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Hovedoverskrifterne for 2011 var: 

■   At landsholdet startede året med en nedrykning ved World 
Cricket League Division 3 i Hong Kong, men holdet fi k godt nok 
vendt bøtten og blev Europamester samt vandt Royal Nordic Cup 
i Twenty/20. 

 Den nye landstræner Brett Mulder formåede at skabe en vinder-
mentalitet.

■  At U-19 landsholdet kort tid efter vandt på Isle of Man, og igen 
rykker op blandt de bedste nationer i Europa, gjorde landsholds-
sæsonen til noget nær en jubelsæson. Trænerteamet Brett Mul-
der, Morten Hedegaard og Rizwan Mahmood kan næsten ikke få 
armene ned igen …

■  At Danmarksturneringen endte med, at Glostrup sikkert tog sig 
af guldmedaljerne.

■  At Pokalturneringen endte med sejr til Svanholm, som på Mikkel-
berg’s smukke anlæg besejrede værterne fra Husum.

■  At Breddepokalturneringen havde en fl ot tilslutning i år, og 
Odense vandt for 2 år i træk.

■  At Twenty/20 turneringen endte med en sikker sejr til Svanholm, 
som åbenbart mestre denne form for cricket bedre end de andre 
hold.

■  At til Ungdoms-DM skete det glædelige, at Horsens for første 
gang i klubbens historie vandt et mesterskab, nemlig hos dren-
gene. Svanholm vandt hos junior og lilleput.

■  At der også i år har været perso-
naleudskiftning, da vi desværre 
ikke mere havde tillid til, at Simon 
Talbot kunne løfte de opgaver, 
som han var ansat til. 

■  At redaktøren er årets profi l på 
opfordring.

■  At vi ledere i DCF som altid har 
optimismen i behold.
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■ Af Thomas Kentorp

2011 var året, hvor cricketlandsholdene 
kom tilbage på vindersporet. Vores lands-
hold vandt ICC European Division 1 me-
sterskabet i T20 cricket på Jersey, og vores 
U19 landshold vandt ICC European Di-
vision 2 mesterskabet på Isle of Man (50 
overs cricket).
Landsholdet slog i semifi nalen Guernsey 
og sikrede sig dermed adgang til kvalifi -
kationsturneringen i Dubai i marts 2012, 
hvor der spilles om 3 pladser til VM i T20 
cricket på Sri Lanka i september 2012. 
I fi nalen slog Danmark så Italien i en tæt 
kamp og vandt dermed Europamester-
skabet for amatører i den korte form for 
cricket T20.

Landsholdets og U19 landholdets pokaler 
var en stor opmuntring for Cricket Dan-
mark, hvor vi havde været igennem et par 
sæsoner med svingende resultater og nedrykninger. 
Der har været ydet en stor indsats af vores talentfulde 
spillere og dygtige ledere, og så er de gode resultater jo 
trods alt også et udslag af, at vi har forstået at få tilret-
telagt vores træning i klubberne og turneringer i DCF, så 
T20 er blevet en væsentlig del af vores cricket. 

DCF’s udviklingsprojekt med det nu nedlagte Integrati-
onsministeriet har været i fuld gang i 2011, og projek-

tet afsluttes med afrapportering medio 
2012. Der har været arrangeret skolebe-
søg, klubaktiviteter og trænerkurser samt 
oprettelse af hjemmesiden ’spilcricket.dk’, 
hvilket har resulteret i en stabilisering af 
cricketsporten i Danmark. Der er skabt 
opmærksomhed om vores sport, men fast-
holdelsen i cricketklubberne af spillere 
har været vanskelig. 

DCF’s udviklingskonsulenter og medarbej-
dere har gjort en fi n indsats i 2011 og har 
også udfordret os i bestyrelsen i forhold 
til forbundets visioner, målsætninger og 
strategi på lidt længere sigt. Skal vores 
image være ’pakistansk gadecricket’ eller 
’en engelsk gentlemansport’? 
Det er vigtigt at få gjort det klart, hvad 
det er for ’en vare, som vi har på hylden’ 
i DCF. Efter at bestyrelsen i de seneste år 

har koncentreret sig om at sikre økonomi og administra-
tion af cricket i Danmark, så skal vi en tur op i helikopte-
ren og fi nde ud af, hvor og hvad cricketsporten skal være 
om 5 til 10 år. Visions- og strategiarbejdet kalder i 2012. 

Back on 
 winning track
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Turneringen 2011
■ Af Peter Power

Vi har i de seneste par år haft en spændende afslutning på 
Elitedivisionen, hvor det danske mesterskab er blevet af-
gjort i efterfølgende slutkampe. I sæsonen 2011 udeblev 
spændingen imidlertid, da Glostrup havde sikret sig me-
sterskabet inden den sidste spilleweekend. Til gengæld 
var der noget mere spænding om, hvem der rykkede ud af 
Elitedivisionen. Det blev først afgjort på sidste spilledag, 
hvor AB rykkede ud. I 1. division blev 2011-sæsonen hur-
tigt en kamp mellem Esbjerg og Skanderborg om, hvem 
der skulle rykke direkte op. Esbjerg vandt denne jyske 
tvekamp, men Skanderborg rykkede alligevel op i Elitedi-
visionen, da holdet vandt over Ishøj i oprykningskampen. 
Elitesæsonen indledtes, som den plejer, med 40 overs 
pokalturneringen, hvor der blev spillet med hvide bolde 
for første gang. Også pokalfi nalen var uden spænding 
og ganske ensidig. Svanholm vandt over Husum på Mik-
kelbergs smukke bane. I juli måned blev der holdt tur-
neringspause, mens vi afviklede T20 turneringen over 2 
weekender. Placeringen af T20 turneringen betød, at 
landsholdsspillerne kunne få vigtig kamptræning forud 
for turen til Jersey i juli, hvor ICC’s T20 Europamesterskab 
blev afviklet. Selv om regnemaskinen var fremme under 
T20 fi nalestævnet i Svanholm Park for at fi nde ud af, 
at Nørrebro skulle møde Svanholm i fi nalen, så var der 
ikke den store spænding. Dertil var det unge Svanholm 
hold for stærke for de noget ældre Nørrebro spillere, der 
kunne mærke de mange T20 kampe på få dage i benene. 
Så alt i alt var sæsonen 2011 lidt spændingsforladt. Til 
gengæld gjorde det lunefulde danske sommervejr selve 
afviklingen af fl ere kampe ’spændende’, da især kampene 
på østsiden havde problemer med regn og skybrud. Det 
lykkedes heldigvis at få afviklet samtlige kampe, blandt 
andet fordi Glostrup og Nørrebro afviklede en betyd-
ningsløs turneringskamp som en T20 kamp på en hver-
dagsaften. 

APRIL – POKALTURNERINGEN

Sæsonen startede som sædvanligt med pokalturneringen, 
hvor der er fri tilmelding, og derfor er det ikke alle elite-
hold, der deltager. Denne historiske turnering har eksi-
steret i 57 år, og der har været mange overraskende po-
kalvindere, som ikke nødvendigvis var samme hold, som 
senere på sæsonen blev Danmarksmestre. Svanholm er 
førende med i alt 13 pokalsejre, især takket være klub-
bens dominans i 80’erne, mens AaB er nr. 2 med 8 po-

kalsejre hentet i 70’erne. Glostrup har 6 gevinster pænt 
spredt ud over årene, og Herning har hentet 5 pokalsejre 
siden 1997. Esbjerg følger derefter på listen med 3 pokal-
gevinster – også pænt spredt ud – mens de øvrige klubber, 
som har haft pokalen stående i skabet, er Chang og Nør-
rebro (begge 2 gange), B. 1909, Soranerne, Hjørring, KB, 
AB, Aalborg og Skanderborg. 
I 2011 spillede vi for første gang med den hvide bold og 
med anvendelse af powerplay reglerne. Den første week-
end bød på en overraskelse, idet mestrene Herning tabte 
til Esbjerg, der var rykket ned i 1. division. Herning havde 
ikke den samme stærke trup som i 2010, og det kunne ses 
på gærdesiden. Glostrup slog AB, mens Svanholm slog Is-
høj hjemme, hvor hjemmeholdets Saad Ahmed tog et hat-
trick. Albertslund vandt over Køge, mens Kolding vandt 
sikkert over Fredericia.
De efterfølgende kvartfi naler bød på endnu en overra-
skelse, idet Glostrup tabte til Nørrebro efter et gærdekol-
laps, mens Svanholm vandt sikkert over Albertslund. Es-
bjerg havde ingen problemer med Aalborg efter at have 
indledt med en stor score, og Husum vandt over Kolding, 
selvom holdet kastede 30 bolde udenom.
Semifi nalen i øst blev et møde mellem Nørrebro og Svan-
holm, hvor Nørrebro havde Svanholm i vanskeligheder 
uden dog at kunne ’snøre sækken’. Svanholms bredde 
på gærdesiden viste sig at være for stærk for Nørrebro. 
Hassan Rashid holdt sammen på Svanholms halvleg, som 
endte med 161 points på de tilladte 40 overs. Dette var 
nok mod Nørrebro, hvor ingen af de sædvanlige gærde-
spillere gjorde sig bemærket. I Husum mødte hjemmehol-
det Esbjerg i den anden semifi nale, og på forhånd ville 
det være en kamp mellem Esbjergs Rubin tvillingerne og 
Husums Müller brødre. Det blev en kamp, hvor Müllerne 
klart vandt på points. Esbjergs 188 points var ikke nok til 
at true en fl ot Gerrit og Hauge Müller gærdestand.
Husum har ikke været i en pokalfi nale siden 2002, og 
klubben har aldrig vundet pokalturneringen. Svanholm 
har også har været i en slags pokaltørke, og klubben har 
kun vundet pokalen en enkelt gang de sidste 13 år. Det 
var synd for de mange tilskuere, der havde fundet vej til 
Husums dejlige bane i perfekt cricketvejr, at pokalfi na-
len ikke bød på mere jævnbyrdighed. Svanholm spillede 
den perfekte halvleg med sikkerhed og acceleration, og 
samtidig havde man dagens strike bowler i Sair Anjum, 
der snuppede de første Husum gærdespillere, der skulle 
have lavet en kamp ud af det. Svanholm endte på 231 
points takket være man of the match Zishan Shah med 
80. Husum, der satte sin lid til Müller brødrene, kom skidt 
fra start takket være Sair Anjums kastning, og Husum mi- Svanholms pokalvindere

Svanholm have meget at glæde sig over i sæsonen
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stede sine 6 første gærder for 36 points. Det kom holdet 
sig aldrig over, og Husum var ude for 76 points. Svanholm 
vandt med 153 points og fi k som det første hold sit navn 
på en ny pokal, efter at Herning havde vundet den forrige 
til ejendom.

MAJ – ELITETURNERINGEN

Glostrup satte allerede i den første weekend sit præg 
på sæsonen. Selvom Nørrebro’s Aftab Ahmed scorede et 
fl ot century, og holdet opnåede en total på 262 på de 50 
overs, var det ikke nok mod Glostrup, der var blevet for-
stærket siden sidste sæson. Sidste års mestre fra Herning 
tabte overraskende til Husum, der sidste år var tæt på at 
rykke ud af Elitedivisionen. Der var drama på AB, hvor 
gemytterne kom i kog efter en fi nish, hvor Svanholm kom 
sent tilbage i kampen, som ellers lå til en overraskende 
gevinst til AB. Nyoprykkede Ishøj kunne ikke klare KB til 
trods for, at KB kun lavede 156 points. Ishøjs gærdeside er 
det svage led, og holdet var all out for 65 points. 
Weekenden efter kom Herning hurtigt over deres første 
nederlag ved at vinde over KB hjemme efter en gedigen 
gærdeindsats og bidrag fra den tilbagevendte Lejf Slebs-
ager. Til gengæld løb KB ind i endnu et nederlag på deres 
dobbelttur i Jylland, da holdet tabte til Husum, som fort-
sætter med at dominere på hjemmebane. Gerrit Müller 
var igen i centrum med et century på 137 points på bare 
97 bolde ud af 292 points, men KB kom tæt på med 267 
points som modsvar. Der blev spænding på AB, hvor Nør-
rebro havde startet med 265 points og havde AB i van-
skeligheder, men Atta Ullah sørgede for, at AB passerede 
Nørrebros score i den sidste over. Svanholm vandt uden 
problemer over Ishøj, der ikke kunne stille i stærkeste op-
stilling.
Efter Husums to store sejre ændrede verden sig, da Hu-
sum besøgte den københavnske forstad Ishøj i den tredje 
spillerunde. Husum krakelerede mod et godt kastende Is-
høj og var ude for blot 45 points. Herning var på besøg i 
Glostrup, der nu var uden Henrik Saxe Hansen, mens Her-
ning stadig ikke kunne siges at være i stærkeste opstilling. 
Hernings 116 points skyldtes mest Michael Pedersens 74 
runs, og den total passerede Glostrup for tabet af 6 gær-
der. Dagen efter var Herning på besøg hos Nørrebro, og 
det gik ’på papiret’ endnu værre, da holdet kun scorede 
106 points. Men Nørrebro kunne ikke koncentrere sig om 
den forholdsvis lave total, og den sidste gærdespiller blev 
løbet ud på kampens sidste bold, da der fortsat manglede 
et point for uafgjort. En tæt fi nish var der også på AB, der 
indledte med 155 points mod KB. KB skulle score 2 runs 
for at vinde på kampens sidste bold, og det sørgede KB’s 
formand John Møller for ved at hamre en 4’er ud af ba-
nen. Svanholm fortsatte deres sejrrække ved at vinde over 
Husum, men ikke uden visse vanskeligheder. 
I den sidste weekend i maj var Nørrebro på genvisit hos 
Herning, hvis gærdeside igen faldt sammen og kun leve-
rede 99 points. Det gav nervøse trækninger hos Nørrebro, 
men holdet klarede skærene denne gang og fi k sæsonens 
første sejr. Dagen efter var Nørrebro i Husum, hvor vejret 
påvirkede kampen, men det var ingen hindring for Hu-
sum, der vandt deres tredje sejr. Glostrup forblev ubesej-
ret ved at slå et svækket AB hold, og det samme gjaldt 
Svanholm, der vandt over Ishøj, der dog spillede en for-
nuftig kamp. 
I 1. division indledtes maj måned med lutter sejre til Es-
bjerg og Skanderborg, som begge på forhånd var udråbt 
til rækkens favoritter. Det var dog ikke altid ’en dans på 

roser’. Esbjerg havde store kvaler med at slå Køge, der 
havde indledt sæsonen med at slå Albertslund. Køge 
tabte dog senere til Aalborg, der startede sæsonen i 1. 
division med minus 4 turneringspoints, da klubben ikke 
har haft ungdomshold tilmeldt i DCF’s turneringer. Skan-
derborg havde problemer med at slå Kolding, som havde 
tabt deres første par kampe. Kolding var ellers tæt på at 
slå Esbjerg, der igen måtte benytte hele gærdesiden for 
at hale en sejr hjem. Fredericia, der er vendt tilbage til 1. 
division, vandt både over Aalborg og den anden opryk-
ker Ishøj II. Ishøj II endte maj måned i bunden efter lutter 
nederlag.

JUNI- TURNERINGEN

Måneden startede, som det forrige sluttede, med regn-
vejr, men kampene blev gennemført. I 1. division blev man 
vidne til sæsonens eneste dobbelt century, hvor Skander-
borgs Morten Kristensen benyttede sig af, at Køge måtte 
kaste med en ’klat sæbe’, og han hamrede bolden ude af 
banen gang på gang. Morten Kristensens 201 runs blev 
scoret på kun 128 bolde samt en gærdestand på 303 med 
Christian Peck (78 not out). Det var mere end nok til at 
besejre Køge. 
I Elitedivisionen betød de våde forhold, at KB faldt sam-
men på Nørrebro’s livlige pitch med kun 112 points all 
out. Nørrebro benyttede 3 gærder til at passere den score. 
Hernings Morten Hedegård tog seks gærder mod AB og 
var således med til at sikre en sejr. Ishøjs dårlige sæson 
fortsatte med et nederlag mod Glostrup, der allerede nu 
for alvor ligner en mesterskabskandidat. Nørrebro fi k en 
sejr på kontoen, da holdet vandt en tæt kamp mod AB, 
som ikke kunne score 18 points på 3 overs med 4 gær-
der i behold. Ubesejrede Svanholm tog på besøg hos 
Herning og havde en dårlig dag med battet og var ude 
for 128 points. Dette var dog nok til at besejre Herning, 
der har store problemer med at bygge en ordentlig to-
tal op ved gærdet. Denne gang var Herning ud for 118 
points. Dagen efter var Svanholm i Husum, hvor der blev 
spillet en 35 overs kamp. Svanholm vandt ved at passere 
Husums score på 165 points. Selvom Ishøj blev idømt 5 
strafpoints for et indstik, der ramte keeperens hjelm, slog 
det ikke holdet ud, da de mødte rivalerne fra Nørrebro. 
For første gang i denne sæson lykkedes det Ishøj at få 
en god halvleg på 228 points takket være 72 runs fra Pa-
wan Kumar, og det var nok til at holde Nørrebro stangen. 
Glostrup gjorde kort proces mod KB, der var ude for 90 
points.
Hvad der lignede en sejlads i smult vande for Svanholm 
mod AB endte med at byde på særdeles hårdt arbejde. AB 
indledte med 179 points godt holdt nede af Svanholms 
spinnere på en hurtig bane. Efter en god start kom Svan-
holm i problemer, men ikke nok til at true holdet, der pas-
serede for tabet af seks gærder. Med dette nederlag ind-
tager AB nu sidstepladsen i Elitedivisionen, hvilket ikke 
er helt retfærdigt i forhold til holdets præstationer. AB 
har ikke haft heldet med sig og har spillet tætte kampe. 
Efter sejren over Nørrebro tog Ishøj på dobbelttur til Jyl-

Skanderborg jubel
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land. I Herning var Ishøjs pæne 152 points ikke nok mod 
en velspillende Troels Thøgersen, og Herning passerede 
for tabet af 3 gærder. Dagen efter var Ishøj i Husum, hvor 
Husum endnu engang lavede en stor total på 259 points 
takket være 90 runs fra Hauge Müller. Da Ishøj mistede 
deres bedste to gærdespillere i første over, faldt holdet 
sammen og endte på 139 all out. Med nederlagene ligger 
Ishøj nu næstsidst i Elitedivisionen.
Sæsonens hidtil bedste all-round indsats fandt sted på 
Svanholm Park, hvor KB var på besøg. Yasir Iqbal scorede 
halvdelen af KB’s halvleg på 212 med 108 not out (Yasir’s 
andet century i Elitedivisionen). Yasir Iqbal’s allround præ-
station blev fuldendt med, at han tog 5 Svanholm gærder 
for 38 points. Svanholm var dog tæt på ’at snyde’ Yasir til 
sidst. I den sidste over med de sidste to gærdespillere inde 
manglede holdet 9 points for sejren, men det kunne kun 
blive til 5 runs. Dermed tabte Svanholm for første gang i 
sæsonen, mens Glostrup fortsat var ubesejret efter en stor 
sejr over AB. Glostrup holdt tavlen kørende med i alt 303 
points, mens AB var ude på 27 overs for 101 runs. 
Der var kun én kamp i 1 division i den sidste weekend i 
juni, og det var den kamp, som mange havde ventet på. 
Mødet mellem de to ubesejrede hold i divisionen, nem-
lig Esbjerg og Skanderborg. Og som så ofte før, når store 
hold mødes, så blev det en intens affære med lave scorer. 
Esbjerg spillerne smed for mange unødige gærder væk 
ved aggressivt spil, og holdet endte på 125 all out. Forhol-
dene var imidlertid perfekte for Esbjergs dygtige kastere 
på deres egen pitch, og det medfølgende pres kunne 
Skanderborg ikke håndtere, og den sidste gærdespiller 
blev løbet ud ved totalen 108.

JULI – T20 TURNERINGEN

Den almindelige turnering holdt 14 dages pause med 
Glostrup suverænt i front, således at årets T20 turnering 
kunne afvikles. Placeringen af T20 turneringen skyldes 
blandt andet landsholdets vigtige opgave senere på må-
neden på Jersey (ICC’s T20 Europamesterskab for amatø-
rer). 
T20 turneringen blev afviklet med to indledende stævner 
i henholdsvis Herning og på Svanholm Park, efterfulgt af 
et fi nalestævne ugen efter på Svanholm. På hjemmeba-
nen badede Svanholm sig igennem den første weekend. 
Lørdag slog holdet Nørrebro, og sejre i de to kampe om 
søndagen betød, at holdet vandt T20 i øst. Med T20 tota-
ler på 167 points for 5 gærde mod Ishøj og 201 for 7 mod 
KB viste Svanholm, at man har gærdespillere, der mestrer 
T20 cricket. Kampen om den anden kvalifi kationsplads 
til fi nalestævnet skulle så stå mellem arvefjenderne Nør-
rebro og Ishøj. Her vandt Nørrebro relativt ubesværet. I 
Jylland blev de to kampe Herning-Esbjerg og Glostrup-AB 
spillet i decideret regnvejr, og efter kampen udtalte DCF 
bestyrelsesmedlem Peer Jensen en tak til alle hold for at 
vise vilje til at spille i det dårlige vejr. Glostrup slog AB, 
mens Herning vandt over Esbjerg. Dagen efter vandt Glo-
strup begge sine kampe, mens de øvrige resultater betød, 
at Esbjerg, AB og Herning endte med en sejr hver. En ko-

effi cient beregning betød, at Herning gik videre til fi na-
lestævnet.
I fi nalestævnet startede Svanholm med en meget overbe-
visende sejr over Herning. Svanholms Hamid Shah fejrede 
sin landsholdsudtagelse med at score et century, mens 
Nørrebro overraskende vandt over Glostrup. Om efter-
middagen vandt Svanholm knebent over Nørrebro, mens 
Herning måtte lide endnu et nederlag til Glostrup. Glo-
strup skulle møde Svanholm i den sidste runde, og hvis 
Glostrup skulle i fi nalen, var kravet en stor sejr for at pas-
sere Nørrebro i tabellen. Glostrup endte med 123 points 
for 5 efter en god start, men totalen var ingen udfordring 
for Svanholm set i bakspejlet. Svanholm kørte sejren sik-
kert hjem med deres hurtige løb mellem gærderne og en 
lynhalvleg fra Zishan Shah. Svanholm var klar til fi nalen. 
I den anden formiddagskamp mødtes Herning og Nørre-
bro. Efter 20 overs havde Herning 169 points på tavlen, 
hvilket var lidt af en udfordring for Nørrebro. Med Saad 
Hafeez i hopla var Nørrebro godt på vej, men da Saad 
mistede sit gærde, vendte kampen, og Nørrebro endte på 
148 points. Hernings sejr betød, at Herning, Glostrup og 
Nørrebro havde en sejr hver, og derfor måtte turnerings-
leder Injam Khokhar bruge regnemaskinen for at fi nde 
holdenes koeffi cienter. Det blev Nørrebro, der skulle 
møde Svanholm i fi nalen.
Finalen blev ikke den store oplevelse. Der var for stor for-
skel på de to hold. Det var tydeligt, at det modne Nør-
rebro hold var mærket af at have spillet 3 kampe på 1½ 
dag, mens Svanholms unge spillere var i bedre træning. 
Svanholms gærdespillere løb to’ere, hvor Nørrebro kun 
løb enere. Også i marken var Nørrebros trætte kropsprog 
tydeligt. Nørrebro gik til gærdet først og trods 26 runs 
fra Faisal Siddique og 33 not out fra Saad Hafeez kunne 
totalen snige sig op på 116 for 7 gærder. Det var ikke den 
store udfordring for Svanholm, der med Z. Khan’s 55 not 
out som topscore, tog fi nalesejren med 7 stående gærder. 
Efter kampen fi k Svanholm T20 pokalen, og turneringsle-
deren uddelte ”Man of the Series” præmien – et af de nye 
T20 bat – til Svanholms Hamid Shah.
I juli måned blev et par 1. divisionskampe spillet, mens T20 
turneringen var i gang. Det lykkedes Aalborg at få fjernet 
de negative turneringspoints ved en overraskende sejr i 

Hamid Shah – man of 
the T20 tournament

Morten Hedegaard, Herning ‘kan endnu’

Michael Pedersen, Herning 
får held med en appel

Svanholms T20 vindere
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Albertslund, hvor kampen var reduceret til 2 x 35 overs. 
Dagen efter så det ud til, at Aalborg ville få endnu en sejr 
i kampen mod Ishøj II, men man var vidne til sæsonens 
største gærdekollaps. Aalborg manglede 5 points i at 
vinde med 5 gærder i behold, men 5 gærdespillere faldt 
for kun to points, så Ishøj II endte med en sejr! Kolding 
gjorde deres sag lidt bedre med en storsejr over Køge, 
hvor Koldings sydafrikanske træner James Bosenberg 
lavede 147 ud af 327 points. Dagen efter scorede James 
Bosenberg endnu en century mod Fredericia i en udsat 
kamp, men det var ikke nok til en sejr, da Fredericia pas-
serede Koldings 232 points med 3 gærder i behold. På 
grund af mange ferieafbud kunne Kolding ikke møde i 
stærkeste opstilling mod Ishøj II, og det kostede dem nok 
sejren, der var reduceret til 32 overs. I samme weekend 
vandt Skanderborg i Albertslund i en reduceret kamp, der 
blev mere kendt for den manglende sovs til Albertslunds 
frokost. Skanderborg vandt også i Køge, der kun præste-
rede 100 points all out ved gærdet.
I Elitedivisionen mødtes Ishøj og AB den 3. juli 2011, dvs. 
dagen efter det store skybrud i Københavnsområdet. AB`s 
bane på Skovdiget så mildt sagt også ubrugelig ud kl. 
10.00, og kampen kunne ikke fl yttes. Det lykkedes dog 
helt utroligt at gøre banen klar til en 2 x 30 overs kamp. 
Her scorede AB i deres halvleg en normalt sejrsgivende 
total på 190 points for 5 gærde, og da Ishøj havde mistet 
5 gærder for 79 points efter 13 overs forekom det som 
om, at ”det bal var forbi”. Men Ishøjs anfører T. Hussain 
spillede en hæmningsløs halvleg efter devisen ”det må 
bære eller briste”, og Ishøj endte med at passere AB’s to-
tal for tabet af 7 gærder med et par overs i behold. Med 
nederlaget blev AB noget ufortjent isoleret i bunden af 
Elitedivisionen.

