i. den f_orløbne
med holde sig til dammernes vurdering af ba
sæson, men de er alle blevet afvist af turne
nens egnethed til spil. Konklusionen blev her
ringsudvalget.
efter at protesten afvistes.
Den første er tidligere omtalt i dette blad.
Nyk.F.'s protest
Det var Svanholms protest efter - og under
Den sidste af de tre protestsager gik på
kampen - mod B 1909 mod en række forhold
samme melodi. Her var blot .det forhold, at
under kampens afvikling, bl.a. at der var spil
det ene hold nægtede at spille videre under
let længere end det i reglementet fastsatte
forhold som dommerne fandt forsvarlige.
sluttidspunkt.
Nyk.F. spillede i Køge 3. divisionskamp d.
Turneringsudvalget _har i denne sag af�gt
31 /:8. Efter at Ny�.F. havde scoret 91 hayde
følgende kendelse:

Vejret kan man
ikke styre - heller
ikke få succes med
protester mod

1.1

Køge nået 63 for 4, hvorefter kampen blev
midlertidigt afbrudt p.g.a. regn kl. 15.00.
Der var diverse besigtigelser, men kl. 15,40
- hvor Køges anfører ønskede at spille, mens
Nykøbings anfører ikke ville, hvor Køges an
fører ønskede at spille, mens Nykøbings an
fører ikke ville spille - fandt dommerne for
holdene forsvarlige til spil og beordrede hol
dene til at komme igang.
Nykøbings anfører gav udtryk for, at holdet
ikke ønskede at spille sådan som forholdene
var - men nok senere hvis det blev bedre og ønskede altså ikke at efterkomme dom
merne. Dommerne gav herefter Nykøbing tre
minutter til at komme i marken. Dette skete
ikke, og dommerne tog overliggerne og er
klærede kampen for afsluttet.
Efter en beskrivelse af forholdene, her
under en præcisering af, at det støvregnede
på tidspunktet for kampens genoptagelse
samt at fire af holdets spillere bærer briller,
opregnede Nykøbing Falsters anfører Flem
ming Søndergård bl.a. følgende begrundel
ser for, at han mente, at DCF burde give hans
hold medho_ld i en protest:
1. Holdet var indstillet på at spille videre, så
snart regnen ophørte.
2. Dommerne havde ikke anvendt mulighe
den for at forlænge kampen i op til to ti
mer.

3. Der var to timer tilbage af den oprindelige
spilletid.
4. Dommerens opgave i den konkrete situa
tion havde - efter Nykøbings mening alene været at konstatere om det regnede
eller ikke regnede.
5. Dommerne og Flemming Søndergård kon
staterede at det regnede, da der diktere
des spil.

Protesten blev afvist, og det meddeltes, at
Køge blev tilkendt 8 turneringspoints p.g.a.
Nyk.F.'s uberettigede nægtelse af at spille vi
dere samt at Nyk.F. blev idømt en bøde på
300 kr. Det anføres slutteligen, at forbundet
fandt det overordentlig beklageligt, at Nyk.F.
på den måde, som det var sket, havde und
ladt at fuldføre en kamp.

Dommerne anførte i deres udtalelse, at det
regnede moderat, da kampen standsedes i
første omgang, og da fandt de forholdene
uegnet til spil. Da de 40 minutter senere dikte
rede spil støvregnede det kun, og da fandt de
ikke forholdene uforsvarlige. De anførte end
videre, at pitchen havde været tildækket un
der regnvejrspausen og at der ingen steder
stod åbent vand.
Turneringsudvalget anførte i sin afgørelse
til Nyk.F. bl.a. følgende:
»I henhold til cricketlovens § 3 er det alene
dommerne, der afgør om bane, vejr eller lys
tillader spil. Under noterne til denne lov frem
går, hvad de skal lægge vægt på. Der er intet
steds i lovene anført, at det forhold, at det
regner under en eller anden form skal medf
øre, at en kamp skal standses. Forbundet kan
herefter - jfr. lovene - kun henholde sig til
dommernes vurdering af forholdene. «

Med afgørelserne i disse sager må det vist
være slået fast med syvtommersøm - som § 3
i Love for cricket siger - at det er dommerne,
der afgør om der kan spilles. Man kan være
enig eller uenig med dommerne i et sådant
skøn, men man kan lige så lidt regne med at
få medhold i en protest mod et skøn om,
hvorvidt forholdene er egnet til spil, som
hvorvidt en ben for - dom er korrekt eller en
løbet ud - kendelse er i orden. Når dommer
nes skøn ligger indenfor de grænser, lovene
sætter for skøn så er det dem, der afgør sa
gerne.
Det kan iøvrigt fortælles, at protestdeposi
ta'er indenfor andre idrætsgrene er nogle af
de største indtægter for diverse forbund. Så
dan er det heldigvis ikke i cricket, her er tre
protester på en sæson enestående.

Dommernes skøn afgørende

U-81 - Udtagelseskampene

Et perfekt arrangement i Esbjerg dannede rammen om
U-landsholdets udtagelseskampe
22 ungdomsspillere samlede i weekenden
20-21 sept. i Esbjerg til to iagttagelseskampe.
Vejrguderne var med DCF og cricketklubben
»Vestjyden « sørgede for at arrangementet
klappede perfekt.
Rent cricketmæssigt var dagene præget af
lave scorer, nervøst gærdespil, men med til ti
der aldeles glimrende bowling og markspil.
Fra DCF's side var de 22 spillere delt op i to
hold, med Carsten Strandvig Chang og Søren
Mikkelsen, Glostrup som anfører for hvert
hold. De øvrige spillere blev så delt ud på de
to hold, således at disse tilnærmelsesvis fik
samme styrke. Ydermere blev der overfor de
to anførere indskærpet at gærdeordenen
skulle være »omvendt«, således at UK. fik lej
lighed til at se nærmere på de spillere man
var i tvivl om. En anden årsag var, at alle på
denne måde ville få en chance for at vise
deres kunnen.
Som nævnt var gærdespillet, forståeligt
nok, præget af nervøsitet og mange af de
mindre bemidlede gærdespillere kom hurtigt
til kort overfor klassebowling fra f.eks. David
Olafsson, Svanholm og Leif Slebsager, Es
bjerg.
Om lørdagen lagde Søren Mikkelsens hold
ud ved gærdet. Der var meget få lyspunkter i
halvlegen. Kun Torben Jensen, Esbjerg, med
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19p, David Olafsson, Svanholm 16 og Søren
Mikkelsen, Glostrup nåede tocifrede scorer.
Kastningen blev for Strandvigs hold varetaget
af 6 forskellige kastere, hvoraf Bjarne Knak
kergård, Nykøbing 3 for 7 på 10 overs og Leif
Slebsager, Esbjerg efterlod de bedste ind
tryk.
Markspillet var rimeligt godt, men ikke i
den klasse, man kunne forvente af blomsten
af Danmarks cricketungdom.
Gærdespillet hos Søren Mikkelsens hold
var omend muligt endnu mere nervøst og
mange »solgte « deres gærder. De tørste 5-6
gærder blev holdt i et jerngreb af glimrende
kastning fra David Olafsson 4 for 5 på 8 overs
og Dennis Olsen 2 f. 19 på 7 overs.
Først da Bj. Knakkergård og Søren Henrik
sen, Svanholm kom til gærdet fik holdet stabi
liseret halvlegen. Knakkergård spillede en
udmærket agressiv halvleg på 49, heriblandt
5 firere og 1 sekser, før han blev grebet ud af
Stig Hammerhøj, Glostrup (hans tredie greb i
halvlegen) på Nykøbings Chr. Mikkelsens
bowling. Søren Henriksen, Svanholm, som på
det seneste har udviklet sig til en solid gærde
spiller scorede 19p.
I kraft af Knakkergårds halvleg nåede hol
det op på 104p og vandt dermed matchen. Af

kasteresultater bør også nævnes Chr. Mikkel
sen 2-6 på 4 overs.
Lørdag aften underholdt spillerne sig med
at se videobånd fra World Cup finalen 1979,
og de fleste var i seng før kl. 22.
Til søndagens kamp blev der byttet om på
holdene. Denne gang startede Strandvigs
hold ved gærdet, og her så man gode takter
og rimelig teknik fra Lars Mikkelsen, Glostrup
21p, David Olafsson 23p og Bjarne Knakker
gård 31 n. o. Rene Krog Andersen, Herning
og Søren Henriksen nåede 11p.
Kastningen blev for markholdet varetaget
af Tim Jensen 2 for 11 på 7 overs. Torben
Jensen havde 3-21 på 8 overs. Kastning blev i
øvrigt de første to timer påvirket af at banen
var plaskvåd af morgenduggen. Alt i alt nåede
holdet op på 139p.
Man lagde mærke til Esbjerg-keeperen
Peer Jensen, der efter at have haft en offday
om lørdagen, virkeligt kæmpede sig op og
keepede uden byes og havde en fin stokning.
Også Flemming Jørgensen, Skanderborg vi
ste stærkt markspil og havde to gode greb.
,Mikkelsens hold åbnede med Kim Madsen,
Esbjerg og Knud Larsen, Kerteminde. Larsen
blev grebet ud i den sjette over, uden at have
scoret. Da totalen stod på 14p var der 4 mand
ude. Først da de to Esbjergdrengespillere

Holdet skal i vinterens løb køre et fastlagt
program igennem, heriblandt 4 fællestrænin
ger, hvor de to trænere Ole HUckelkamp og
Claus Hansen skal forsøge at skabe et præ
sentabelt mandskab til U-81 turneringen i
Sorø, Ringsted og Slagelse i dagene d.
22/7-5/8-81.
C.B.S.

Ungdomstandsholdets to trænere
Claus Hansen til venstre og Ole Hijcke/kamp
til højre har lagt et skrapt
vintertræningsprogram for U-81-ho/det,
men det er også nødvendigt,
hvis vi skal gøre os håb om at slippe
igennem turneringen med skindet på næsen.

Peer Jensen og Leif Slebsager blev makkere
blev halvlegen stabiliseret, og sammen hæ
vede de totalen til 35 (Peer Jensen 10).
Slebsager fortsatte de gode takter sammen
med Per Pedersen, Chang, der spillede en
fornuftig halvleg. Slebsager stod af efter 35
nydelige point ved totalen 85. Herefter var det
en smal sag for Per Pedersen 37p og K. E.
Poulsen, Nykøbing med 33p at batte sejren
hjem.
På kastesiden glædede man sig over Lars
Mikkelsen 2-4 på 8 overs, David Olafsson 1-8
og Kurt Knudsen, Esbjerg 2-14.
Efter at indtrykkene fra de to kampe havde
sat sig og efter at have studeret årets øvrige
bedrifter har U.K. udtaget følgende 14 spillere
til U-81 turneringen.
Carsten Strandvig
Chang
Per Pedersen
Chang
Jørgen Morild
Chang
Bjarne Knakkergård
Nykøbing M
Karl E. Poulsen
Nykøbing M
Leif Slebsager
Esbjerg
Peer Jensen
Esbjerg
Kurt Knudsen
Esbjerg
Dennis Olsen
Esbjerg
Tim Jensen
Esbjerg
David Olafsson
Svanholm
Søren Henriksen
Svanholm
Søren Mikkelsen
Glostrup
Lars Mikkelsen
Glostrup
Den vågne læser vil bemærke at man har lagt
en »ung linie« idet sidste års drengespillere er
med i truppen. Jørgen Morild er med som
den eneste 1. års senior. Der må højst deltage
en.
Det er vel det stærkeste ungdomshold, vi
kan mønstre for tiden, men internationalt set
har holdet sikkert en del at lade tilbage. Det
mangler nogle deciderede gærdespillere,
som bevidst kan bygge en halvleg op og et
har superbowlere, der kan fræse igennem en
udenlandsk gærdeorden.

Ikke mange havde før udtagelseskampen i Esbjerg regnet med, at disse fire spillere ville være
at finde på det endelige hold. Esbjergs Peer Jensen (øverst til venstre) og Lars Mikkelsen, Glo
strup (øverst til højre) er sammen med Esbjergs Leif Slebsager (nederst til venstre) kun dren
gespillere i 1980, mens Changs Per Pedersen (til højre) er 1. års junior, men deres præstationer
- og deres teknik - var så god, at de skubbede mere etablerede af pinden.