AUGUST- TURNERINGEN

Efter sommerferien startede Husum med en dobbelttur til 
København, som endte med et dobbeltnederlag. Holdet 
manglede et par profi ler, og det kostede dem dyrt med 
nederlag til Nørrebro og KB, og samtidig betød det, at 
Husum placeringsmæssigt blev rodet ind i nedryknings-
kampen. Glostrup var også på dobbelttur og var om lør-
dagen i Herning, hvor de blev sendt til gærdet. Glostrup 
udnyttede ikke alle de tilladte overs, da holdets ’hale’ 
faldt til Hernings spinnere med i alt 181 points på tavlen. 
Det viste sig imidlertid at være nok, da Glostrups lands-
holdsspiller Bashir Shah fjernede de farligste Herning 
gærdespillere med sin venstrehånds slow kastning, inden 
de kom rigtigt i gang, og da den tilbagevendte Carsten 
Pedersen blev skadet, kunne Herning kun svare igen med 
144 points. Dagen efter var Glostrup i Husum. Til trods 
for at Glostrup mistede 5 gærder for 50 runs lykkedes det 
holdet – takket være David Borchersens 49 runs – at nå op 
på 203 points. Dette var nok, da Husum var ude for 153 

points. Med sejren har Glostrup fjernet de fl este sten på 
vejen til klubbens andet Danmarksmesterskab. Svanholm 
bevarede dog lidt kontakt til Glostrup ved at vinde over 
Nørrebro. Svanholms landsholdsspiller Bobby Chawla tog 
5 gærder for 14 points. Nørrebros 116 all out var dog en 
udfordring for Svanholmerne på en dag, hvor kasterne 
dominerede. Det lykkedes dog Svanholm at passere tota-
len for tabet af 8 gærder.
Bundholdet AB drog til Jylland på dobbelttur og var først 
i Herning, hvor en tung bane ventede. Med Carsten Pe-
dersen tilbage var Hernings gærdeside i hopla og valgte 
luftvejen for at få en god score på tavlen. Det betød, at 
der skulle fi ndes en del reservebolde, da kampen bød på 
26 seksere i alt. Carsten Pedersen scorede et century, og 
Herning endte på 278 points. AB er måske bundhold, men 
det fremgik ikke af holdets spil, og der blev kæmpet til 
sidste over, hvor totalen var 187 points. AB kom ikke til 
at spille i Husum dagen efter, da kampen blev afl yst pga. 
regn. AB’s nærmeste konkurrent i nedrykningskampen Is-
høj fi k ellers ’ørene i maskinen’ mod Glostrup, hvor Ishøj 
blev kastet ud for 69 points på 37 overs. Glostrups mester-
skab syntes nu sikkert, da Svanholm løb ind i et nederlag 
på KB’s tunge bane. KB indledte med 164 runs, og Svan-
holm syntes godt på vej til en sejr, da holdets midterakse 
faldt sammen til Tasneem’s spin bowling, og pludselig var 
Svanholm 97 for 8 gærder. Ishøjs situation blev heller ikke 
forbedret i bunden af Elitedivisionen, da holdet mødte 
rivalerne fra Nørrebro. Kampen skulle være spillet i Ishøj, 
men endnu engang blev Svanholm Park taget i brug på 
grund af vejrforholdene. Ishøjs gærdeside faldt sammen 
for anden gang i træk, og en score på 88 points var ingen 
sag for Nørrebro.
Tre uger før det annoncerede sluttidspunkt for Elitedivi-
sionen kunne Glostrup krone deres træner Ole Morten-
sen med en isspand og dermed markere klubbens andet 
danske mesterskab. Glostrup havde i forvejen et godt 
hold, men med tilgangen af Bashir Shah fra AB og den 
spillende ungdomstræner Scott O`Brien fra Køge blev hol-
dets bredde så stor, at enkelte afbud undervejs samt Hen-
rik Saxe Hansens afgang efter blot en kamp simpelthen 
ikke kunne mærkes. Mesterskabet kom i hus med først en 
kamp mod Husum om lørdagen, hvor Husum faldt sam-
men med 67 points på 28 overs. Glostrup ofrede blot 3 
gærder for at passere på 15 overs. Dagen efter fi k Glo-
strup især modstand af KB`s Yasir Iqbal, der scorede 94 
runs på 156 bolde ud af en total på 165. Det viste sig dog 
at være en nem opgave for Glostrup, som passerede for 
tabet af 2 gærder på 33 overs. Mens guldet var afgjort 
med Glostrups sejre, var kampen om sølv og bronze til-
bage. Svanholm mødte endnu engang Nørrebro og ind-
ledte med 210 all out, hvilket var 32 points for meget for 
Nørrebro. Kampen blev afgjort som fl ere gange før, da 
den velspillende Saad Hafeez var ude for 64 runs.
I den næstsidste weekend var Herning på dobbelttur. Her-
ning havde stadig medaljer at spille for, og det gjaldt om 
lørdagen kampen mod KB, der blev spillet på Svanholm 
Park. Herning var ved gærdet først og fi k i alt 159 points 
på tavlen. KB fi k ellers en god start, men da Yasir Iqbal 
blev løbet ud, var de øvrige KB’ere ikke i stand til at holde 
sig inde. KB’s Hammad Khan blev topscore med 25 runs 
ud af 110. Hernings kamp dagen efter mod Svanholm 
regnede væk og blev udsat til weekenden efter. Glostrup 
mod Nørrebro havde også regnvejrsproblemer, og man 
blev enige om at spille kampen som en T20 kamp en hver-
dagsaften, og her vandt Glostrup klart. Den eneste kamp, 
der fi k et resultat den søndag var kampen mellem KB og 
Ishøj på Svanholm Parks bane 2. I en T20 kamp scorede 

Scott o’Brien, Glostrup 
havde en fi n sæson

Rasmus Nielsen, 
Glostrup appelerer
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Ishøj 94 points, og KB passerede for tabet af 8 gærder. 
Yasir Iqbal viste igen landsholdsklasse med 53 runs og 4 
gærder for 20.

SEPTEMBER – TURNERINGENS AFSLUTNING

I den sidste spilleweekend blev der spillet to udsatte 
kampe om lørdagen. AB vandt stort i Husum, hvilket 
betød, at holdet med en sejr over Ishøj søndag muligvis 
kunne skubbe Ishøj ned på sidstepladsen. Det kom dog 
an på de to klubbers koeffi cient, og her var AB’s dårligere 
end Ishøjs før kampen i Husum. Herning slog ude Svan-
holm med 8 stående gærder. Holdet er kommet stærkt 
her sidst på sæsonen, hvor Carsten Pedersen er vendt til-
bage, mens Svanholm, der længe har ligget til sølv, er fal-
det slemt af på den. 
Søndagen var dagen, hvor Glostrup fi k overrakt deres 
medaljer for klubbens andet Danmarksmesterskab. Glo-
strup tabte for første gang i turneringen til arvefjenden 
Svanholm efter utvivlsomt årets dårligste gærdeindsats. 
Svanholm fi k dermed sølv, mens Herning måtte nøjes med 
bronze efter at have udraderet et svagt Husum hold. Da-
gens drama var dog nedrykningskampen i Ishøj mellem 
Ishøj og AB, som var utrolig spændende og havde en dra-
matisk afslutning i regn og mørke. Ishøj indledte med 143 
points all out. AB mistede deres 4. gærde for 88 og var 
foran i scoringstempo. AB mistede det 7. gærde ved tota-
len 103 og det 8. gærde ved 134 points, men nåede op på 
uafgjort (143) med 8. gærdet inde, men da anfører Omar 
Hayat faldt med ben for, gik der panik i de sidste gærde-
spillere, og kampen endte i en tie (1-1). Det betød, at AB 
må en tur ned i 1. division.
I 1. division fortsatte Esbjerg sin dominans ved at gå ube-
sejret gennem august og september. Skanderborg, som 
lå på andenpladsen, måtte imidlertid indkassere holdets 
andet nederlag til et veloplagt Fredericia hold. Kampen 
var fl yttet til Fredericia pga. Skanderborgs banes tilstand. 
Med sejren over Skanderborg sikrede Fredericia sig en 
plads i 1. division også i 2012. Kolding sikrede sig også, 
da holdet besejrede Aalborg. Køge vandt over Kolding i 
Køge og sikrede dermed holdets fortsatte 1. divisions sta-
tus. I Esbjerg blev oprykningen kronet med en sejr over 
Ishøj II, der var først ved gærdet og var ude for 97 points. 
Esbjerg brugte 3 gærder for at passere, og klubben havde 
gjort klar til den store fest, da spillerne efter sigende 
havde bedt om at få fri fra arbejdet om mandagen. Den 
store nyhed og samtaleemne i Dansk Cricket var, at Skan-
derborg havde fået Frederik Klokker tilbage til de sidste 
par kampe, da Frederiks sæson i Holland var forbi, da 

hans klub ikke kom med i slutspillet. Skanderborg kunne 
bruge Frederik i henhold til DCF’s turneringsreglement, 
da Frederik Klokker spiller i Holland som amatør. Frederik 
var således med, da Skanderborg mødte Kolding, og han 
scorede 45 runs i Skanderborgs total på 253, men kampen 
blev ikke spillet færdig pga. regn.
I Skanderborg spillede hjemmeholdet en slags 1. divisi-
ons fi nale mod Esbjerg med Esbjerg som svag favorit, da 
holdet var gået igennem sæsonen uden nederlag. Skan-
derborg var ved gærdet først og endte med 163 points, 
hvoraf Frederik Klokker scorede de 52. Esbjerg startede 
som sædvanligt med brask og bram og tvang Skander-
borg til at bruge blød kastning. Det var således Skander-
borgs spinnere, der sørgede for Esbjergs fald. Det blev til 
en halvleg på 139 all out. En fl ot sejr til Skanderborg, men 
Esbjerg rykkede alligevel direkte op i Elitedivision. Skan-
derborg måtte ud i en kvalifi kationskamp mod Ishøj.
Kvalifi kationskampen blev en intens og lavt scorende af-
fære på endnu en tung og langsom bane. De våde for-
hold fi k Skanderborg til at gå til gærdet først, men en 
god start fi k holdet ikke. Der var ingen gærdespillere, der 
fi k rigtig fat, og Skanderborg kom under pres af Ishøjs 
spinnere. Efter 50 overs viste scoringstavlen 118, hvilket 
ikke lignede en vinderscore. Ishøj kom imidlertid aldrig 
rigtig i gang på den tunge bane i Skanderborg, og efter 
19 overs havde Ishøj kun 19 runs på tavlen. Ishøj havde 
svært ved at spille Skanderborgs unge kastere Anders Bü-
low og Christian Peck, og panikken bredte sig. Ishøj havde 
Adnan Elahi med efter en langvarig rygskade, og Adnan 
forsøgte at holde sammen på Ishøjs halvleg, men han 
kunne ikke forhindre en Skanderborg sejr på 22 points. 
Dermed var Skanderborg tilbage i Elitedivisionen sammen 
med Esbjerg. Desuden blev det afgjort, at Aalborg og Is-
høj II rykkede ud af 1. division.
Sæsonen 2011 sluttede med årets breddepokalfi nale, som 
var en gentagelse af sidste års fi nale mellem Odense og 
Nørrebro II. Odense vandt lodtrækningen og gik i mar-
ken. Nørrebro II mistede et gærde i 2. over, men de næste 
gærdespillere var effektive og straffede de dårlige bolde. 
Odense havde et par drop i marken, men formåede dog 
at holde Nørrebro II på en score på 133 points for 8 gær-
der på de 20 overs. Odense lagde hårdt ud og scorede 18 
runs på de første 2 overs. Efter 8 overs passerede Odenses 
åbningsgærde Saeed Mahmood 50 runs på 26 bolde ud af 
en total på 64. Da Odense manglede 3 points i at passere 
Nørrebro II’s score, manglede Saeed Mahmood en sekser 
for at nå sit century, så han forsøgte at slå bolden ud af 
banen, men blev grebet på stregen. Odense vandt bred-
depokalen over Nørrebro II med 6 stående gærder.

Glostrups danmarksmestre
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■ Af Søren Nissen

Ungdomscricket i Jylland har med Skanderborgs junior-
hold som en glimrende undtagelse i de senere år haft det 
svært.
Men ved DM i år viste Horsens, at det ikke behøver at 
være sådan, hvis man vel at mærke har viljen til skabe 
noget. Klubben har under beskedne forhold – og efter at 
være helt lukket et par år – fra bunden og uden fremmed 
tilgang skabt et drengehold og et lilleputhold, hvis præ-
stationer fi k gamle cricketelskeres øjne til at falde i tårer. 
Klubbens drenge blev tilmed belønnet med det første DM 
nogensinde, så længe der er spillet cricket i Horsens. De 
øvrige to mesterskaber gik til Svanholm – et mindre end 
sidste år.
Men lad os tage mesterskaberne i årgangsrækkefølge.

Juniorer

Svanholms juniorsejr over Skanderborg skete på trods af, 
at jyderne havde en century-scorer i Kamran Mahmood 
med 109 not out ud af en halvleg på 187/4. Mahmood fi k 
støtte fra Chr. Peck (37) og de to hævede sammen med 
omkring 150 points.
Forholdene var ret umulige. Efter første halvdel af Skan-
derborgs halvleg kom regnen og gjorde den i forvejen 
våde og tunge bane endnu mere som en glidebane.
Bolden endte med at være som grøn sæbe, og svanhol-
merne tabte den ene oplagte griber efter den anden. 
Det gjorde de nu også, mens bolden var tør, men til sidst 
havde de da en undskyldning. Kastningen var dog rimelig 
og basismarkspillet udmærket, så selv med en slagkraftig 
Mahmood i sving endte totalen ”kun” på 187/4 på de 40 
overe, hvilket under normale omstændigheder er nok til 
at vinde i en juniorkamp.
Så scoren gjorde Skanderborg til DM-favorit og med 
udsigt til det DM, som man skulle tro denne glimrende 
årgang var selvskreven til, men den våde mark og bold 
indvirkede også på Skanderborgs præstation, ligesom 

holdets manglende rutine blandt den sidse halvdel hæm-
mede markspillet. 
Svanholms to første var ude for 36, men Saad Ahmed 
gjorde sin entre og endte som matchwinner. Først sam-
men med Mads Henriksen (18) og derefter med Saif 
Yaqoob (15).
Også Skanderborg havde det svært i marken, men fi k dog 
ikke tilbudt nær det samme antal chancer som Svanholm. 
Forskellen på de to hold var en langt større bredde hos 
Svanholm, også på kastesiden.
Saad Ahmed scorede sin karrieres højeste med 93 not out 
og sørgede for, at hvad der længe lignede et opgør, der 
skulle ende i en tæt fi nish, sluttede allerede i over nr. 33, 
hvor Svanholm havde passeret for tabet af 5 gærder. Jo 
længere halvlegen skred frem, jo friere spillede Ahmed 
og fremviste til sidst hele sit TV-inspirerede repertoire.
Pokaloverrækker formand Thomas Kentorp gav ”man of 
the tournament-battet” til Kamran Mahmood for hans 
indsats over to dage, men bemærkede, at havde det kun 
været fi nalen burde Saad Ahmed have haft det for at 
batte Svanholm til sejr i en rimelig krævende chase. 
Juniorrækken bød – ligesom drengerækken – kun på tre 
hold, da Jylland kun stillede med et hold i disse årgange. 
AB endte på trediepladsen hos juniorerne og sluttede al-
lerede om lørdagen sin del af trekantturneringen, hvor de 
to AB-kampe spilledes som 20x20.
AB måtte se på, at Svanholm med Mati Malik (50x) i spid-
sen scorede 134/2. AB svarede selv med 68/8 (Mukaram 
Hussein 16, Hamid Shah 2/8).
Den stygge sommer sendte mere regn ned over dagens 
anden kamp, hvor AB måtte fi elde i regn mod Skander-
borg, der vel næsten råder over halvdelen af de spillere, 
der sikrede klubbens l. hold oprykning til Elitedivisionen.
Det var noget af en mundfuld, hvor Kamran Mahmood 
med 78 til sidst og Anders Bülov med 38 først dominerede 
festlighederne.
Skanderborgs 157/3 var altid for mange for AB, men Fa-
zan Ahmed spillede en glimrende halvleg (52). 

Resultaterne: Juniorer:

17. september 2011 – 2 Twenty/20 kampe:
Svanholm over AB med 66 points. Svanholm 134/2 (Mati 
Malik 50x, Saad Ahmed 33). AB 68/8 (Mukaram Hussein 
16, Hamad Shah 2/8)
Skanderborg over AB med 48 points. Skanderborg 157/3 
(Kamran Mahmood 78, Anders Bülov 38). AB 109/7 (Fazan 
Ahmed 52, Chr. Peck 2/12).

18. september 2011 – Juniorfi nale: Svanholm over Skan-
derborg med 6 gærder. Skanderborg 187/4 (Kamran 
Mahmood 109x, Chr. Peck-Thorsted 37, Anders Bülov 20). 
Svanholm 188/5 (Saad Ahmed 93x, Mads Henriksen 18)

Horsens viste, at hvor 
der er vilje, er der en vej 
– også i Jylland
2 x Svanholm og 1 x Horsens ved ungdoms-DM

DM vindere junior – Svanholm
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Drenge-DM med sensationelt udfald

129 år er der spillet cricket i Horens. Aldrig har et hold 
fra byen vundet et dansk cricketmesterskab – af nogen 
slags – før søndag d. 11. september 2011, hvor klubbens 
drengehold vandt DM på Svanholm Park foran Svanholm 
(sølv) og AB (bronze). 
Det var et utroligt trekantstævne, hvor det indtil omkring 
½ time før afslutningen af den sidste kamp, så ud til, at 
AB skulle blive mester, derefter det næste kvarter at Svan-
holm skulle vinde. Til sidst endte guldet hos Horsens.
Afslutningsdagens kamp mellem Horsens og AB havde 
følgende udfaldsmuligheder: Horsens blev dansk mester 
med en sejr, AB dansk mester med en sejr på omkring 5 
stående gærder og Svanholm dansk mester med en AB-
sejr på mindre end 5 stående gærder.

Dagen indledtes med et grueligt voldsomt regnvejr, der 
gjorde Svanholms bane 1 uanvendelig med væde i tilløb 
og omkring pitchen. Heldigvis var bane 2 anvendelig om-
end blød og fugtig. Med lidt over en times forsinkelse gik 
holdene i gang. Horsens ved gærdet efter samme recept 
som dagen før. Lavanish Prem stod der og gjorde intet 
uovervejet, mens de andre blev hængende så længe, at 
de sørgede for, at der blev høstet en del ekstra. Men selv 
på en så ekstrem tung bane er 88 jo til at komme i nær-
heden af, især når man nu ved, at denne aldersgruppe – 
bare man står der – leverer 25-30 ekstra. Saim Saeed (19) 
og Jawad Ali (23) havde budt på en solid åbning, og de 
skiltes først omkring 66. På det tidspunkt kunne man ikke 
tro andet, end at AB ville passere Horsens’ indledende 90. 
Men da de to skiltes, gik der panik i AB-gærdesiden, 
mens Horsensdrengene blev ved med at kaste med god 
længde og fi ghte i marken, som gjaldt det livet. De blev 
godt bistået af det fugtige underlag, der standsede et-
hvert slag, der ikke var ramt hårdt og rent. Da 5 AB-

gærder var faldet for omkring 75, ville Svanholm blive 
mester på bedre koeffi cient, hvis AB vel at mærke endte 
med at score 15 mere og vinde. Men der kom en afslut-
ning uden regnestokkens hjælp, da AB`s sidste 9 gærde-
spillere kun bidrog med sammenlagt 9 points – og AB var 
ude for 80.

Førstedagen

Med kun tre hold spillede et af holdene Svanholm to 40 
overs kampe lørdag, hvilket var til at se på deres indsats 
i den anden kamp. Men omkring 70 overe i marken (som 
det blev til) næsten i træk er der heller ikke mange, der 
kan klare.
Stævnet indledtes lørdag med Svanholms indledende 155 
mod AB`s 93. Svanholms halvleg domineredes af Mads 
Henriksens 42, men der var bredde over gærdesiden. Så-
dan set det eneste af de tre hold, der kunne byde på det. 
Saim Saeeds 32 kunne ikke bære AB længere end til 93 
med hjælp af ekstrakontoen og Bilal Iqbals 17.
Så skulle Svanholm på den igen mod Horsens, som havde 
en spiller i Lavanish Prem, som bar hele halvlegen med en 
yderst moden halvleg på 65 not out ud af Horsens 127/8 
på 40 overe. Det virkede som om Svanholms ukoncentre-
rede top mente, at det var en ekspeditionssag at score de 
points, men de lærte forhåbentlig en lektie – undervurder 
aldrig nogen og gør altid dit yderste, selvom du er træt. 
De første fi re var ude for 22, og selvom de næste igen bed 
fra sig var Svanholm ude for 84 efter en effektiv markind-
sats og kastning med længde fra Horsens.
Lavanish Prem med et lodret bat, stor tålmodighed og løf-
terige allrounder evner blev uden konkurrence ’Man of 
the Tournament’.
Horsens bestod af 4 brødrepar plus det løse. Både i mar-
ken og udenfor var det en enhed, der var velorganiseret, 
velopdragne og medlevende på en behagelig måde. Det 
var en helt igennem fair og umådeligt talentfuld samling 
drenge – og en enkelt pige. Og rent faktisk var der kun 
3-4 af dem, der egentlige var drengespillere, resten hørte 
til de yngre årgange.

Resultaterne

10. september 2011: Svanholm-AB. Svanholm 155 (Mads 
Henriksen 42, Said Ahmed 22, Jawad Ali 3/25). AB 93 (Said 
Saeed 32, Hassan Bashir 3/6). 
Horsens – Svanholm: Horsens vandt med 45 points. Hor-
sens 127/8 (Lavanish Prem 65x, Mads Henriksen 3/19). 
Svanholm84 (Shangeev Thas 3/19). 

11. september 2011: AB-Horsens. Horsens vandt med 8 
points. Horsens 88 (Lavanish Prem 36, Jawad Ali 3/22). AB 
80 (Jawad Ali 23, Thibanish Prem 3/18)

Lilleputterne

Finalen mellem Svanholm og Ishøj stod og faldt med en 
spiller, nemlig Ishøjs Zacharia Raja, der scorede century 
dagen forinden og er så god, at han også kunne have 
bragt sit hold i en god position mod Svanholm, selvom 
Svanholms hold udgjorde en væsentligt bredere enhed.
Men ved totalen 18 efter 5 overe blev Raja bowlet af 
Svanholms åbningskaster Aske Larsen, og så var den kamp 
afgjort. Ishøj ude for 61. Da Svanholm først mistede sit 

DM vindere drenge – Horsens

Helt ned i drengerækkerne har de lært det med de hemmelige tegn. 
AB’s Benjamin Ahmed melder, hvordan han vil kaste den 
næste bold i drengeslutstævnet
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første gærde ved 50, var spænding en by i Rusland. Svan-
holm passerede i en fl ad fi nale på 14 overe – Ishøj brugte 
28 til sine 61.
Saif Ahmed scorede 44 not out ud af de vindende 63/1 og 
var ligesom dagen før i særklasse. Både øje og størrelse 
har han. God slagkraft og store muligheder. Han fi k også 
DCF`s præmie for ”Man of the Tournament”, som var et 
dejligt bat. En stor weekend for brødrene Ahmed, da sto-
rebror Saad sørgede på banen ved siden af for Svanholms 
juniorgevinst over Skanderborg. 
Horsens gjorde kort proces mod Herning i bronzekampen 
og mistede ikke et gærde for at passere Horsens indle-
dende 53.
På førstedagen overraskende Københavns nr. 2 Ishøj ved 
at vinde over den jyske etter Horsens. Det havde man ikke 

ventet efter Horsens’ imponerende drenge-DM søndagen 
før, hvor de fl este af drengene var lilleputter og gjorde 
sig så fl ot.
Horsens tabte realistisk set til en spiller, nemlig Ishøjs Za-
charia Raja, der lavede imponerende 128 og gik på halv-
legens sidste bold efter at have åbnet og givet en solid 
chance i første over. Ingen andre Ishøj-spillere lavede 
mere end 4 points!
Ishøjs 174 var altid for meget for Horsens, hvis første gær-
despillere spillede teknisk pænt, men ikke havde samme 
slagkraft som Raja. Horsens ude for 115 (Sangev Thas 41).
Svanholm havde efter 3 overe 38 mod den jyske toer Her-
ning og endte med 179/7 (Saif Ahmed 58, Shoaib Mah-
mood 49x, Hussein Ijaz 34). Herning ude for 29 (Wahid 
Mahmood 3/0). 

Resultaterne

10. september 2011 – semifi naler i Solvangsparken:
Ishøj over Horsens med 59 points. Ishøj 174/8 (Zacharia 
Raja 128, Raagevan Ramesh 2/25). Horsens 115 (Sangev 
Thas 41, Jaathavan 30). 
Svanholm over Herning med 150 points. Svanholm 179/7 
(Saif Ahmed 58, Shoaib Mahmood 49x, Hussein Bashir 34, 
Dan Hedevang 2/48). Herning 29 (Wahid Mahmood 3/0, 
Aske Larsen 2/4). 

11. september 2011: 
Kamp om bronze i Solvangsparken. Horsens over Herning 
med 8 gærder. Herning 53. Horsens 54/0.
Lilleputfi nale på Svanholm Park. Svanholm over Ishøj med 
7 gærder. Ishøj 61. Svanholm 62/1 (Saif Ahmed 44x).

DM vindere lilleput – Svanholm
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■ Af Kathrine Brock-Nielsen

Turnering: 

I denne sæson har Esbjerg, Fredericia, og AB spillet en 
turnering mod hinanden. Desværre har ”United” holdet 
ikke fået spillet deres kampe, så vi kæmper nu med at få 
et sådan hold ordentligt op at køre med hjælp fra Mette 
Huber, Viborg. Også denne sæson har kampene været 
spillet som 20/20 og 32 overs kampe. Esbjerg endte som 
nr.1 med 6 point, efterfulgt af Fredericia 2 point og AB 0 
point. Udendørs 2012 vil vi stadig lave en turnering som 
i år, men herudover har Fredericia og Esbjerg planlagt at 
stille et fælles kvindehold i 2. division Vest.

Træning: 

Pigerne har trænet hver uge i deres respektive klubber. 
I Jylland har vi forsøgt at holde fælles træning en gang 
i måneden, for at blive bedre til at spille sammen og få 
mere ud af træningen. Desværre er det stadig hårdt ar-
bejde at få Nordjylland og København til at træne samt 
stille hold til kampe. Der bliver arbejdet på en løsning 
med trænere og ledere. I vinterperioden vil pige og dame 
spillerne stadig træne en gang om ugen indendørs.

Holland tour August 2011:

DCF sendte den 19.-21. august 2011 en trup på 14 piger til 
Holland, og 4 af dem er nye spillere. 
Truppen bestod af: Charlotte Pallesen ECV, Anne Øster-
gaard FCC, Diana Mathiesen ECV, Tharany Horsens, Helle 
Elbæk ECV, Line Østergaard FCC, Camilla Østergaard FCC, 
Anne Østergaard FCC, Marlene Slebsager ECV, Vanessa 
Flensborg ECV, Kathrine Brock ECV, Christina Alder ECV, 
Linette Møller ECV. 
Holdet spillede mod Hollands B-hold lørdag og søndag 
mod Holland U19. 
Lørdag spillede vi en 40 overs kamp. Holland lavede 167 
points for 8 på 40 overs. Denmark all out for 77. Vi spillede 
en god kamp og kæmpede det bedste, vi kunne. Vi skal 
huske, at vi stadig er i genopbygningsfasen, og havde 4 
nye spillere i truppen. 

Søndag spillede vi en 20/20 kamp mod deres U19 hold. Vi 
startede til gærdet og lavede 70 for 4 på 20 overs. Vores 
mål var 85, som måske kunne have været nok. Holland 
har en masse gode spillere, og de   får spillet mange fl ere 
kampe og har mere landsholdstræning på en sæson end 
de danske piger, så det er klart de i øjeblikket er bedre 
end os =). Holland battede over vores total på 16 overs.
Turen var en stor oplevelse for damespillerne, og alle spil-
lere blev endnu mere opsat på at udvikle dansk pige og 
kvinde cricket. Stor tak til Lars Hedegaard og Peter Banke, 
som var trænere på turen, samt Kurt Østergaard, som var 
regnskabsfører, og vores chauffør Flemming, som kørte 
bussen ”Trofast”. Forhåbentlig var denne tur, den første 
af mange mellem Danmark og Holland. Holland gør virke-
lig et stort arbejde for deres pige og kvinde cricket. Næ-
ste år er Danmark inviteret til en turnering mod Holland, 
Tyskland og Belgien i Holland. Dette ser vi meget frem i 
2012. 

Rekruttering: 

Vi må sige, det er et virkelig hårdt arbejde at få kvinderne 
til at prioritere cricket i forhold til familie, arbejde samt 
studie. I fremtiden vil vi fokusere meget på piger fra 13 år 
og op. Det er vores fremtid, og vi skal forberede dem til at 
spille i kvindernes liga. 
DCF forsøger at hjælpe klubberne til at gøre noget for 
pige/kvinde cricket. AB har for nylig søgt om økonomisk 
hjælp til et integrationsprojekt for pige-kvinde i Køben-
havnsområdet og fi k fra DCF et beløb til dette projekt. Es-
bjerg har også søgt DCF om tilskud til de 2 store grupper 
af piger i alderen 7-15 år, samt fra 22-? år, samt til rekrut-
tering af endnu fl ere piger. Andre klubber i Danmark er 
også mere end velkomne til at søge om hjælp, hvis de har 
et godt projekt, som kan hjælpe dansk pigecricket med at 
udvikle sig. 
Vi skal blive ved med at kæmpe for at få fl ere pi-
ger og kvinder til at spille cricket. Det kan betyde, 
at standarden ikke vil være så høj i en periode, 

Året der gik for dansk 
kvinde og pige cricket 2011

 Danmarks damelandshold

Hollands anfører Nathalie Hennis trækker lod mod Danmarks 
anfører Marlene Slebsager. I baggrunden Hollands træner 
og Danmarks træner Lars Hedegaard
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men lige nu er det vigtigste, at få turneringen og events 
til at køre optimalt, så vi kan få medlemstallene i klub-
berne til at stige. 
Den 2. oktober 2011 blev der i Fredericias klubhus afholdt 
et planlægningsmøde for den kommende indendørssæ-
son, samt diskuteret fremtidsplaner. Til mødet deltog Lars 
Hedegaard DCF, Kurt Østergaard FCC/DCF, Kathrine Brock 
DCF/ECV, Helle Elbæk ECV, Line Østergaard FCC, Aadila Ji-
wani AB, Sahar AB, Morten Boesen Nyk. Mors. Line Øster-
gaard og Kathrine skal den 29. november 2011 afholde 
endnu fremtidsmøde med DCF formand Thomas Kentorp 
samt bestyrelsesmedlem Kurt Østergaard, så vi kan få sat 
mere skub i kvinde cricket i Danmark. 
Alt i alt har det været en god sæson med masser af nye 
oplevelser og erfaringer. Vi håber næste sæson bringer 
endnu mere succes til pige-kvinde cricket i Danmark. Men 
vi ved, at det kræver hårdt arbejde, så det er vigtigt, at 

klubberne bakker op om de piger, de har i deres klub. På 
gensyn til indendørs events 2011/2012. 
(Se aktiviteterne nedenfor)

Indendørs aktiviteter 
for piger og damer 2011/12

• 13. november: Turnering for alle piger/kvinder i Frederi-
cia kl. 9.30-16.30. 