Nykøbing Mors fik sit femte danske juniormesterskab og
er nu på siden af finalemodstanderen Svanholm
I regn og rusk og bidende kold storm måtte
årets juniorfinale afvikles. Det foregik på neu
tral bane i Herning, og det blev Nyk.M., der
under de nærmest umenneskelige forhold løb
af med et overordentlig fortjent dansk me
sterskab. At Nyk.M. sikkert ikke var kede af,
at det blev Svanholm, der var finalemodstan
der i stedet for den forventede finalist Es
bjerg, er så en anden ting. Men Esbjerg led
nederlag i semifinalen til Svanholm, og så kan
Esbjerg nok så mange gange påberåbe sig, at
holdet har slået Nykøbing to gange i den jyd
ske juniorcup i år.
Det blev Nykøbings femte danske junior
mesterskab, og klubben - og byen-beviser
dermed, at uanset at der kan gå nogle år
»mellem snapsene« så kan der fortsat produ
ceres ungdomshold af bedste karat på Mors.
Nykøbings mesterskaberer er kommet i
årene 1956, 65, 66, 68 og så i 80 - 12 år efter
det sidste. Nykøbing kom dermed op på si
den af Svanholms fem danske juniormestre i
DCF's historie.
Disse indledende statistiske overvejelser
lige så meget fordi der ikke er så forfærdelig
meget at skrive om kampen. Den kom først
igang med små to timers forsinkelse og va
rede 65 overe afbrudt af 8-9 regnvejrspauser
med 35,4 overe til Nykøbing, som holdet
brugte til at nå 92 i, mens Svanholm var ude
på 30 overe for 57.
Kun to spillere scorede mere end 5 hos Ny
købing. Karl Ejnar Poulsen var den eneste,
der med magtfuld - omend chancebetonet batføring og mange kønne drives var i sit es
ved gærdet den dag.
Smartere markopstillinger hos Svanholm
kunne nok have forhindret nogle af hans 46,
men lige så afgørende for brøndbyholdet var
det, at man for sent fandt en kvalificeret ka
stemakker til David Olafsson.
Olafsson holdt nykøbingenserne nede fra
den ene ende og tog på sine 18 overe 6 for 22.
Men han måtte se på, at Karl E. Poulsen med
Chr. Mikkelsen (22 points) som stopklods,
som tredie gærde hævede fra fra 3 til 72.
Først da fandt anfører Olafsson frem til sit
hemmelige våben, nemlig Lars Østergård,
der med 4 for 8 på 6 overe sammen med
Olafsson sørgede for, at Nykøbing kom ud for
92.
Var bredden således ikke iøjnefaldende
hos Nykøbing kan man sige præcis det sam
me hos Svanholm. Her var det bare således,
at holdets to topscorere (Olafsson med 17 og
Søren Henriksen med 11) ikke nåede den
standard der vistes under Karl E. Poulsens
udslagsgivende halvleg.
Men der var generelt også mere »riv« i de to
kastere som Nykøbing brugte. Bjarne Knak
kergård (5 for 24) og Karl E. Poulsen (5 for 30)
havde konstant svanholmerne i vanskelighe
der, og brøndbyholdet kan langt fra beklage
sig over uheld, for de fleste af dem blev drop
pet et par gange bag gærdet. Nykøbing måtte
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Nykøbing Mors' juniorhold gav alt under markturen i det umenneskelige vejr i Herning. Møj
beskidte, men lykkelige forlader de banen, mens Svanholms anfører David Olafsson er på vej
ud for at gratulere.
fielde i rædselsfulde forhold i marken - langt
værre end dem, Svanholm havde.
Det var synd, at årets juniorfinale skulle af
vikles under et sådant vejrlig, men det var vel
bare, hvad man kunne forvente efter en så
dan sommer.
Samme historie mod Glostrup
Der var mere cricket i de to semifinaler. Nykø
bing spillede hjemme i semifinalen mod Glo
strup en kamp, der var meget lig finalen.
Også her blev holdets halvleg båret af Karl E.
Poulsen (25) og Chr. Mikkelsen (34), men se
nere kom der dog bistand fra uventet kant,
nemlig Ole Nim med 20. Nykøbing var 55
overe om at score 105 for 9, Søren Mikkelsen
bowlede 27 overe for 6 for 30, mens Lars Mik
kelsen bowlede 24 overe (1 for 47). Naturlig
vis glimrende præstationer, men kastning af
den defensive - holde nede - typ�, som
oversbegrænsede kampe hærges af.
Det havde da f.eks. været forfriskende med
en over fra den lovende offspinner Claus Sø
rensen, men det blev der ikke noget af.
Samme ensformighed fremkom under Ny
købings marktur. Bjarne Knakkergård (20
overe - 5 for 2d) og Karl Ejn. Pulsen (21,4
overe - 5 for 20) bowlede bortset fra en enkelt
over hele tiden, mens Glostrup kom ud for 52.
Kun Søren Mikkelsen med 21 kunne bide fra
sig. Det var indlysende rigtigt set fra Nykø
bings side, men det er det, man får ud af, at
lave overbegrænsning for gærdeholdet uden
samtidig at lave det for kasterne.
Esbjerg brændte sig
Esbjerg har de sidste par år været meget
overlegne mod Svanholm, når det gjaldt de
efterhånden traditionelle semifinaler mellem
de to klubber denne årgang. Det var måske
medvirkende til, at holdet ikke tog tilstrække
lig fast på opgaven, og da Esbjerg først havde

lukket Svanholm ud af sækken var det for
sent at lukke til igen.
Esbjerg indledte med 164 på 52 overe. Tim
Jensen med 69 - inden han blev godt grebet
af Thomas Fabrin - førte an. Mest bistand fik
han af anfører Torben Jensen (28). I det uva
rierede Svanholm-kasteangreb sørgede tre
bowlere af den slags, som englænderne be
tegner som »military medium« (David Olafs
son 22 overe 3 for 55, Søren Henriksen 19
overe 4 for 57 og Niels Maigård 11 overe 2 for
36) for alle boldene.
Svanholm kom håbløst bagud i scorings
tempo, særligt fordi man stort set kun kunne
parere mod Tim Jensen, der med sin høje af
levering og præcise inswingere kræver god
teknik af modstanderen. Han havde bowlet 15
overe (1 for 18), da Esbjergs anfører følte
trang til lidt variation. Men Svanholm havde
fortsat Søren Henriksen inde på dette tids
punkt (efter at drengeåbneren Ole Stoustrup
med 32 havde gjort mere end sin skyldighed),
og han var taknemmelig for det løsere stof,
der nu kom til ham. Skønt en scoringshastig
hed på henad de 7 var fornøden de sidste
mange overe, og skønt Svanholm mistede
gærder jævnt hen, lykkedes det Søren Hen
riksen med overordentlig smukt - og effektivt
spil at batte sejren hjem. Han nåede 80 not
out og blev tilsidst hjulpet af Thomas Fabrin,
der som ottende gærde sørgede for at flere
ikke blev fornødne. Svanholm scorede sine
166 for 6 på 50 overe. Et nederlag, som Es
bjerg ærgede sig grusomt over, fordi vest
jyderne følte, at manglende taktisk overblik
fra deres side blev afgørende.
Hvad man kan lære
Hvad kunne man så lære med hensyn til
fremtiden i toppen herhjemme af denne fina
lerunde. Joh, at man i mediumpacerne Bjarne
Knakkergård og Karl E. Poulsen, Nyk. M. Sø-

Esbjergs vindere af kreds 42: Stilende fra venstre: Kim Madsen, Bent Christiansen, Torben
Nøhr Jensen (anfører), Preben Jensen, Jan Kristensen og Bent Holmboe (leder). Knælende fra
venstre: Dennis Olsen, Leif Slebsager, Kurt Knudsen, Henrik Rasmussen og Jan Knudsen (kee
per).

ren Mikkelsen og Lars Mikkelsen, Glostrup
og David Olafsson, Svanholm har folk med
fremtid, at de spinnere, der vitterlig er på hol
dene stort set ikke blev brugt (Esbjerg gav
ikke sin lovende Leif Slebsager en over), og at
overbegrænsning (uanset om den så er på 55
overe) skaber en defensiv spilleform.
Om gærdespillet kan siges, at Esbjergs Tim
Jensens fine indsats mod Svanholm kun var
hvad man kunne forvente efter en fin sæson,
at Nykøbings Karl E. Poulsen kan blive en stor
spiller, at Nykøbings Bjarne Knakkergård er
ved at falde over i hitteriet, at Svanholm i Sø
rer.1 Henriksen har en spiller med et dejligt
lodret bat, som er inde i en meget positiv ud
viklingsfase, mens Glostrups Søren Mikkel
sen i sit sidste år som junior - trods sin domi
nans - har haft det væsentligt sværere end i
fjor.
Blot en af de planlagte kvartfinaler i slutrun
den blev afviklet. Hverken Kerteminde, Ring
sted eller AB stillede op i de øvrige kampe. Så
kun Esbjerg og Chang spillede. De prøvede
endog to gange, fordi første match regnede i
stykker. I den anden lagde Esbjerg ud med
242 for 9, Kim Madsen (83) og Torben Jensen
(60) førte an. Det forlød fra Esbjerg, at
Changs »star« Carsten Strandvig blev så træt
under Esbjergs enorme halvleg, at han måtte
ud på bænken at hvile i de sidste overe. Han
havde imidlertid ikke fået kræfter nok til at
batte sit hold til sejr, hans 44 var halvdelen af
Changs 88, og det slog jo ikke til.

På en taknemmelige baggrund blev det
ydet pæstationer, der kommer ind i annaler
ne. Svanholms Davis Olafsson stod for de fle
ste. Hans 71 gærder i løbet af året bringer
ham ind på en 6. plads (sammen med Henrik
Mortensen i 1958) på den liste over kastere I
juniorrækkerne, der har taget flest gærder i
en sæson. Samtidig tog han i en halvleg mod
Køge samtlige 10 gærder. Det er der ikke
mange, der har gjort. I samme halvleg ka
stede han 5 gærder ud på 5 på hinanden føl
gende bolde. Det har kun en spiller gjort før I
DCF's historie, nemlig Peter Palle Klokker
dengang han var lilleput i Kerteminde. Sam
me David Olafsson, der er en ukonstant, men
overordentlig hurtigscorende og kønt spil
lende gærdespiller, når det går for ham, la
vede også sit maidencentury med 114 not out
mod Ringsted. Svanholms Allan From Han
sen blev to gange standset kort før et century.
Mod Frem havde han scoret 96 not out og
sammen med Søren Henriksen (75 not out)
scoret 198 for O på 23 overe, og mod AB la
vede han 81 not out.
Ringsted mistede halvdelen af sin top, da
Jan Bredo efter få kampe lagde spillet på hyl
den af hensyn til sin landbrugsuddannelse. Et
meget stort tab. Derefter måtte Ole Olsen, der
desværre ikke vil være med på DCF-plan,
bære holdet. Og det gjorde han så effektivt, at
han i matchen om 2. pladsen mod et Glo
strup-hold uden Søren Mikkelsen scorede 84
not out på 25 overe ud af 106 for 2.

Forfærdende dirlig bredde
Og så til en omtale af de enkelte rækker. Her
kan det generelt siges, at man blev præsente
ret for en forfærdende svag bredde. Vi starter
østpå. Rækkevinderne Svanholm havde for
længst vundet det hele - også før kampen
mod Glostrup, der kun blev nr. 3, men som
var næstbedste hold.

Glostrups Søren Mikkelsen holdt sig som
oftest klædeligt tilbage og lod de øvrige
komme til fadet. Den solide Stig Hammerhøj
greb med iver denne mulighed for at komme
frem i lyset og sammen med drengespillerne
Lars Mikkelsen og Claus Sørensen sørgede
han som oftest for det fornødne, men det må
bekymre Glostrup at holdet i den grad var
uden bredde, at man til semifinalen i Nyk.M.

måtte grave spillere frem, som ikke havde
holdt et bat i hånden hele året.
Nr. 4 AB vandt årets formentlig mest absur
de cricketkamp. Efter at 9 AB'ere i almindelig
opløsning havde været ude for 35 og ladet
Glostrups to drengeåbnere score 44 uden
gærdetab på 8 overe vandt AB den færdige
kamp. Det gik sådan for sig, at AB i 2. halvleg
lavede 99, hvorefter Glostrup skulle ind og
klare formaliteterne. Men Jesper C. Nielsen (4
for 22) og Søren Mordhorst (4 for 20) fik Sø
ren Mikkelsen kastet ud, og efter at fire glo
strupere havde lavet 48 var alle ude for 50. En
8-1 sejr til AB, der så lige så overraskende ud
som Glostrup.
Eilers synes man nok, at AB har materiale
til noget bedre end det, der stilles op. For få
synes tilstrækkelig seriøse, synd for f.eks. de
to, der tog gærderne mod Glostrup, men
også for Birger Christiansen, en lang og rang
let kaster, der med tiden måske kan blive en
effektiv åbningsbowler på førsteholdet.
KB præsenterede Kenneth Burridige, en
spiller i fin udvikling, man noterede sig at han
f.eks. i en A-rækkekamp havde flere af Svan
holms »old stars« fra mesterholdet slemt på
krogen, men også Saqib Tasneem gjorde det
godt.
Frem overtog Bjerreds plads i juniorræk
ken, og i Karl E. Petersen, Hugo Strømskov
(88 nydelige points mod Svanholm) og i Fre
derik Christiansens har man folk af egen avl,
som hurtig ville kunne hjælpe det betrængte
seniorhold. Endelig deltog Køge uden succes.
Havde Kenneth og Matti Jacobsen og Peder
Sørensen deltaget lidt oftere havde det nok
været en anden historie.
Brugte aldrig sine bedste
Esbjerg vandt kreds 42 uden på noget tids
punkt at stille sit bedste hold. Der var så lille
bredde og kvalitet over de øvrige hold, at selv
når Esbjerg brugte drengespillerne og bat
tede i omvendt gærdeorden vandt man le
gende let 8-0. Ikke just nogen reklame for de
andre hold, men imponerende at Esbjerg
uden kvalificeret modstand fortsat kan pro
ducere så mange gode spillere. Mod 81913
lod man f.eks. to af de spillere, der besatte de
sidste pladser i gærdeordenen i finalerunden
(Jan Knudsen 83 points) og Henrik Rasmus
sen (41 points) åbne, og de scorede 138 uden
at gå, og 81913 lavede 31 og 25.
Der er i disse spalter gennem årene skrevet
så meget om Esbjergs stars, at vi tillader os at
springe over deres enegang i denne række.
Hos de øvrige hold var det småt. Kerteminde
havde Knud Larsen, der fik mest bistand af
Claus Andersen og Peter Lyø (udaf god
cricketfamilie). Knud Larsen blev iøvrigt snydt
for at tage alle 10 gærder i eh halvleg - mod
81913 snuppede han 9 - men så var der ikke
flere, og det må være en ærgerlig en. Samme
Knud er jo pokker til talent, men har måske
nok haft det for nemt - og uden kvalificerede
jævnaldrende. I hvert fald synes det, at han
ikke har arbejdet tilstrækkelig med sit gærde
spil, der teknisk set kunne være bedre.
Der var ikke mange juniorer at finde på
B1913's hold, men mandskabet stillede tro
fast op og modtog tævene i den rækkefølge,
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de kom, og når man så mødte Fredericia
kunne man selv dele lussinger ud. Fredericia
blev grusomt svigtet af en spiller som Jan
Madsen, der kunne have gjort undere, men
foretrak sporadiske optrædender på 1. holdet
og lod Lars Rasmussen, Morten Thomsen og
Kent Bjerre om at klare juniorholdet. De spil
lede rimelige kampe mod 81913 hvor Lars
Hansen gjorde sig med hjælp af Søren H. Pe
tersen.
Den gamle sang
Det er trist, at skulle skrive det samme om
kreds 43 år efter år. Den række, der engang
var juniorrækkernes slagskib og nu en håbløs
gang miskmask af et stjernehold (Nyk.M.) et
hold af god juniorklasse (Chang), et af hæ
derlig klasse (Herning) og så hold helt uden
klasse og vilje, der kun deltager sporadisk.
De to kampe mellem Chang og Nyk.M.
skulle have været rækkens klimaks, men kun
den ene blev spillet. Den klarede Nyk.M.
nemt. Changs hold er jævnthen for kleint, når
man støder på herrer som Knakkergård og
Karl E. Poulsen. Men Per Pedersen har alle
muligheder for at blive en god spiller. Retur
matchen regnede i stykker, og det var synd.
Her havde folk som Gorm Skannerup og Car
sten Strandvig haft mulighed for at fortsætte
gode takter. Hos Nykøbing muntrede Karl E.
Poulsen sig bl.a. med et century på 120 not
out på henved 35 overe mod Herning. Sam
men med Bjarne Knakkergård hævede han
fra 6 tor 2 til 167 for 3.
Herning er ved at få skik på ungdomsafde
lingen uden at man derfor kan påstå, at ju
niorholdet er, hvad man kan ønske sig. Det er
de få store, og de mange små, der præger
det. Men af de store var Rene Krog Andersen
et vigtigt kort, han gjorde sig forholdsvis
bedre på førsteholdet, hvor hans viljefaste

Svanholms finalister i kampen om junior-DM og vindere af kreds 41: StfJende fra venstre: Søren
Henriksen, Thomas Johanneson, Lars Østergård, Alan From Hansen (keeper), David O/afsson
(anf.), Niels Maigård, Henrik Thomsen (træner). Knælende: Thomas B. Jensen, Thorbjørn Wul
sten, Kenneth Hansen, Thomas Fabrin, Ole Stoustrup og Jesper Larsen.
spil kom til sin ret. Repertoiret er lidt stift, så
derfor dominerede han ikke helt så meget på
juniorplan. Den interesserede anfører Henrik
Jensen havde sine stunder ved gærdet.
Hvad angår Århus må man undre sig. Der
er gode muligheder i folk som Anders Larsen
og Anton Biehe, men hvor bliver resultaterne
at.
Om Hjørring har vi skrevet det samme så
mange gange, så i år lader vi Hjørring selv
sige det. Klubben har om juniorholdet skrevet
i et brev til forbundet: »Vi vil gerne beklage

den måde, vi har »gennemført« sæsonen på.
»Under al kritik« vil vel være rette sætning. At
give spillerne skylden er ikke helt korrekt, vi
har også haft lederproblemer, så alt i alt - en
torn i øjet«.
Ak, ja, selverkendelse er en god ting, særlig
hvis man prøver at rette hvad der er galt.

Skolefremstød i
Ålborg
AaB gjort et stort fremstød blandt skolerne i
Ålborg. Bjarne Lund Petersen har sørget for
at en række femteklasser i skolerne i nærhe
den af klubben har haft mulighed for at prøve
spillet.

Instruktørudvalget
i arbejde

Nykøbing Mors - danske juniormestre anno 1980. Holdet bestod af:
Tonny Jacobsgaard, Kim Rishøj, Chr. Mikkelsen, Karl Ejnar Poulsen, Kaj Ove Højer, Bjarne
Knakkergaard (anfører), Martin Krogh, Ole Nim, Torben Glintborg, Torben Nielsen (keeper)
og Michael Øster/und.
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Instruktørudvalget har arbejdet intenst i efte
råret med møder, planlægning af trænerkur
ser og kurser for skolelærere. Der kommer
næsten daglig henvendelser fra lærere, der er
blevet interesseret efter et mindre kursus i
Sønderjylland i sommerferien. Ole Huckel
kamp har masser af skiftligt materiale til dem.
Man er igang med at udarbejde en nærmest
genial lille lommebogslignende »instruktions
hjælp«, som kun vil blive udleveret til folk, der
kommer på kurser.

Drengerækkerne:
Chang snød de Vestjyske storfavoritter.
- og løb med drenge-DM, hvad ingen havde
ventet
Nok var det en overraskelse, at Nyk.M. løb
med junior-DM i betragtning af, at holdet i
årets tidligere kampe havde lidt nederlag til
Esbjerg, men det var dog en overraskelse af
de mindre, som ikke kan være kommet som
det store chock i det vestjyske.
At Esbjerg derimod tabte drengefinalen i
Ålborg til Chang efter at have ryddet ålborg
genserne for blot 72 points, må have været
slemt at bære.
Dermed måtte Esbjerg slippe en behagelig
årlig tilbagevendende begivenhed, der er ind
truffet siden 1976, nemlig et eller flere ung
doms-DM.
Nu kan Esbjerg dog trøste sig med, at klub
ben fortsat alligevel har en af de absolut bed
ste ungdomsafdelinger herhjemme, og da 1.
holdet samtidig sikrede sin tilbagevenden til
1. division - og man fik 5 spillere med på U-81
holdet - så var det dog alt i alt en ganske god
sæson alligevel.
Drengefinalen i Ålborg blev præget af ner
vøse gærdespillere og god kastning. Ud
slagsgivende blev formentlig Changs mark
spil. Vore kilder og det ålborgensiske hæv
der, at det er noget af det bedste, der er set
fra et drengehold.
Det var ellers ikke nogen opmuntrende
start, Chang fik. De to åbnere var ude for 2,
trediegærdet ved 19 og femtegærdet ligele
des ved 19. På dette tidspunkt kunne man
dog præsentere Bent Uldahl, der valgte den
ne match til at lave sin korte karrieres bedste
præstation (20). Mest bistand fik han af den
hårdtslående anfører Torben Klitgård, der er
Danmarks eneste hjelmklædte drengespiller.
Han nåede 17, inden »visiret« gik ned for ham.
72 blev det til, men det var points, der kræ
vede fight, for Esbjerg afleverede 51,4 overe.
Åbningsbowleren Lars Christiansen kastede
de 20 og tog 5 gærder for 18, og Kurt Knud
sen, der er en præcis ung herre, der holder
sin bowling på eller lige udenfor offpinden tog
5 for 13 på 18 overe. En pige-heltinde fra Es
bjergs dame-DM Lene Slebsager optrådte for
første gang på sit køns vegne ved en finale
om et ungdomsdanmarksmesterskab for
drenge. Hun kastede et par overe. Havde hun
været på den vindende side kunne hun altså
være blevet danmarksmester for både dren
ge og piger det samme år - og det endda
uden kønsskifteoperation i mellemtiden. Så
sandelig en hændelse af de pikante.
Nu var 72 nu slet ikke så lidt, som de lød til,
for banen var tung, men Esbjerg tog sig ikke i
agt. Det hævdes at man rumsterede rundt på
gærdesiden, for at få de hurtigtscorende ind
først - så man kunne komme tidligere hjem
og fejre gevinsten!!! Hvor vidt dette nedrige
rygte er sandt skal ikke kunne siges, men i
hvert fald gik det grueligt galt. Chang stoppe
de og greb alt, Jens Andersen (4 for 19 på 17
overe) kastede præcist og Torben Klitgård (5
for 32 på 21 overe) var rimelig hurtig. Leif

Esbjergs drengehold, der vandt den fynsk/sydjyske kreds så overlegent, men som måtte neje sig
i finalen mod Chang.
Holdet bestod af: Peer Jensen (keeper), Kurt Knudsen (anfører), Lars Christiansen, Leif Sleps
ager, Jan Jensen, Peter Hug, Kent Jensen, Jean Kristensen, S. Gaj Nielsen, Jørgen
Christensen og Martin Hansen.
Slebsager spillede vanen tro fornuftigt og lod
ret, men var ude efter 25 points, og katastro
fen indtraf, da dobbeltcenturyscoreren fra
ugen forinden, Kurt Knudsen fandt ud af, at
ingen træer vokser ind i himlen. Han blev
bowlet efter at have scoret 6, og så var der
åbent. De seks sidste esbjergensere lavede
tilsammen kun 12 points, og Esbjerg var ude
for 62 eller da man fortsat manglede 1O
points.
Jubel og glæde i Chang, der skal tilbage til
1976 siden man vandt det sidste ung
doms-DM.

Dansk rekord
I semifinalerne mødtes i den østlige vinderen
af kreds 52 Esbjerg med vinderen af kreds 51,
Svanholm. De to hold har mødt hinanden et
par gange tidligere i år med Svanholm-sejr til
følge, så den gang strygl, brøndbyholdet kun
ne tage hjem med, var dem en ubehagelig er
faring.
Det skyldtes en fabelagtig halvleg fra Es
bjergs Kurt Knudsen, der scorede 218 points
not out, heraf 13 seksere og 19 firere. Han
slog dermed den gamle drengerekord fra
1973 sat af Ole Mortensen i en finale om
drenge-DM mod Skanbderborg. Den lød på
207 not out.
Kurt Knudsens halvleg vil man huske i Es
bjerg i mange år. Han gav ikke en chance før
end ved 155, og den var svær. Hans seksere
røg himmelhøjt over sightscreenen og hans
grænseslag var perfekt ramte. Og det var stil
over det hele. Svanholmernes anfører havde
den tilsidst sine besværligheder at få nogen til
at kaste. Det hele endte jo ude i skoven.

Det var såmænd ikke fordi Svanholms start
i marken var dårlig, for de havde 3 esbjerg
folk ude for 33, men så kom Kurt Knudsen og
hele billedet vendte. 348 points for 7 gærder
på de 55 overe blev det til.
Dermed var kampen naturligvis afgjort,
men Svanholm lagde sig dog ikke ned ved
gærdet, men scorede 143 for 7, hvorefter
man måtte lukke efter 50 overe. Esbjergs
halvleg havde taget så lang tid (hente bolden
inde i skoven), at toget hjem var ved at gå.
Frank Valsted imponerede med smuk batfø
ring og god timing i løbet af sine 45, Thomas
B. Jensen (29) og Peter Hansen (25) bidrog
også. Lars Christiansen (3 for 41) oa Leif
Slebsager (4 for 47) varetog kastningen. Kurt
Knudsen holdt sig beskedent tilbage. Men
han var faktisk heller ikke nødvendig læn
gere.
Den anden semifinale stod i Holstel!>ro, hvor
Holstebro's lilleputprægede hold, der vandt
kreds 53, på forhånd var solgt til stanglakrids
mod vinderen af kreds 54 Chang, der indledte
med 180. Torben Klitgård muntrede sig med
63, Jens Andersen med 35. De samme to her
rer tog sig også af det meste af bowlingen, af
Jens Andersens 6 gærder for 14 blev de sid
ste 4 snuppet på fire på hinanden følgende
bolde. Keeper Klaus Steensen var Holstebros
topscorer med 16.
Glostrup manglede viljen
Og så til omtalen af de lokale kredse. Vi går
frem i den rækkefølge holdene placerede sig,
og begynder østpå i kreds 51, hvor Svanholm
vandt - to turneringspoint foran Glostrup.
Svanholm kunne i den sidste kamp tillade
sig at Glostrup fik 3 turneringspoints - og
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brøndbyholdet selv 1 - og det spillede man
på. Og sådan blev det, da Lars Mikkelsen
med 88 spillede en stor halvleg for Glostrup,
der dog trods alt kun fik 127 udaf anstrengel
serne. Svanholm selv spillede defensivt og
endte med 7 4 for 5 på 40 overe.
Svanholm havde gjort en mere energisk
indsats sæsonen igennem end Glostrup, der
havde opgivet sine 8-0 forsøg, når det blev
lidt svært, hvilket var ganske kendetegnende
for et Glostrup-hold med megen talent og
mindre vilje.
Rækkevindarne Svanholm havde mange
gode folk, som synes at komme på et tilpas
tidspunkt, når man betænker at klubbens nu-