• 18. december: Arrangement for piger 6-17 år på Vester-
vangsskolen Esbjerg kl. 11-15, trænere Kathrine + Lars 
Hedegaard. Tilmelding til kathrinebrock@hotmail.com, 
tlf. 29 45 63 01

• Fælles træning for alle piger og dame spillere i Holing 
Sportcenter, Holingknuden 3, 7400 Herning (ved siden 
af Is-stadion) 

 Tilmelding til Lars på mail lars@cricket.dk eller 26 23 53 50.
 Datoer:
 Fredag den 13/1-12 kl. 18-20
 Fredag den 27/1-12 kl. 18-20
 Fredag den 10/2-12 kl. 18-20
 Fredag den 24/2-12 kl. 18-20

• 18. februar: Turnering for alle piger/kvinder i AB kl. 
10.30-17.00. (medbring selv mad og drikke) Tilmeld 
enten til Jeres holdleder eller kathrinebrock@hotmail.
com, tlf. 29 45 63 01 

• 10-11. marts i Husum: Fællesweekend for alle piger/
kvinder med træning og kampe. Vi er i kontakt med 
Tyskland, så vi evt. kan afvikle en indendørs turnering 
denne weekend. 

Peter Banke giver gode råd til Line Ø. inden kampstart

enenddnuu merere sucucceces titill ipige k-k ivi dnde criickkett ii DaDanmarkk. MMenen 
vivivivivvvivi vvvvvvvvvveddededededddd, atatttatatataa ddddddetteteteteteet kkkkkræræræræræveveveveveveveevvverrrrrr r rr håhåhhhhåhåhåhårdrddrdrddrddrddtttttttt araraarararararraarbebebebbebbbbbejdjdjdjddjdeeeee,e,e, ssssssåååååååå å dededededettttt ererererer vvvvigiigiggiggggtititittigtggtgtgttgg , atatatatatattt  

ddennnne weweekekenendd. 
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■ Af Daniel Nielsen 
– spillende træner for KB i sæsonen 2011

Danmarksturneringen

Efter en usædvanlig hård vinter gav det strålende påske-
vejr og et par gevaldige overraskelser i pokalturneringen 
en lovende start på sæsonen. Husum og Nørrebro slog 
henholdsvis Herning og Glostrup ud af pokalen. Det teg-
nede godt for konkurrencen i Elitedivisionen, som i de se-
neste par år har været Svanholm, Herning, Glostrup… og 
så de andre. 
Glostrup var af de fl este udråbt som favorit før sæsonstart. 
Det allerede solide mandskab anført af de talentfulde Ah-
med-brødre og erfarne folk som David Borchersen, Glenn 
Larsen, Michael Jeppesen og Peter Poulsen hentede for-
stærkninger i form af Bashir Shah fra AB og australieren 
Scott O’Brien fra Køge. Glostrup stillede op med et hold, 
der efter danske forhold var skræmmende stærkt.
Svanholm og Herning var de andre oplagte medaljekan-
didater fra sæsonstart. KB havde forhåbninger om medal-
jer efter to fjerdepladser i træk. Nørrebro, Husum og AB 
kunne ligeledes have gjort sig forhåbninger, men sigtede 
reelt efter en placering i midten at tabellen.
Sæsonen forløb nogenlunde som forventet. Det var Glo-
strups sæson fra start til slut. Henrik Saxes exit fra klub-
ben tidligt i sæsonen havde ikke den store betydning, selv 
om det gav holdet et lidt ubalanceret ”look”. Bashir Shah 
havde en helt forrygende sæson med 31 gærder med et 
gennemsnit på 8,6. At Bashir skulle blive turneringens 
bedste bowler var ikke så overraskende, men at han også 
scorede 360 point med 36 i gennemsnit, gjorde ham til 
den absolut mest værdifulde spiller i landet. David Bor-
chersen, Glenn Larsen og holdets nye anfører Aftab Ah-
med høstede alle en god bunke gærder, alle med ca. 15 i 
gennemsnit. Shehzad Ahmed fi k etableret sig selv med en 
stribe gode halvlege samt succes på landsholdet.
Svanholm og Herning løb fortjent med sølv og bronze, 
men viste større svaghedstegn end i de to forgangne sæ-
soner. Svanholms gærdespillere scorede ikke nær så hef-
tigt som forventet, men det blev der oftest kompenseret 
for med det giftige kasteangreb og de dygtige generaler 
Bobby Chawla og Bret Mulder. Den hårdtarbejdende åb-
ningsbowler Sair Anjum videreudviklede sin usædvanlige 
stil og fi k fortjent sit gennembrud på landsholdet. 
Herning fi k prøvet en del unge spillere af i løbet af sæso-
nen, mens trekløveret Michael Pedersen, Troels Thøgersen 
og Jacob Larsen tog det ansvar, der var behov for. Det var 
ikke en prangende sæson for de jyske drenge, men efter 
tabet af Hamad Zaman og Carsten Pedersen, som kun spil-
lede en håndfuld kampe, var et forsvar af guldmedaljen 
fra 2010 vel heller ikke realistisk.
KB endte på endnu en fjerdeplads, selv om to sejre over 
Svanholm tyder på, at holdet har potentiale til mere. To 
nederlag til ærkerivalen Nørrebro og to til Herning spo-
lerede Frederiksbergklubbens forhåbninger om en place-
ring i top 3. Yasir Iqbal var igen holdets ubestridte stjerne 
med bat og bold. Den nye anfører Farooq Mohammed 
havde et par store halvlege i starten af sæsonen og var 
sammen med Saqib Tasneem og Farukh Shahzad en del 
af det solide, men aldrende kasteangreb, der støtter Yasir 
Iqbal. Med en forstærkning eller to og videreudviklingen 
af de unge talenter Mohsin Ali, Waqar Akhtar og Aatif 

Parvez kan KB blive seriøse 
medaljekandidater. 
Nørrebro varslede nye tider 
med en ny anfører, ny træ-
ner, en sejr over Glostrup i 
pokalen og sågar opvarm-
ning før kampe. Anfører 
Saad Hafeez scorede 445 
point med 40,5 i snit, og 
veteranen Aftab Ahmed 
nappede 432 med 54 i snit. 
Tilsammen stod disse to spil-
lere for næsten halvdelen 
af holdets point. Nørrebros 
venstrearms åbningsbowler 
Irfan Khan havde også en 
fl ot sæson.
Husum startede sæsonen i 
uovervindelig stil, især på 
hjemmebane.  Husum med 
Gerrit Müller i storform slog de forsvarende mestre fra 
Herning, tog sig af KB og spillede sig i pokalfi nalen. Men 
så kom nedturen. Med seks københavnerhold i Elitedi-
visionen skulle det på forhånd blive svært for Husum, 
der som regel ikke formår at stille i stærkeste opstilling, 
når turen går til hovedstaden. Det er en skam for dansk 
cricket. Hauke Müller trak holdet, specielt når brormand 
Gerrit ikke var med, og sluttede som turneringens mest 
scorende gærdespillere med 453 point og 34,8 i snit. Hu-
sum bliver vel ved i samme stil i 2012, men kan man fore-
stille sig, med mere succes eftersom to jyske hold erstatter 
to københavnske i op-og nedrykningsrokaden. 
Ishøj var ikke gode nok til at bide sig fast i landets bedste 
turnering. Klubben har spillermaterialet til at være med i 
eliten – en intelligent åbningsbowler i Patrick Kumar, en 
dygtig keeper-batsman i Ali Akhtar og i Basit Javed en 
allrounder med ægte vindermentalitet. Men potentialet 
bliver ikke udnyttet. Der mangler konsekvens i gærdeor-
dren og mere selvtillid i marken.
AB var sæsonens sørgelige historie. Holdet var uden for-
rige sæsons spillende træner Tausif Satti og stjernen Ba-
shir Shah. Men med Omar Hayat, Naveed Mughal og en 
sund ungdomsafdeling burde holdet have klaret sig. Det 
hang bare ikke sammen for AB i 2011. De tætte kampe 
blev tabt, og allerede halvvejs igennem sæsonen lignede 
nedrykning en kendsgerning. Det bliver svært at vende 
tilbage til Elitedivisionen for den traditionsrige klub, som 
blev stiftet helt tilbage i 1889.
Det bliver spændende at se, hvad oprykkerne Esbjerg og 
Skanderborg bringer til Elitedivisionen i 2012. Mit bud 
er, at Skanderborg med brødrene Mahmood og striben 
af u-landsholdsspillere blander sig i den sjove halvdel af 
tabellen. Vilkårene er en tand hårdere for hovedstadshol-
dene i 2012 med den ekstra tur til Jylland. Kan Glostrup 
forsvare mesterskabet, eller er stammen blevet for tung? 
Er Hernings unge spillere modne nok til at støtte lands-
holdstrekløveret Pedersen, Thøgersen og Larsen? Hvor 
god er Svanholms nye spillende træner, hvis klubben altså 
ansætter en? Kan KB tage springet fra fjerdepladsen? Kan 
Husum overtale Gerrit Müller til at spille fl ere kampe? Og 
hvad med Nørrebro: Kan Aftab Ahmed blive ved?
Der er mange spørgsmål, og jeg glæder mig allerede til 
sæsonen 2012. Tak for i år.

Sæsonen 2011

Daniel Nielsen, KB
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■ Af landsholdsanfører Michael Pedersen

Sri Lanka

I starten af januar drog Frederik Klokker, Bobby Chawla, 
Rizwan Mahmood og jeg selv af sted til Sri Lanka på et 
træningsophold som forberedelse til World Cricket Lea-
gue Division 3 turneringen i Hong Kong. Vi skulle være 
i Colombo og træne i en uge, inden resten af truppen 
ankom.
I lufthavnen i Colombo tog ”Tasil” (en pensioneret po-
litimand, som nu arbejdede for et fi rma, der arrangerer 
cricketture) imod os, og efter en længere køretur end 
planlagt kom vi godt trætte frem til vores hotel. Det var 
tilsyneladende ikke kun os, der fandt det kaotiske vejnet i 
Colombo indviklet – selv de lokale havde problemer!
Vi brugte den første uge på en masse fysisk træning og 
på at komme tilbage ind i rytmen med at spille cricket. De 
fl este, der selv har spillet cricket, ved, at én ting er at være 
i fysisk god form og en anden er at være ”cricketfi t”. Vi 
battede, bowlede og fi eldede i timevis for at vænne krop-
pen til at spille igen. Det var arrangeret, at et par lokale 
kastere kom forbi og bowlede til os, så det var egentlig 
kun os selv og mængden af sved vi fi k i øjnene, der satte 
en stopper for, hvor lang tid vi ville batte. ”Boomer” (en 
af trænerne for det lokale fi rst class hold, Wayamba) sty-
rede træningen og var god til at komme med gode råd til 
os. Han holdt det simpelt og forsøgte ikke at ændre for 
meget i vores spil, men fokuserede mere på den mentale 
del. Hans mest brugte kommentar var ”relax and watch 
the ball”, hvilket han jo i høj grad kan have ret i er væ-
sentligt for en cricketspiller, uanset hvilken rolle man har 
på et hold.
Resten af truppen ankom til Colombo i godt humør efter 
en lang rejse fra Danmark. Planen var, at alle hurtigst mu-
ligt skulle i gang fysisk for at vende sig til at spille i var-

men. Der var arrangeret træning og to kampe mod lokale 
hold, inden vi skulle rejse videre til Hong Kong. Det var 
tydeligt at se, at det for drengene (ligesom det havde væ-
ret for os en uge forinden) var svært at vende sig til den 
fugtige varme, men der var stor fremgang i hver eneste 
træning, hvilket var det vigtigste.
Vores første kamp var mod et stærkt lokalt hold, som 
inkluderede et par spillere fra Wayambas trup. Et par af 
dem havde kort forinden været med i T20 Champions Lea-
gue turneringen i Sydafrika, og der var således tale om 
virkelig dygtige spillere. Vi gik til gærdet og indledte med 
228 for 8 på vores 50 overs. Flere spillere bidrog til totalen 
med Frederik Klokker (50), Naveed Mughal (51), Rizwan 
Mahmood (46) og Martin Pedersen (36) var de mest næv-
neværdige. Vi fi k et par hurtige gærder i deres inning, 
hvorefter to af de professionelle tog over. De tog mere 
eller mindre kampen væk fra os med henholdsvis 88 og 
81 point i et kæmpe partnership. Det lykkedes os dog at 
komme tilbage i kampen, og pludselig havde vi dem 9 
gærder nede, inden de battede over vores total. Bashir 
Shah og Aftab Ahmed snuppede hver 3 gærder for hen-
holdsvis 32 og 21 point.
Den anden kamp, vi spillede, var mod et noget yngre 
akademihold, men stadig med nogle meget talentfulde 
spillere. Vi vandt igen lodtrækningen og valgte endnu en 
gang at gå til gærdet på, hvad der tydede på at være en 
god battingpitch. Vi kom dog i en smule problemer, da 
vi på et tidspunkt var 40 for 3, men så lykkedes det at 
stable fl ere gode partnerships på benene. Rizwan Mah-
mood (77), Carsten Pedersen (98*) og Naveed Mughal (40) 
battede alle godt, og vi endte med 293 for 8 på vores 50 
overs. Akademiholdet nåede 238 for 6 på deres 50 overs, 
hvor Aftab Ahmed (4 for 40) og Jacob Larsen (1 for 36) 
bowlede godt.
Vi kunne således drage til Hong Kong med en sejr og et 
snævret nederlag i bagagen. Der var en god stemning i 
truppen, og vi var optimistiske forud for turneringen.

Hong Kong

Vi ankom relativt smertefrit til Hong Kong, selvom Ole 
Roland i Colombo fi k en ”lille” ekstraregning på bagage, 
som nok stadig giver ham søvnløse nætter. Ved ankom-
sten fi k vi os lidt af et kulturchok. Der er tale om en by, 
hvor folk bogstavelig talt bor ovenpå hinanden. Den ene 
store skyskraber afl øste den anden i horisonten, og uan-
set hvor man var og hvornår, var der en summen og et liv, 

World Cricket League 
Division 3 i Hong Kong

 Hong Kong Cricket ClubJacob Larsen bowler
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som jeg aldrig har oplevet lignende. Der var mennesker 
overalt!
Vi blev indkvarteret på et stort og fl ot hotel sammen med 
fi re af de andre hold (Italien, USA, Papua New Guinea og 
Oman). Alle sammen hold vi i landsholdsregi har stiftet 
bekendtskab med tidligere, hvoraf Oman er det eneste, vi 
ikke har slået. Spillerne fra Hong Kong boede hjemme, så 
dem så vi kun ved vores indbyrdes kamp og ved offi cielle 
arrangementer.
Turneringen skulle spilles på tre forskellige baner: Hong 
Kong Cricket Club, Kowloon Cricket Club og Mission Road. 
For de to førstnævnte er der tale om decideret sportsklub-
ber, hvor man gennem sit (meget dyre) medlemskab har 
mange muligheder, blandt andet kan man spille cricket, 
tennis og lawn bowls, dyrke fi tness og svømme. Alt var 
samlet på et sted, og igen var der nærmest tale om, at 
tingene lå ovenpå hinanden. Træningsnettene til cricket 
ved Hong Kong CC var fx placeret ovenpå taget af det 
enorme klubhus!
Vores første kamp i turneringen var mod Italien på den 
fl otte bane ved Hong Kong CC. Jeg tabte lodtrækningen, 
og vi blev sendt til gærdet først. Vi fi k en udmærket start 
og var på et tidspunkt 97 for 3, hvilket var ganske for-
nuftigt. Vi vidste dog også, at det ville være nødvendigt 
at lave mange point, for banen var lille og lynhurtig. Vi 
sluttede med 227 for 10 på vores 50 overs, hvilket vi havde 
på fornemmelsen ville blive svært at forsvare. Det var lidt 
som om, at hver gang det begyndte at se rigtig fornuftigt 
ud for os med et godt partnership, mistede vi et gærde 
og skulle starte forfra med at bygge op. Dette understre-
ges meget godt af, at vi havde fem gærdespillere, som 
scorede mellem 20 og 50 point fordelt mellem Frederik 
Klokker (39), Rizwan Mahmood (59), Carsten Pedersen 
(20), Naveed Mughal (26) og Martin Pedersen (26). Alle 
sammen rigtig gode bidrag, men desværre ikke nok til, 
at vi som hold kunne få den helt store score på den lille 
bane. Italienerne brugte kun 3 gærder og 44 overs til at 
passere vores indledende total. De formåede at gøre det, 
vi ikke kunne – nemlig at etablere store partnerships. De 
havde først et på 87 og afslutningsvis et på 98 point. Til 
sammenligning var vores højeste på 46. Alt i alt et neder-
lag, der var svært at sluge, fordi vi netop havde vist gode 
takter undervejs i kampen, men aldrig helt ramte det ni-
veau, som vi gerne ville.
Den anden kamp bød på USA på Mission Road, som er 
den største af de tre baner og en, der minder om det, 
vi kender fra Danmark uden en masse yderligere facili-
teter ud over dem til cricket. Banen har dog ikke noget 
klubhus, men der var stillet telte op til os, som fungerede 
fi nt til det formål. USA havde slået Hong Kong stort da-
gen forinden og kom således med en masse selvtillid. Jeg 
tabte lodtrækningen, og vi blev igen sendt til gærdet. Min 
umiddelbare opfattelse var ud fra den lidt arrogante væ-

remåde fl ere af de amerikanske spillere havde, at de for-
ventede at gøre kort proces med os, så de kunne komme 
hjem for at slappe af. Vi etablerede undervejs i vores in-
ning igen fl ere gode mindre partnerships og sluttede med 
193 for 6 gærder på vores 50 overs (Frederik Klokker 24, 
Yasir Iqbal 31 og Michael Pedersen 78*). En score, som 
på papiret virkede lav, men som vi stadig følte, gav os en 
gode muligheder, da opfattelsen blandt alle, der havde 
battet, havde været nogenlunde den samme angående 
forholdene. Pitchen var udmærket, men meget langsom, 
hvilket gjorde det svært at forcere og angribe kasterne. 
Når dette så blev kombineret med størrelsen på banen, 
gjorde det det virkelig svært at score mange point. Vores 
plan blev derfor, at vi som udgangspunkt skulle knokle 
for sagen og forsøge at fi elde bedre, end USA havde gjort 
det. De havde virket lidt ligeglade og uinteresseret i mar-
ken, hvilket nok havde givet os 20-30 point mere, end vi 
burde have haft. Vores plan lykkedes virkelig godt, og vi 
blev ved med jævnligt at tage gærder. Amerikanerne op-
levede de samme problemer som os med den langsomme 
pitch, men de formåede aldrig at tilpasse deres spil. De 
gik alle sammen hårdt til bolden og forsøgte at slå sig ud 
af problemerne. Vi bowlede dem ud for 163 på 40 overs, 
hvoraf de sidste to gærder nåede at lægge 25 point på to-
talen. Alt i alt en velfortjent sejr, som var ekstra sød efter 
amerikanernes arrogante tilgang til tingene.
Tredje kamp var mod hjemmeholdet Hong Kong, som 
havde fået en dårlig start på turneringen med to neder-
lag. Vi skulle igen spille på Mission Road, og vi håbede, at 
vores kendskab til forholdene ville give os en lille fordel. 
Dette skulle vise sig på ingen måde at være gældende. 
Jeg vandt lodtrækning, og vi gik til gærdet. Vi var sikre 
på, at hvis pitchen opførte sig som mod USA, ville det 
være en fordel at batte først og forsøge at forsvare en 
total ved hjælp af godt markspil. Vi vidste, at vi ikke behø-
vede at starte som lyn og torden til gærdet, men ”bare” 
skulle spille os ind og være tålmodige for at kunne bygge 
en score op. Dette lykkedes nogenlunde, og vi var på et 
tidspunkt 71 for 3. Dette var hverken fantastisk eller fa-
talt. Derfra gik det desværre galt for os – vi blev simpelt-
hen kørt over af Hong Kongs spinnere. De udnyttede den 
langsomme pitch fuldt ud, og vi endte med at blive kastet 
ud for 102 på bare 36 overs. En på ingen måde tilfredsstil-
lende præstation, hvor ingen af os kunne se sig fri for at 
begå elementære fejl ved gærdet på så langsom en pitch. 
Hong Kong battede over vores total for 3 gærder på 25 
overs, hvor gærderne faldt, mest af alt fordi de forsøgte 
at få kampen overstået hurtigt, frem for at vi kastede 
godt. Det var tydeligt, at alle var meget skuffede, specielt 
med vores gode præstation mod USA på den samme bane 
in mente.
Papua New Guinea (PNG) var vores modstander i den 
fjerde kamp. Dem skulle vi møde på Kowloon Cricket 
Clubs fl otte bane, som er kendt for årligt at arrangere 
”Hong Kong Cricket Sixes”, der er en invitationsturnering, 

Danmark out

 Rizwan Mahmood
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som er kendt for eksplosivt gærdespil. Banen er meget 
lille og lynende hurtig, og som nævnt er der tale om en 
sportsklub med imponerende faciliteter. Jeg vandt igen 
lodtrækningen, og vi gik endnu en gang til gærdet først. 
Mest af alt i håbet om, at vi ved at score en god total 
kunne få lidt selvtillid på kontoen. Desværre skete der 
igen lidt af en katastrofe, og vores toporder blev mildest 
talt ”blæst væk” af et meget disciplineret og energisk 
PNG-hold, der igennem støtte fra ICC er blevet mere eller 
mindre fuldtidsprofessionelle (lidt research blandt deres 
spillere viste, at hvis man lagde månedslønnen fra de fem 
”voksne” på vores hold med fuldtidsarbejde sammen, ud-
gjorde beløbet langt mere, end hvad samtlige spillere i 
deres trup modtog i løn – så de går således lidt længere 
på en ICC-dollar i PNG, end vi gør i Danmark!). De eneste 
af vores, som formåede at gøre en smule modstand var 
Martin Pedersen (17), Bobby Chawla (26) og Aftab Ahmed 
(39), og havde det ikke været for dem, var vi aldrig nået 
op på vores 112 point. PNG battede let over for tabet af 
et gærde på 23 overs.
Den sidste puljekamp bød på Oman, som vi to gange tid-
ligere har spillet mod (i Irland 2005 og Sydafrika 2009). 
Vi kendte til fl ere af deres spillere og vidste, hvor eks-
plosive de kunne være. Samtidig blev deres kasteangreb 
primært udgjort af spinnere, som tidligere har vist sig at 
være det, vi har sværest ved at håndtere. Vi havde dog 
alle et ønske om at få lidt oprejsning efter de halvsløje 
kampe, vi havde spillet. Jeg tabte lodtrækningen, og vi 
blev sendt til gærdet igen på Kowloon. Undervejs i vores 
181 for 10 på 48 overs etablerede vi (igen) små partners-
hips, men som tidligere i turneringen formåede vi aldrig 
at fuldføre arbejdet og nå de helt store individuelle sco-
rer. Vi var i en god position med 104 for 3, men oplevede 
så desværre igen et mindre kollaps i midten mod Omans 
spinnere. Slutningen bød på noget underholdende gær-
despil fra Bashir Shahs side med 34 hurtige point. Carsten 
Pedersen (53), Rizwan Mahmood (33) og Frederik Klokker 
(20) var de andre som primært bidrog til totalen. I marken 
blev vores kastere bogstavelig talt ”hamret” væk fra bold 
nummer 1, og Oman nåede de nødvendige 182 for 6 gær-
der på kun 25 overs! Deres tre første gærdespillere lavede 
henholdsvis 51 (på 17 bolde!!), 17 (7 bolde) og 54* (57 
bolde), inden vi fi k set os om. Det var egentlige ikke fordi, 
jeg synes, vi kastede skidt, de havde bare besluttet sig for 
at forsøge at lave pointene hurtigst muligt i håbet om at 
forbedre deres run rate mest muligt. Det ene sving med 
battet var større end det andet, og når de ramte bolden, 
skulle der ingenting til for at lave grænseslag på den lille 
bane. Samlet set gav kampen os først og fremmest selvføl-
gelig endnu et nederlag, men der var fl ere positive ting, 
vi kunne tage med videre. Vi fi k endelig scoret bare lidt 
point, og i marken tog vi de chancer, vi fi k. Specielt det 
sidste var vigtigt for os, idet vi vidste, at vores afsluttende 
placeringskamp (5.-6. pladsen) skulle spilles på Mission 
Road, hvor markspillet kunne blive afgørende.
Resultaterne fra de andre kampe gjorde, at vi skulle møde 
USA i vores placeringskamp, mens Oman og Italien skulle 
spille om 3.-4. pladsen, og Hong Kong og PNG skulle spille 
fi nalen. Vi blev endnu en gang mødt af meget uinspire-
ret amerikansk hold, som i endnu højere grad end i for-
bindelse med vores første møde ikke havde planer om at 
arbejde for sagen. Vi ønskede en god afslutning på turen, 
hvilket en sejr netop ville give os. Jeg vandt lodtræknin-
gen og valgte at batte først til stor misfornøjelse for deres 
anfører. Han bebrejdede mig egentlig ikke, men det var 
samtidig tydeligt, at han ikke ville blive populær i hans 
lejr, hvilket han højlydt gav udtryk for. Det gav mig dog 

bare et smil på læben, idet jeg oplevede stor jubel fra 
mine holdkammerater. Vi var opsatte, kendte banen og 
modstanderen, og vi fi k muligheden for at diktere kam-
pen ved at batte først. Alt det, som vi havde snakket om 
så mange gang med hensyn til vores gærdespil, gik op i 
en højere enhed, og vi sluttede med 240 for 6 gærder på 
vores 50 overs. Frederik Klokker battede igennem vores 
halvleg for sine 101*, det meste af tiden sammen med 
Carsten (59), mens jeg selv bidrog med 30 points, Troels 
Thøgersen med 10 og Aftab Aftab Ahmed med 10 til to-
talen med nogle hurtige point til sidst. Vi battede præcist, 
som vi gerne ville – tålmodigt og med gærder i behold 
for så at forcere til sidst. Den lille interesse, som ameri-
kanerne havde haft i kampen fra start, blev efter vores 
halvleg endnu mindre, og der var fl ere højlydte skænde-
rier blandt spillere og ledere. Alt sammen til vores store 
fornøjelse. Vi snuppede de første 9 af deres gærder for 
105 point, hvorefter de sidste to gærdespillere havde et 
partnership på 51 point. Umiddelbart slap vi taget om 
kampen en smule, men det skyldtes nok mest af alt den 
fysiske træthed som følge af de mange kampe på få dage, 
samt amerikanernes elendige indstilling. Personligt følte 
jeg dog på intet tidspunkt, at sejren var i fare. Vi kastede 
disciplineret, fi eldede godt og bakkede hinanden op. Alt 
det, der havde været vores plan at gøre inden turnerin-
gen, men som desværre kun lykkedes os i de to kampe 
mod USA.
Generelt sad vi efter turneringen tilbage med en fornem-
melse af, at vi aldrig rigtig kom op i gear. Vi viste moment-
vis virkelig gode takter både individuelt og som hold, men 
det var lidt som om, at det aldrig helt klikkede for os. Vi 
måtte sande, at vi havde lidt problemer med at tilpasse os 
til græspitchene, når de ikke helt spillede, som vi havde 
forventet. I de tilfælde, hvor det lykkedes os, gjorde vi det 
virkelig godt, mens vi havde store problemer, når vi ikke 
følte os hjemme. Personligt synes jeg dog, at der var me-
get mere positivt end negativt at tage med fra turnerin-
gen, hvor vi stillede med mange nye navne i landsholds-
regi. Disse nye spillere har unægtelig, lige så vel som vi 
har som hold, lært en masse af turen.
Jeg vil gerne sende en stor tak til alle danske spillere og 
offi cials, der var med, for en god tur. Det kan godt være, 
at det ikke gik, som vi havde håbet, men jeg er sikker på, 
at vi inden længe vil få succes med landsholdet. Potentia-
let er der uden tvivl, og vi skal efter min mening bare lære 
lidt mere om vores egne evner og begrænsninger, og ikke 
gøre spillet sværere end det er. Sæsonen 2012 vil være 
et fantastisk godt tidspunkt at starte med de muligheder, 
den bringer!