Et mindeværdigt øjeblik. Knud Knudsen, Es
bjerg forlader banen og modtager med- og
modspilleres hyldest efter den største drenge
halveg i dansk crickets historie. 218 points not
out i semifinalen mod Svanholm, der ellers
skulle have noget af den bedre kastning. I
baggrunden skoven, hvor de fleste af hans 13
seksere og 19 firere blev hentet.
værende 1. divisionshold for fleres vedkom
mende snart kan blive medlemmer af Forty
Club. Keeperen Ole Stoustrup har mægtige
evner både som keeper og gærdespiller,
Frank Valsted startede i fjor, men er allerede
nu af en sådan klasse, at han falder enhver
kender i øjnene. Kun markspillet er en hin
dring for videre succes. Kenneth Hansen, der
sidste år vandt lilleput-DM for Ringsted, er
også en åbenbar mulighed, men har haft det
for nemt i sine første år på grund af sin fysik.
Peter Stoustrup var lilleput, men fik lov til at
folde sig ud med sine offspinnere på drenge
holdet, og flere af de øvrige sætter brøndby
klubben også sin lid til.
Nr. 2 Glostrup var uden bredde, men til
gengæld en kvalitetsrig top i Lars Mikkelsen,
Claus Sørensen og Steffen Langgård. Der er
rigeligt materiale til at forsyne 1. holdet med.
De fleste der kan jo holde sig på benene man
ge år endnu, så muligvis må de nævnte tre
spillere til at slås for at komme på holdet, og
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det vil så være en ny erfaring. De har haft det
for nemt i deres lilleput- og drengeår, og fal
der sammen som karklude, når det ikke går.
Ringsted blev nr. 3 og har et meget lovende
materiale. Thomas Olsen kan blive en djævle
bændt god hurtig lefthandbowler, Jens Bredo
en fin offspinner med anførertalenter, Carsten
og Torben Hansen begge gode solide folk
med evner indenfor alle spillets discipliner og
Søren Englund en snusfornuftig åbner. Hvis
bare nu denne flok kan holde sammen synes
der ingen nød i det sjællandske.
KB's spillere havde ikke samme talent som
de foran nævnte, og KB havde desuden det
handicap, at den meget lovende mediumka
ster Theis Eichel midt i sæsonen tog til Næst
ved, hvor vi håber den lokale klub får glæde
ud af ham. Men Martin Burridge udfoldede
den efterhånden ret ukendte kunst, nemlig
legspinnere, og fik en masse gærder, på
grods af at noget af KB's markspil bestod i
små børn i gummistøvler. Nu var det selvføl
gelig også vådt den den dag - men alligevel.
Martin Burridge tog 9 gærder i en halvleg
mod Køge (for 6), mens den sidste Køge
mand - som faktisk var den sidste - blev lø
bet ud. Peter Dyremose gjorde det indimel
lem også godt.
Roskilde var aldrig fuldtallige, men de der
var klarede sig fortræffeligt. Torben Clausen
både med bat og bold en mægtig positiv
overraskelse, Michael Jensen ligeså, og
keeperen Leif Nielsen en hitter med øje og
kraft. Det var folk, som man virkelig kan være
stolte over i Roskilde, hvor man ellers ikke er
forvænt med ungdomshold.
AB klarede sig fint indendørs, men det
kneb med fysikken udendørs. Kenneth Mar
tinsen burde med de muligheder, han har, i
højere grad have kunnet bære gærdesiden.
Kim Stefani og Michael Perssen var begge
handicappet af en spinkel fysik, men kan få
meget glæde ud af deres cricket - hvis ellers
ikke fodbolden - som det gælder så meget af
AB's cricket - får overhånd.
Svanholm li havde en af rækkens topsco
rere i Thomas Bjerregård Jensen af engelsk
æt, hvilket sås på hans batføring, mens de
bedste hos Køge var fra lilleputholdet.
Esbjergs sololøb
Esbjerg løb solo i kreds 52. Battede omvendt,
kastede med alle mand og vandt alligevel
8-0. Husum var næstbedst, og blev bedre ef
terhånden som sæsonen skred frem. Havde
måske klaret sig bedre end det 8-0 nederlag
man fik d. 15. maj, hvis Esbjerg-kampen hav
de ligget senere. Den anden match mellem de
to regnede i stykker.
Udover dem, vi allerede har rost andet
steds fra Esbjerg, skal .Lars Christiansen have
et positivt ord med på vejen. Også han har
fine udviklingsmuligheder, men det er svært
at komme til, når der er så mange gode.
Husum præsenterede i Hauge Møller og
Flemming Wiese spillere, der også gjorde det
udmærket i landsdrengestævnet. Efter en lille
pause uden ungdomshold har Husum virkelig
hurtig fået samling på det igen. !øvrigt også
fine ting fra Dennis Møller - tør man gætte på
en lillebroder til Hauge.

Kerteminde, der lider den mærkværdige
skæbne at optræde som ungdomsafdeling
for B1909, havde i David søn af B1909's mate
matik-professor og stilfulde gærdespiller
John Perram en ikke ueffen wicketkeeper
batsman, Henrik Hansen viste under lands
drengestævnet, at han sagtens kunne gøre
sig i godt selskab og anfører Troels Jepsens
evner synes mest at ligge i de kastemæssige.
B1913 havde i Michael Clausen en spiller,
for hvis skyld man ikke behøver tale overbe
grænsning. Han går til sagerne fra første færd
- lad falde hvad ikke kan stå er hans motto.
Naweed B. Malik var holdets førende bowler.
Endelig synes Skanderborg - trods gode
anstrengelser fra Claus Sielemann og Claus
Hansen - et stykke vej fra, hvad man kan for
vente af en klub med så fine traditioner.
Jævnbyrdighed i kreds 53.
Meningen med kreds 53 var her at samle en
række hold om hvem man vidste, at de var
præget af nybegyndere. Dermed skulle man
sikre en række jævnbyrdige kampe. Og så
dan blev det også. Det hele faldt meget posi
tivt ud, og selvom de spillere, der bar Holste
bro ikke kunne vinde den lilleputrække, hvor
de aldersmæssigt hørte til, så kunne de skaffe
Holstebro den første ungdomsgevinst i
mands minde. Selv ikke gamle folk på egnen
kan huske, hvornår Holstebro sidst har vun
det et kredsmesterskab.
Så der var naturligvis jubel, og formand
Jens Peter Johansen, der ellers har haft så
mange glæder med sit førstehold, var endnu
lykkeligere for denne bedrift. Sammen med
Mike Markwich har han bygget en ungdoms
afdeling op på et tidspunkt, hvor vi andre
følte, at Holstebro var på afgrundens rand. De
tider er nu forbi.
Søren Lund, Claus Steensen, Kaj Andersen
og Per Andersen havde deres store andel i
Holstebros gevinst, Kaj Andersen er den ene
ste, der ikke har mange drengeår endnu. Det
bliver spændende at se hvad der kommer ud
af det kuld.
Holstebro blev truet af Dronningborg, der i
Preben Svendsen, Klaws Poulsen og Thomas
Anker ofte havde sine bedste, men glemmes
skal heller ikke lilleputten Flemming Svend
sen, der vartede op med imponerede analy
ser.
I Silkeborg prioriterede man. Og det kom til
at koste nedrykning fra 2. divison. Man indså,
at lederne ikke både kunne klare at træne
selv to gange om ugen, træne drenge og lille
putter og tage ud til alle kampe - foruden at
spille 2. divisionskampene. Man skar senior
træningen ned til en gang om ugen og deltes
om ungdomsholdene. Dermed fik man skabt
stammen til en ungdomsafdeling, men det
kostede desværre en 2. divisionsplads. Lad
os håbe, at det bliver en god. investering på
langt sigt. Klubbens drengehold klarede sig
ganske hæderligt, men var lilleputpræget,
Søren Sørensen, Ole Olesen, Per Danielsen
og Johnny Jensen spillede ofte fint.
Horsens fik et drengehold igang, og det var
dejligt. Al begyndelse er svær, men mod Hol
stebro viste Bent Hansen, a, der hvert fald
ikke er noget i vejen· med øje eller slagstyrke.

I 2. halvleg scorede han på 26 overe 108 not
out.
Fra Viborg forlød det, at træner Patrick Jo
seph havde mange drenge til træning, des
værre lykkedes det kun lejlighedsvis at få
dem alle ud til kampene, og det var spredt,
hvad der dukkede op fra den kant.
Chang uden konkurrence

Chang havde det nemt i kreds 54. I Jens An
dersen har man fået lavet en spiller på et en
kelt år, der siges at være noget af det mest lo
vende, man har set i Ålborg længe. Hans faste
åbningsmakker Jan Anker Nielsen er også et
lodret bat, og Søren Nielsen, Torben Klitgård
og Jess Høgh var i høj grad medvirkende til
den rækkesejr, der senere skulle blive til et
DM.
Nykøbing havde kun to sidsteårsdrenge,
heraf var den godt bowlende anfører Carsten
Hansen den ene. Der blev budt på »godt ar
bejde« fra mange andre, bl.a. Michael Dich,
Sten Svenningsen og Torben og Chr. Nielsen.
Der er grund til at formode, at klubben vil
have et godt bud på rækkemesterskabet i
1981.
I Herning nærer man - ikke uden grund store forventninger til det yngste skud på
Krogh Andersen-stammen Michael og han
gjorde sig fint i alle spillets discipliner.
Tommy Jensen og Poul Pedersen skal træner
Sangild nu også få glæde ud af.

Ny klub er optaget
Der er igen opstået en ny klub i dansk cricket.
Den har fået navnet Nørrebros Cricket Club.
Den består foreløbig af 18 pakistanere ho
vedsagelig bosat i eller i nærheden af Nørre
bro. De har allerede længe spillet cricket i
Fælledparken på »feltfod«.
De har fået lov at deltage i den københavn
ske mellemrække i 1981. Da de formentlig
ikke når at skaffe sig en bane bliver det på
samme betingelser som f.eks. Ishøj og JB 77,
altså alle kampe på udebane. Den nye klubs
adresse er:
Pervez Akhtar, Guldbergsgade 4 8 1 , 2200,
N. Vil man telefonisk i kontakt med forenin
gen sker det til Afthab Ahmed, 01 60 71 14.

U-81 forberedelser
Forberedelserne til det hidtil største arrange
ment herhjemme, de åbne europamesterska
ber for U-hold i Sorø, Ringsted og Slagelse er
i gang. Der er nedsat en arrangementskomite
af folk fra de tre klubber og fra DCF. Forelø
big er der bevilget en pæn sum penge fra
Sorø kommune til arrangementet og til for
bedring af banen på akademiet, mens Sla
gelse har fået sin pitch lagt længere over mod
klubhusbebyggelsen, således at den i øvrigt
meget fine bane også kan få en tilfredsstil
lende størrelse.

Svanholms drengehold, der vandt kreds 51. Klubben blev dermed sjællandsmestre i drenge
rækken for 3. år i træk. Stående fra venstre: Thomas B. Jensen, Henrik Agerbæk, Klaus Ma
thiesen, Allan Maigård, Peder Hansen (anfører), Ole Stoustrup. Knælende: Kenneth Hansen,
Peter Borg, Frank Valsted, Henrik Pfaff, Peter Stoustrup.

Århus havde fået mere glæde ud af al være
i kreds 53, men klubbens præstationer tidli
gere i ungdomsrækkerne tilsagde en place
ring i den stærkere kreds 54. Desværre havde
Århus et meget nyt drengehold, der havde det
svært. Men konstateret blev det da, at Jesper

Gregersen - søn af keeper og formand Mo
gens - med tiden kan arve faderens handsker
og endog blive placeret et antal pladser hø
jere i gærdeordenen. Hjørring trak holdet. Det
havde såmænd været en større overraskelse
om Hjørring havde deltaget.

Glostrups forslag
til nyt turneringssystem
Glostrup har til samtlige �lubber udsendt forslag til hvordan klubben kunne tænke sig et nyt
pointsystem og en ny kampafviklingsform lavet. Glostrup har understreget, at forslaget ikke er
tænkt som et færdigstøbt system, men mere et diskussionsoplæg.
Forslaget er således:
60 overs pr. hold= 3 1/3 times spilletid.
Bonuspoints:
afvikles de 60 overs inden for 3 1/3 time gives
2 points
kastepoints: når man tager gærder nummer 2-4-6-8 gives der 1 points
4 points
4 points
gærdepoints: når et hold opnår scoren 50-80-120-160 gives 1 point
totalt antal bonus points
10 points
8 points
Match points: det hold der vinder kampen får
(en draw medfører at holdene deler de 8 points lige)
MAKSIMALT ANTAL POINTS I EN KAMP
18 points
Spilletid: 10.00-13.20 1. kvartleg
13.20-14.00 frokostpause
14.00-17.20 2. kvartleg
Som et eksempel hentet fra turneringen 1980, hvor det forudsættes at holdene har afviklet deres
overs inden for de 3 1/3 time, har man hentet følgende:
Skanderborg - Hjørring= 254/1O - 150/1O
Skanderborg:
Hjørring:
gærdepoints
4
gærdepoints
3
kastepoints
4
kastepoints
4
afviklingspoints
2
afviklingspoints
2
8
sejr
total
18
total
9
Det kan tilføjes med henblik på selve turneringsinddelingen, at efterhånden mener en del
klubber, at man bør have en 1. division, der spiller dobbelt (med 7-8 hold) og en 2. division øst
samt en 2. division ve�t. Det er dog ikke omtalt i Glostrups forslag.
SN
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Lilleputrækkeme:

Svanholm vandt hos de yngste
foruden hos de ældste
Årets danmarksmesters�aber i ungdoms
rækkerne blev fordelt med et til tre forskellige
klubber, hvilket jo er en god ting, derimod lidt
trist, at de tre alle var gamle kendinge. Man
trænger til en sensation, som f.eks. da Dron
ningborg i sin tid vandt junior-DM.
Finalen blev afviklet i et barskt vejr i Nyk.M.
Banen var våd og tung og putterne havde det
største besvær med at score points. Efter
flere regnvejrspauser indstilledes festlighe
derne, da Nykøbing havde lavet 17 og Svan
holm 28 for 5.
Nyk.M. vandt lodtrækningen og valgte at gå
til gærdet i håbet om at forholdene for mark
spillerne kunne blive lidt bedre op af dagen.
Det blev de nu ikke.
Det viste sig hurtigt, at det skulle blive en
sag, hvor points var en mangelvare. Nykø
bings gærdespillere kunne stort set intet stille
op overfor de to Svanholm-kastere Frank
Mathiesen og Peter Stoustrup. De kaster
begge offskruere og afleverede ialt 22,3 overe
før Nykøbing var ude. Frank Mathiesen ka
stede de 11, heraf var 1O maidens og han tog
4 gærder for 1 points. Han holdt bolden på el
ler lige udenfor offpinden, og blev bakket op
af et markspil, der fungerede. Det samme
gjaldt Peter Stoustrup, der på 11,4 overe tog
6 gærder for 9, herimellem snuppede han et
par af gærderne på helt eminente greb, som
han selv tog sig af.
Af Nykøbings 17 points var de 7 ekstra,
Lars Bo Nielsen tog sig af 5 og den garder
høje Sten Svenningsen de 4.
Det var nu heller.ikke fordi Svanholm havde
det nemt ved gærdet. Træner Jørgen Jøns
son advarede sine proselytter om at de alde
les ikke skulle føle sig sikre, selvom de havde
fået modstanderne så billigt, og det kom til at
slå til. Træner Tage Mikkelsen i Nykøbing
kunne længe fortsat håbe, fordi Svanholms
tredie gærde faldt ved samme total som Ny
købings, nemlig 13, det fjerde ved 15, men
Jan Madsen og Janni Jønsson battede forbi
og op til 28 for 5, førend man efter nok en
byge holdt definitivt inde. Kampens topscorer
blev Svanholms sydafrikaner Martin Steyn
med 6 points. Efter fire lilleputår i Danmark
kan han nu rejse hjem med sin far - den syd
afrikanske generalkonsul Naude Steyn - hvis
ankomst og optræden på Svanholms tredie
hold i sin tid vakte så stor furore, at det endte
med en sag ved DIF's amatør- og ordensud
valg. Han har iøvrigt siden åbnet for Svan
holms trediehold uden protester og at hans
søn nu kan smykke sig med titlen �dansk me
ster« kan man vel om ikke andet så betegne
som pikant.
Nykøbings bowling blev bedst varetaget af
Sten Svenningsen med 3 for 10 på 13 overe.
Det blev kun spillet en semifinale, idet
Svanholm gik direkte til slutkampen. Vinde
ren af kreds 63 Nyk.M. havde også hjemme-
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bane her og startede med at rydde vinderen
af kreds 62 Kerteminde for 41. Mr. Extra med
16 gjorde sig mest bemærket og derefter kom
Peter Nissen med 11. Lars Dahl Nielsen og
Chr. Degn tog 3 hver 3 gærder for 3 og 7. Ef
ter at de samme to herrer ved gærdet var ude
i starten for kun 3 points sørgede Steen Sven
ningsen (18 not out) og Lars Bo Nielsen (12
not out), at der fortsat var mulighed for at ska
bet kunne komme til at stå i Nykøbing. Viggo
Jensens 2 for 12 var Kerteminde mest note
ringsværdige kasteresultat.
Nykøbing uden konkurrence
I vor gennemgang af rækkerne starter vi den
ne gang i det jyske, hvor Nykøbing Mors i
kreds 63 (den nordjyske række) var helt uden
modstand. Holdet endte milevidt foran den
nærmeste Holstebro. Når Nykøbings gærde
side knækkede sammen i finalen skyldtes det
måske, at den sidste halvdel næsten aldrig
kom til fadet. Det er det evige problem med
ungdomskampe for de gode hold. I jagten på
så store sejre som muligt er det svært at få
alle aktiviseret. Når man ser kamprappor
terne igennem kan man derfor kun konsta
tere, at de tre sidsteårsputter Lars Dahl Niel
sen, Lars Bo Nielsen, Steen Svenningsen (der
af bygning har lignet en senior de sidste par
år) og Chr. Degn, der er lilleput nok et år, do
minerede.

Men Nykøbing gjorde så sandelig også no
get for bredden, for som den eneste klub i
Danmark kørte man et 2. lilleput, der klarede
sig pænt under anførsel af Karin Mikkelsen.
Holstebro gjorde sig godt på 2. pladsen og
de fleste af holdets spillere - der var med til at
vinde drengerækken kreds 53 - er ovenikø
bet lilleputter et par år mere.
Chang, der normalt har været et så godt
bud på 1. pladsen i lilleputrækken, havde ikke
noget helt godt år, vistnok fordi klubben ikke
har haft tilstrækkelige gode indendørstræ
ningsmuligheder. Anfører Ole Pedersen og
Jesper Knudsen gjorde sig mest bemærket.
Herning, der lykkeligvis nu er med på alle
fronter, var gennemsnitligt lidt yngre end de
andre, men den ældste af dem, anfører Lars
Pedersen viste dog, at der er andre ung
domsspillere end dem med efternavnet Krog
Andersen, der kan gøre sig i Herning.
Endelig deltog Viborg, men det var mere
end sporadisk.
Jævnbyrdighed i syd
Ja undskyld Esbjerg, men det er ærlig talt for
friskende, at der har været en ungdomsræk
ke, hvori klubben har været med, som man
ikke har vundet. Det gør det jo også lidt mere
interessant for Esbjerg at man har en årgang,
som ikke fra starten er den bedste, men som
man så må prøve at lave bedre.
Så må vi til gengæld se om rækkevinder Ker
teminde kan holde skansen, når Esbjergs lil
leputter får den årlige dosis cricketviden fra
overtræner Don Smith. Kort sagt en tvekamp i
årene der kommer mellem Don Smith og Poul
Juel Winther med kertemindemanden med
det forspring, at han har tropperne hele året.
Kerteminde var ikke mere ovenpå i kreds

Svanholm, der vandt DM for lilleputter. Stående fra venstre træner Jørgen Jønsson, Frank An
dersen, Jan Madsen, Frank Mathiesen, Brian Munch og Peter Stoustrup. Knælende: Jesper
Christiansen, Allan Loretzen Mickey Lund, Jens Bøhm Poulsen, Janni Jønsson og Martin Steyn.

62, end at der var tvivl om det til det sidste.
Her skulle Amandas yngste sønner vinde en
af de to hjemmekampe mod Silkeborg og
da Kerteminde vandt dem begge var sagen jo
afgjort. Anfører Carsten Larsen og Viggo Jen
sen førte an, når der var pres på.
Esbjerg blev nr. 2 og havde i Jørgen Chri
stiansen klubbens første lilleput, der lavede et
century. Det var iøvrigt bemærkelsesværdigt,
fordi Jørgen Christiansen ellers ikke var så
voldsomt dominerende. Det var såmænd i
lige så høj grad en spiller som Jørgen Ander
sen, der snuppede 9 gærder mod Skander
borg i en halvleg.
Skanderborg vandt rækken i fjor, men
kunne trods gode udfoldelser fra bl.a. Torben
Knudsen og anfører Allan Sielemann ikke
gentage bedriften. Silkeborg gjorde det pænt
med Martin Pedersen og Johnny Jensen som
»stars«, mens Århus var meget afhængig af
Jesper Gregersens bedrifter.
Svanholm havde den tilfredsstillelse at
kunne klare sig igennem - med blot et enkelt
nederlag - skønt man i den sidste halvdel
måtte stille op uden sin bedste Peter Stou
strup, der i alle spillets discipliner er i en over
ordentlig god drengeklasse. Holdet havde i
Frank Mathiesen en forfærdelig lovende off
spinner, men de senere mestre gav også ud
foldelsesmuligheder til Brian Munch, Jesper
Christiansen og Jørgen Jønssons datter
Janni, der iøvrigt også er en af Københavns
bedste i badminton i den aldersgruppe.
Køge og AB var nok lige gode, når begge
hold var i stærkeste opstilling. Men AB's ung
domsspillere har det jo med at skulle være
med i det hele, og da de bedste til cricket
også er de bedste indenfor andre idrætsgre
ne kommer sammenstødene - og her bliver
cricket jo som oftest den lille. Hvis det bliver
sådan ved, bliver der selvfølgelig ikke noget
ud af en spiller som Lars Juel Rasmussen,
men går han seriøst ind for cricket vil han
være fast mand på klubbens første hold om
føje år - med mulighed i alle spillets discipli
ner. Men spillere som Niels Kjøller, Henrik
Bjerregård (søn af Niels Ove Bjerregård i So
ranerne) og Christian Smith er også indlysen
de muligheder.
Køge rådede derimod altid over sine bed
ste, der er lilleputter et år mere. Meget tyder
på at man med Thomas Dreyer (century på
117 mod AB), Henrik Benfeldt, John Jensen
og Søren Sørensen i spidsen er favorit til næ
ste års DM.
Ringsted havde ikke mange tilbage fra sid
ste års mestre, men Jon - søn af den i bad
minton engang så kendte Bjørn Holst Chri
stensen - imponerede med storartet keeper
spil og strålende øje. Glostrup kunne stort set
deltage med samme hold i miniput- som i lil
leputrækken, så det måtte blive lidt tyndt.
Thomas Molnit fik sig dog mange pæne ka
steanalyser og Michael Naquis bat er mere
lodret end faderens.
Endelig var der så Nyk.f., der deltog ind
imellem med for gamle spillere. Men bare
det, at man igen er igang er en fin ting, og det
er dejligt at se at f.eks. en spiller som Flem
ming Søndergård har tid til at tage et nap med
i det vigtige ungdomsarbejde.

Jubel efter bedste sydlandske mønster, da et gærde er faldet i lilleputfinalen i Nykøbing Mors.
Mickey Lind falder jublende Jesper Christiansen om armene, mens Svanholm-keeperen Brian
Munch ser eftertænksom ud. Dommer Poul Zachariassen tænker bare på besværet ved at skulle
rejse gærdet igen.

Vellykket eksperiment.
På Sjælland kørte man forsøgsvis en miniput
række. Der blev spillet eight a side, således at
hvert par var inde i fire overe, uanset hvor
mange gange de gik. For hver gærdefald blev
der trukket 1 O points fra en total, der startede
ved 200. Det er helt sikkert, at miniputcricket

er kommet for at blive, og formen er sikkert
henad det rigtige. Resulaterne bør man ikke
gå så højt op i, men at AB var langt det bedste
mandskab lader dog ingen tvivl tilbage. Til
lykke til træner Birger Christiansen med en
sådan samling fine små spillere.
Nis.

Hør Pinkington, jeg synes
du sagde, at du ikke kunne spille,
fordi du skulle til din tantes begravelse . . .
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Næste VM-kvalifikationsturnering til det
endelige VM
Spørgsmålet om den ovennævnte kvalifikati
onsturnerings afholdelse blev behandlet på
møder den 13. og 16. august i London.
Møderne afholdtes i forbindelse med afhol
delse af det årlige IIC-møde, der, som man
måske kan gætte det, blev afholdt den 14. og
15. august. Om dette - altså IIC-mødet - vil der
senere i bladet »Cricket« fremkomme et refe
rat af de, set ud fra Danmarks synspunkt,
væsentligste beslutninger.
Der forelå, ihvertfald til det første møde, om
VM-kvalifikationsturnering en meget om
fangsrig dagsorden, som var udarbejdet af en
selvudnævnt komite, der stort set bestod afde
samme medlemmer, som arrangerede sidste
kvalifikationsturnering. Der er dog den for
skel, at selvom vor gamle ven, John Gardiner,
stadig er formand, og selvom vor næsten lige
så gode ven, van Rossem, stadigvæk er næst
formand, er der dog sket den forbedring, at
selve arrangementet af turneringen er over
draget til en arrangementskomite, og at arbej
det i denne komite i alt væsentligt er lagt over
på lokale engelske eksperter, herunder for
manden for Midland Cricket Clubs Associa
tion Committe J. R. Ewans samt forskellige
andre særdeles erfarne ledere.
De sidst deltagende spillere vil sikkert er
klære sig enig i, at dette vil være en stor
forbedring, idet såvel transportspørgsmål
som arrangement af kampene vil være lagt i
helt professionelle hænder.
For at tage alt det bedste først, skal jeg
yderligere nævne, at der er al mulig udsigt til,
at hvert hold denne gang får stillet sin egen
bus til rådighed, for det er jo bekendt, at det
sidste gang gav store problemer, at to hold
skulle dele en.
Men herved må det vist nok også siges, at
alle gode nyheder, set ud fra et dansk syns
punkt, er opbrugt. Der blev nemlig vedtaget
en lang række ting mod vor vilje, som forment
lig vil betyde, at det vil blive endog særdeles
vanskeligt at forestille sig, hvordan Danmark
kan deltage i næste kvalifikationsturnering til
VM.
Jeg skal i korthed nævne de væsentligste
problempunkter:
For det første vil det være et krav, for
overhovedet at kunne deltage i turneringen, at
alle skal bo på det samme hotel.
Det foreslåede hotel, som jeg har besigtiget,
er af ganske udmærket kvalitet, måske endda
bedre end det vi boede på sidst. Men et er, efter
min opfattelse, spørgsmålet om hotellets kva
litet, og noget andet er de kaserneagtige
vilkår, der vil blive tale om at leve under, når
hotellet praktisk taget udelukkende kommer
til at huse cricketspillere, og supporters når
man, som det vil fremgå senere i artiklen, skal
opholde sig der i mindst 30 dage i givet fald.
Under diskussionen om dette spørgsmål
viste der sig i øvrigt det besynderlige, at en del
asiatiske lande var af den opfattelse, at hotel-
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let var af for høj kvalitet, og at de villeforetræk
ke stadigvæk at bo på de 4-6 sengs stuer, de
havde på det hotel, de blev anvist sidst.
En anden ubehagelig ting var, som allerede
nævnt, at det blev vedtaget at turneringen
skulle strække sig fra lørdag den 12. juni 1982
til søndag den 11. juli 1982, idet de to sidste
dage - altså lørdag den 10. og søndag den 11. er afsat til finalen, og onsdag den 7. og torsdag
den 8. er afsat til semifinaler.
Da jeg går ud fra, at man deltager for at
vinde, kan det naturligvis ikke på forhånd
forudsættes, at man allerede tirsdag den 6. juli
er ude af turneringen, så det må derfor
forudsættes, som et udgangspunkt for en
beslutning, at man skal bliveellerregne med at
blive i England til og med søndag den 11. juli.
Jeg er personlig meget i tvivl om, hvorvidt
Danmark under disse omstændigheder vil
kunne stille med et acceptabelt hold.
Årsagen til den lange udstrækning af spille
perioden er den, at det nu er blevet vedtaget at
spille i to grupper og ikke som sidate år i tre.
Dette er selvsagt i sig selv en forbedring, men
medfører altså den meget længere opholds
periode. En nok så væsentlig årsag er den, at
man ikke i og omkring Birmingham mener
overhovedet at kunne stille baner til rådighed
lørdag-søndag, hvilket i alt væsentligt vil sige,
at der ikke spilles kampe bortset fra mandag,
tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, Ifølge det
foreløbige program, som jeg har modtaget vil
der derfor være en lang række fridage, som
komiteen mere eller mindre har besluttet på
vore vegne, stort set skal optages af ven
skabskampe, Man hævder, at de klubber, der
stiller baner til rådighed, og dermed selv mis
ter muligheden for at anvende dem på en eller
anden måde, skal have kompensation. Denne
kompensation er altså tænkt givet ved, at de
hold, der ikkespiller kvalifikationskampe, i de
res respektive gruppe 1 eller 2, stiller sig til rå
dighed for mere eller mindre sociale turne
ringer rundt omkring på de klubbaner,
der måtte være ledige de pågældende dage.
Dette vil altså sige, at man må regne med
indenfor den 30-dages periode eller måske
lidt mere, der er tale om, maksimalt at kunne
komme til at spille 7 kampe i sin egen runde det er i det tilfælde at alle lande, der harmulig
hed for det, deltager-hvortilkommer 2 kampe,
semifinale og finale, hvis man når så langt.
Udover disse 9 kampe, er der tale om, at der
skal spilles ikke under en 6 til 7 venskabskam
pe. Det bliver efter min opfattelse et særdeles
presset program.
Når hertil kommer de finansielle betingel
ser, som blev vedtaget, nemlig at hotellet kræ
vede, at der allerede senest en gang i slutnin
gen af januar 1981 blev indgået bindende kon
trakt om belæggelse af mindst 300 senge,
samt at forudbetaling af ihvertfald 25% af den
samlede udgift skulle ske allerede i slutningen
af 81, er jeg af den opfattelse, at vi også her