Bashir Shah bowler
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■ Af landsholdsanfører Michael Pedersen

DCF A – Tyskland

Det udvalgte DCF A landsholdet startede sommeren tid-
ligt i år med 2 kampe mod det tyske landshold i week-
enden 23.-24. april i Husum. Jörg Krüger havde gjort et 
kæmpe forarbejde, for at få banen klar til arrangemen-
tet, og som sædvanlig var forholdene i Husum fantastiske 
med en hurtig, hård og tætklippet outfi eld. 
Det tyske hold stod foran afrejsen til deres World Cricket 
League Division 7 turnering i Botswana og brugte derfor 
kampene som opvarmning, mens vores udvalgte danske 
hold inkluderede en masse nye, yngre og spændende 
navne, som således kunne blive ”testet” på et lidt højere 
niveau.
I den første kamp vandt jeg lodtrækningen og valgte 
at gå til gærdet først. Undervejs blev der etableret fl ere 
gode partnerships, hvoraf det største på 65 point var mel-
lem Naveed Mughal og Jacob Rubin. Totalen endte på 262 
for 8 gærde på vores 50 overs, hvor Naveed Mughal blev 
topscorer med 58 efterfulgt af Bobby Chawla (36), Rizwan 
Mahmood (34) og Jacob Rubin (25). Alt i alt en tilfreds-
stillende score, som dog nok kunne være blevet endnu 
større, hvis en eller fl ere af gærdespillerne, der fi k gode 
starter, var fortsat og havde lavet en stor score.
Tyskerne startede godt ved gærdet, og åbnerne fi k hur-
tigt hævet totalen til 50 som følge af en ikke alt for over-
bevisende start fra vores kastere. Vi fi k dog kæmpet os til-
bage i den midterste del af halvlegen, og der tegnede sig 
mere og mere et billede af, at tyskerne ikke troede på, at 
de kunne vinde kampen, så de forsøgte at få mest mulig 
træning ud af det. Dette frustrerede os en smule, da det 
gjorde det svært for os at tage gærder, men vi mindede 
hele tiden hinanden om at holde fokus på vores eget spil. 
Tyskerne nåede op på 211 for 6 gærde på deres 50 overs, 
hvor Martin Pedersen, Basit Raja, Bobby Chawla og Su-
leman Arshad hver tog et gærde, mens de sidste to blev 
løbet ud. Kampen gav således en overbevisende sejr til 
vores unge hold på 50 point.
Den anden kamp blev reduceret til 40 overs, og tyskerne 
vandt lodtrækningen og startede til gærdet. Åbnerne fi k 
igen en god start med en gærdestand på 72 point på ca. 
16 overs. Som det var tilfældet dagen før, kæmpede vi os 
stærkt tilbage i den midterste del af halvlegen og endte 
således med at holde tyskerne ned på 177 for 9 gærde på 
deres tilladte 40 overs. Gærderne fordelte sig mellem Sair 
Anjum (2), Troels Thøgersen (1), Omar Hayat (2) og under-
tegnede (4). Igen en mere end godkendt præstationen, 
hvor specielt markspillet var godt.
Vores halvleg fi k en mindst lige så god start som tyskerne 
med 80 point på tavlen, da det første gærde faldt efter 16 
overs. Vores gærdespillere battede med stor autoritet og 
overblik, uden på noget tidspunkt at gå i panik. De tyske 
kastere og markspillere blev straffet, når de lavede fejl, og 
vi behøvede derfor ikke at tage nogle chancer i vores spil. 
Den tyske total blev nået for tabet af 4 gærde på 38 overs 
med godt spil af Troels Thøgersen (52), Ali Akhtar (21), 
Omar Hayat (28) og Rizwan Mahmood (42). Igen en sikker 
sejr, hvor jeg personligt synes, at vores unge hold beviste, 
at vi er tyskerne overlegne i alle spillets facetter.

Landsholdet 2011

Michael Pedersen, Herning
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■ Af Ole Roland

For nogle år siden udviklede en uformel henvendelse fra 
det fi nske cricketforbund til DCF om at arrangere nogle 
T-20 kampe i København sig til, at der i 2009 for første 
gang blev gennemført Nordic Cup for de 4 nordiske lande 
– Danmark, Sverige, Norge og Finland. Aldrig tidligere 
havde et formelt samarbejde mellem alle 4 lande udviklet 
sig til et arrangement af denne størrelse – tiden og om-
stændighederne havde ikke været til det. Men med ind-
førelsen af T-20 formatet rundt omkring i Europa viste der 
sig her en mulighed for, at også de nordiske lande kunne 
mødes og uformelt spille om “det nordiske mesterskab”. 
Stævnet blev afviklet i en weekend på Svanholm Park – 
med Norge og Danmark i fi nalen – og med Sverige og 
Finland som det cricketmæssige “tynde øl”. Lidt overra-
skende og med en del efterfølgende bekymrende miner 
tabte vi fi nalen – til et norsk hold, som også på europæisk 
plan var begyndt at røre på sig med positiv udvikling. 
I 2010 forsøgte man – halvhjertet – at gentage stævnet – 
denne gang på norsk jord i Oslo. Men det lykkedes ikke at 
få arrangementet på benene. Manglende baneforhold og 
økonomi spændte ben for denne “nye tradition”.
Sommeren 2011 skulle det første europæiske T-20 mester-
skab afvikles i ICC-regi – med Danmark som født delta-
ger. Vi var derfor “sultne” efter at få T-20 “opvarmnings-
kampe” til landsholdet på plads – og inviterede igen til 
Nordic Cup i Brøndby – små 14 dage inden EM. Norge var 
yderst interesseret – de skulle nemlig også deltage i T-20 
EM og ønskede “opvarmning”. Sverige og Finland var in-
teresseret, men praktiske og økonomiske forhold gjorde 
det svært for dem at deltage. Heldigvis fandt vi en løsning 
– og et velgennemført weekendstævne fandt sted den 9.-
10. juli 2011.

Danmark måtte undvære 4 spillere i den trup, som umid-
delbart efter skulle spille EM på Jersey – heriblandt åb-
nerne Frederik Klokker og Michael Pedersen (holdets vice-
anfører og anfører) samt åbningsspinneren Bashir Shah. 
Der var derfor lagt op til, at nye kræfter måtte træde 
i karakter i forsøget på at få “genoprettet balancen” i 
det nordiske styrkeforhold – specielt Norge skulle meget 
gerne besejres! Bobby Chawla blev udnævnt som anfører 
og skulle i tæt samarbejde med trænerduoen Bret Mulder 
og Graham styre slagene.
Vi fi k en meget sikker start mod Finland – med scorer på 
52, 27, 53 og 17 til vores første gærdespillere – ialt 172 
for 2 på de 20 overs. Vi må dog indrømme, at det fi nske 
kasteangreb og deres markspil var noget rustent i denne 
første kamp. Allerede nu var vi sikre på at ville starte med 
en sejr – og med forventet godt markspil og stabil bow-
ling kom Finland aldrig i nærheden, inden de var all out.
Så gjaldt det Norge, hvor vi blev sendt direkte i marken 
igen. Vores markspil kunne ikke helt holde standarden fra 
første kamp, men vores kastere var til gengæld enige om 
at holde scoren nede, således at Norge aldrig kom rigtigt 
i gang. Gærderne faldt pludseligt jævnt – og nordmæn-
dene formåede ikke at producere grænseslag (kun 4 i 

Nordic Cup 2011

 Alle holdene ved Nordic Cup

Dansk glæde i fi nalen
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hele halvlegen) på vores forholdsvis præcise pace og slow-
bowling. Dette var virkelig positivt at opleve! I sidste over 
satsede Norge alt, men fremragende dansk markspil fi k 
dem all out. Halvlegen sluttende med et yderst sjældent 
set hattrick med 3 løbet ud på halvlegens sidste 3 bolde. 
110 til Norge – et godt udgangspunkt for Danmark.
Træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen – og Nor-
ges åbningsbowlere var en klasse eller to bedre end fi n-
nernes. Vi blev holdt nede og både Shehzad Ahmed og 
Kamran Mahmood samlede mange prikker. Efter 7 overs 
havde vi kun 24 points – mest takket være nyankomne 
Hamid Shah, som scorede jævnt på alle bolde. Vi var altså 
pludselig ved at være under pres – og mærkede måske 
gummiarmen komme snigende – da Rizwan Mahmood 
trådte ind til gærdet ved 37 for 3 – og Hamid Shah blev 
grebet lige efter. 38 for 4 på halvdelen af overs. Vi VAR 
presset …
Men heldigvis ville Rizwan noget mere – og de efterføl-
gende par gærder var også “tændte”, og vi holdt os inde i 
kampen. Med 4 overs igen manglede vi 30 points. Anfører 
Bobby formåede nu at score på 14 ud af 16 bolde – og 
Rizwan (45 no) kunne i sidste over (hvor vi manglede 10!) 
slå de sidste point hjem via en af de største 6’ere set på 
Svanholm Park. Vi kunne altså vinde – selv efter at have 
været under pres i en hel halvleg. God træning, god stem-
ning – og godt for selvtilliden!
Om søndagen gjaldt det Sverige i den første kamp. Vi bat-
tede – men gjorde det ikke nemt for os selv, idet vi havde 
sjasket 3 gærder ud for kun 20 på de 5 første overs. Kam-
ran Mahmood (58), Hamid Shah (29) og Aftab Ahmed (31 
på 18 bolde) satte dog tingene på plads, og vi fi k en hæ-
derlig score på 151 for 8.
Aftab Ahmed havde åbenbart forstået, at “nye kræfter” 
skulle træde i karakter – så da han også skulle åbne bow-
lingen, fjernede han efter en miserabel første over i alt 5 
gærder for 20 point – og kampen var i realiteten afgjort. 

Sverige all out for 66 – og vi var klar til fi nalen – igen mod 
Norge.
Og det blev som i den indledende kamp en yderst spæn-
dende og i lange perioder velspillet affære. Kasterne fra 
begge hold dominerede halvlegene – og der blev tale om 
en yderst intens fi ght mellem 2 hold, som begge troede 
på, at de fra første bold kunne vinde kampen.
Danmark valgte at batte først – “vi skulle jo prøve noget 
nyt”. Igen slap vi ikke godt fra vores åbning. Det er ty-
deligt, at vi i denne weekend mangler nogle af de mere 
erfarne spillere på disse pladser. Hamid Shah som 3’er sæt-
ter dog skik på halvlegen med 40 points på 50 bolde, men 
scoringstempoet er generelt lavt – presset af de norske 
bowlere. Jacob Larsen får mod slut sat lidt fut i det med 
indædte 21 på 3 overs – og vi lander på “beskedne” 107 
for 7. En score vi dog forventer at kunne forsvare – hvis 
vores kasteangreb og markspil kan holde de takter – som 
blev vist i de indledende kampe.
Sair Anjum sætter os helt op – ved at tage et gærde i hver 
af de to første overs. Vi er helt oppe at køre i marken – 
som man ikke har set et dansk landshold længe. Alle vores 
kastere holder sig på max 5 point pr over (hvilket er super 
i disse T-20 kampe) – og Norges gærder falder støt gen-
nem hele halvlegen, hvilket betyder, at de ikke kan holde 
et vindersnit. De sidste 4 overs scorer Norge dog på hver 
bold – men kun de små stød – og hver gang de forsøger 
et grænseslag, får vi et greb. Norge all out i 19 over, og vi 
vinder med 17 points. Vi har eftertrykkeligt fået vores “re-
vanche” over Norge – og kan nu kalde os nordiske mestre.
Det bedste ved stævnet var dog, at vi vandt med et ungt 
dansk hold, hvor ca. halvdelen var med for alvor for før-
ste gang – og hvor især vores markspil, kastning og ikke 
mindst VILJE til at vinde gjorde os til vindere. Det blev vist, 
at vi igen klart har noget at bygge på. Det bliver spæn-
dende at få et par af de rutinerede med på holdet igen 
– så er vi helt klar til EM! Og mon ikke nogle af de unge 
spillere vil gribe chancen og være med helt fremme …?

Danmarks vinderhold
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■ Af landsholdanfører Michael Pedersen

Det danske landshold deltog i perioden 19.-24. juli i Euro-
pean T20 Division 1 turneringen i Jersey/Guernsey. På pa-
piret var vi sammen med Italien blandt de stærkeste hold 
jf. vores rangering i World Cricket League sammenhæng, 
men som det har været tilfældet ved de sidste par turne-
ringer for landsholdet, var der igen tale om et dansk hold 
med mange nye unge og relativt uerfarne spillere i in-
ternational sammenhæng. Dette viste sig dog i den grad 
at være til vores fordel i turneringen. De fl este af vores 
modstandere havde udtaget deres hold ud fra et cricket- 
og erfaringsmæssigt perspektiv, mens vi med vores mange 
unge talentfulde spillere var de andre nationer overlegne 
på det fysiske plan, som i høj grad afspejlede sig i vores 
markspil. Vi var i stand til at tage gribe- og løbet ud-chan-
cer, som de andre kun turde drømme om, samtidigt med 
at vores løb mellem gærderne var i en klasse for sig sam-
menlignet med de andre deltagerlande. 
Vi var i pulje med Israel, Belgien, Frankrig, Jersey og Tysk-
land, hvoraf de to bedst placerede i puljen ville kvalifi cere 
sig til semifi nalerne. Umiddelbart ville kampen mod Jer-
sey være den sværeste, men da vi ikke kendte meget til 
de andre hold udover tyskerne (som vi havde slået i april), 
turde vi ikke at tage noget for givet, da vi var klar over, 
hvor lidt der skal til for at vinde en T20 kamp. Vi snak-
kede meget internt på holdet om, hvor vigtigt det var at 
holde fokus på vores eget spil og hele tiden spille op til de 
standarder, vi havde sat for os selv. Rent taktisk var fokus 
på at batte positivt, men stadig sørge for at have gær-
der i behold til de sidste par overs, mens vi kastemæssigt 
ønskede at holde det simpelt og gøre det så svært som 
muligt for modstanderen at score point ved hjælp af godt 
og energisk markspil.
Den første kamp mod Israel var relativt let overstået, idet 
vi battede over deres indledende total på 94 for 9 ved kun 
at miste 2 gærde på 15 overs. Israelernes score virkede 
måske høj, men den skal ses i lyset af den lille og lynhur-
tige bane, Farmers, som vi spillede på.
Anden kamp var mod Belgien, som vi på forhånd havde 
hørt lidt rygter om spillede ganske fornuftigt. Jeg tabte 
lodtrækningen, og vi blev sendt i marken. Umiddelbart 
ikke noget der betød det store for os, da det samtidig 
ville give os en mulighed for at se nærmere på forholdene 
på en anden bane (FB Fields). Belgierne indledte med 104 
for 10 gærde, hvilket vi var tilfredse med. De fi k en rigtig 
god start, men vores langsomme kastere fi k os tilbage på 
sporet i midterfasen. Vores halvleg startede til gengæld 

katastrofalt, og vi var på et tidspunkt 6 gærde nede for 
kun 27 point. Vores folk fra den lavere gærdeorden kæm-
pede dog heroisk, og vi var så tæt på en forløsning, som 
man overhovedet kan komme det – nemlig 1 point! Hvad 
der helt præcist gik galt for os i kampen, tør jeg ikke sige, 
men mit bedste bud er, at vi simpelthen lagde for meget 
pres på os selv, da vi battede. Vi valgte de svære løsnin-
ger, frem for at gøre det nemt for os selv ved at gøre det, 
som vi er gode til mod et ikke-frygtindgydende belgisk 
kasteangreb.
I den tredje kamp stod vi overfor Frankrig, og som hold 
havde vi brug for en succesoplevelse. Nederlaget til Bel-
gien tog hårdt på os, men vi havde mange positive ting, 
vi kunne tage med videre fra kampen. Der var opstået 
en tro på, at uanset, hvilken situation vi kunne komme 
i, ville der være en mulighed for at komme sejrrigt ud af 
det. Derudover snakkede vi meget om vores game-plan 
vedrørende gærdespillet, når vi blev presset. Snakken gik 
primært på, hvordan hver enkelt spiller skulle holde sig 
til sine styrker, og på den måde bidrage til holdets præ-
station. Frankrig vandt lodtrækningen og gik til gærdet i 
en kamp, der var skåret ned til 14 overs på grund af regn 
og våde baneforhold. De franske spillere blev mødt af et 
virkelig tændt dansk hold på en forfærdelig pitch (på ba-
nen Grainville). De blev bogstavelig talt kørt midt over 
og sluttede med 38 for 8 på deres 14 overs. En score, som 
kunne have været endnu lavere, hvis ikke vi havde tabt to 
gribechancer givet af deres topscorer, som stod 24 point 
af deres total. Til gærdet gjorde vi kort proces og battede 
over for tabet af 2 gærde på 7 overs. Franskmændene for-
måede på trods af den bowlervenlige pitch ikke at presse 
os, og gærderne vi tabte skyldes mere fejl fra vores side 
end gode præstationer fra deres.
Den fjerde kamp bød på Jersey, og vi var nu tilbage på 
Farmers. Kampen kunne blive afgørende for os, idet Jer-
sey ved en sejr kunne kvalifi cere sig til semifi nalen, mens 
det samtidig ville stille os dårligere i forhold til Belgien 
med hensyn til run rate. Igen var vi meget opsatte – både 
for at vise de mange fremmødte tilskuere, at kampen mod 
Belgien var en ”svipser” – men selvfølgelig også fordi vi 
med en sejr kunne tage et vigtigt skridt mod en videre 
kvalifi kation. Jersey vandt lodtrækning og sendte os til 
gærdet, hvilket passede os fi nt, da det var det, vi gerne 
ville. Det viste sig at blive en af de rigtig gode dage, hvor 
alt kørte for os, og hvor vi havde heldet i de situationer, 
vi havde brug for det. Vi sluttede med 168 for 3 gærde 
på vores 20 overs til stor frustration for de fremmødte 
lokale tilskuere, som var meget efter deres lokale helte, 
men jeg synes ikke, at man kan klandre Jersey-spillerne 
for deres indsats. De kæmpede bragt, men vi spillede bare 
fantastisk, og tingene gik vores vej. Vi nød vores succes og 
kunne mærke, at presset i løbet af 20 overs var gået fra 
os over på det lokale hold i takt med tilskuernes åbenlyse 
utilfredshed. Vores kastning var i Jerseys halvleg endnu 
engang god, og den blev bakket op af endnu bedre mark-
spil. Jersey fi k mildest talt ikke et ben til jorden, og til sidst 
spillede de ikke for en sejr, da den var uden for række-
vidde, men for at sikre mindst mulig forringelse af deres 
run rate, som kunne få betydning for placeringen i puljen. 

T20 European Division 1 
in Jersey/Guernsey

Danmark
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De nåede 110 for 9 på deres 20 overs, hvilket således gav 
os en storsejr over hjemmeholdet.
Den femte og sidste puljekamp var mod Tyskland, som 
vi havde gode erfaringer med. Deres hold var ikke helt 
magen til det, som vi spillede mod i april, men grund-
stammen var den sammen. Vi vandt lodtrækningen og 
gik til gærdet (igen på Farmers). Endnu en gang gik det 
fantastisk, og vi sluttede med 166 for 1 gærde på vores 
20 overs. Tyskerne viste ikke meget til gærdet og virkede 
fysisk trætte efter de mange kampe på få dage. De nåede 
kun 74 for 9 på 16 overs. En af de tyske spillere battede 
uden hjelm og spillede en bold i ansigtet på sig selv, så 
han kunne ikke batte mere i kampen. Vi fi k således ikke 
muligheden for at tage det sidste gærde.
Status i puljen blev således, at vi samlet sluttede med 8 
point ligesom Jersey. Vi blev dog nr. 1 på grund af vores 
væsentlig bedre run rate (2,52 mod Jerseys 1,20), som be-
tød, at vi skulle møde nr. 2 fra den anden pulje (Guern-
sey) i semifi nalen. En semifi nale, som ville afgøre, om vi 
ville kvalifi cere os til T20 World Cup Qualifi er turneringen 
i Dubai i marts 2012. Der var en god positiv (men stadig 
en smule nervøs) stemning i truppen. Vi havde stor tro 
på egne evner på grund af vores overbevisende præsta-
tioner i fi re af de fem indledende kampe, men vi blev 
stadig ”holdt på jorden” som følge af vores nederlag 
mod belgierne. Vi var udmærket klar over, at kampen på 
ingen måde var vundet, og at det ville kræve hårdt ar-
bejde mod et rutineret Guernsey mandskab med en fl ok 
højtråbende medrejsende fans. Specielt havde vi noget 
at bevise overfor os selv, idet semifi nalen skulle spilles på 
den samme bane (FB Fields), hvor vi tabte til Belgien. Jeg 
vandt lodtrækningen og valgte at gå til gærdet først. Den 
primære grund var, at vi havde spillet bedst i de kampe, 
hvor vi havde været i stand til at ”diktere” kampene ved 
at lægge pres på modstandernes kastere frem for at for-
søge at jagte gærde med vores egen kastning. Vi havde 
spillet mere frit og uden nerver i de kampe, hvor vi havde 
battet først. Dette lykkedes endnu en gang glimrende, og 
vores indledende 136 point for 4 gærde på 20 overs var 
efter min overbevisning en rigtig god score på den store 
bane. Inden markturen mindede vi hinanden om vores 

taktik om at holde fokus på vores egne standarder, uanset 
hvordan Guernsey ville gribe tingene an. Vi vidste, at de-
res to bedste battere (Savident og Ravenscroft) ville åbne, 
så hvis vi kunne få én af dem, ville der være et enormt 
pres på den anden af dem, samt den resterende gærde-
orden, som ikke havde haft stor succes i turneringen. Det 
lykkedes os (igen) at fi elde fantastisk, og fornemmelsen i 
marken fra starten var hele tiden, at et gærde var lige om 
hjørnet. Specielt Savident havde svært ved at score point, 
og vi snuppede ham for 1, mens Ravenscroft gik for 24 
point ved totalen 31. Det var som om, der blev slukket et 
lys for Guernsey spillere og tilskuere, da han gik, for der 
var ikke den samme energi og larm, som der havde været, 
mens han var inde. Resten af gærdespillerne havde som 
forudset store problemer med at score mod vores lang-
somme kastere, der bowlede størstedelen af vores overs 
efter den gode start med de to vigtige gærde. Vi snup-
pede det 10. gærde for 78 point, og sluttede således med 
endnu en storsejr, samt en kvalifi kation til turneringen i 
Dubai. Det var en kæmpe forløsning for os alle, og smi-
lene, omfavnelserne og glæden ved sejren var nærmest 
ubeskrivelig. Vores første mål var nået – kvalifi kation til 
Dubai.
Finalen skulle spilles dagen efter på samme bane mod Ita-
lien, som havde slået Jersey i den anden semifi nale. Der 
var god ”buzz” i truppen og på trods af, at vi allerede 
havde sikret os videre kvalifi kation, havde vi alle et stort 
ønske om at slå italienerne. Et hold som de sidste par år 
umiddelbart har været vores største rival, hvis man tager 
antallet af indbyrdes opgør i betragtning. Vi slog dem på 
Jersey i 2010, mens de slog os i Hong Kong i 2011. Derud-
over kunne man mærke, at ønsket om at gå hele vejen i 
turneringen og løfte trofæet fyldte meget mere end til-
fredsheden med at være gået videre. Vores sult efter suc-
ces var simpelthen ikke stillet. Dette blev selvfølgelig også 
hjulpet på vej af, at størstedelen af de andre nationer i 
turneringen støttede os og håbede på, at vi ville vinde. 
Italienerne havde tilsyneladende skabt sig et uheldigt 
omdømme hos modstandere, de lokale, og turneringsof-
fi cials, og mange gav derfor udtryk for deres support til 
os (offi cielt eller uoffi cielt). Jeg tabte lodtrækningen i fi -

Så er den hjemme
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nalen, og vi blev sendt i marken. Umiddelbart havde vi 
også selv battet først, men vi var stadig ved godt mod, ef-
tersom det var italienernes første kamp på banen, hvor vi 
selv havde haft brug for tid til at vænne os til forholdene. 
Vi håbede derfor på at kunne drage nytte af den erfaring, 
vi havde gjort os specielt i nederlaget mod Belgien. Vi 
snakkede meget om, at det nu var italienerne, der skulle 
forsøge at ”diktere” kampen, mens vi som udgangspunkt 
skulle holde os til det, vi var gode til (vores standarder) og 
lade dem lave fejlene på en bane, de ikke kendte noget 
til. Det lykkedes os at få det 1. gærde på allerførste bold, 
hvilket selvfølgelig var en fantastisk start. Italienerne for-
måede dog at etablere en fornuftig 2. gærdestand på 41 
point, som vi dog følte, at vi havde nogenlunde styr på, 
idet de ikke scorede deres point så hurtigt. Vi skulle såle-
des bare være klar, når de begyndte at tage chancer for 
at forcere scoren. Det kan man roligt sige, at vi gjorde, for 
italienerne mistede deres sidste 7 gærde for 16 point, ef-
ter at have været 67 point for 3 gærder, og de var således 
all out for 83. Umiddelbart på papiret et vildt comeback 
fra vores side, men som sagt var min fornemmelse hele ti-
den, at det kun var et spørgsmål om tid, før vi ville få hul. 
Vi gjorde ikke noget ekstraordinært, udover selvfølgelig 
at gribe de chancer, som vi fi k. Kort sagt – Italien ”gav os 
en lillefi nger og vi snuppede hele hånden”. Vores mod-
stander var selvfølgelig presset i forhold til at tage gærder 
fra starten i vores halvleg for at skabe pres, og vi vidste, at 
vi med en fornuftig start hurtigt ville kunne spille dem ud 
af kampen. Sådan skulle det dog ikke gå, og vi var hurtigt 
3 gærde nede for kun 16 point. Snakken i spillerteltet blev 
hurtigt rettet ind på at tro på egne evner og holde det 
simpelt ved gærdet uden at tage unødvendige chancer. 
Spille enere og toere og løbe hårdt mellem pindene for at 
sætte de italienske markspillere under pres. Vi skulle trods 
alt kun lave 84 for at vinde, så alt, vi behøvede, var et eller 
to gode partnerships for at vinde kampen. Dette lykkedes 
i form af et partnership først på 29 point og dernæst et på 
39 point, og sejren var således hjemme efter 18,1 overs for 
4 gærde. Igen et ”på papiret” overbevisende resultat i en 
kamp, der dog alligevel gav mulighed for at komme hele 
følelsesregisteret igennem! 
Da det vindende point blev scoret, var alle fra vores trup 
i ekstase. Den forløsning, det gav i det øjeblik, er en, 
som jeg personligt sent vil glemme, og jeg er stolt af at 
have været en del af den præstation, det nu en gang var 
at vinde turneringen. En ting er at vinde, noget andet 
er måden, vi gjorde det på. Min holdning er helt klart, 
at vi, som jeg nævnte indledningsvis, var de andre hold 

overlegne specielt på det fysiske plan. Vi var hurtigere og 
bedre i marken, hvilket i høj grad var grunden til, at vi var 
i stand til at holde de andre hold fra at score mange point 
imod os. De turde ikke tage chancer i deres løb, og hvis de 
lavede fejl, stod vi der til at gribe.
Jeg har med vilje valgt ikke at fremhæve enkelte spil-
leres præstationer i ovenstående af én grund – turne-
ringssejren ved European T20 Division 1 turneringen var 
en HOLD-præstation, som inkluderede 14 spillere (+ de 
spillere fra truppen her i Danmark, som ikke blev udta-
get), samt en gruppe offi cials bag holdet. Spillerne uden-
for banen (oversidderne) var lige så vigtige for vores re-
sultater, som dem på banen, og de havde lige så stor del 
i vores succes. Der var en sund konkurrence om pladserne 
på holdet, som alle ønskede at spille på, og vi var derfor 
skarpe til træning. Alle vidste, at de spillede for at komme 
på hold. Overordnet havde vi to fælles krav – det første 
var at leve op til de standarder, vi havde sat for os selv, 
mens det andet var at nyde hvert et øjeblik af det, som 
vi var en del af. Hårdtarbejdende, motiverede og glade 
cricketspillere er en svær kombination at besejre, hvilket 
jeg utvivlsomt synes, vi fi k bevist.
Jeg vil benytte lejligheden til endnu en gang at ønske alle 
mine holdkammerater i turneringen og resten af Cricket 
Danmark et stort tillykke med resultatet, som jeg vist godt 
uden at fornærme nogen kan kalde det bedste for dansk 
cricket i mange år. Turneringen i Dubai i marts 2012, som 
vi har kvalifi ceret os til, bliver en kæmpe udfordring, som 
vi alle sammen i dansk cricket kan se frem til. I den forbin-
delse håber jeg, at I alle deler forhåbningen om, at vi kan 
skabe en overraskelse eller to mod cricketnationer, der på 
papiret er rangeret højere end os selv.

Aftab Ahmed scorer en vigtig sekser

Ægte glæde
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■ Af Jørgen Jønsson

Årsskriftsredaktionen har udarbejdet en særskilt statistik 
over de to Twenty20-mesterskaber: Nordic Cup 2011 samt 
Twenty20 ICC European Division 1 Championship, som 
blev spillet i 2011, og hvor Danmark vandt begge mester-
skaberne.