p.g.a. det ungdoms-VM, der skal afholdes her
næste år, vil komme i betydelige vanskelig
heder. Det var der i øvrigtogså en række andre
lande, især lande med valutarestriktioner, der
gjorde indsigelse imod, men vedtaget blev det
alligevel.
En anden af John Gardiner's små finesser
med direkte sigte til Danmarks selvvalgte op
holdssted sidste gang, blev det vedtaget, at al
le skulle blive til finalen, idet det uvist af hvil
ken årsag, var gjort til en betingelse, at der
skulle betales for alle de senge, som er omtalt
tidligere - altså 300 - lige til den sidste dag, u
anset om man blev der eller ej, og som John
Gardiner sagde, så kunne man jo ligeså godt
blive der.
Beklageligvis er de repræsentanter for As
sociate Members, som møder frem til disse
møder, hvor mange ting bliver afgjort, ikke
formænd for deres respektive landes Cricket
Forbund eller også er de ikke udstyret med
den tilstrækkelige magt til at kunne tage stil
ling på stedet. Dette medfører, at den reelleaf
gørelse ligger i hænderne på en række perso
ner, som har en mere ellermindrefjern tilknyt
ning til det land de repræsenterer, da de erind
lagt som repræsentanter for disse. Rent fak
tisk er det sådan, at der på årets møder kun del
tog egentlige forbundsformænd fra Danmark,
Canada Sri Lanka og Østafrika.
Dette betyder, at de i England bosatte har alt
alt for nemt ved at dominere møderne, og de
fleste af dem, der møder frem som repræsen
tanter uden at have nogen tilknytning til de re
spektive Cricket-Forbunds bestyrelse, er in
derligt ligeglade med resultatet af diskussio
nerne, blot de ikke selv kommer til at bestille
noget. Det er derfor alt for let for energiske
personer som før omtalte John Gardiner og
ligeledes for den sags skyld van Rossem, som
har hele dagen og heledøgnet til rådeighed på
forhånd at have aftalt, hvorledes løbet skal kø
res.
Uanset at jeg på årets møde - og det fremgår
også af det officielle referat - ustandseligt har
forsøgt at holde dem stangen, er dette en
mulighed. I enkelte tilfælde var Sri Lanka og
Singapore samt også i et enkelt tilfælde
Malaysia med på spøgen - det var den sidste
dag - og det medførte da også, at en enkelt fra
kvalifikations-VM i 1982, ganske ubetydelig
sag, fra sidste VM, nemlig vedrørende regn
skabet, ikke gik, som John Gardiner ville.
Jeg må derfor konkludere, at resultatet af
årets møde om næste års kvalifikationsturne
ring til VM, set ud fra et dansk synspunkt,
medførte overordentlige uheldige resultater.
E. Frou/und

Kors og bevar os
dog vel ...
Den engelske cricketverden er rystet i sin
grundvold - ja hele England er rystet. Hvis el
lers gode, gamle "Politiken« skal stå til troen
de. Og det skal den jo som regel.
I hvert fald viderebringer nævnte dagblads
London-korrespondent en uhyggelig historie
fra "The Lords«, fra testmatchen mellem Eng
land og Australien. Det regnede og regnede,
og det medførte selvfølgelig en del regnvejrs
pauser. En på et tidspunkt temmelig »svam
pet« bane medførte, at dommerne på et tids
punkt ikke havde sat kampen igang, syv timer
efter at regnen var ophørt. Det blev for meget
for et par tilskuere, der råbte uhøviske ord ef
ter de to i de hvide kitler - og endda udsatte
dem for fysisk overlast: Den ene dommer fik
en over nakken, den anden blev rusket i slip
set.
Stor ballade - ikke mindst da det gik op for
England, at de to hidsige herrer var medlem
mer af MCC. Sekretæren for den berømte
klub har nu bebudet en stor undersøgelse af
affæren, blandt andet på grundlag af TV-op
tagelser af balladen, og de formastelige vil
blive ekskluderet.
»Njor« skriver i denne forbindelse i Politi
ken:
- Men med sædernes almindelige forfald
og menigmands generelle indmøven i den
priviligerede klasses verden kan man i dag
blive medlem af MCC alene ved at betale for
det, og den slags vulgariteter skal jo give
bagslag. Som »The Times« beklagende skri
ver, så er fodboldtilskuernes banale sprog og
opførsel nu trængt ind på »The Lords« til stor
æstetisk skade for spillet.
Citat slut.
Hårde ord i september. Men historien skal
nok tages med et stænk af ironi.
d.

Evald Møller har
sagt farveI efter 30
års tjeneste
For de gamle som faldt er der ny overalt ...
Ja sådan hedder det jo i den smukke sang,
og man må så sandelig håbe, at ordene taler
sandt. Mon der findes en cricketspil/er i Jyl
land over drengealder, der ikke kender Evald
Møller. Mon der findes en person i Skander
borg og omegn, med blot den mindste tilknyt
ning til sport, der ikke ved, hvad Evald har be
tydet for cricket i Skanderborg.
I 30 år har Evald tegnet Skanderborg ledel
sesmæssigt. Af en eller anden grund ville han
ikke være formand, han betegnedes som
»sekretær«. Mere præcist burde det vel have
været »altmuligmand« - med tryk på alt mu
ligt, fra det største til det mindste. Også i
Dansk Cricket-Forbunds bestyrelse gjorde
han tjeneste en årrække. Han havde et af de
mest utaknemmelige job på denne jord, at
skaffe dommere til kampene i Jylland, og han
klarede det - guderne må vide hvordan. Tak
sigelserne kom først, da han trak sig tilbage.
Mens det stod pø. var det sø.mænd bare brok.
Sådan har det ogsø. været i hans ledelsestid i
Skanderborg. Han var der, og han ordnede
tingene, og hvis noget kiksede et sted, sø. fik
han skænd.
Nu kommer taksigelserne, for nu er han
gø.et. Efter 30 år i ledelsen har han trukket sig
tilbage. Nogle af taksigelserne kom i Silke
borg Avis, og dem bringer vi her:
Evald Møller, snart 60 år, som har viet halv
delen af sit liv til cricketsporten i Skanderborg
takkede søndag på cricketafdelingens gene
ralforsamling af for denne gang.
Evald Møller, eller som han underskriver
sig i cricketbladet og i sin tid i Demokraten

»Mr. Bernhardt« - smækker dog ikke med
dørene når han går.
Den tid han har haft i boldklubben har væ
ret en tid med en kolossal udvikling, en udvik
ling som han på mange måder har været med
til at præge. Han var med dengang det hele
foregik på markedspladsen, hvor der skulle
ryddes op efter et dyrskue, før der kunne spil
les enten fodbold eller cricket. De efterladen
skaber, dyrene lod ligge skulle fjernes først,
og dem var Evald Møller med til at fjerne.
I de senere år, hvor udviklingen er gået
stærkt omkring Vestergadeanlægget, har
Evald Møller været med hele tiden. Han har
fulgt udvidelser og byggeriet på nærmeste
hold, og selv givet en hånd med. Når det har
været mest surt, har han kunnet bande over
den ungdom, som har fået det hele for
ærende uden selv at løfte en finger, og som
ikke engang gider høre efter, når der fortæl
les om forholdene på markedspladsen. Men
alligevel, når det sure slæb har været ovre,
har Evald Møller forstået at glæde sig over et
resultat. Han er ikke bange for at sige tak til
hjælpere og bevilgende myndigheder. Han
forstår at værdsætte ting, og det er nok også
fordi rammerne er så gode, som de er, at han
ikke er så nervøs for at trække sig tilbage.
Evald Møller er stolt når der kommer gæster
til Skanderborg og priser det skønne anlæg.
Han er ikke bange for at sige at Danmarks
bedste anlæg ligger i Skanderborg - og han
mener det.
Der var mange som sagde tak til Evald Møl
ler på den sidste generalforsamling. Poul Erik
Rodding, Niels Jørgen Haurum, Egon Juul
Rasmussen og glarmester Kåe Nielsen pe
gede alle på ting i deres tid sammen med
Evald Møller. Det var et vemodigt afskeds
øjeblik, men alle glædede sig over at sige tak
til Evald Møller - og der blev klappet.

Kamp om at
komme med i
Hjørrings Cup
Der har været en fantastisk interesse for at
komme med i »Vendla Cup«, den store turne
ring, som Hjørring afholder samtidig med
U-81. Det er planen, at to hollandske, to en
gelske og to danske hold skal deltage. For at
få nogle engelske hold med lod Hjørring
stævnet omtale i en lille notits i en engelsk di
striktsavis. Det resulterede i henvendelser fra
15 engelske klubber, der gerne ville være
med. Nogle af henvendelserne var ligefrem
formet som en bøn om at blive det udvalgte
hold. Det ser virkelig ud til at Hjørring med
dette arrangement har kunnet afhjælpe et be
hov.
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Få besøg af Peter
Carroll
Den danske dommerforening er vist afgået
ved en stille død, til gengæld lever klubbens
formand Peter Carroll strålende og udfører
under DCF's auspicier, det arbejde, som
dommerforeningen skulle have lavet. Han ta
ger rundt til klubberne og gennemgår de nye
love, bl.a. har han fået et stort visuelt materi
ale fra England, der gør gennemgangen le
vende og forståelig. Alle klubber kan få besøg
af Peter Carroll. DCF betaler endda hans
rejse, hvis blot klubben inviterer de nærbo
ende klubbers medlemmer til Peter Carrolls
»optræden«.

Flere damehold på
veJ

Damecricket breder sig. Dameudvalget har
haft møde og planlagt hvad der skal ske i
1981. Klubberne vil høre nærmere om det.
Her skal blot fortælles, at man håber på nye
damehold i Herning, Holstebro og Svanholm.
Også i Glostrup er der piger, der spiller. Her
tør man dog ikke tilmelde hold uden at være
sikker på, at man også har en leder.

Resultatliste
Mesterskabsspillet

31/8. 81909-Glostrup. Intet resultat. Regn.
81909 153 for 9 (Flem. Dalager 35, Per Ja
cobsen 33, Jørgen Jensen 32, Stig Lucas 4 for
40, Steen Thomsen 4 for 43). Glostrup 3 for O.
31/8. AB (ude) over Nyk.M. med 141 p. (6-1).
AB 188 for 8 (Troels Nielsen 60+, Niels Talbro
58, A. Ahmad 44, Kaj Ove Nielsen 3 for 40).
Nyk.M. 47 (J. Luther 5 for 23, Troels Nielsen 4
for 4).
6/9. Svanholm (ude) over Glostrup med 4 g.
(6-1). Glostrup 88 (Steen Thomsen 30, Fl.
Søegaard 4 for 18, Ole Mortensen 4 for 48).
Svanholm 90 for 6 (Ole Seier Andersen 33,
Lars Hansen 25).
13-14. sept. Glostrup (ude) over 81909 med
104 p. (6-1). Glostrup 203 for 7 (J. Priis 72, St.
Thomsen 67, Jan Rasmussen 3 for 51). 81909
99 (Fl. Dalager 53, St. Thomsen 5 for 39, Stig
Lucas 4 for 46).

Oprykningsspillet
30/8. Hjørring-Ringsted, Intet spil. Regn.

14/9. Silkeborg-Fredericia. Uafgjort (3-1).
Silkeborg 194 (Bj. Rasmussen 57, A. Ali 48,
Erik Mikkelsen 34, P. Østergård 4 for 58.
Fr.cia. 128 for 7 (Kurt Østergård 31, Jan
Østergård 26+, Bent Madsen 25, Erik Mikkel
sen 3 for 32, A. Ali 3 for 39).
20/9. Silkeborg (hj.) over Glostrup li med 9 g.
(8-0). Glostrup 79 (Jørgen Nielsen 41, A. Ali 6
for 27) og 64 (Gunnar Rasmussen 6 for 25).
Silkeborg 131 for 4 (Bj. Rasmussen 95) og 14
for 1.
20/9. Frem (ude) over Herning med 7 g. (6-1 ).
Herning 121 (Tom Jensen 36, F. Querishi 26,
Noor Mohammed 5 for 41, K. Latif 4 for 21).
Frem 126 for 3 (Finn Madsen 48).
21/9. Fr.cia (hj.) over Glostrup li med 7 g.
(6-1). Glostrup li 70 (Mich. Møller 34, Jan
Madsen 4 for 31, Jan Østergård 3 for 36).
Fr.cia 75 for 3 (Kurt Østergård 34+).
27/9. Viborg (ude) over Silkeborg med 4 g.
(6-1). Silkeborg 87 (Fl. Agerskov 6 for 35, P.
Joseph 3 for 32). Viborg 92 for 6 (A. Ali 4 for
26).