På gærderanglisten er det ikke overraskende Frederik 
Klokker, der topper. Frederik Klokker deltog ikke ved Nor-
dic Cup på Svanholm Park, da han spillede for sin holland-
ske klub Excelsior20 i samme periode. Dette underminerer 
bestemt ikke Frederiks suveræne førsteplads, tværtimod, 
modstanderne ved EM på Jersey, var helt sikkert stærkere 
end de nordiske modstandere ved Nordic Cup. Frederik 
Klokker scorede sammenlagt 238 i sine 7 innings med et 
gennemsnit på 59,5 ved EM på Jersey, hvilket endnu en-
gang beviste, at den danske gærdeside er meget afhæn-
gig af hans gærdepræstationer på landsholdet.
 
Ved EM i Twenty20 var det positivt, at den unge Glo-
strupspiller Shehzad Ahmed på bedste vis supplerede Fre-
derik Klokker i et par glimrende åbningsgærdestande, og 
ikke mindst, at Shehzad Ahmed forstod at løbe mellem 
gærderne med Frederik Klokker, nøjagtigt, som Michael 
Pedersen har gjort det i 50 overs kampene.

Den danske gærdeside indeholder, når kastningen ikke er 
alt for skarp, nogle unge ”uslebne” hurtigscorende gær-
despillere som Aftab Ahmed, Rizwan og Kamran Mah-
mood samt Hamid Shah, som alle i dette Twenty20-kon-
cept kan score hurtige ’runs’, så tavlen ruller i det rigtige 
tempo. Problemet kommer måske i marts 2012 ved ICC 
VM-kvalifi kationsturneringen i Dubai, hvor kastningen 
bliver noget tættere og mere varieret, end disse unge ta-
lenter er vant til i cricketkampene herhjemme. Men det 
bliver lærerigt og udfordrende for dansk cricket og de 
unge spillere i Dubai.

Statistik gærdespil – Twenty20 
– Nordic Cup i Danmark samt EM på Jersey 
 Innings No. Pts. H.sc. Gns.
1. Frederik Klokker 7 3 238 91x 59.50
2. Rizwan Mahmood 8 4 141 45x 35.25
3. Hamid Shah 9 3 176 53x 29.33
4. Michael Pedersen 6 2 111 53x 27.75
5. Aftab Ahmed 7 2 114 31 22.80
6. Kamran Mahmood 4 0 89 58 22.25
7. Shehzad Ahmed 11 0 207 40 18.81

Som overskriften på denne artikel antyder, er det vo-
res slowbowlere, der har haft størst succes ved de to 
Twenty20-mesterskaber. Denne konklusion er nok mest 
udtalt i forbindelse med EM-turneringen på Jersey, hvor 
pitchene var bløde og modtagelige for slowbowling. En 
forklaring kan også være, at når Danmark ikke spiller 
mod de absolutte top-gærdespillere, så har vores mod-
standere sværere ved at sortere boldene fra vores dygtige 
og stabile bløde kastere. Det vil sige Bashir Shah, Bobby 
Chawla, anfører Michael Pedersen samt Hamid Shah.

Bashir Shah fi k et forrygende comeback på landsholdet 
og røg helt til tops på kasteranglisten med 15 erobrede 
gærder for kun 7 i gennemsnit. Både Michael Pedersen 
(nr. 1) og Bashir Shah endte som EM-turneringens mest 
økonomiske kastere, mens Bobby Chawla tog næst fl est 
gærder i turneringen. I øvrigt også stor ros til vores to 
hurtigkastere Sair Anjum og Aftab Ahmed, som generelt 
sørgede for, at vores modstandere fi k en dårlig start ved 
gærdet, ved ofte at fjerne åbningsgærdespillerne med 
det samme.

Kasteranglisten – Twenty20 
– Nordic Cup i Danmark og EM på Jersey 
  Overs Ma. Løb Grd. Gns.
1. Bashir Shah 25.4 1 105 15 7.00
2. Michael Pedersen 24.0 2 81 10 8.10
3. Bobby Chawla 31.5 1 138 17 8.11
4. Hamid Shah 19.5 0 106 11 9.62
5. Sair Anjum 31.0 1 132 13 10.15
6. Aftab Ahmed 26.4 1 146 13 11.23

De danske slowbowlere gør sig bedst 
ved Twenty20-mesterskaberne, hvor 
Frederik Klokker overbevisende er 
den bedste Twenty20-gærdespiller

Bobby Chawla fl est gærder
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■ Af Rizwan Mahmood

Starten på en lykkelig afslutning

14 spillere og 3 ledere / trænere på det danske U19 ung-
domslandshold havde store forhåbninger til ICC Europe’s 
U19 2. divisions turnering på Isle of Man i slutningen af 
juli 2011. Efter nogle hårde træningsforberedelser i Dan-
mark var U19 landsholdet klar til turneringen på den bri-
tiske ø Isle of Man, som ligger ude i det irske hav, sådan 
ca. midt mellem Belfast og Liverpool. Det danske senior-
landshold havde netop vundet Europamesterskabet i T20 
cricket for amatører på Jersey, så drengene havde en del 
at leve op til, og desuden var der 3 spillere fra seniorlands-
holdet Kamran Mahmood, Basit Raja og Hamid Shah, som 
tog direkte fra Jersey til Isle of Man sammen med lands-
træner Bret Mulder. U19 truppen minus de 3 seniorlands-
holdsspillere havde forberedt sig i en intens træningslejr 
på Svanholm Park. DCF-træner Morten Hedegaard havde 
stået for træningen, hvor både bowling, batting og fi el-
ding blev fi npudset, så spillerne var godt rustet til ICC U19 
turneringen. Træningslejren bestod dog ikke kun af fy-
sisk hårdt arbejde, der blev også arbejdet med de sociale 
aspekter, fx var der arrangeret en biograftur, og holdet 
spiste alle måltider sammen. 

Undertegnede Rizwan Mahmood, som var med på EM-
vinderholdet på Jersey, havde taget tjansen som hjælpe-
træner på turen. Efter den fl otte modtagelse af senior-
landsholdet i Københavns Lufthavn, overnattede jeg 
sammen med Morten Hedegaard og resten af U19 trup-
pen på Svanholm Park, og dagen efter gik turen så tilbage 
igen til lufthavnen. Stemningen var god, og spillerne var 
fysisk og psykisk ’klædt på’ til den store udfordring i ICC 
U19-turneringen. For at komme til Isle of Man fra Køben-
havn er det nødvendigt at skifte fl y i Gatwick lufthavnen 
i London. Derfra går der så videre med et mindre fl y til 
den regnfulde britiske Ø. Flyveturen til Gatwick foregik 
i god ro og orden, drengene fi k hygget sig og enkelte 
charmetrolde fl irtede med de søde unge stewardesser. 
Truppen blev forenet med de 3 spillere fra seniorlandshol-
det samt cheftræner Bret Mulder i Gatwick, og der blev 
krammet og lykønsket med EM-titlen, inden check-in til 
Isle of Man. Den gode stemning varede dog ikke længe, 
for ved check-in skranken stod fl ere kampklædte politibe-
tjente og ventede. Da Morten Hedegaard viste sin billet, 
stod betjentene pludselig omkring ham, og før vi vidste 

af det, så var alle spil-
lernes pas inddraget 
med henblik på yder-
ligere kontrol. Det vi-
ste sig, at ICC Europe 
havde uddelegeret opgaven med at indkøbe fl ybilletter 
til samtlige cricketrejser til sommerturneringerne 2011 til 
et rejsebureau i Spanien, som havde en dårlig økonomi 
og en endnu værre moral. I hvert fald så var U19-lands-
holdets fl ybilletter blevet købt på nettet med et stjålet 
kreditkort. Heldigvis blev sagen ordnet ved en opringning 
til ICC Europe’s Philip Hudson, som ’tryllede’ med at få ud-
stedt nogle nye billetter, så vi kunne komme med fl yet til 
Isle of Man. 

Resten af fl yveturen gik fi nt. Meget apropos så var det 
spanske U19 landshold også med fl yet, dog med ’lovlige’ 
billetter. Det håbløse spanske rejsebureau havde åben-
bart sørget bedre for deres landsmænd end for os. 

Lufthavnen på Isle of Man ligger stort set lige ved siden 
af kostskolen King William’s College, hvor vi skulle bo den 
kommende uge. King William’s College blev straks døbt 
’Hogwarts’, fordi den store bygning nøjagtigt lignede 
troldemandsslottet i Harry Potter fi lmene. Opholdet på 
King William’s College startede lige på og hårdt med en 
træningssession på de to fl otte cricketbaner inkl. træ-
ningsfaciliteter, der hører til kostskolen. Træningen be-
stod af fysisk krævende marktræning samt den velkendte 
2 minutters test. Desuden blev der fokuseret på, at spil-
lerne skulle vænne sig til klimaforholdene samt de hur-
tige baner, og så selvfølgelig kastning og gærdespil på 
græspitchene. 

U19 landsholdets første kamp var mod Belgien. Danmark 
scorede turens højeste total denne dag, efter at være 
blevet sendt til gærdet af den belgiske anfører. Kampen 
blev spillet på mindste af banerne på King William’s Col-
lege, så den hurtige bane og de nemme grænseslag var 
medvirkende til, at Danmark nåede op på 302 points for 
7 gærder på de tilladte 50 overs. Hamid Shah og Anders 
Bülow passerede begge 70 runs. Belgien kunne kun svare 
igen med 134 points all out på 33 overs, så Danmark vandt 
med 168 point. Danmark bowlede rigtigt godt, blandt an-
det tog Hamid Shah 5 gærder for 24 runs og Aqeel Amjad 

Isle of Man 
– U19 landsholdet

 Basit Raja

Kontrol ved lodtrækningDanmarks vinderhold
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tog 3 gærder for 19. Det var tale om en super præstation 
fra hele holdet. Trænerne var tilfredse, og humøret var 
højt. 

Efter gårsdagens gode præstation mod Spanien var dan-
skerne klar til et møde med nordmændene. Et skandina-
visk opgør som skulle spilles på engelsk grund. På grund 
af regn blev kampen udsat i et par timer, og chancen for 
at kampen kunne spilles, blev mindre og mindre. Men ef-
ter 3 timers venten, sagde dommerne god for, at kampen 
kunne gå i gang med en reducering af overne til 2 x 37. 
Danmark blev sendt til gærdet af Norge, hvilket betød, at 
Kamran Mahmood og Anders Bülow skulle åbne gærde-
spillet. De to jyske spillere have en åbningsgærdestand på 
119 point, før Anders Bülow blev grebet ud for 25 runs. 
Ind kom Hamid Shah og hjalp Kamran Mahmood med at 
fastholde grebet om nordmændene. Efter 15 overs mi-
stede Kamran Mahmoods sit gærde for 92 point på blot 
82 bolde. Kamran Mahmood spillede en rigtig god innings 
og viste stort potentiale og overblik. Danmark havde 162 
for 2 på 15 overs, og holdet endte med i alt 299 points, ef-
ter at også Christian Peck-Thorsted og Saif Yaqoob havde 
haft en god gærdestand.

Hvis Norge skulle vinde den kamp, så skulle de spille over 
evne, og det skete ikke. Norge var nede med 49 points for 
tabet af 8 gærder, før der kom et lille partnership på 24 
points. Norge blev bowlet ud for 78 points og tabte såle-
des med hele 221 points. En kæmpe sejr til Danmark og 
en masse selvtillid til drengene. De kastere, som skilte sig 
ud, var Saif Yaqoob og Basit Raja, som tog henholdsvis 5 
gærder for 23 points på 8 overs og 3 gærder for 24 points 
på 7 overs.

Den tredje kamp var mod Frankrig. Den danske kaptajn 
Christian Peck-Thorsted valgte at sende franskmændene 
til gærdet først. Frankrig scorede 74 points for 10 gærder. 
Igen viste det danske U19-landshold sin bredde, og at hol-
det ikke er afhængig af nogle få profi ler. Alle kastere fi k 
1 til 2 gærder, bedst var Aqeel Amjad med 3 gærder for 
20 points på 9 overs. Kamran Mahmood satte igen stan-
darden ved gærdet og scorede 54 points not out på 30 
bolde. Danmark passerede for tabet af 3 gærder på knap 
10 overs. 

Efter 2 hviledage var Danmark klar til at møde Israel. De 
2 hviledage stoppede dog ikke danskernes gode resulta-
ter. Israel vandt lodtrækningen og valgte at gå til gærdet. 
Efter det første gærdefald stod Israels anfører Josh Evans, 
som senere blev kåret som Man of the Tournament, sam-
men med Raphael Schachat og havde en god gærdestand, 
og det så pludselig godt ud for Israel. Men Aqeel Amjad 
fi k dog slået hul på dette partnership, og pludselig gik 
det stærk med gærdefaldene. Israel sluttede på 100 point 

for tabet af 10 gærder. Danmark passerede stille og roligt 
denne score for tabet af 4 gærder på 26 overs. Anders 
Bülow var topscore med 29 point, mens Glenn Hedevang 
fulgte op med 23 not out. Danmark endte som nummer 
1 i Gruppe B, og vi var dermed klar til fi nalen, som skulle 
spilles mod vinderen af gruppe A. Det var Isle of Man, 
som ligesom Danmark ikke havde tabt en eneste kamp 
undervejs.

Det blev en fl ot fi naledag, hvor mange tilskuere var mødt 
op på bane 1 på Kong William’s College. Stemningen og 
humøret i top på det danske hold, og alle var klar til den 
store fi nale mod hjemmeholdet fra Isle of Man. Der var 
lagt op til en god kamp mellem to dygtige crickethold. 

Kampen blev udsat på grund af vand på pitchen. Dren-
gene fi k ladet ekstra op, mens turneringsledelsen gik 
rundt og frygtede en reducering af antal overs. Kampen 
startede omkring kl. 13 engelsk tid, og overne blev redu-
ceret til 2 x 46. Kampen blev spillet i en smule tåge, men 
forholdene var ens for begge hold. Danmark vandt lod-
trækningen og valgte at gå til gærdet først. Danmark mi-
stede hurtigt gærder og kom i problemer. Danmark havde 
80 points for 5 gærder efter 20 overs og kom aldrig rigtigt 
i gang. Vi endte med en total på 140 for alle 10 gærder.

Danskerne var nervøse under frokosten mellem halvle-
gene, og der blev ikke spist det helt store. Tankerne var 
på de 140 point, som skulle forsvares i marken. Danmark 
var hurtigt ud på banen for at varme godt op. Der blev 
ikke sagt særligt meget fra trænernes side, udover at Bret 
Mulder understregede til spillerne: ”I har selv bragt jer i 
denne situation, nu må I så komme ud af den igen”. Dan-
skerne var klar og tændte lige fra start. Dette gjorde, at vi 
fi k 2 hurtige gærder allerede i den første over. Et gærde 
af Basit Raja og et fænomenalt indstik fra Siddique Rajas 
side af, og pludselig var Isle Of Man 0 points for tabet af 
to gærder. Danmark så sig ikke tilbage derfra, og alle 10 
Isle of Man gærdespillere var ude for 80 points. Danmark 
havde vundet fi nalen med 60 points, og vi var dermed 
Europamestre for U19 landshold (2. division). En meget 
fl ot og koncentreret præstation af holdet igennem hele 
ugen på Isle of Man. 

Danmarks U19 landshold er tilbage i den europæiske 1. 
division, og i næste ICC Europe turnering skal vi igen spille 
mod Europas stærkeste hold: Irland, Skotland, Holland, 
Jersey og Guernsey.

 Anfører Chr. Peck med beviset på U-19 holdets sejr ved hjemkomsten

 Der var stor modtagelse af U-19 holdet i Kastrup Lufthavn
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■ Af Lars Hedegaard Andersen

Årets tur for U-17 landsholdet gik til Holland og Belgien, 
hvor holdet skulle prøve kræfter med det hollandske U-17 
landshold, samt et hold fra Belgien, som bestod af deres 
U-19 landsholdsspillere, samt et par seniorlandsspillere.
Transporten foregik i bus med afgang fra Herning. Bussen 
var bestilt med 2 chauffører, den ene var Herning Cricket 
Club’s normale chauffør Minna, samt hendes makker Erik, 
som begge kørte med sikker hånd.
U17 landsholdet bestod af følgende spillere:
Saad Ahmed (Svanholm), Fazan Ahmed (AB), Mati Malik 
(Svanholm), Mads Henriksen (Svanholm), Anders Bülow 
(Skanderborg), Saif Yaqoob (Svanholm), Mads Rasmussen 
(Køge), Mukarram Hussain (AB), Laraib Ahmed (Nørre-
bro), Chris Rasmussen (Skanderborg), Aqeel Amjad (Skan-
derborg), Stig Hedevang (Herning), Mads Nyeng (Her-
ning) og Oliver W. Thomas (Skanderborg).
Lederne på turen var Scott O’Brien, Theo Cupido samt 
Lars Hedegaard Andersen.
Første stop på turen var Fredericia banegård, hvor spil-
lere og lederne fra øst stod på. Dog hoppede Theo Cupido 
også på i Fredericia, da Theo dagen inden havde været en 
del af seniorlandsholdet, som vandt Nordic Cup på Svan-
holm Park. Det hørte vi meget om på turen!
Så gik turen syd over mod Rotterdam – en ca. 12 timers 
lang køretur.
Vi ankom til vores hotel ca. kl. 17, men kunne først få vo-
res værelser kl. 18. Det var dog billigt sluppet, for det hol-
landske forbund, der stod for bestillingen, troede faktisk 
først, at vi ankom den næste dag. Det vil sige på selve 
kampdagen for den første kamp! Men heldigvis havde 
hotellet ledige værelser til os – vi skulle bare vente en ti-
mes tid. 
I stedet for at blive hængende på hotellet gik vi en tur i 
nabolaget, og vi efterlod vores bagage ved receptionen, 
for der måtte den da være i sikre hænder. Men nej Scott 
O’Brien fi k stjålet sin taske med pas, kamera samt compu-
ter, hvilken kedelig start på turen! Samtidig syntes perso-
nalet på det ellers ganske fi ne hotel ikke, at det var deres 
problem at hjælpe deres gæster med et tyveri på deres 
eget hotel! Men det endte heldigvis senere nogenlunde 
lykkeligt, da Scott’s pas blev fundet i Den Haag og blev 
eftersendt til hans adresse i Danmark.
Kampene mod Holland skulle spilles på Frederik Klokkers 
hjemmebane Excelsior’20, og Frederik, som arbejder som 
groundsman, i klubben havde gjort alt for, at bane og 
pitch var af højeste standard.
Det hollandske hold vandt lodtrækningen og gik til gær-
det.
Vi fi k en drømmestart, hvor det første gærder faldt ved 6, 
det næste ved 16, og efter 10 overs havde Holland kun 27 
for 3. Vi stoppede alt, og vores kastning var meget præcis. 
Efter 20 overs havde Holland 72 for 6, og vi ledere sad 
rigtig og nød, at holdet nærmest spillede hollænderne ud 
af banen. De var chokeret, over de små vikinger fra Dan-
mark! Men ak ak herefter var det ligesom, at gassen gik 
af ballonen, og hollænderne fi k et partnerskab op at stå 
mellem deres nr. 7 R. Wouters, der lavede 27, og nr. 8 A. 
Ahmed der scorede 58 – ham tabte vi så også 5 gange! 

Det endte med, at Holland fi k totalen op på 183 for 10 på 
49,3 overs. Denne total var, hvis man så på vores start, og 
at vi tabte gribechancer på deres topscorer A. Ahmed, der 
scorede 58, noget for stor. Men vi burde da kunne batte 
op til denne total med fornuftigt spil fra vores gærdespil-
lere.
Men som mange gange før med danske gærdespillere, 
formår vi ikke at bruge vores ben og spille med lodret 
bat. Vi får en dårlig start, efter de første 10 overs var 2 
gærder ude for18, og ud af denne total er 10 udenom! 
Derefter mister vi gærder, så snart vores gærdespillere 
prøver nogle offensivt. Det er faktisk kun Saad Ahmed og 
Saif Yaqoob, der får et lille partnership op at stå på 32, 
men derefter spiller vi alt for nervøst, og vi er all out for 
101 på 38 overs. 
Fremhæves skal dog, at vi i de første 20 overs af kampen 
havde presset Holland rigtigt godt. Chris Rasmussen fra 
Skanderborg skal roses for 4 for 28 – ’godt bowlet knægt’ 
– utrolig at Chris ikke bowler mere for sin klub. Saad Ah-
med fra Svanholm gjorde en god allround indsats med 
bold og bat, indtil han desværre mistede koncentratio-
nen.
Men efter kampen blev spillerne og lederne enige om, at 
næste kamp (dagen efter på samme bane) skulle hollæn-
derne mærke, at Danmarks U-17 landshold kunne spille 
koncentreret en hel kamp.
Da vi stod op næste morgen, var der Europa-regn i Rotter-
dam. Det nærmest – undskyld mit ordvalg – pissede ned i 
lårtykke stråler!
Kampen blev selvfølgelig afl yst. 
Derefter afgang til Bruxelles – ca. 5 timer i bussen.
Ankomst om eftermiddagen, og spillerne fi k fri resten af 
dagen, så de kunne være klar til kamp dagen efter.
Men regnen forfulgte os, og da vi ankom til banen i Bru-
xelles, stod den nærmest under vand, og pitchen var ikke 
dækket af, da der dagen inden havde været spillet en 
rugbykamp på banen. Ingen havde lige tænkt på det med 
at få dækket pitchen til. 
Kampen blev afl yst igen. 
Næste dag var vi klar til en kamp på en ny bane, nemlig 
Belgiens bedste bane Royal Brussels. Banen var nu ikke 
særlig royal. Efter min mening mindede den mest om en 
gennemsnitlig dansk skolesportsplads med en kunststof 
pitch placeret på midten. 
Denne kamp var oprindeligt aftalt til 2 gange 40 overs 
med start kl. 9, men pludselig skulle banen bruges til et 
sommerferie cricketarrangement for 6-12 årige, så vores 
kamp skulle være færdig senest kl. 13.
Kampen blev derfor fastsat til 2 gange 20 overs, og Bel-
gien vandt lodtrækningen og battede først.
Vi bowlede godt, men igen tabte vi for mange gribechan-
cer (6 i alt)! Belgien scorede 118 for 10 på deres 20 overs. 
Vores start var ikke den bedste – Oliver Thomas løber sig 
ud i første over, og Saad Ahmed prøver i anden over at 
spille et vestjysk rundbue stød (spiller på tværs) og bliver 
kastet ud. Det er faktisk kun Mads Rasmussen (Køge) og 
Mukarram Hussain (AB), der hænger fast ved gærdet og 
har et partnership på 40 til sidst. Vi ender med 97 for 8. 
Mads Rasmussen 25 points og Mukarram Hussain 23. Det 

U-17 landsholdets 
tur til Holland
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skal også nævnes, at Mati Malik (Svanholm) bowlede rig-
tig godt for os og tog 4 for 22 på sine 4 overs.
Ledernes konklusion på turen var desværre, at der er for 
få af de danske U-17 landsholdsspillere, der formår at 
holde koncentrationen en hel marktur, og samtidig spiller 
vores gærdespillere ikke med et lodret bat og bruger også 
deres ben for lidt.

Der skal arbejdes med disse svagheder, og det er vi i fuld 
gang med her i vinteren 2011/2012. 
En stor tak til drengene, der deltog på denne tur, fra os 
ledere – vi ses til hård træning i 2012.
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■ Af Søren Nissen

Skybruddet, der især gik udover København natten mel-
lem d. 3 og 4. juli, og hvor erstatningerne løber op over 5 
milliarder kroner (hvoraf udenlandske genforsikringssel-
skaber heldigvis betaler de 4) var nok den største ople-
velse for deltagerne i DCF`s Wiking Cup, hvor 5 drenge-
landshold (plus et dansk andethold) havde sat hinanden 
stævne over 4 dage på Svanholm Park i dagene d. 1-4. juli 
2011. Udover skybruddet var der også megen anden regn, 
men alle kampe blev dog afviklet.
Turneringen fi k som planlagt en spændende fi nale mel-
lem Danmark og Holland – Holland vandt – men den blev 
ikke, som DCF drømte om. Deltagerlandene stillede di-
verse betingelser – nogle kom sent – andre rejste tidligt. 
Lande som Schweiz, Belgien og Luxemburg stillede deres 
egne krav til turneringen. De ville ikke spille alt for meget 
– og i hvert fald kun 20/20 kampe.
Den form for cricket er ikke særlig udviklende for spil-
lerne, og DCF føler nok ikke trang en anden gang til at 
smide så mange penge i et arrangement, der for enkelte 
af deltagernes vedkommende lige så godt kunne være er-
stattet af en tur til Lalandia.
Når det er sagt, er drengene jo altid glade for at spille – 
og danskerne fi k da også en kamp på rimeligt niveau mod 
et par af landene.
På de to første dage skuffede Danmarks bedste hold slemt 
ved at tabe til Belgien i åbningskampen, men vandt senere 
over sit eget andethold og Luxemburg (105/7 – 102/5).
Holland vandt sine kampe, men kunne Danmark vinde 
over Schweitz søndag, kunne der stadig blive den plan-
lagte fi nale mod Holland mandag.

Trediedagen

På trediedagen opfyldte Danmark kravet og vandt over 
Schweiz, der startede med 74 points. De to svanholmere 
Toke Larsen (3/6 og Man of the Match) samt Mads Hen-
riksen (3/11) gjorde skaden. DCF mistede 5 gærder for at 
passere i over nr. 15. Mads Henriksen 21. 

Fjerdedagen eller da 
Günther Wiese tankede vand i bussen

Trods det største skybrud i meteorologernes erindring 
aftenen og natten før slutkampene lykkedes det at gen-
nemføre Wikings Cup.
Stævnet sluttede med den forventede og planlagte ”fi -
nale” mellem Danmark og Holland. En spændende match, 
hvor hollænderne trak det længste strå med en gevinst på 
5 points eller med slutcifrene 105/7- 100/4. Mads Henrik-
sen, Svanholm førte an for det danske hold med 52 not 
out og blev en naturlig ”Man of the Final” ved tillige at 
tage 2/13.

Mads Henriksen var holdets dominator fulgt op af Hu-
sums Jannik Wiese på gærdesiden, mens legspinneren 
Toke Larsen, Svanholm fi k fl est gærder med to kampe 
med hver 3 gærder og erobrede i alt 7 gærder, fulgt af 
Mads Henriksens 6.
Danmarks 2. hold startede forfærdeligt mod Holland, 
men fi k spillet sig op og havde nær spillet uafgjort mod 
Schweiz, hvis ikke gærdespilleren på en af de sidste bolde 
havde løbet et løb for kort. Glostrups lille Thomas Page 
imponerede med 27 og 4/27 i en af kampene, mens Svan-
holms Saif Ahmed scorede 52 – stævnets fjerdehøjeste 
score – mod Belgien. 
De problemer arrangørerne løb ind i under skybruddet 
kan eksemplifi ceres ved at fortælle om danskernes chauf-
før Günther Wiese, Husum, der tankede ved ni tiden 
dagen efter skybruddet. Han kørte 10 meter, hvorefter 
bussen stoppede. Det viste sig, at den tank, hvorfra han 
havde tanket diesel ”havde taget vand ind”, således at 
Wiese havde tanken fuld af en blanding af vand og diesel. 
At få bistand fra et redningsselskab var umuligt, så der 
måtte tilkaldes nok en bus fra Husum.
At få de udenlandske gæster til lufthavnen dagen efter 
skybruddet var også et kunststykke. Alle store veje til luft-
havnen var blokeret af oversvømmelse under broerne. 
Trafi kken i København stod simpelthen stille. Men det 
lykkedes, selvom gæsterne måtte tilbringe timer i bus-
serne på vejen til lufthavnen. Stævnet var perfekt styret 
af Bjarne K. Jensen, der præsterede at få alle af sted trods 
problemerne. Svanholms to baner var utroligt nok spil-
bare efter skybruddet, og arrangørerne kunne bryste sig 
af at have bespist over 100 mennesker på hver af de fi re 
dage, stort set uden brok.

 Slutstillingen

 Kampe Sejre  Tabt Points NNR
Holland 5 5 - 8 1,7247
Danmark 1 5 3 2 6 1,1356
Schweiz 5 3 2 6 0,7258
Luxembourg 5 2 3 4 2,1096
Belgien 5 2 3 4 0,6651
Danmark 2 5 - 5 0 -

Wikings Cup 
– eller sejren over skybruddet
DCF’s U-15 tabte til Holland i fi nalen i 6 nationersturneringen

Alle holdene ved 
U-15 wikings cup

Det danske hold ved U-15 wikings cup
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■ Af Kjeld Lyngsø

Trekantturneringen

Trekant-Turneringen i Herning mellem SGS fra Holland, 
The Forty Club fra England og Dansk XL C.C. blev igen 
velgennemført og med et tilfredsstillende resultat for 
Danmark. Holland vandt selve trekantturneringen, mens 
Danmark blev nr. to. I parallelturneringen på bane to, som 
kaldes ”Presidents XI turneringen”, tog vi guldet og der-
med ”Presidents Mug-pokalen”. Forty XL vandt den også 
sidste år.

Med opvarmningskampe blev det til 8 kampe, hvor vi trak 
os sejrrigt ud af de 5, mens SGS vandt 3, så der var ikke 
meget til englænderne. SGS var turneringens stærkeste 
mandskab og vandt helt fortjent ”Aksel Morild Pokalen”. 
Et stort tillykke til SGS. Der var dog en lille ”krølle” på 
kampen mellem Danmark og Holland. Den kan synliggø-
res ved denne efterfølgende kommentar af præsident Ole 
Christiansen: ”Jeg vil godt kaste lidt ”malurt” i deres sejrs-
bæger, for nu hvor jeg er kommet hjem og udarbejder 
statistikskemaer, opdager jeg, at vi i kampen mod dem 
kastede 2 overs for meget. På de 47 overs blev deres score 
196 point, og trækker jeg de to værste (og sidste overs 
vi kastede) fra, så er det = 16 point, så deres total skulle 
retvis have været 180, og det er jo en helt anden score at 
gå efter end 196. Hvad var der sket, hvis det var blevet 
opdaget straks efter hollændernes innings?”

I kampen mod SGS blev Allan 
Maigaard topscorer med 77 
point. Derefter kom Niels Torp 
med 16 not out. Bedste kaster 
var Peer Jensen (Esbjerg) med 
4 gærder for 26. Næstbedste 
kaster var også fra Esbjerg, idet 
Kent Jensen fi k 2 gærder for 30.
Kampens resultat: SGS vandt 
med 196-167.

Kampen mellem The Forty Club (England) og Forty XL 
krævede ikke så mange gærdespillere i aktivitet. Ole Ol-
sen blev topscorer med 51 not out, og Allan From fulgte 
godt efter med 40 not out.
Fortydebutanten Per Pedersen var et særdeles dejligt til-
skud til kastesiden, idet han tog 3 gærder for 19 point. 
Som den altid slidsomme og koncentrerede bowler blev 
Jesper Olesen (Aalborg) næstbedst med 3 for 28.
Kampens resultat: Forty XL vandt med 148-145.

Det var i øvrigt det år, hvor de garvede regnskabsførere 
Kirsten Christiansen og Martin Jørgensen strejkede i pro-
test mod en dommer, men derom en anden gang.

Gardisten

For adskillige år siden blev der i FORTY indført en insti-
tution ved navn ”Gardisten”. Det er en rød/hvid livgar-
der, som skal udleveres til en spiller efter hver turnerings-
kamp. Modtageren skal have udmærket sig på en eller 
anden måde i løbet af dagen, og han skal efterfølgende 
give øl til holdet. Øl delen er blevet knap så vigtig, som 
årene er gået. Man er vel sportsmand.
Peter Mortensen medbragte gardi-
sten, som han havde modtaget ved 
sidste års generalforsamlingskamp. 
Alle spillere er principielt nomine-
rede, men kun én enkelt kan i hver 
kamp blive vinder. 
”Gardist-vindere” i Trekantturnerin-
gen 2011: Glenn Larsen – Steen Øster-
gård – Allan Maigaard

Allan Maigård (som er et af FORTY’s 
mere hårdtslående medlemmer) med 
gardisten.

Fredberg/Mortensen

Peter Fredberg og Ole ’Stan’ Mortensen med PR-battet, 
som den 9. september 2011 i Solvangsparken, Glostrup 
blev uddelt for niende gang.

Idéen til kampen Fredberg All Stars versus Mortensen’s XI 
havde Ole Mortensen med hjem fra England. ”Kan du få 
pressen med på holdet, er der chance for, at den sætter 
større fokus på cricket,” fi losoferede Ole ’Stan’ Morten-
sen. Hensigten var god nok. Om den årlige event har gi-
vet sporten mere omtale, dét er en anden sag. Den første 
kamp blev spillet på Svanholms bane i 1995. Til lejligheden 
havde Ole Mortensen skaffet et PR-bat, som han kaldte 

Fortys Årsrapport 2011

Alle de danske deltagere

 Præmiebordet

Allan Majgaard, 
Svanholm

Peter Fredberg og Ole Mortensen
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det. Det er overrakt de otte gange, som kampen er blevet 
afviklet. Sidste år i Køge gik battet til Forty-præsidenten 
Ole Christiansen. Uden hans indsats og Forty-klubbens op-
bakning ingen kamp.

Kampen skulle i år egentlig have været afviklet på Sorø 
Akademis bane, da det var på Sorø Akademi, cricketspor-
ten blev introduceret i Danmark i 1865. Men meget regn 
gennem en længere periode gjorde, at banen stod under 
vand. Kampen blev derfor fl yttet til Solvangsparken i Glo-
strup. 
En del spillere fra Vest-Danmark havde tilmeldt sig, og det 
betød, at der var deltagere fra 10-11 forskellige klubber. 
Fredberg vandt lodtrækningen og valgte at batte. Der 
blev bowlet tæt af Martin Jensen 3/8, Henning Lystrup 
2/10 og Jan Rasmussen 2/13 og selv Søren Clausen, som 
normalt er keeper, snuppede 2 gærder. Den samlede to-
tal blev kun på 86 points. Steffen Maibom 23 og Jesper 
Jensen 26. 

Team Ole Mortensen åbnede med Glostrups formand 
Martin Jensen, som scorede 26 not out. Martin fi k lov til 
at komme til gærdet igen og scorede denne gang 12 not 
out. Fredericias formand Kurt Østergaard gjorde det også 
godt med 25 not out, mens Ole Mortensen blev kastet ud 
på første bold af Jan Hansen. Jesper Jensen 2/15, Jan Han-
sen 2/13 og Burt van Belkom 2/18. Dommerne Flemming 
Balstrup og Frank Persson samt regnskabsfører Martin 
Jørgensen kunne konstatere, at Team Mortensen havde 
vundet med 1 stående gærde i en meget tæt og fornøje-
lig kamp.

Modtagere af PR-battet: 1995 Peter Fredberg (Nykøbing 
F), 1997 Ole Stan Mortensen (Glostrup), 1998 Ole Peder-
sen (Pressen CC), 2004 Niels Torp (AB), 2005 Jan Hansen 
(Ringsted), 2006 Peter S. Hargreaves (AB) og Flemming 
Balstrup (Soraner), 2007 Jan Rasmussen (Køge), 2010 Ole 
Christiansen (Frem) og 2011 Jesper Jensen (KB).

Old Boys Træf

På Svanholm Park havde vi den 29. august 2011 for 5. år 
i træk Old-Boys-Træf mellem spillere/klubber fra old boys 
turneringen i Øst-Danmark. Arrangementet blev noget 
anderledes i år. Regnen gjorde, at man kun kunne spille 
på to baner. Desuden var der Ramadan, så to klubber 
kunne ikke stille spillere. Grill bøfferne var også ved at 
smutte, idet Henrik Pfaff – som tidligere har sørget for 
den del af arrangementet – meldte afbud.
De to kampe blev afviklet. På bane I (2 x 16 overs) bat-
tede Køge først og scorede 100 point, hvilket Svanholm 
havde let ved at overtrumfe. Et kombineret Glostrup hold 
vandt over Forty Øst. Det skal dog bemærkes, at deres 
bedste kaster og gærdespiller Philip Lewis var udlånt af 
Forty. Svanholm fi k overrakt ”Sherry de Terry” pokalen. 
Pølser og bøffer blev grillet (trods regnen), fadøllerne 
blev skænket og snakken gik. 

Endnu et vellykket arrangement i Forty-Øst.

Generalforsamlingskampen

Efter generalforsamlingen den 17. september i Køge blev 
den traditionelle kamp mellem Forty-Øst og Forty-Vest af-
viklet. Det er altid et problem med at skaffe 11 mand på 
det hold, der skal passere Storebælt. I år var absolut ingen 
undtagelse. Med lidt lånte spillere fra Øst tabet Forty-Vest 
som forventet. Det viste sig, at Flemming Søgaard stadig 
kaster formidabelt.

Ærespræsident i Forty XL

På generalforsamlingen den 17. september i Køge valgte 
Ole Christiansen (Frem) – efter 39 år i Forty XL og de sid-
ste mange år som præsident – at stoppe som præsident. 
Men heldigvis vil Ole Christiansen fortsætte som arrangør 
af Forty-Øst kampene. Ole indeholder en meget stor del 
af Fortys historie, og hans erfaring bliver meget svær for 
Forty at undvære. I Fortys 48-årige historie har der kun 
været 4 præsidenter. Aksel Morild, Jørgen Morild, Jan Ri-
bel og Ole Christiansen. En lille eksklusiv gruppe at ud-
træde af.

Ole Christiansen blev på gene-
ralforsamlingen udnævnt til 
Ærespræsident, og som tegn 
på udnævnelsen overrakte 
Kjeld Lyngsø ham et XL-em-
blem, som Aksel Morild i sin tid 
havde fået lavet hos en guld-
smed i Hjørring. 

Et Unika-eksemplar til en 
Unika-person – som der blev 
sagt.

Ny præsident

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen, 
og her blev Kurt Østergård (Fredericia) valgt til ny præsi-
dent. De fl este vil kende Kurt som et meget aktivt med-
lem på forskellige planer i Dansk Cricket. Især i Fredericia. 
Fra årets Trekantturnering kan bl.a. nævnes, at Kurt i en 
Præsidents XI kamp gik ind som første mand og slog den 
afgørende sekser som sidste mand i den sidste over. 74 
point not out. Sådan spiller Kurt cricket – og sådan vinder 
man en kamp.

Tillykke med valget som Præsident.

Søren Clausen med pokalen

De 2 præsidenter
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■ Af Søren Nissen

Mente formand Thomas Kentorp på et repræsentant-
skabsmøde med godt regnskab og genvalg. 
Årets repræsentantskabsmøde blev afholdt den 19. marts 
2011 på Svanholm Park, hvor salen var godt fyldt med 
klubrepræsentanter fra hele landet.
Forsamlingen mindes indledningsvis to cricketkæmper, 
der var gået bort i løbet af året, nemlig Peter S. Hargrea-
ves fra AB, som var æresmedlem af Dansk Cricket Forbund 
og Sidney Torben Nørgaard fra Soranerne, som har været 
både næstformand og kasserer i DCF. 
Formanden måtte om landsholdet fortælle – selvom det 
var udenfor den periode, hans beretning egentlig skulle 
dække – at landsholdet i januar 2011 i Hong Kong endte 
på en nedrykningsplads efter en hæderlig indsats ved 
Europamesterskaberne om sommeren. Han måtte konsta-
tere, at vi er rykket fra 2. division til 4. division på under 2 
år. Det går stærkt i cricketsportens verden, og det vil blive 
et langt sejt træk for landsholdet at få spillet sig tilbage 
til tidligere tiders niveau, mente formanden og fortsatte 
bl.a.:
- ’Bestyrelsen har måttet erkende, at vores niveau på 
elitesiden er faldet, samtidig med at modstandernes er 
steget. Der er mange forklaringer (læs: undskyldninger), 
som hænger sammen med ’arbejdskraftens frie bevæge-
lighed’ indenfor cricketverden. Helt ned i 4. division har 
vores modstandere spillere på holdet med rødder og op-
rindelig dåbsattest i de 10 testspillende nationer. I besty-
relsen tror vi stadig, at vejen frem er at udvikle vores egne 
talenter til landsholdsspillere. Vi vil deltage i ICC Europes 
turneringer og sikre de internationale erfaringer ad den 
vej – ICC’s Pathway system. Skulle der vise sig at være en 
mulighed for at nationalisere en dygtig cricketspiller fra 
det store udland med et ’sen’ navn, så vil vi dog ikke sige 
nej til det. I DCF’s bestyrelse havde vi kalkuleret med, at 
en nedrykning var en mulighed, da vi vidste, at vi var oppe 
mod hold, som fx Italien, som havde satset store beløb på 
at stille et slagkraftigt hold på benene til turneringen i 
Hong Kong. 
ICC Europe har taget konsekvensen af, at vores ungdoms-
landshold i de seneste 5-6 år har tabt 5 ud af 6 kampe 
i de bedste europæiske rækker, og vi er ’over en kam’ 

blevet rykket ned i 2. division med vores U15, U17 og U19 
landshold. Umiddelbart er vi ikke helt uenige med ICC i, 
at vores ungdomslandshold vil have godt af at spille mod 
nogle svagere nationer og ’smage sejrens sødme’ igen, 
men problemet med 2. divisionerne er, at der ikke bliver 
spillet turneringer i alle rækkerne hver sæson. Og vi skal 
nu igen – for første gang i mange år – arrangere inter-
nationale kampe for vore U-hold, hvilket vi dog allerede 
gjorde i form af 4 større eller mindre arrangementer. 
I den hjemlige turnering lykkedes det Herning Cricket Club 
at vinde det danske mesterskab for andet år i træk. Det 
skete ligesom i 2009 efter en omkamp i Herning – denne 
gang mod Svanholm. Disse fi naler (eller omkampe) er fak-
tisk en rigtig god afslutning på sæsonen. Der er mange til-
skuere efter vores målestok, og så viser fi nalerne, at vi er 
dygtige til at spille spændende cricketkampe i Danmark, 
sådan på vores helt egen måde. Finalen var en regnfuld 
affære med 35 overs til hvert hold, og Hernings rutine 
med et hav af tidligere og nuværende landsholdsspillere 
gjorde forskellen. Hernings formand Folmer Christiansen 
var ikke helt oppe i de ’Vild med dans’ lignende jubelsce-
ner fra året før, men Herning er efterhånden også blevet 
næsten lige så dominerende som AaB og Svanholm var 
i gamle dage. Herning vandt således også 40 overs po-
kalturneringen efter en fi nale mod Svanholm, mens det 
lykkedes for Svanholm at vinde T20-fi nalen over Herning. 
I ungdomsrækkerne gjorde Svanholm Cricketklub rent 
bord og vandt alle 3 rækker (lilleput, drenge og junior). I 
lilleputfi nalen slog Svanholm det nystartede hold fra Hor-
sens sikkert, mens der var tale om en ren gyser i drenge-
fi nalen, hvor Svanholm vandt med et point over holdet 
fra Herning/Husum. I juniorfi nalen var der også længe 
spænding om udfaldet, da Ishøj har et rigtig homogent 
juniorhold, hvor alle kan batte – helt ned til nummer 11, 
som man siger. Svanholms stjerner, som spiller fast i Elite-
divisionen, var dog for stærke til sidst. 
Det skal nævnes, at vi har fortsat fremgangen indenfor 
pigecricket. Der har været gennemført en turnering med 
4 hold i 2010, samt et par stævner i både Danmark og 
Tyskland i 2010. Kathrine Brock fra Esbjerg gør et stort 
arbejde med pigecricket, også selvom hun ikke længere 
er på vores lønningsliste
DCF’s integrationsprojekt fi k forlænget støtten fra Inte-
grationsministeriet med 1½ år, således at projektet kom-
mer til at køre i alt 3 år frem til sommeren 2012. Mikkel 
Grøn er den gennemgående fi gur i vores udviklingspro-
jekt, og Mikkel gør et meget stort arbejde for DCF. Efter 
lidt udskiftning undervejs i mandskabet, tror vi, at vi har 
fundet en trofast udviklingsmedarbejder til projektet i 
Lars Hedegaard Andersen. 
Med hensyn til fremdriften i udviklingsprojektet, så er til-
bagemeldingen, at vi har nået vores mål vedrørende ak-
tiviteter og antallet af aktive spillere. Desuden viser de 
fl este af vores klubber interesse for at være med i projek-
tet. Vi havde et meget positivt midtvejsmøde i Odense i 
november 2010, hvor 15 klubber var repræsenteret. 
Der er heldigvis mange positive historier fra klubberne. 
Jeg har nævnt Horsens, som kører derudaf med ungdoms-
hold i alle rækker. Glostrup har fået gang i ungdomsar-

Arbejdskraftens fri bevægelighed

FÅR DANSK LANDSHOLDSCRICKET 
TIL AT BEVÆGE SIG NEDAD

Velbesøgt repræsentantskabsmøde
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bejdet for alvor, og så sent som i sidste weekend så jeg 
en samling ivrige albertslundminiputter i Tingbjerg Hal-
len sammen med hold fra Glostrup, Svanholm og Nørre-
bro. Jeg kan nævne mange andre klubber, hvor det kører 
godt. I Køge er ungdomsleder Jan Rasmussen blevet hæd-
ret med året idrætslederpris, og bestyrelsesmedlem Søren 
Henriksen fi k også Brøndby Kommunes idrætslederpris i 
2010. 
Det er en realitet, at vores landshold vil komme til at spille 
fl ere T20 turneringer fremover end 50 overs turneringer. 
Efter bestyrelsens mening er vi nødt til at indrette vores 
turnering, så der også tages højde for denne udvikling. 
Derfor forsøgte vi i løbet af vinteren at udarbejde nogle 
forslag til turneringsændringer, hvor T20 kampe får en 
højere status og bliver spillet hyppigere. En mulighed var 
at integrere T20 turneringen med vores almindelige 50 
overs turnering, således mesterskabet blev udkæmpet i 
en kombination af T20 kampe og 50 overs kampe, men 
efter diverse drøftelser og møder med klubberne er vi nu 
landet på, at vi stadig har 3 turneringer for vores senio-
relite – den almindelige 40 overs pokalturnering, en T20 
turnering, som skal spilles i 2 dedikerede weekender i juni 
måned og den almindelige 50 overs turnering.. Vi har så 
benyttet lejligheden til at opdatere reglerne med 3 power 
plays og farven på boldene til de internationale regler i de 
3 turneringer. Den beslutning giver os tid til at tænke os 
godt om, hen over sommeren og lige se, hvad der sker på 
T20 området. Personligt synes jeg, at det er lidt voldsomt, 
at vi fejrer vindere og tabere i 3 seniorturneringer hvert 
år, med det antal cricketkampe, som der spilles i Danmark. 
Der bliver udpeget dommere til mere end 200 kampe, nu 
hvor der sandsynligvis også vil blive besluttet senere på 
dette rep-møde, at der skal være én neutral dommer til 2. 
divisionskampene. Vores topdommer Niels Bagh har over-
halet vores landshold med fl ere divisioner og dømmer nu 
kampe lige under de ’rigtige’ professionelle dommere, 
som lever af dommergerning full time. 
På den internationale front deltog Umair Butt og under-
tegnede i ICC’s annual week i juni 2010 i Singapore, hvor 
organisationens politiske initiativer, økonomi og turne-
ringer bliver gennemgået, og hvor ugen afsluttes med 
en generalforsamling, hvor samtlige lande deltager. Der 

er nu 10 full member lande, 40 associerede lande inkl. 
Danmark og 50 affi lierede lande, hvor der spilles cricket. 
Cricket er – som jeg også nævnte sidste år – en voksende 
sportsgren i verden, og der er styr på økonomien, hvilket 
vi i DCF har glæde af.’
Blandt kommentarerne til formandens beretning var 
der særligt debat om to emner, nemlig forhøjelse af km-
taksten til dommerne, samt ønske fra Herning CC om at 
fjerne reglen om at kombi-hold ikke kan deltage i ung-
doms-DM.
Der var ikke opbakning at spore fra forsamlingen til, at 
km-taksten til dommerne sættes op. 
Reglen om kombi-hold blev vedtaget sidste år. Bestyrelsen 
tilkendegav dog, at der for junior-vest fortsat er store pro-
blemer med antallet af spillere, hvorfor bestyrelsen efter 
Repræsentantskabsmødet har besluttet at give dispensa-
tion, således at der i 2011 kan deltage kombi-hold ved 
junior-DM. 
Herefter var der som sædvanligt uddeling af diverse di-
plomer og pokaler til alle årets rækkevindere. Ligeledes 
blev følgende hædret på behørig vis: 
Årets Spiller 2010: Michael Pedersen, Herning (for 2. år i 
træk).
Årets Ungdomsleder – FIB-legatet: Raj Kandeeban, Hor-
sens 
Fair Play-pokalen / Elitedivisionen: Esbjerg Cricketklub 
’Vestjyden’ (for andet år i træk)
Den økonomiansvarlige Umair Butt gennemgik regnska-
bet for 2010 – et regnskab som igen gav et positivt afkast 
til egenkapitalen. Repræsentantskabet blev orienteret 
om, at bestyrelsen fortsat prioriterer at udvise mådehold 
og ”rettidig omhu”, da de gunstige vinde, der pt. er over 
DCF, ikke nødvendigvis fortsætter. Derfor er det bestyrel-
sens ønske at have den ”nødvendige” kapital parat, når 
og hvis tiderne ændrer sig. 
Bestyrelsen havde foreslået 5 ændringer indarbejdet til 
dele af Turneringsreglementet. Alle forslag blev vedtaget, 
dog gav særligt et ændringsforslag anledning til en læn-
gere diskussion, og det var ændringer til reglerne om spil-
letilladelse til elitecricket i Danmark. Diskussionen var dog 
mest møntet på forståelsen – (læs: mulighed for omgåelse 
af reglerne). Der var ingen kampvalg i år under valg til 
bestyrelse og lignende. Alle, der var på valg i bestyrelsen, 
modtog genvalg, og der var ingen andre kandidater.

Umair Butt gennemgik regnskabet

Formanden deler pokaler og diplomer ud
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■ Af Lars Bo Nielsen og Bjarne K. Jensen

Indledningsvis skal der som altid lyde en rigtig stor TAK 
til alle aktive dommere for deres fi ne engagement, store 
indsats og deltagelse i den forløbne sæson. 

Overskrifterne for sæsonen 2011 var at:
• Introduktion under kampene med ændringer af både 

cricketlovene og turneringsreglementet samt masser af 
særbestemmelser, herunder power-play, skete tilfreds-
stillende. 

• Hovedparten af alle cricketkampe er fortsat dækket af 
frivillige dommere. 

• Der er fortsat stor fl eksibilitet og stabilitet i dommer-
gruppen.

• Dommerbedømmelserne dokumenterer fortsat, at 
klubberne generelt er tilfredse. 

• Der har været et mindre antal disciplinærsager.

Sæsonen 2011 blev skæmmet af to episoder, 
der er uværdige for dansk cricket:
• Elitekampen mellem Svanholm og AB, hvor stemnin-

gen, efter at kampen var færdigspillet, var så dårlig, at 
spillerne var tæt på at komme i slagsmål. Dommerne 
turde ikke skride ind og blande sig.

• Et tilfælde af grov tilsvining af to dommere i Elitedi-
visionen. Dette skete efter, at dommerne havde afl yst 
kampen Svanholm mod Herning, fordi banen var for 
farlig at spille på.

Løsningen i forhold til den første hændelse er, at dom-
merne fremover kan indberette en eller fl ere spillere efter 
en kamp, uden at give de pågældende spillere besked på 
banen. Indberetning skal ske indenfor de første 24 timer, 
efter at kampen er spillet. 
DCF har talt med de to rutinerede dommere, som afl y-
ste kampen på Svanholm Park og sikret sig, at dommerne 
fortsat er trygge ved at dømme i DCF’s turneringer. Det 
kan konstateres, at undskyldningerne ikke ’hænger på 
træerne’ i dansk cricket. 
Dommerstatistikken for 2011 fastholder en ”grænse” 
på mindst fem kampe som dommer, for ikke at udsende 
en liste med i alt 39 dommernavne, som har været ak-
tive og deltaget i 2011 sæsonen. Den trofaste stamme af 
dommere, dem som dømmer fl est kampe, er fortsat Bent 
Nielsen fra Kerteminde, Kent Petersen fra Fredericia og 
Qamar Khokhar fra Hvidovre, men i år er kredsen blevet 
udvidet med nye navne som Allan From Hansen fra Svan-
holm og Ole Olsen fra Ringsted. Det er spændende med 
nye navne på listen, fx ses det også, at Per Rasmussen fra 
Skanderborg kom på banen. Dejligt at vi nu kan bruge 
Pers store cricketerfaring som dommer. Denne udvikling 
med nye navne håber vi fortsætter i 2012. 
Titlen ’Årets mest aktive dommer’ går i igen og igen til 
Bent Nielsen fra Kerteminde, som også bliver den første 
danske dommer, som passerer 200-kamps jubilæet, og 
som meget loyalt stiller op overalt, hvor han bliver bedt 
om det. Bent Nielsen er også dommer i ICC Europe’s tur-
neringer, men den internationale konkurrence er blevet 
skarpere. Der skal lyde en stor TAK til alle de stabile, ru-
tinerede, trofaste og loyale dommere, der altid er villige 
til at stille op, køre langt og hvis navne fremgår af neden-
stående oversigt: 

Navn/År 2011 2010 2009 2008 TOTAL
Bent Nielsen 43 36 31 34 224
Kent Pedersen 39 33 
Qamar Khokhar 34 30
Ole Olsen 32
Jesper Jensen 23 13 14 13
Jan Kristensen 21 14 15 10
Bjarne K. Jensen 20 14 14 11 127
Akhtar Cheema 19 21 23 15 139
Torsten Ørhøj 19 16 14 13 159
Raj Kandeeban 18 15 8 6
Mohammad Shakeel 18 20 1
Allan From Hansen 16 5 1 2
Lars Hedegaard Andersen 14 19 2
Ravi Kandiah 12 17 8 16
Tim Krarup Jensen 11 16 24 22 167
Thomas Kentorp 11 13 10 7
Niels Bagh 9 9 12 16 125
Injam Khokhar 8 7 3 1
Sasitharan Nadesappillai 8 12 14 
John R. Porter 14 12 12 
Steen Thomsen 7 5 7 3
Shafqat Mahmood 6 1 19 17
Per Rasmussen 6

Årets dommerstatistik 
2011

 Bjarne K. Jensen i aktion ved DM for ungdom
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Siden 2003, hvor dommerudvalget startede med at samle 
statistik på dommere, har i alt 127 dommere været med 
– nogle kun med én enkelt kamp, men fl ere og fl ere er 
blevet hængende og har efterhånden taget fl ere kampe. 
Samtidig har 8 danske dommere rundet 100 kampe eller 
fl ere …
Sæsonen 2011 bød desværre på et par ærgerlige afbud. 
Især har Jørgen Petersen fra Sorø – med sit altid gode hu-
mør og utrættelige indsats – været savnet, men også John 
Porter og Michael Mølsted Andersen har måttet stå over 
i denne sæson. Vi håber meget på, at John og Michael er 
tilbage på banen i 2012. 
I sæsonen 2011 deltog endvidere følgende danske dom-
mere i ICC Europe’s turneringer i udlandet: Niels Bagh, 
Bent Nielsen og Thomas Kentorp. Niels Bagh har i en 
årrække været en udtaget til ICC Associate Umpire Pa-
nel, og Niels dømmer regelmæssigt betydningsfulde ICC 
kampe rundt omkring i verden. 
Dommerbedømmelserne er fortsat et vigtigt redskab for 
dommerudvalget til at evaluere dommerne og få rettet 
fejl og mangler. I forbindelse med sæsonen 2011 kan 
dommerudvalget konstatere, at alle klubber i Eliteræk-
ken nu udfylder bedømmelsesskemaerne og tager denne 
del af cricketspillet seriøst også. Enkelte klubber i 1. divi-

sion kæmper fortsat med at opfylde (læs: udfylde) denne 
del af spillet. Fra 2012 vil dommerbedømmelserne indgå 
som en del af den elektroniske indberetning af kampene 
i Eliterækken og 1. division. 
Dommerbedømmelserne for sæsonen 2011 viser faktisk, 
at der er generel tilfredshed med standarden. Vi arbej-
der løbende for, at fejl og mangler indberettet via dom-
merbedømmelsesskemaerne bliver påtalt overfor den en-
kelte dommer. Klubberne har fortsat en mulighed for at 
komme med konstruktiv kritik, forslag samt være med til 
at sætte standarden for dommerne i dansk cricket.
Der er ikke blevet gennemført uddannelse af dommere i 
sæsonen 2011. Det skyldes primært manglende interesse 
fra klubbernes side samt sekundært manglende tid fra 
dommerudvalgets side. 
Oplysninger om at være dommer i dansk cricket kan fi ndes 
på hjemmesiden: www.bedrecricketdommere.nu, hvor 
interesserede også kan læse om dommeruddan-nelsestil-
bud, se kampoversigten for 2012 (det skal her bemærkes, 
at sæsonen allerede starter i weekenden 14. og 15. april 
2012 på grund af landsholdets kampe i udlandet), se bil-
leder og læse artikler for cricketdommere. 
VEL MØDT til den nye sæson i 2012, hvor årets dommer-
møde fi nder sted tentativt 31. marts 2012.

Bent Nielsen – fl ittig dommer
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Hvornår begyndte du at spille cricket?
Jeg startede allerede som 4-5 årig med at se på cricket, 
da både Schneekloth og Soranerne benyttede Bavnehøj 
banerne til deres træning og kampe. Vi små drenge blev 
ofte rullet ind i måtterne, når de skulle rulles sammen ef-
ter endt træning.
Jeg startede først i efteråret 1958, og min første kamp var 
en lilleputkamp i Sorø mod Sorø II i 1959, hvor jeg i begge 
halvlege ikke var særlig heldig ved gærdet. 
Det var tiden, hvor spillerne mødte ”under uret” på ho-
vedbanegården og kørte med tog til kampene ude på 
Sjælland. Når toget nåede den pågældende by, gik spil-
lerne herefter ”i trop” ud til banen. Det tror jeg ikke på, 
at man kan byde unge idrætsfolk i dag!