31/8. Hjørring-Ringsted ( -0). Tabt af Ring
sted, der ikke stillede op.

3. division øst

DCF flytter
DCF har kontor i Idrættens Hus, men det er så
lille, at det dårligt kan bruges til andet end op
bevaringsrum for forbundets materialer. Efter
ombygningen af Idrættens Hus, der nu er
igang, og som vil komme til at koste DIF 18
mill. kr., vil DCF flytte over i den nye fløj og få
fordoblet sin plads, hvortil kommer hårdt til
trængte arkivrum i kælderen.

K valifikationsspillet
30/8. Herning-Frem. Ikke påbegyndt p.g.a.
regn.
31/8. Silkeborg-Fredericia. Ikke påbegyndt
p.g.a. regn.
31/8. Viborg (ude) over Herning med 4 st.
gærder (6-1). Herning 172 for 7 (Tom Jensen
86+, Rene Krogh Andersen 42, Flem. Ager
skov 4 for 71, C. Kennild 3 for 45). Viborg 174
for 6 (P. Joseph 54, Jan Andersen 48+, E.
Krogh Andersen 3 for 80).

31/8. Soraner-AB li. Intet resultat. Regn. AB li
116 (Jesper C. Nielsen 44, Ole Stenersen 35,
Peer Nørgård 4 for 16). Soraner 74 for O (Fr.
Pearson 37+, Hg. Henriksen 28+).
31/8. Køge-Nyk.F. Køge dømt som vinder
med turneringspointene 8-0, da Nyk. F. næg
tede at spille videre, da dommerne beordrede
dem til det. Nyk.F. 91 (F. Søndergård 44+,
Jens Sørensen 4 for 19, Jens Jeppesen 3 for
33). Køge 63 for 4 (Benny B. Nielsen 36).

3. division vest

Husk kontingentet
DCF's kasserer beder om at skyldigt kontin
gent for 1980 for det passive medlemsskab af
DCF, der medfører tilsendelse af »Cricket«
omgående tilsendes ham. Det er som be
kendt 35 kr. for medlemmer under 18 år og 70
kr. for ældre. Det er således, at restanterne
kort efter dette blads udgivelse vil blive slettet
som passive medlemmer, hvis de ikke beta
ler. Genoptagelse af leverancen af »Cricket«
vil kun ske, såfremt det skyldige kontingent
betales. DCF's girokonto er 709 43 02.
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6/9. Herning (ude) over Silkeborg med 103p.
(6-1). Silkeborg 99 (Erik Mikkelsen 35, A. Ali
26, F. Sangild 5 for 28, E. Krogh Andersen 3
for 32). Herning 202 for 7 (Tom Jensen 73,
Rene Krogh Andersen 38, F. Sangild 32+,
Erik Mikkelsen 3 for 73).
6/9. Viborg (hj.) over Fredericia med 42p.
(6-1). Viborg 201 (K. Kennild 84, Flem. Ager
skov 42, Jan Andersen 35, Peter Østergård 7
for 129.) Fredericia 159 (Steen Østergård 75,
Kurt Østergård 34, Flem. Agerskov 4 for 47,
P. Joseph 3 for 58).
13/9. Silkeborg-Viborg. Intet resultat. Regn.
Viborg 120 for 7 (Flem. Agerskov 38, Jan An
dersen 33+).

9/8. Husum (ude) over Viborg li med 1 hlvg.
og 67 p. (8-0). Viborg 47 (H. Alker 6 for 25, St.
Peters 3 for 18) og 41 (H. Alker 7 for 12). Hu
sum 155 for 8 (H. Alker 52, K. Blumenau 39,
Hans Sørensen 3 for 13).
16/8. Århus li (ude) over Viborg li med 53 p.
(6-1). Århus 11141 (E. Eyvind 34, Flem. Poul
sen 31, Jeppe Sørensen 6 for 48, Poul Peder
sen 3 for 46). Viborg 88 (Hans Sørensen 30+,
Poul Pedersen 26, Flem. Poulsen 6 for 31, E.
Eyvind 4 for 49).
30/8. Holstebro-Viborg li. Intet resultat. Regn.
Viborg 57 for 6 (P. E. Mortensen 5 for 23).
30/8. Dronningborg-Kolding. Intet spil. Regn.

31/8. Skanderborg li-Kerteminde. (6-1).
Sk.borg vandt med 25 p. Sk.borg 95 (E. Juul
32, St. Wittus 25, F. Krause 25, Chr. Scheff
mann 6 for 55, A. lfill 4 for 37). Kerteminde 70
(T. Stem 8 for 31).
31/8. Esbjerg li (ude) over Horsens med 5 g.
Horsens 93 (P. Power 45+, Lars Christiansen
6 for 36, Erik H. Petersen 3 for 16). Esbjerg 94
for 5 (H. Bådsgård 25).
6/9. Husum (hj.) over Horsens med 103 p.
( -1). Husum 207 for 3 (Sv. Gerckens 104+,
Flem. Wiese 37, H. Alker 30). Horsens 104 (J.
Åge Brønd 50, Henry Buhl 6 for 23).
6/9. Holstebro (ude) over Dr.borg med 35 p.
(6-1). Holstebro 169 (J. P. Johansen 82, V.
Poulsen 29, Lars Rytter 5 for 48) Dr.borg 134
(Chr. Boldsen 89, J. P. Johansen 5 for 47, P.
E. Mortensen 4 for 58).
7/9. Kolding-Nyk.M. ( -0). Tabt af Nyk.M., der
ikke stillede hold.

Kvinderækkerne
30/8. AB (ude) over Ringsted med 46 p. (6-1).
AB 76 for 1 (Lilli Laursen 38+, H. C. Schmidt
30+). Ringsted 30 (Lene Hansen 4 for 10).

Mesterskabsstævnet i Køge
6/9. Nyk.M. over AB med 1 g. AB 61 for 4 (Lilli
Larusen 30+). Nyk.M. 62 for 9 (K. Strømskov
4 for 11).
6/9. Esbjerg over Køge med 8 g. Køge 39 (L.
Slebsager 3 for 7). Esbjerg 40 for 2.
7/9. AB over Køge med 6 g. Køge 97 for 6
(Lone Hviid 30+). AB 98 for 3 (Lilli Laursen
30+).
7/9. Esbjerg over Nyk.M. med 35 p. Esbjerg
64. Nyk. M. 29 (Lene Slipsager 3 for 6).

7/9. Kerteminde (hj.) over Århus li med 8 g.
(8-0). Århus 115 (A. lfill 5 for 24, Knud Larsen
4 for 51) og 49 (A. lfill 3 for 1, Knud Larsen 3
for 20). Kerteminde 121 for O (Bent Nielsen
72+, Peter Jørgensen 46+) og 46 for 2.

Juniorrækkerne
Slutspil om DM
30/8. Vinder kreds 42 Esbjerg-nr. 2 i kreds 53
Chang. Intet resultat. Regn. Esbjerg 67 for 1
(Kim Madsen 30+, Tim Jensen 26+.

7/9. Sk.borg li (ude) over B1913 med 7g.
(6-1). B1913 67, E. Juul 5 for 30, T. Stem 5 for
34). Sk.borg 69 for 3.

31/8. Omkamp. Esbjerg (hj.) vandt med 154
p. Esbjerg 242 for 9 (Kim Madsen 88, Torben
Jensen 60, Dennis Olsen 38+, Jens Andersen
4 for 78, Peer Pedersen 3 for 71).

14/9. Kolding-Sk.borg li. Intet spil. regn.
14/9. Kerteminde (hj.) over Holstebro med 46
p. (6-1). Kerteminde 222 for 8 (Bjarne Ras
mussen 106, Chr. Sheffmann 41+, P. E. Mor
tensen 3 for 44). Holstebro 176 (Uffe Jensen
68, A. lfill 5 for 53, Chr. Scheffmann 4 for 62).
22/9. Sk.borg li (hj.) over Kolding med 9 g.
(8-0). Kolding 31 (T. Stem 4 for 8) og 36 (L.
Møldrup 5 for 19, Bo Jepsen 4 for 14).
Sk.borg li 33 for 2 og 37 for 1.

Mellemrækkerne
30/8. Slagelse li-KB li. Intet spil. Regn.
30/8. Køge-Glostrup ( -0). Tabt af Glostrup,
der ikke stillede hold.
31/8. Lund-JB 77. Ordinær kamp ikke gen
nemført p.g.a. vejrforholdene.
31/8. Slagelse li (hj.) over Ishøj med 5 p.
(6-1). Slagelse 105 (M. Akhtar 7 for 52, Alf
Sørensen 6 for 38, Ebbe Christiansen 3 for
21). Ishøj 100 (M. Islam 30, Alf Sørensen 6 for
38, Ebbe Christiansen 3 for 21).
30/8. Kerteminde li-Fredericia li ( -0). Tabt.
af Fr.cia, der ikke stillede hold.
6/9. B1913 li (ude) over Kolding li med 61 p.
(6-1). B1913 153 (P. Offersen 44, Peter Niel
sen 6 for 40, Lars H. Madsen 4 for 59). Kol
ding 92 (Lars H. Madsen 32, Kjeld Sejer 27,
Herluf Nielsen 3 for 15, A. Hussein 3 for 23).

Slutkampene
6/9. Vinder kreds 53 Holstebro tabte hjemme
til vinderen af kreds 54 Chang med 130 p.
Chang 180 (T. Klitgård 63, Jens Andersen 35,
Søren Nielsen 25, Laila Andersen 6 for 53, Kaj
Andersen 3 for 38). Holstebro 50 (Jens An
dersen 6 for 14, T. Klitgård 3 for 9).
7/9. Vinderen af kreds 52 Esbjerg vandt
hjemme over vinderen af kreds 51 Svanholm
med 205 points. Esbjerg 348 for 7 (Kurt Knud
sen 218+, Jean Christensen 39, H. Pfaff 3 for
56). Svanholm 143 for 7 (Frank Valsted 45,
Thomas Jensen 29, Peder Hansen 25, Leif
Slebsager 4 for 47, Lars Christiansen 3 for
41).
14/9. Finale. Chang vandt hjemme med 10 p.
over Esbjerg. Chang 72 (Kurt Knudsen 5 for
12, Lars Christiansen 5 for 18). Esbjerg 62 (L.
Slebsager 25, T. Klitgård 5 for 32, Jens An
dersen 4 for 19).

Lilleputrækkerne
28/8. Nyk.M. 1-Nyk.M. li. Intet spil. Regn.
30/8. Svanholm-Nyk.F. ( -0). Tabt af Nyk.F.,
der brugte for gamle spillere. Svanholm 57
(Thor Nielsen 3 for 0). Nyk.F. 58 for 8 (J.
Stensnæs 27).
30/8. Ringsted-AB. Intet spil. Regn.

30/8. Vinder kreds 43 Nyk.M.- nr.2 i kreds 42
Kerteminde. Nyk.M. gik videre, da Kertemin
de ikke stillede op.
30/8. Nr. 2 i kreds 41 Ringsted - nr. 3 i kreds
41 Glostrup. Glostrup gik videre, da Ringsted
ikke stillede op.
30/8. Nr. 1 i kreds 41 Svanholm - nr. 4 i kreds
41 AB. Svanholm gik videre, da AB ikke stil
lede op.
6/9. Semifinale Svanholm (ude) over Esbjerg
med 4 g. Esbjerg 164 (Tim Jensen 69, Torben
Jensen 28, Søren Henriksen 4 for 57, D.
O!afsson 3 for 58). Svanholm 166 for 6 (Søren
Henriksen 80+, Ole Stoustrup 32).
7/9. Semifinale. Nyk.M. (hj.) over Glostrup
med 53 p. Nyk.M. 105 for 9 (Chr. Mikkelsen
34, Karl E. Poulsen 25, Søren Mikkelsen 6 for
30). Glostrup 52 (Bj. Knakkergård 5 for 20,
Karl E. Poulsen 3 for 16).
13/9. Finale i Herning. Nyk. M. med 35 p. over
Svanholm. Nyk. M. 92 (Karl E. Poulsen 46, D.
Olafsson 6 for 22, Lars Østergård 4 for 8).
Svanholm 57 (Bj. Knakkergård 5 for 24, Karl
E. Poulsen 5 for 30).

31/8. Herning-Chang, Holstebro-Chang, Hol
stebro-Herning. Intet spil. Regn.
31/8. Kerteminde (hj.) over Silkeborg med 5
g. (6-1). Silkeborg 29 (Carsten Larsen 4 for 4,
Viggo Jensen 3 for 12). Kerteminde 31 for 6
(Johnny Jensen 5 for 9).
31/8. Kerteminde (hj.) over Silkeborg med 3
g. (6-1). Silkeborg 55 (Viggo Jensen 5 for 16).
Kerteminde 57 for 7 (Martin Pedersen 4 for
16).
6/9. Vinder af kreds 63 Nyk.M. (hj.) over vin
deren af kreds 62 Kerteminde med 8 g. Kerte
minde 41 (Lars Dahl 3 for 3, Chr. Degn 3 for
7). Nyk.M. 43 for 2.
13/9. Finale: Vinderen af kreds 61 Svanholm
(ude) over Nyk.M. med 5 g. Nyk.M. 17 (Peter
Stoustrup 6 for 9, Frank Mathiesen 4 forl).
Svanholm 28 for 5 (Steen Svenningsen 3 for
10).

Miniput
28/8. Svanholm-Køge ( -0). Tabt af Køge, der
ikke stillede hold.

Drengerækkerne
kreds 51

3/9. Svanholm vandt ude over AB (6-1).

7/9. Ringsted (hj.) over AB med 4 g. (6-1). AB
57 (Torben Hansen 3 for 5, Carsten Hansen 3
for 12). Ringsted 59 for 5 (Carsten Hansen
37+, Kenneth Martinsen 3 for 10).