Cricket CV:
Jeg spillede uafbrudt 22 sæsoner på Svanholms bedste 
hold – debuterede som 15 årig i 1966 mod Nykøbing Mors 
på Mors – dengang skulle der sejles til øen. 
Danmarksmester 8 gange og deltog i 12 pokalfi naler, hvor 
halvdelen blev vundet. 
Debut på landsholdet i 1973 mod Irland i Dublin – vi tabte 
med en halvleg og mange points. Jeg opnåede 4 lands-
kampe i disse år (meldt afbud til fl ere), hvor der ofte kun 
var en landskamp på programmet om året.
Deltaget i bestyrelsesarbejdet i Svanholm siden 1981 og 
i DCF siden 1988 – samt deltaget i arbejdet omkring års-
skriftet i næsten 20 år.

Hvad er det bedste og mest spændende 
ved at spille cricket?
Jeg har altid sagt: ”Individualister får lov til at dyrke deres 
sport og glæder på et hold”.

Det er meget få sportsgrene, at idrætsudøvere kan gøre 
dette.
Det sociale ’spil’, der fi ndes mellem mange af spillerne, er 
helt unikt. 
Hvis man er blandt de bedste i cricketsporten i Danmark, 
venter der så mange, mange oplevelser, idet landsholds-
turneringerne spilles særdeles spændende steder rundt 
omkring i hele verden.

Hvilken træner har haft en positiv indfl ydelse 
på din cricket karriere?
Svanholms første formand Torben Jensen. Svanholm 
Cricketklub har i hele sin historie kun haft 2 formænd, 
nemlig Torben Jensen de første år og Søren Nissen siden 
1964. 
Torben Jensen gjorde det, som en kastemaskine gør i dag. 
Han prikkede en på skulderen en aften, og meddelte at 
’man skulle møde en times tid før de andre til næste træ-
ning’. Så kom han ellers slentrende i en ældre trænings-
dragt og en taskefuld med tennisbolde. Han stod så og in-
struerede og kastede tennisbolde hen til en, og han holdt 
ikke op, før han var mere end tilfreds med ens indsats. 

Hvad skal der efter din mening til 
for at få unge til fortsat at dyrke cricket?
Det er lidt pinligt, idet jeg i dag sidder som næstformand i 
DCF, at jeg ikke kan svare på dette spørgsmål. MEN vi har 
gjort rigtig, rigtig mange ting i forbundet de sidste 3-4 år, 
uden at det for alvor kan ses på medlemstallet. Men hvis 
vi ikke havde gjort noget, kan det jo være, at medlemstal-
let var endnu lavere. 
Mange idrætsgrene oplever sandsynligvis det samme som 
os.

Hvad har været dine bedste cricketoplevelser?
Der er mange, men min første pokal som 15 årig i 1966, 
ved at være med til at vinde pokalturneringen Dunlop 
Cup over B1909. 
En junidag i 1968, hvor jeg afgjorde en juniorkamp mod 
et rigtigt godt mandskab fra Ringsted (236x og 13/36), 
glemmer jeg aldrig.
Kampene mod AaB i starten af min karriere på AaB’s an-
læg i Aalborg, hvor der ofte var rigtig mange tilskuere.
Turen til England med AB’s juniorhold i 1969, hvor vi bo-
ede på den engelske kostskole Worth Abbey, og hvor 
en træner ved navn Ted Whitfi eld huserede. Ham havde 
dansk cricket i de efterfølgende år meget glæde af.
Svanholms tur til England i 1970, hvor vi (udover at vi 
vandt alle vores kampe) så en pokalsemifi nale mellem Sur-
rey og Sussex på The Oval i London sammen med 12.000 

PROFILEN

■  Profi l:
 Lars Bech Hansen

■  Alder: 
 60 år 

■   Klubber: 
 Svanholm Cricketklub

Lars Bech Hansen

1961 – Ungdomskamp hvor alle spillede i korte bukser
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tilskuere, og kampen blive først afgjort med en toer af 
John Snow, Sussex på sidste bold.
Svanholms første senior danmarksmesterskab i 1975, hvor 
vi vandt efter en besynderlig kamp mod AaB, hvor AaB 
slet ikke kom til gærdet – vi battede hele dagen.
Min landskampdebut mod Irland i Dublin i 1973, hvor re-
sultatet ikke var prangende – det var en 3 dagskamp, og 
vi færdige efter 1½ dag. 
Men så var der tid til at besøge et af Irlands berømte whi-
sky destillerier.
Året efter landsholdets første oversøiske tur til Canada – 
fantastisk oplevelse, idet der på denne tur var indlagt lidt 
sightseeing, bl.a. med 2 dages ophold i New York.
En DCF Øst kamp mod MCC i 1983, hvor Jan Hansen (Ring-
sted) og jeg havde en stor gærdestand og maltrakterede 
den senere testspiller for England Dermot Reeve.
Åbningen af Svanholm Park i 2001 – hvem havde troet, 
det kunne forekomme i Danmark?
Og da min søn Thomas Hansen i 2007 præsterede den 
bedste kasteanalyse til dato på det danske landshold – 
7/13 mod Bermuda på Svanholm Park – bør også nævnes 
her.

Hvad er det største, du har oplevet rent cricketmæssigt?
Australiens besøg i 1989. Jeg fi k til opgave, sammen med 
Børge Knakkergaard (Slagelse), at stå for hele arrange-
mentet. Det blev til den første drejebog i DCF om, hvor-
dan et så stort cricketarrangement skulle stables på be-
nene. Vi startede allerede i 1988 med at undersøge alle 
mulige tiltag, og hvilke fi rmaer som kunne have interesse 
i at være sponsorer. 
Som honorering for min indsats fi k jeg i et års tid lov til 
at låne den skrivemaskine, som jeg havde udført opgaven 
på – det var tiden før computeren.
Dagen, hvor landsholdet spillede på Brøndby Stadion 
mod Australien med små 2.000 tilskuere på lægterne, og 
der var sat tribune op samt telte – var en fantastisk dag. 
Jeg vil vove den påstand, at det har været det største i 
dansk crickets historie til dato.

Hvad har været din værste cricketoplevelse?
Svanholm spillede en kamp mod Horsens på Brøndby 
Stadion i 1975 og en af vores hurtige kastere kastede en 
bold, som pludselig steg voldsomt og ramte Horsens spil-
leren Henning Eliasen på munden. Han kom selvfølgelig 
på hospitalet, og vi lå alle sammen og ledte efter tænder 
på pitchen. Jeg spillede som tidlige nævnt mange år på 
bedre plan, og det er faktisk en af de eneste gange, hvor 
der skete noget alvorligt, og det var før hjelmens indfø-
relse, at jeg spillede mine fl este kampe.

Hvad er det dårligste, du har oplevet som cricketspiller?
I afgørende kamp om danmarksmesterskabet mod Chang, 
syntes Henrik Mortensen, at der skulle være lidt sjov i ga-
den. Han fi k sit hold til at forlade banen (de havde nok 
tabt alligevel), men at skulle få guldmedaljer overrakt 
bag klubhuset i en ond stemning, så der næsten skulle 
politibeskyttelse til, var ikke særlig rart! Tænk en gang, 
at han ville være det bekendt efter alle de gange, hvor 
alle andre hold i Danmark ofte havde været til grin mod 
netop hans hold.

Hvordan tror du, Danmark klarer sig 
internationalt i fremtiden?
Jeg tror, at vi er placeret meget rigtigt lige nu. Mange 
af de lande, vi måler os med, har fl ere spillere og mange 
fl ere penge, så jeg tror, at vi er havnet på rette hylde. Vi 

må bare i fremtiden forsøge at få fl ere ungdomsspillere 
og gøre dem klar til de store opgaver, som så venter ud i 
fremtiden. Så kan kun tiden vise, om vi formår at begive 
os den svære vej tilbage til det bedre selskab i cricketver-
denen.

Hvilket dansk landshold har i dine øjne været det bedste?
Nu har jeg været så heldig, at være med i næsten hele 
dansk crickets historie og set rigtig mange kampe og selv 
spillet nogle stykker. Jeg tror, at 2001 landsholdet, som 
deltog ved B-VM i Canada, har været det bedste. Vi blev 
godt nok kun nummer 6 i denne turnering, men der skulle 
så lidt til, før vi efterfølgende skulle have deltaget ved det 
rigtige VM i Sydafrika i 2003. Vi tog alle modstanderne for 
beskedne score, men kunne desværre ikke selv score de 
afgørende points, men var fl ere gange tæt på.
Hvis vi i disse år havde deltaget ved A-VM, kunne cricket-
sporten i Danmark måske have set anderledes ud i dag. 

Hvem er dit cricketidol?
Steve Waugh (Australien) var en meget elegant gærde-
spiller og typen, der altid kunne score et century, når der 
var brug for det. Han har rigtig mange gange været den 
udslagsgivende spiller for det australske landshold.

Hvordan ser fremtiden i Svanholm ud?
Jeg er ikke i tvivl om, at så længe dem, som styrer klub-
ben i dag, fortsat har energien til arbejdet, vil Svanholm 
fortsat være en af de dominerende klubber i Danmark. 
Hver gang jeg møder Asmat Ullah (Ishøj), så siger han al-
tid: ”Jeg syntes ikke, at jeg har set dig i lang tid”. Men jeg 
kan love for, at der ikke går en dag, uden jeg præsterer en 
eller anden form for arbejde for klubben. Formand Nissen 
har for mange år siden udnævnt mig til ”klubleder”, og i 
en klub med mange medlemmer (både aktive og passive) 
samt et stort klubhus er der altid noget at se til.
Jeg er mere nervøs for eftertiden, idet alle klubber i dag 
har svært ved at uddanne ledere. Mange fl ere tidligere 
spillere burde tænke lidt over, at der er en ”Pay back 
time”.

Hvad er dit råd til Dansk Cricket?
”Gi’ den en skalle” – og det kan jeg også love resten af 
Cricket Danmark, at bestyrelsen og vores ansatte gør.

Pokalvinder 1966 – Svanholms første pokaltitel 
Øverst fra venstre: 
Finn Madsen, Leif Hansen, Per Kyhe, Bjørn Knudsen, 
Ole Isaksson, Finn Nistrup, Flemming Søegaard. Lars Hansen, 
Erling Christiansen, Jørgen Jønsson og Henrik Lam
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Lørdag den 17. juli 1886 fandt et møde mellem en gruppe 
unge mænd sted i Badstuestræde 11 i det indre Køben-
havn. De var unge liberale og socialistiske og diskuterede 
politik i opposition til den siddende højre regering. De 
stiftede på det møde Fremskridtsklubbens cricketklub, 
som senere blev til Frem.
De unge mænd har utvivlsomt været med i ånden til Frems 
særdeles velbesøgte 125 års jubilæumsreception, hvor 
cricketspillerne i silende regn tappert underholdt med en 
old boys kamp mellem Frem og Forty Club. I underhold-
ningsværdi havde de dog svært ved at konkurrere med et 
jazzband og gæsternes heftige udveksling af minder.
En sådan samling vejrbidte markerede ansigter og kroppe 
mærket af hårdt legemligt arbejde, dengang man ikke 
havde maskiner, til det grove kan man formentlig ikke 
fi nde andre steder i idrætslivet. Arbejderklubben kalder 
Frem sig med stolthed – tro mod de mænds livssyn, der 
stiftede foreningen som cricketklub for 125 år siden.
Der fi ndes næppe en klub i københavnsområdet med så 
mange livstro medlemmer som i Frem, fortalte cricketfor-
manden Ole Christiansen. Fortsat mødes en formiddag 
om ugen 50-60 efterlønnere og pensionister til gammel-
mandsfodbold med en lille frokost bagefter. Trods to kon-
kurser mister de aldrig kærligheden til Frem.

FREM 125 år
Troels Nielsen – hjemme fra 
New Zealand – er også gammel 
frem’er og mindedes gamle dage 
sammen med Ole Christiansen, 
der har holdt cricketfanen høj
i Frem i mange år

Finn Madsen bar sin gamle 
Frem-kasket med stolthed

Khalid Latif og Maboub Subhani så 
Frem for første gang i vel omkring 25 år. 
De var i sin tid nogen af landets bedste 
spillere. Latif en frygtet fastbowler og 
Subhani en teknisk begavet gærdespiller

Jønsson blev “kidnappet” 
som barn til at spille fodbold 
i Frem og spillede også cricket 
i klubben. Her med Ole 
Christiansens søn Frederik, 
Johan Luther og formand 
Thomas Kentorpo as e torp
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Året der gik 
– bag skrivebordet og ude i marken
2011 var året, hvor det første spadestik til et klubudviklingsprojekt blev taget, 
hvor Cricket – alle er med og den tilhørende hjemmeside www.spilcricket.dk blev 
lanceret, og hvor 764 skoleelever slog cricket-rekord.

■ Af Mikkel Grøn, Lars Hedegaard og Mia Bergsbo

For os i udviklingsteamet bød 2011 på mange nye spæn-
dende tiltag og arrangementer. Vi har siddet på kontoret 
og nørklet med skrivebordsarbejde, og vi har været rundt 
om i landet for at snakke med jer derude i klubberne og 
for at give en hånd med ved diverse arrangementer. Vi 
havde blandt andet, som et af årets højdepunkter, fornø-
jelsen af at tilbringe en regnfuld men aktiv dag i Viborg, 
hvor vi organiserede et rekordforsøg for kommunens 5. 
klasser.
Viborg Kommune havde i juni måned inviteret samtlige af 
kommunens 5. klasser til sportspraktikdag. Børnene skulle 
prøve kræfter med forskellige sportsgrene og slutte da-
gen af med et rekordforsøg i cricket. Et kvarter før re-
kordforsøget skulle fl øjtes i gang, valgte vejrguderne 
at vende bunden i vejret på regntønden. Men lidt vand 
i håret kunne ikke afskrække de mange børn. På over-
raskende kort tid og med overraskende højt humør blev 
de 764 elever fordelt på 122 hold sendt ud på banerne, 
hvorefter der blev spillet 61 kampe på én og samme tid. 
Repræsentanter fra Børnenes Rekordbog var til stede og 
kontrollerede, at alting gik rigtigt til. Efterfølgende var 
de meget imponerede over de viborgensiske børn. Til stor 
jubel blev dagen sluttet af med meddelelsen om, at rekor-
den ville komme med i Børnenes Rekordbog, der udkom 
i efteråret.

Jubelskrig og sang på Kolding Stadion

Også Kolding IF cricketafdeling kan fi nde ud af at holde 
skolestævne. 250 skoleelever fra 4. og 5. klasse spillede 
fem kampe på fi re timer, som gjaldt det liv eller død. Der 
var da også noget at kæmpe for, idet vinderpræmierne 
bestod af 500 kr. til klassekassen, en stor pokal og et ind-
rammet diplom. Jubelskrig og sang genlød over stadion, 
hver gang en klasse blev udråbt som vinder af en kamp. 
Koldings sydafrikanske træner, James Bosenberg, havde 
været ude og undervise fl ere gange på de lokale skoler 
for at forberede klasserne til turneringsdagen. Ud over 
det gode vejr, var det også den fl otte indsats fra de mange 
frivillige fra klubben, der fi k dagen til at gå op i en højere 
enhed. Det var en fornøjelse for os, at give en hånd med 
på en dag som denne.

Cricket – Alle er med

Også siddende bag skrivebordet har vi fået en masse pro-
jekter fra hånden. Dansk Cricket-Forbund modtog i 2009 
idrætsprisen ”Forbund i Fokus” og 200.000 kroner af 
Idrættens Medieudvalg til at synliggøre integrationspro-
jektet. De penge og en masse anstrengelser forvandlede 
vi i 2011 til ”Cricket – Alle er med,” som især landets fol-
keskoler har glæde af.

I den forbindelse lancerede vi hjemmesiden www.spil-
cricket.dk. Hjemmesiden skal gøre det nemmere for sko-
lelærere og pædagoger at bruge cricket i idrætstimerne. 
DCF trykkede (og trykker stadig) en række materialer, 
som klubberne kan dele ud på deres lokale skoler, SFOer 
og til andre interesserede. Ud fra hjemmesidens tema er 
der designet plakater og postkort. På www.spilcricket.dk 
kan man lægge videoer ind af forskellige cricket-tricks, 
spil og øvelser. Vi håber, at siden bliver mere aktiv og til-
trækkende i 2012 ved at klubberne hjælper til og lægger 
små fi lm ind.

Ny hjemmeside

2011 var også året, hvor det blev besluttet at forbundet 
skal have en ny hjemmeside. Der er indgået aftale med 
en webudvikler og i løbet af vinteren vil siden blive gjort 
klar. Forbundet har været glad for den nuværende hjem-
meside, som har været god til at kommunikere nyheder, 
kampreferater og meddelelser ud. Men forbundet syntes, 
at det var på tide med et mere tidssvarende design og 
med et system, hvor fl ere skribenter kan bidrage. 

Viborg
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Klubudvikling

Et af slutmålene for integrationsprojektet er, at hver af de 
deltagende klubber skal have tiltrukket 25 nye medlem-
mer. Derfor har vi søsat et klubudviklingsprojekt. Det er 
ikke kun for de klubber i integrationsprojektet – vi håber, 
at alle klubber vil tage imod hjælp til at blive bedre inden 
for de områder, hvor klubben selv synes, de kan forbedre 
sig. Ind til nu har ti klubber haft mod på at gå i gang 
med klubudvikling, og vi håber på, at fl ere kommer til i 
foråret. 

De umotiverede elever sorteres fra

For mange klubber har skolebesøgene været kilde til stor 
frustration. Det har været brugt rigtig mange kræfter på 
at få skoleeleverne rundt om i Danmark til at spille cricket, 
men i langt de fl este tilfælde har effekten været til at 
overse. 200 skolebesøg blev det til på landsplan i 2011.

I 2012 vil forbundet forsøge en ny strategi, hvor skolebe-
søgene udvides til en turnering. På klubbens opfordring, 
går tre eller fl ere skoler sammen om et forløb, hvor hver 
skole over 3-4 besøg fra klubberne modtager undervis-
ning i cricket. Ud fra dette, danner skolerne små hold, 
som i sidste ende deltager i en skoleturnering på cricket-

klubbens bane. På denne måde får man trukket skoleele-
verne ned på klubbens anlæg. Desuden dannes der hold 
ud fra, hvem der er interesserede i at deltage i crickettur-
neringen, sådan at kun de motiverede elever tropper op.

Budskabet om gratis lærerkursus skal udbredes

Endnu et kig ind i krystalkuglen for 2012 viser, at forbun-
dets konsulenter kommer til at bruge mere tid på det ny-
udviklede lærerkursus, der skal udbydes til så mange sko-
ler som muligt. Kurset varer tre timer og sætter lærerne 
i stand til at spille cricket med børn helt ned til fem år. 
Kurset er også målrettet pædagoger, forældre samt unge, 
der gerne vil være trænere. Kan der samles seks personer, 
rykker forbundets konsulenter ud hvor som helst i Dan-
mark og underviser i forskellige cricketspil. 

Vores ønskeseddel for 2012

Vores ønsker for året 2012 er, at klubberne hjælper os 
med at realisere vores planer om fl ere lærerkurser, skole-
turneringer og nogle aktive hjemmesider.

Tak for et godt år!

Kolding Kolding
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■ Af Søren Nissen

Mens indendørscricket hos ungdommen er et godt rekrut-
teringsområde og helt uundværligt i disse tider, hvor alle 
idrætter efterhånden kræver deltagelse af udøverne hele 
året, så er indendørscricket hos seniorerne noget, som 
mest tiltrækker yngre spillere. Dog fi ndes der klubber, 
hvor indendørscricket er noget man samles om – ældre og 
yngre – hele vinteren igennem og ikke sjældent på tværs 
af klubberne. Der snakkes sikkert lige så meget, som der 
spilles, men hvad gør det.
Indendørscricket for seniorer har mest gang på jorden i 
det sjællandske område, hvor afstandene ikke er en hin-
dring.
Men der spilles da også i stævner for seniorer i Jylland. 
Problemet er her, at for at spare rejser gør man det til hel-
dagsstævner, og det skræmmer tidsmæssigt mange væk. 
Årets jyske fi naler blev som sædvanlig spillet i Herning 
med værtsklubben som vinder.
I København mødtes Ishøj og Svanholm – sidstnævnte 
ubesejret vinder af den bedste gruppe, der i semfi nalen 
mod Albertslund II havde scoret mere end, der kan være 
på kamparkene, nemlig 184.
Svanholm var ude for 22 på 5 overe. Total deroute. Ishøj 
passerede for nul gærder på 3 overe.
Resultater ved Inde-SM for seniorer:

Semfi naler

Svanholm 184/0 (Zishan Shah 45x, Hamid Shah 21, Taha 
Ahmed 21x, Zameer Khan 22x, Saad Ahmed 20x, Saif 
Yaqoob 21x) over Albertslund II 108 (Jaffar Butt25x)
Ishøj 99/1 (Ali Raja 21x, Zaheer 21x) over Albertslund I 98 
(Asif 24, Naseer 24).

Finalen

Ishøj 23/0 over Svanholm 22 (Nany 2/3, Basit Raja 2/6)

Slutstillinger i de sjællandske 
indendørsturneringer

Senior pulje A
Albertslund 6 kampe 10 points
AB I 6 kampe 10 points
Svanholm I 6 kampe 8 points
Ishøj I 6 kampe 8 points
Glostrup 6 kampe 6 points
Nørrebro I 6 kampe 2 points
KB 6 kampe 0 points

Senior Pulje B
Ishøj II 6 kampe 12 points
Svanholm II 6 kampe 10 points
Hvidovre I 6 kampe 6 points
AB II 6 kampe 6 points
Soraner 6 kampe 6 points
Nordvest 6 kampe 4 points 
Taastrup 6 kampe 0 points

Senior Pulje C
Ishøj III 8 kampe 12 points
Hvidovre II 8 kampe 10 points
Albertslund II 8 kampe 10 points
Køge 8 kampe 6 points
Nørrebro II 8 kampe 4 points

Juniorer
Ishøj I 5 kampe 10 points
Svanholm I 5 kampe 8 points
AB I 5 kampe 6 points
Svanholm II 5 kampe 4 points
Ishøj II 5 kampe 2 points
KB 5 kampe 0 points

Drenge
Svanholm I 6 kampe 12 points
Ishøj 6 kampe 10 points
Køge 6 kampe 8 points
Svanholm II 6 kampe 4 points
KB 6 kampe 4 points
AB 6 kampe 2 points
Glostrup 6 kampe 0 points

Lilleput
Svanholm I 6 kampe 12 points
Køge 6 kampe 10 points
Ishøj 6 kampe 8 points
Svanholm II 6 kampe 6 points
KB 6 kampe 2 points
AB 6 kampe 2 points
Albertslund 6 kampe 2 points

Inde-cricket

Herning og Ishøj 
hos seniorerne

I  41  IDANSK CRICKET                   ÅRSSKRIFT 20 11



■ Af Søren Nissen

Årets forårs- og udendørscricketsæsonbebuder er Inde-
DM for ungdom, der de seneste år er afviklet skiftevis i 
Herning og i Ishøj. 
Det var Hernings tur til at arrangere i år. Det skete i det 
yderst tiltalende ret nye sportscenter i Holing. Juniorræk-
ken afvikledes i den mest velegnede indendørscricketa-
rena i Danmark med tilskuerpladsen ovenover banen, 
mens de to yngre aldersgrupper blev afviklet på inden-
dørsfodboldbaner. DCF håber, at Herning næste gang får 
overtalt centret til også at lade drengekampene afvikle 
på en bane som juniorernes, som faktisk er til rådighed. 
De små baner med indendørsfodboldbander giver et util-
fredsstilende forkrampet puttespil.
Stævnet domineredes af Svanholm med førstepladser hos 
lilleputter og drenge og en andenplads hos juniorerne.
I juniorrækken var der på forhånd lagt op til fi nale mel-
lem Skanderborg og Svanholm. Besætningen på de to 
hold var meget lig den, de stillede op med ved udendørs-
DM, hvor Svanholm knebent slog Skanderborg i semifi na-
len. Begge hold besidder et indendørshold næsten uden 
svage punkter – efter danske forhold. Ved dette stævne 
viste det dog sig, at Svanholms kastere havde fået de for-
kerte ben af sengene. 
Kun gærdespillet bragte holdet frem til en fi nale mod 
Skanderborg. Her indledte Skanderborg med 138/2 – som 
tilfældet var ved de andre kampe domineret af Christian 
Peck og Anders Bülov – sidstnævnte ”Man of the Tourna-
ment”. Et par alvorlige smuttere i Svanholms markspil i de 
sidste overe gjorde Skanderborgs total i realiteten umulig 
at indhente og et fortjent DM til et hold, der vil være for-
syner til dansk landsholdscricket de kommende år. AB på 
tredjepladsen imponerede ved at være stævnets fl otteste 

påklædte i nyt tiltalende grønt spilletøj, men bød også på 
gode spillere med Fazan Ahmed i spidsen. Herning hak-
kede lidt efter på sidstepladsen, men Mads Nyeng var der 
ingen, der kunne få bugt med. Han er så dedikeret, at 
han fra efteråret 2011 og et år frem tager til England for 
at spille og læse.

Junior 

Herning 160/2 (Chr. Peck-Thorsted 46x, Anders Bülov 38x, 
Kamran Mahmood 35x, Chris Rasmussen 21x) over Her-
ning 85 (Stig Hedevang 24x, Mads Nyeng 22x). 
Svanholm 148/2 (Saad Ahmed 43x, Mati Malik 24x, Saif 
Ahmed 21x) over AB 128 (Fazan Ahmed 38x, Usman Ali 
24).
Skanderborg 137/3 (Anders Bülov 44x, Oliver Thomas 24x) 
over AB 17 (Chr. Peck-Thorsted 3/6).
Svanholm 85/1 (Saad Ahmed 22x) over Herning 83 (Stig 
Hedevang 26x). 
AB 115/0 (Mukaram Hussein 23x, Usman Ali 22x, Fazan 
Ahmed 21x) over Herning 111 (Mads Nyeng 32x).
Skanderborg 138/3 (Chr. Peck 25x, Anders Bülov 24x, Oli-
ver Thomas 22x) over Svanholm 102 (Mati Malik 36x, Na-
vesh Wijeyaratne 29).

Slutstilling

Skanderborg 3 kampe 6 points
Svanholm 3 kampe 3 points
AB  3 kampe 2 points
Herning  3 kampe 0 points 

Mads Henriksens totale dominans

Mads Henriksens far Søren blev i sin tid professionel coun-
tyspiller. Med det talent og den træningsiver, som Mads 
har, kan Mads drive det lige så vidt. Det kan ikke have 
været svært for dommerne at udpege ham som drenge-
rækkens ”Man of the Tournament”. Skønt 1. års dreng 
var der langt i spillevner fra Mads, hvad angår teknik og 
overblik, til de øvrige – det skulle da lige være et par af 
Ishøjs spillere. 
Man havde regnet med en tættere ”fi nale” mellem Ishøj 
og Svanholm, men Ishøj-spillernes tekniske færdigheder 
kunne ikke være indenfor en indendørsfodboldbanes 
trange rammer. Horsens imponerende ungdomsarbejde 
viste sig i et drengehold, hvor bredden dog ikke var god 
nok til at byde de københavnske hold alvorlig modstand. 
Med Jannik Wiese i spidsen viste Husum, at der arbejdes 
godt med ungdommen syd for grænsen. 

Inde-DM for ungdom

2 x Svanholm 
1 x Skanderborg

Skanderborg Inde-DM mester i juniorrækken. 
Bagerst fra venstre Anders Bülov, Kamran Mahmood, Chr. 
Peck-Thorsted, Aqueel Amjad, Oliver Thomas og Chris Rasmussen
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Drenge

Svanholm 101 (Mads Henriksen 23, Saif Ahmed 22x) over 
Ishøj 79 Adeel Akhtar 26x, Zakaria Raja 23).
Horsens 101 (Lavanish Pream 24) over Husum 80 (Jannik 
Wiese 24). 
Ishøj 81/2 (Zakaria Raja 20x) over Husum 78 (Jannik Wiese 
21x).
Svanholm 117/3 (Mads Henriksen 28x, Toke Larsen 27x, 
Danish Azam 21x) over Horsens 101 (Lavanish Pream 25x). 
Ishøj 109 /4 (Zakaria Raja 33x, Adeel Akhtar 36x) over Hor-
sens 108/4 (Lavanish Pream 28x, Shangeev Thanikaithasan 
24). 
Svanholm 39/0 (Mads Henriksen 22x) over Husum 37.

Slutstilling

Svanholm 3 kampe 6 points 
Ishøj  3 kampe 4 points
Horsens  3 kampe 2 points
Husum  3 kampe 0 points

Fremtidens mænd

Det er altid sjovt at se lilleputtene, for her kan man more 
sig med at udpege, hvem der er landsholdsdebutant om 
syv-otte år.
Med sejre hos både drenge og lilleputter skulle Svanholm 
være sikret en del år frem i tiden, men hos Kolding og 
Horsens dukkede nye navne frem, som om føje år vil være 
at fi nde på de to klubbers l. hold. Hos Svanholm var Saif 
Ahmed rækkens teknisk bedst funderede.
Kolding har genskabt sin lilleputafdeling og produceret 
et naturtalent ved navn Rasmus Kirkmand, der skønt upo-
leret dominerede festlighederne og fortjent blev en over-
raskende lilleputrækkens ”Man of the Tournament”. Det 
må være dejligt for Kolding formanden Peder Pedersen, 
at hans genskabte lilleputafdeling så hurtigt er kommet 
efter det. Men vi skal ikke glemme toèren i rækken Hor-
sens, der viste, at hvis man gerne vil arbejde med sagerne, 
så kan det lade sig gøre at skabe en ungdomsafdeling helt 

fra scratch. Albertslund var med for første gang i mange 
år. I ældre dage var Albertslund en af indendørsdomi-
natorerne, så det er rart at se klubben tilbage efter så 
mange år. 
Horsens 85/4 (Christian Møller 20x, Shangeev Thanikaitha-
san 20x) over Kolding 51.
Svanholm 84 (Saif Ahmed 22x) over Albertslund 55 (Aske 
Larsen 4/17).
Svanholm 98 (Saif Ahmed 26x, Hassan Ahmed 21x) over 
Horsens 56 (Shangeev Thanikaithasan 20x).
Kolding 80/ 1 (Rasmus Kirkmand 20, Winith Jeyakumar 
21x) over Albertslund 78 (Zaf 23x, Rasmus Kirkmand 3/1).
Svanholm 87 (Saif Ahmed 23x) over Kolding 55 (Rasmus 
Kirkmand 25x, Hassan Ahmed 3/6).
Horsens 84 (Jathavan 20x) over Albertslund 80.

Slutstilling

Svanholm 3 kampe 6 points
Horsens 3 kampe 4 points
Kolding 3 kampe 2 points
Albertslund  3 kampe 0 points

Svanholm Inde-DM mester i drengerækken. Bagerst fra venstre 
Hassan Ihjaz Bashir, Mads Henriksen, Danish Azam, 
Saif Ahmed, Ihtsham Asif, Toke Larsen, Said Alam og Asad Shah

Svanholm Inde-DM mester i lilleputrækken. Bagerst fra venstre 
Saif Ahmed, Hasan Ali, Hussain Ihjaz Bashir, Jonas Henriksen, 
Noman Ahmed, Aske Larsen og Junaid Ahmed
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Danmarksmestre gennem årene 
– ungdom 

År Junior Drenge Lilleputter

1973 Svanholm Svanholm Chang
1974 Nykøbing Mors Chang Husum
1975 Chang Chang AaB
1976 Svanholm Ringsted Chang
1977 Chang Chang Glostrup
1978 Chang Svanholm Esbjerg
1979 Chang Svanholm Køge
1980 Glostrup Esbjerg Svanholm
1981 Svanholm Svanholm Holstebro
1982 Svanholm Svanholm Svanholm
1983 Svanholm Glostrup Glostrup
1984 Svanholm Esbjerg Herning
1985 Glostrup Glostrup Svanholm
1986 Svanholm Esbjerg Glostrup
1987 Svanholm Nørrebro Albertslund
1988 Svanholm Nørrebro Albertslund
1989 Nørrebro Albertslund Svanholm
1990 Svanholm Svanholm Ishøj
1991 Ishøj Svanholm Køge
1992 Ishøj Køge Albertslund
1993 Ishøj Ishøj Ishøj
1994 Nørrebro Chang Albertslund
1995 Esbjerg Esbjerg Kerteminde
1996 Svanholm Kerteminde Kerteminde
1997 Ishøj Svanholm Herning
1998 Ishøj Kerteminde Svanholm
1999 Kerteminde Herning Svanholm
2000 Kerteminde KB Glostrup
2001 Svanholm Ishøj Husum
2002 Herning Herning Husum
2003 KB Husum Herning
2004 Svanholm Husum Svanholm
2005 Svanholm Svanholm Ishøj
2006 Svanholm Ishøj Ishøj
2007 Svanholm Ishøj Ishøj
2008 Svanholm Skanderborg AB
2009  Skanderborg Svanholm Ishøj
2010 Svanholm Herning Svanholm
2011 Skanderborg Svanholm Svanholm

Inde-DM
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- 4 p. nr. 1, 3 p. nr. 2, 2 p. nr. 3, 1 p. nr. 4 

 1. Svanholm 259 p
 2. Ishøj 111 -
 3. Herning 109 -
 4. Esbjerg 97 -
 5. Husum 91 -
 6. Glostrup 80 -
 7. Aalborg 72 -
 8. Albertslund 50 -
 9. Køge  41 -
 10. KB  36 -

Inde-DM ungdom 
Top-10 listen 2011
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Flot besøgt reception Underholdning af en ungdomsspiller fra Svanholm

Formand Kentorp hylder Nissen Tidligere cricketspillere kom forbi

  Æresmedlem 

 Søren Nissens 
   70 års fødselsdag 
på Svanholm Park

 Søren Nissen 70 år  Nu hører du efter Nissen
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Gærdespil Elitedivision 
– min 150 p. og 5 innings

 Nr. Navn Inn. No. Points H.sc. Gns.
 1 Gerrit Müller, Husum 9 2 401 135  57.29
 2 Aftab Ahmed, Glostrup 13 5 432 126x 54.00
 3 Carsten Pedersen, Herning 5 1 204 103 51.00
 4  Peter Poulsen, Glostrup 7 3 191 55x 47.75
 5 Saad Hafeez, Nørrebro 12 1  445 104 40.45
 6  Rashid Ali, Nørrebro 11 6 184 48x 36.80
 7 Yasir Iqbal, K.B. 13  2 402 108x 36.55
 8 Bashir Shah, Glostrup 13 3 360 69x 36.00
 9 Hauke Müller, Husum 14 1 453 125 34.85
 10 Shezad Ahmed, Glostrup 14 3 374 95 34.00
 11 Omer Hayat, AB 12 3 301 52x 33.44
 12 Jacob Larsen, Herning 11 1 332 66 33.20
 13 Imran Khan, Nørrebro 10 1 278 52x 30.89
 14 A. Virk, AB 10 0  305 83 30.50
 15 Troels Thøgersen, Herning 14 1 392 80x 30.15
 16 Michael Pedersen, Herning 14 4 300  74 30.00
 17 James Moniz, Svanholm 8 2 168 57x 28.00
 18 Scott O’Brien, Glostrup 14 1 358 65 27.57
 19 Zishan Shah, Svanholm 9 0 243 64 27.00
 20 Farooq Mohammed, KB 14 1 346 94 26.62

Kastning Elitedivision 
– min. 15 gærder

 Nr. Navn Overs Ma.  Points  Gær. Gns.
 1 Bashir Shah, Glostrup 116.0 22 267 31 8.61
 2 Yasir Iqbal, KB  84.5 10 305 29 10.52
 3 Bobby Chawla, Svanholm 103.0 17 259 23 11.26
 4 Michael Pedersen, Herning 116.4 20 335 27 12.41
 5 Morten Hedegaard, Herning 78.8  7 311  23 13.52
 6 Bret Mulder, Svanholm 95.4 14 236 17 13.88
 7 David Borchersen, Glostrup 83.1 19 285  19 15.00
 8  Glenn Larsen, Glostrup 98.5 15 287 19 15.11
 9 Saad Hafeez, Nørrebro 83.0 7 293 19 15.42
 10 Aftab Ahmed, Glostrup 90.4 11 298 19 15.68
 11 Sair Anjum, Svanholm 96.0 10 289 18 16.06
 12 M. Mahendarajah, Herning 65.4 4 264 16 16.50
 13 P. Kumar, Ishøj 96.0 13 358 21 17.05
 14 Imran Khan, Nørrebro  116.1 13 403 22 18.32
 15 Troels Thøgersen, Herning 83.0 13 275 15 18.33
 16 A. Kiyani, AB 78.5 11 288 15 19.20
 17 Bashir Javed, Ishøj 80.5 7 331 17 19.47
 18 Ihyas Saumy, Herning 66.0 6 297 15 19.80
 19 Saad Ahmed, Svanholm 78.2 5 322 16 20.13
 20 Renald Buus, Husum 82.0 7 318 15 21.20 

Gærdespil 1. Division 
- min. 150 p. og 5 innings

 Nr. Navn Inn. No.  Points H.sc. Gns.
 1  Martin Pedersen, Kolding 14 4 502 87x 50.20
 2 Henrik Øre, Esbjerg 14 5 418 110x 46.44
 3 Kasper Rubin, Esbjerg 16 4 534 115x 44.50
 4 Kamran Mahmood, Skanderborg 10 3 311 74x 44.42
 5 James Botenberg, Kolding 15 1 538 149 38.42
 6 Aziz Ahmed, Fredericia 13 0 477 92 36.69
 7 Morten Kristensen, Skanderborg 12 2 364 210x 36.40
 8 Christian Peck Thorsted, Skanderborg 12 4 245 78x 30.62
 9 Anders Bülow, Skanderborg 16 4 355 77 29.58
 10 Rasmus Koefoed, Aalborg 7 1 167 55 27.83
 11 Rizwan Mahmood, Skanderborg 14 2 333 92 27.75
 12 Jacob Rubin, Esbjerg 11 0 281 71 25.54
 13 Anders Bülow, Skanderborg 15 4 278 45 25.27
 14 Saheed Qazizada, Køge 13 1 300 76 25.00
 15 Peer Jensen, Esbjerg 14 3 274 44 24.90
 16 Jaffar Butt, Albertslund 14 1 321 38x 24.69
 17 Claus Hansen, Esbjerg 13 2 270 57 24.54
 18 Iqrar Ul Haq, Ishøj II 14 5 213 48x 23.66
 19 Tommy Jeppesen, Aalborg 11 1 224 59x 22.40
 20 Steffen Langholtz, Kolding 12 1 243 54 22.09
 21 Mohammad Atif, Albertslund  8 0 157 70 19.62
 22 Søren Olsen, Kolding 14 0 273 65 19.50
 23 Theo Cupido, Aalborg 14 1 242 48 18.61
 24 Adnan Malik, Ishøj II 10 1 166 44 18.44
 25 Jalil Bahadori, Køge 9 0 160 37 17.77
 26 Umar Javed, Fredericia 14 0 248 64 17.71
 27 Anders Kullstrøm, Køge 14 1 227 53 17.40
 28 C. Brok Nielsen, Esbjerg 15 0 256 73 17.06
 29 A. Ibrar, Ishøj II 11 0 183 54 16.63
 30 Minik Pedersen, Kolding 12 1 158 27 14.35
 31  Martin Eskildsen, Fredericia 14 0 192 33 13.71
 32 Zawadbin Saad, Albertslund 13 1 163 50 13.59

Kastning 1. Division 

– min. 15 gærder

 Nr. Navn Overs Ma. Points  Gær. Gns.
 1 Christian P. Thorsted, Skanderborg 100.0 13 308 30 10.26
 2 Aqeel Amjad, Skanderborg 74.0 16 202 19 10.63
 3 Morten Kristensen, Skanderborg 73.0 9 210 18 11.66
 4 Martin Pedersen, Kolding 126.0 18 333 28 11.89
 5 Jesper Olesen, Aalborg 72.0 1 182 15 12.13
 6 Anders Kullstrøm, Køge 91.1 12 305 25 12.20
 7 D. Boardman, Esbjerg 49.0 8 184 15 12.26
 8  Daniel Klitgaard, Esbjerg 43.0 2 190 15 12.66
 9 Seeram Rathakrishan, Fredericia 87.1 7 341 24 14.20 
 10  Umar Javed, Fredericia 129.0 19 444 30 14.80
 11  Kasper Rubin, Esbjerg 104.0 17 375 25 15.00
 12 Peer Jensen, Esbjerg 111.0 16 305 19 16.05
 13 Tafseer Abbas, Fredericia 121.0 21 386 21 18.38
 14 Peder Pedersen, Kolding 68.0 12 302 16 18.87
 15 Jordan Turin, Esbjerg 66.0 3 325 17 19.11
 16 Tommy Jeppesen, Aalborg 63.0 6 334 17 19.64

Statistik  2011
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 17 Salim Mondozay, Fredericia 77.0 2 349 17 20.52
 18 Bilal Khan, Albertslund 85.0 6 315 15 21.00
 19 James Bosenberg, Kolding 105.0 5 396 18 22.00
 20 Mohammad Shakeel, Albertslund 95.0 3 422 16 26.37
 21 Martin Eskildsen, Fredericia 101.0 5 402 15 26.80

Gærdespil 2. Division Øst 
– min. 100 p.. og 5 innings

 Nr. Navn Inn. No. Points H.sc. Gns.
 1 Shafqat Riaz, Svanholm II 7 1 100  63 33.16
 2 Shiyan Parameswaran, Nordvest 7 1 121  44x 20,16

Kastning 2. Division Øst 
– min. 10 gærder

 Nr. Navn Overs Ma.  Points  Gær. Gns.
 1 Mads Henriksen, Svanholm II 34,0 5 107 13 8.23
 2 Lyon Landers, Frem 34,0 4 120 10 12.00
 3 Norman Qureshi, KB. II 25,0 0 121 10 12.10
 4 Duminda Jayathungage, Frem 45,0 8 161 12 13.41

Gærdespil 2. Division Syd 
– min. 150 p. og 5 innings

 Nr. Navn Inn. No. Points  H.sc. Gns.
 1 Shahid Hashmi, Odense 6 0 376 135 62.66
 2 Steen Østergaard, Fredericia II 8 1 296  92x 42.28
 3 Mahmood Ahmad, Odense 6 0 232 72 38.66
 4 Lalit Kumar, Odense 7 0 246 123 35.14
 5 Rasmus Bentsen, Kerteminde 8 2 178 74x 29.66
 6 Steffen Meibom, Aarhus II 9 1 211 82x 26.62
 7 Abdul Wahab, Odense 6 0 158 62 26.33
 8 Wagsa Abbasi, Esbjerg II 6 0 156 68 26.00
 9 Peter Crawford, Aarhus II 8 1 167 51 23.85
 10 Nik. Hassan, Aarhus II 8 0 163 47 20.37

Kastning 2. Division Syd – min. 10 gærder

 Nr. Navn Overs Ma. Points  Gær. Gns.
 1 Kamran Qureshi, Odense 21.0 1 84 11 7.63
 2 Tonny Nielsen, Kerteminde/Fionia 26.5 0 103 10 10.30
 3 Raj Kandeeban, Horsens 42.0 1 146 14 10.42
 4 Jeppe Lisdorf, Aarhus 32.0 4 119 11 10.81
 5 Abdul Salam, Odense 39.0 3 140 12 11.66
 6 Steffen Maibom, Aarhus 32.0 0 187 16 11.68
 7 Lavanish Premacheandran, Horsens 31.0 3 120 10 12.00
 8 Ranjith Runage, Aarhus 47.0 7 192 15 12.80
 9 Iftekar Javeed, Esbjerg II 28.0 1 155 10 15.50
 10 Morten Nissen, Esbjerg II 36.0 1 220 12 18.33

Gærdespil 2. Division Nord

Der var ingen gærdespiller, der opnåede 150 points

Kastning 2. Division Nord – min. 10 gærder

 Nr. Navn Overs Ma. Points Gær. Gns.
 1 Kaj Ove Nielsen, Nykøbing M. 29.0  4 87 18 4.38
 2 Henrik Højer Nielsen, Nykøbing M. 23.0 1 44 10 4.40
 3 Claus Olesen, Aalborg  22.0 2 122 10 12.20

Gærdespil Old Boys Øst 
– min. 100 p. og 5 innings

Nr. Navn Inn. No.  Points H.sc. Gns.
 1 Dominda Jayathungage, Frem 5 5 110 26x -”-
 2 Morten Petersson, Svanholm 7 6 135 26x 135.00
 3 Allan Majgaard, Svanholm 6 5 131 30x 131.00
 4 Ole Olsen, Ringsted & Forty 9 7 218 28x 109.00
 5 Karsten Mikkelsen, Glostrup 5 4 100 26x 100.00
 6 Allan From, Svanholm 6 4 140 30x 70.00
 7 Kenneth Schwaner-Hansen, Svanholm 7 4 108 28x 36.00
 8 Lyon Landers, Frem 6 3 108 26x 36.00
 9 Jesper Jensen, KB/Soraner 6 3 101 25x 33.66
 10 Rizwan Kazmi, Albertslund 6 2 107 27x 26.75

Kastning Old Boys Øst – min. 8 gærder

 Nr. Navn Overs Ma. Points Gær. Gns.
 1 Jørgen Nielsen, Køge 25.0 1 105 9 11.66
 2 Mubaashar Hassan, Albertslund 32.0 2 131 11 11.90
 3 Niels Pedersen, Svanholm 38.0 2 164  9 18.22
 4 Allan Majgaard, Svanholm 35.0 3 190 8 23.75 
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■ Af Jørgen Jønsson

ELITEDIVISIONEN

Årets allrounder må være 
Bashir Shah fra Glostrup

Når man kigger på ranglisten over 
landets bedste gærdespillere, må det 
vel siges at være et lille fremskridt, at 
3 spillere er kommet over det magi-
ske gennemsnit på 50.

Gerrit Müller fra Husum topper med 
401 scorede points i sine kun 9 halv-
lege med et gennemsnit på 57,3. In-
gen tvivl om at Gerrit ville pynte på 
vores landshold – ikke mindst på Twenty20-holdet. Gerrit 
Müller har en scoringsrate på 110, og han gør alle Elite-
divisionens bowlere skrækslagne, når han kommer i slag.

Lidt overraskende at de to Glostrup-allroundere Aftab 
Ahmed og Bashir Shah begge har forbedret deres gær-
despil så meget. Jeg kunne forestille mig, at en af træner 
Ole Mortensens dyder med de danske mestre har været, 
at han over for disse to lidt hasarderede offensive spil-
ler har manet til fornuft og koncentration, når de skulle 
batte. Det ser ud som om, det har hjulpet. Begge de to 
Glostrup spillere gik sæsonen igennem med et gennem-
snit på over 50.

Jeg tøver ikke med at udnævne Bashir Shah til årets all-
rounder – i konkurrence med omtalte Aftab Ahmed samt 
Yasir Iqbal (KB), Saad Hafeez (Nørrebro) og Michael Pe-
dersen (Herning). Bashir Shah virker som nævnt mere 
koncentreret og velovervejet end tidligere, og det var 
tydeligt, at Bashir blomstrede under den nye ansvarlige 
landstræner Bret Mulder efter Simon Talbots afgang. Ba-
shir Shah er måske et af Danmarks ’hemmelige kort’ ved 
gærdet ved Twenty20 kvalifi kationsturneringen i Dubai i 
marts 2012.

De lidt ældre rutinerede kræfter som Carsten Pedersen 
(Herning), Peter Poulsen (Glostrup) og Rashid Ali (Nørre-
bro) – måske kommer sidstnævnte for sent ind, med alle 
de not out han er noteret for – viser stadigvæk deres po-
tentiale ved gærdet.
Men den ældste spiller – han bliver vist snart 50 – Hauke 
Müller fra Husum, har scoret fl est points i Elitedivisionen 
(453 i sine 14 innings). Her kunne lillebror Gerrit nok lære 
lidt om stabilitet og klubfølelse. Hauke har spillet alle 
klubbens Elitedivisionskampe.

Yasir Iqbal fra KB viste med sin fornemme allround præ-
station, at han burde være fast landsholdsspiller. Man for-
nemmer, at Yasir på en eller anden måde, for ofte ikke er 
til disposition for DCF, når forbundet kalder.

Bashir Shah topper klart kasteranglisten

Efter en lidt mager sidste sæson, hvor 
Bashir Shah mere eller mindre havde 
tabt melodien, tør det nok siges, at han 
fi k den tilbage i denne sæson. Bashir 
topper suverænt kasteranglisten med et 
så fornemt gennemsnit som 8,6 for sine 
31 erobrede gærder i Elitedivisionen. 
Det viste sig også at være et stort tab 
for AB, at Bashir, af forskellige årsager, 
søgte nye græsgange i Glostrup, Var ta-
bet stort i AB, må man nok konstatere, 
at Glostrup nød godt af dette klubskifte, 
som selvfølgelig var en af brikkerne til 
klubbens anden DM-titel.

Yasir Iqbal var en lige så sikker ”runner up” på kasterang-
listen med sine fl otte kasteresultater. Det var nok mere 
forudseligt, at ”veteranerne” Bobby Chawla (Svanholm), 
Michael Pedersen (Herning) og Morten Hedegaard (Her-
ning) kom på de næste pladser med deres velovervejede 
bowling.
Undertegnede kan ikke lade være med at bemærke num-
mer 18 på kasteranglisten Ihyas Saumy (Herning), som jo 
var helt outstanding i 2009-sæsonen. Ihyas er efter min 
mening en spiller, som man stadigvæk bør holde øje med. 
Det kan vel ikke komme bag på en idrætskender, at det 
psykologiske i idrættens mysterium til tider spiller talen-
ter et pus. Se bare den nok så omtalte ’tennisdarling’ Ca-
roline Wozniacki, hvor mentalt præget hun er i øjeblikket 
og nærmest har mistet sin stærke psyke, og hvor svært 
det er at komme videre for hende. Ihyas Saumy skal må-
ske have idrætspsykologisk hjælp for at komme tilbage i 
den rigtige rytme igen. Hvis Ihyas kan få de basale tekni-
ske elementer i sin bowling på plads samtidig, så skal han 
nok blive et godt alternativ, når Bobby Chawla ’går på 
pension’. Bobby har dog mange gode år i sig endnu, vil 
jeg lige sige. 

1. division 

Det er positivt, at det er to unge spillere, der topper 1. 
division på gærde- og kasteranglisten.

Det er den i cricketkredse måske lidt undervurderede 
Martin Pedersen, Kolding, der topper gærdelisten, og han 
har ligeledes kilet sig ind på 4. pladsen over 1. divisions 
bedste bowlere. Det var ikke meget spil, der blev til Mar-
tin Pedersen ved dette års landskampe, bortset fra Dan-
marks deltagelse i 3. division i Hong Kong i januar 2011, 
hvor Martin vel egentlig gjorde det udmærket ved gær-
det, men ikke rigtig fi k chancen som bowler. At Martin 
Pedersen ikke fi k chancen senere på året skyldes sikkert, 
at der var tale om Twenty/20-kampe i EM-turneringen 
på Jersey. Nu skal man passe på ikke på forhånd at ka-
tegorisere landsholdsemner som enten 50 overs spillere 
eller Twenty/20 spillere, inden de rigtig har fået chancen. 
Kolding har sikkert haft lidt svært ved at afl æse Martin 

Kommentarer til statistik-
kerne for året 2011

Gert Muller, Husum

 Bashir Shah, 
Glostrup

I  49  IDANSK CRICKET                   ÅRSSKRIFT 20 11



Pedersens placering i landsholdshierarkiet, men jeg tror, 
at det er for tidligt at afskrive Martin i Twenty/20-lands-
holdssammenhæng. 

Den anden unge spiller, som har gjort det godt og topper 
kasteranglisten, er Christian Peck-Thorsted fra Skander-
borg. Christian har taget fl est gærder og er også den bil-
ligste kaster i 1. division. Christian har et stort potentiale, 
ikke alene som slowbowler med sine velgennemtænkte 
legspinnere, men også som toporder-gærdespiller. Hvis 
Christians gærdespil skal udvikle sig, kræves der fl ere kva-
litetskampe, hvor hans gærdespil kan blive afprøvet på 
bedre kastning. Christian skal tænke på at spille mere of-
fensivt samt at få placeret sine slag i hullerne. Desuden vil 
hurtige løb mellem gærderne være et kodeord i Christi-
ans udvikling.

Henrik Øre, Esbjerg muntrede sig godt og grundigt med 
battet i den lidt nemmere række, hvor kastning og mark-
spil ikke helt er på højde med Elitedivisionens niveau. 
Henrik scorede 418 points i sine 14 halvlege med et gen-
nemsnit på 46, hvilket rakte til en fi n andenplads.

Brødrene Rizwan og Kamran Mahmood stod for 640 
points af den samlede Skanderborg-score i 1. division på 
1.827 points, det vil sige 35 pct. af holdets total. En ting 
er dog sikkert, begge brødre bliver nødt til at spille endnu 
mere disciplineret i Elitedivisionen, hvis oprykkerne fra 
Skanderborg skal op og ligge i den bedre halvdel i vores 
bedste række. Kasper Rubin fra Esbjerg, som fi k chancen 
på landsholdet, men ikke greb den i første omgang, endte 
på en respektabel 3. plads over de bedste gærdespillere i 
1. division.

På kasteranglisten besætter Skanderborg de 3 første 
pladser. Som nævnt topper Christian Peck Thorsted, men 
lige så interessant er det, at venstrehåndsbowleren Aqeel 
Amjad har sat sig på andenpladsen. Det bliver interessant 
at se, om dette unge talent også vil være i stand til at gøre 
sig i den bedste række i næste sæson. Gode gamle Mor-
ten Kristensen endte på en fl ot 3. plads med sin præcise 
kastning, som der helt sikkert også bliver brug for i næste 
sæson i Elitedivisionen.

Ellers nikker man genkendende til de noget ældre og ru-
tinerede bowlere som Jesper Olesen (Aalborg), Anders 
Kullstrøm (Køge) og Peer Jensen (Esbjerg). Sidstnævnte 
tog sjovt nok ikke fl ere gærder i 1.division, end han plejer 
i vores bedste række.

Til sidst en lille solstrålehistorie. Den sygdomsramte Peder 
Pedersen fra Kolding kæmpede tappert med sit spil og 
erobrede 16 gærder for 14 i gennemsnit i de kampe, som 
han var i stand til at spille. ’Flot præstation, Peder’.

2. og 3. divisionerne 

Der er spillet færre kampe i de lavere divisioner, end der 
plejer, hvilket også fremgår af de udarbejdede statistikker 
for 2011. I nogle af rækkerne er der simpelthen afviklet 
så få kampe, at det ikke har været muligt at lave bare 
nogenlunde seriøse gærdespilstatistikker. Dette gør sig fx 
gældende i 3. division.

I 2. division Øst fremkom der måske en kastestjerne i 
svøb – han har i nogle sæsoner domineret ungdomsræk-
kerne – han hedder Mads Henriksen, Svanholm og er søn 
af den tidligere landholdsanfører Søren Henriksen. I de 
forholdsvis få kampe han spillede på Svanholms andet-
hold, fi k han som pacebowler hurtigt vist sit værd. Han 
tog 13 gærder for kun 107 points med et gennemsnit på 
8,2.

I 2. division Syd er det to Odense spillere, der topper. For 
andet år i træk har Shahid Hashmi indtaget en klar første-
plads med 376 scorede points med et ”snit” på 62,7. Gode 
gamle Steen Østergaard kan stadigvæk svinge skeen og 
indtager en fornem 2. plads. En anden garvet spiller Stef-
fen Meibom (Århus), som i de gode gamle dage var meget 
svær at få ud, kan stadigvæk være med trods sin frem-
skredne alder. Steffen startede som lyn og torden i maj 
måned med at lave en masse points, men så var det lige 
som om ’at gassen gik af ballonen’, og Steffen var noget 
mere medgørlig i anden halvdel af sæsonen.

Hos kasterne i 2. division Syd er det Kamran Qureshi – der 
tog 11 gærder for kun 84 points – som topper med et så 
fl ot gennemsnit som 7,6.

I den nordjyske 2. division var Kaj Ove Højer (Nykøbing 
Mors), som han også var det i forrige sæson, uspillelig for 
rækkens gærdespillere. 18 gærder tog Kaj Ove for kun 87 
points med et gennemsnit så lavt som 4,4. Hans lillebror 
Henrik Højer gjorde det næsten lige så godt ved et ind-
tage andenpladsen med 10 erobrede gærder for 4,4. Det 
er længe siden, at skribenten har set dem bowle, men jeg 
vover alligevel påstanden, at begge Højer-brødrene sta-
digvæk ville kunne gøre sig i de bedre rækker.

Old Boys – rækken 

Det irriterer helt sikkert Svanholms gamle statistikker 
Morten Petersson, at han mistede sit gærde en enkelt 
gang i løbet af sæsonen. Det kostede ham nemlig 1. plad-
sen, som indtages af Frems Dominda Jayathungage, som 
sluttede Oldboys-sæsonen med et uendeligt gennemsnit 
i sine 5 halvlege og scorede 110 points. Hele 4 andre spil-
lere endte med et gennemsnit på over 100. Morten Pe-
tersson 135, sidste års nr. 1 Allan Majgaard (