3/9. Ringsted vandt hjemme over Glostrup
(6-1).
4/9. AB vandt ude over Glostrup. (6-1 ).
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10/9. Glostrup vandt hjemme over Svanholm
(6-1).
10/9. AB vandt ude over Køge (6-1).

Andre kampe
2/9. Køge dame (hj.) over Svanholm damer.
20/9-21/9. Juniorudtagelseskampe
bjerg.

i

Es

20/9. C. Strandvigs XI vandt over S. Mikkel
sens XI med 8 p. S. Mikkelsens XI 96 (B.
Knakkergård, Nyk. M. 3 for 7, Leif Slebsager,
Esbjerg 3 for 15). C. Strandvigs XI 104 (Bj.
Knakkergård 49, David Olafsson, Svanholm 4
for 5).
21/9. S. Mikkelsen XI vandt over C. Strand
vigs XI med 3 gærder. C. Strandvigs XI 135
(Bj. Knakkergård 31+, Torben Jensen, Es
bjerg 3 for 21). S. Mikkelsens XI 139 for 7 (Per
Pedersen, Chang 37+, Karl E. Poulsen, Nyk.
M. 33+, L. Slebsager 35).

SLUTSTILLINGERNE

Mesterskabsspillet
Svanholm ...............
Glostrup .................
B1909 ...................
AB .......................
Århus ....................
Nykøbing M. ............
Oprykningsspillet
Skanderborg ...........
Esbjerg ..................
Chang ...................
Hjørring .................
KB .......................
Ringsted ................
AaB ......................
Slagelse .................
Kvalifikationsspillet
Herning ..................
Fredericia ...............
Viborg ...................
Frem .....................
Silkeborg ................
Glostrup li ...............
3. division øst (kreds 21)
Slut I
Køge .....................
Nyk.F. ...................
Svanholm li .............
Sorø .....................
Slut li
Soraner .................
Roskilde .................
ABII .................... .
Ringsted litrukket
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10
10
10
10

10

10

50
45
40
32

10

9

6
7
6
6
7
7
7
5

36
31
24
21
21
13
12
8

10

42

10
10
10
10
10

5
6
5
6

3
4
3

40

40
35
31
14

29
20

14

16

15

11

7

5,0
4,5
4,0
3,2
3,0
0,9

6,0

4,4
4,0

3,5
3,0
1,8
1,7
1,6

4,2
4,0

4,0

3,1
3,1

1,4

5,8
3,3
2,8
2,6

3,0
2,7
2,3

3. division vest (kreds 22)
Skanderborg li .........
Kerteminde .............
Holstebro ...............
B1913 ...................
Kolding ..................
Husum ...................
Esbjerg li ................
Århus li ..................
Dronningborg ..........
Horsens .................
Nyk.M.11 .................
Viborg li .................

10
10
9
9
9
9
9
9
8
10
10
9

64
63
44
34
29
30
27
23
17
18
18
7

6,4
6,3
4,8
3,7
3,6
3,3
3,0
2,5
2,1
1,8
1,8
0,7

Mellemrækken øst (kreds 31)
Svanholm III ............
6
KBII .....................
5
JB 77 ....................
7
Slagelse li ...............
6
Køge ll ...................
7
I shøj .....................
6
Bjerred ..................
6
Lund .....................
4
Næstved ................
7
GlostrupIII trukket

30
22
30
23
26
16
13
8
3

5,0
4,4
4,2
3,8
3,7
2,6
2,1
2,0

52
35
22

6,5
5,0
3,1
1,6
0,5

Mellemrækken midt (kreds 32)
B1909 li .................
8
B1913 11 .................
7
Kolding li ................
7
Kerteminde li ...........
6
Fredericia li .............
8
Mellemrækken vest (kreds 33)
Chang li .................
4
Esbjerg li ................
9
Herning li................
8
Hovedgård . .............
7
Skanderborg III .........
7
Silkeborg li..............
6
Kvinderækkerne
Østkredsen (kreds 34)
AB .......................
Køge .....................
Ringsted ................
Bjerred trukket
Vestkredsen (kreds 35)
Esbjerg ..................
Nyk.M. ....................
Kerteminde .............
Skanderborg ...........

4
4
4

10

4

24
51
21
20
4

3

19
14

9

6
6
6
6

31
26
21
6

2

0,4

6,0
5,6
2,8
2,8
0,5
0,5

4,7
3,5
2,2

5,1
4,5
3,5

1,0

Slutspil
· Esbjerg ..................
Nyk.M. ...................
AB .......................
Køge .....................

2

12
7

2
2

2

6,0
3,5
3,5
1,0

Juniorrækkerne
Kreds 41
Svanholm ...............
Ringsted ................
Glostrup .................
AB .......................
Frem .....................
KB .......................

6
6
6
5
4
5

43
29
29
15
8
7

7,1
4,8
4,8
3,0
2,0
1,4

44

7,3
6,0
2,4
0,5

Kreds 42
Esbjerg ..................
Kerteminde .............
B1913 ...................
Fredericia ...............

6

6
9
8

7

36
22
4

Kreds 43
Nyk.M.I .................
Chang ...................
Herning ..................
Århus ....................
Hjørring .................
Nyk.M. litrukket

5
5
6
5
6

36
27
19

7
1

1,4

7
7
7
7
7
7
7

7

45
43
31
24
18
16
14
8

6,4
6,1
4,4
3,5
2,5
2,2
2,0

Kreds 52
Esbjerg ..................
Husum ...................
B1913 ...................
Kerteminde .............
.Skanderborg ...........

6
6
8
5
5

46
25
24
14
2

7,6

Kreds 53
Holstebro
Dronningborg ..........
Silkeborg ................
Horsens .................
Viborg ...................

8
6
5
7
5

39
26
22

6,5
4,3
2,7

Drengerækkerne
Kreds 51
Svanholm I ..............
Glostrup .................
Ringsted ................
KB .......................
Roskilde .................
AB .......................
Svanholm li .............
Køge .....................

Kreds 54
Chang ...................
Nyk.M. ...................
Herning ..................
Århus ....................
Hjørring trukket
Lilleputrækkerne
Kreds 61
Svanholm ...............
Køge .....................
AB .......................
Ringsted ................
Glostrup .................
Nyk.F . ...................
Kreds 62
Kerteminde ............ .
Esbjerg ..................
Skanderborg ...........
Silkeborg ................
Århus ....................

5

6

6
5

8
9
9
6
8
8

8
7
8

8
7

7,2
5,4
3,1
0,1

1,1

4, 1
3,0
2,8
0.4

10

1,4

34
30
19
0

6,8
5,0
3,1

3

51
47
35

10

14

10

45
29
26
25

11

0,6

0,0

6,3
5,2
3,8
1,6
1,7
1,1

5,6

4,1

3,2
3,1
1,5

Cricket, 51. årgang, nr. 71980, udgivet
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Kreds 73

Kreds 63

Nyk.M.I .................
Holstebro ...............
Chang ...................
Herning ..................
Nyk.M.11 .................
Viborg ...................
Miniputrækken
AB .......................

Glostrup .................
Svanholm ...............
Ringsted ................
Køge .....................

7
6
6
7
6
7

50
25
21
21
8
2

7,1
4,1
3,5
3,0
1,3
0,2

8
6
7
6
6

43
26
22
16
4

5,3
4,3
3,1
2,6
0,6

5
4
4
5
3
4

20
14
13
15
8
7

4,0
3,5
3,2
3,0
2,6
1,7

2

12
7
7

6,0
3,5
3,5
1,0

Holstebro . . . . . . . . . . . . . . .
Viborg ...................
Nyk.M. ...................
Dronningborg . . . . . . . . . .
Hovedgård trukket
Århus trukket

2
3
3
2

12
13
8
2

A-rækkerne
Kreds 71

Svanholm ...............
Glostrup .................
KB .......................
Frem .....................
Soraner .................
AB .......................

6,0
4,3
2,6
1,0

Run på de danske
baner
Engelske klubber formenligt vælter over hinanden for at få lov til at komme på danmarksturne næste år. DCF's internationale sekretær
Peter Hargreaves er ved at blive begravet i
henvendelser om at komme hertil. At besvare
alle disse breve kræver efterhånden en heldagsbeskæftiget.
På få år er situationen totalt ændret. Ingen
udenlandske hold ønskede at komme til Danmark i mange år. Nu vælter de over hinanden.
Der er formentlig to årsager. Ved den fine
præstation under VM har det danske landshold gjort opmærksom på, at der spilles cricket på et pænt niveau i dette land. Samtidig
er det engelske pund steget, således at prisniveauet bedre kan klares af turnerende engelske hold.

Kreds 72

Ringsted ................
Køge .....................
Ishøj .....................
Roskilde .................
Sorø trukket

2

2
2

2

Det er det samme hver eneste gang,
hvis man laver flere
points end hendes mand. Halvdelen af
theen i underkoppen
og den anden halvdel ned af nakken ...

Nok et gærde er faldet under lilleputfinalen Nykøbing Mors-Svanholm. Kasteren Peter Stoustrup i baggrunden ser egentlig slet ikke begejstret
ud, det gør keeper Brian Munch til gengæld.
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Cricket
større end sex
Den nu 50 årige englænder Harold Pinter er
en af de mest benyttede skuespilforfattere i
disse år. Der er fornylig spillet stykker af ham
både i TV- og radioteatret foruden at danske
teatre ofte spiller hans stykker.
Der var for nylig etstørre interview medham
i Berlingske Tidende, hvor han gang på gang
berørte cricket. Interviewet sluttede på en
måde, så vi følertrang til at citere-så kan vore
læsere diskutere det med deres ægtefælle/
samlever(ske).
»De har mere end en gang nævnt cricket.
Hvordan kan det være, at cricket appelerer så
stærkt til Dem?«
»Jeg er ikke utilbøjelig til at mene, at cricket
er det største, Gud har skabt på denne jord. «
»Større end sex, for eksempel?«
»Så afgjort større end sex, selv om sex slet
ikke er så dårlig endda. Men alle og enhver
ved, hvad der kommer først, når det er et
spørgsmål om cricket eller sex. Nu må De også
huske på, at man jo ikke behøver gøre to ting
på en gang. Man kan dyrke sex inden cricket
eller bagefter - det væsentlige er, at cricket
står som det centrale. Skal jeg absolut lægge
alle kortene på bordet, vil jeg da også sige, at
cricket formig erensbetydende med England.«
»På hvilken måde?«
»Jo, det vigtigste er jo, at man spiller cricket
på en græsplæne, og selv om man kan finde
græsplæner overalt på kloden, er der nu
ingenting som en engelsk græsplæne, vel? «

Indkaldelse

Ordinært repræsentantskabsmøde
Hermed indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde, der afhol
des søndag den 7. december 1980 kl. 10.30 på Parkhotel ved
banegården i Odense.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regn
skab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingentsatser og indskud for
den kommende sæson, jfr. lovens§§ 18 og 19.

5. Indkomne forslag. (Herunder forslag til ændring
af turneringsreg/ementet).
6. Valg af bestyrelse.
På valg er:
Ove Dalsgaard (kasserer), Per Burmester og
Ib Hansen, der alle er villige til genvalg.
Den hidtidige ungdoms/eder Erik Hansen har i
årets løb trukket sig ud af bestyrelsen, og der
skal derfor vælges ny ungdoms/eder.

7. Valg af ordens- og amatørudvalg.
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

To jubilæer under
planlægning
DCF har foreløbig fået oplysning om, at to af
klubberne fejrer jubilæum næste år. Køge fyl
der 50 år i september og agter at fejre det ef
ter alle kunstens regler, bl.a. har man bedt
DCF om engelske gæster. Svanholm fejrer sit
25. år og har inviteret de to »flyverhold« RAF
og BEA (British Airways) til en jubilæumstur
nering i begyndelsen af juli. Klubben er des
uden igang med at udfærdige en jubilæums
bog - formentlig en stærkt udvidet udgave af
klubbladet »Den Grimme Ælling«.

Næste nummer
Næste nummer af »Cricket« vil udkomme om
kring d. 10. januar 1981. Bladet vil bl.a. Inde
holde nyheder fra repræsentantskabsmødet
samt statistikker fra den forløbne sæson.

Som det fremgår, hedder pkt. 5, indkomne forslag, herunder forslag
om ændringer i turneringsreglementet. Der er ikke inden fristen for
indsendelse, som er den 15. oktober, fremkommet forslag til
ændring af forbundets love. Under punktet ønsker bestyrelsen
imidlertid at drøfte et forslag til ændring af turneringsreglementet§
6. Dette har til formål at klargøre bestemmelserne i denne paragraf,
som bestyrelsen erkender, på visse punkter, kan være vanskelig at
håndtere. Der vil senere til klubberne blive fremsendt forslag om,
hvorledes bestyrelsen mener, en ny§ 6 evt. kan formuleres.
Til klubberne udsendes ligeledes senere regnskabet, når revi
sionspåtegning foreligger.
Som et punkt, der kan tages under evt. eller i en afbrydelse af
mødet i løbet af dagen - såfremt tiden tillader det - ønsker
bestyrelsen at diskutere, hvorvidt Danmark skal deltage i næste års
VM-kvalifikationsrunde.
Baggrunden for diskussionen vil være, de hovedpunkter, som er
opridset i en anden steds i bladet placeret artikel. Denne indeholder
de væsentligste betingelser for deltagelse. Andre mindre væsentlige
vil der blive redegjort for, såfremt diskussionen skal finde sted.
Endelig er der mulighed for, at en af bestyrelsen nedsat arbejds
gruppe vil kunne nå at fremkomme med oplæg til diskussion af en
evt. omlæggelse af hele dansk cricket turneringssystem. Såfremt
dette materiale i tide kan udsendes til klubberne, bedes man
ligeledes forberede sig på en diskussion heraf.

P.B.V.
E. Froulund

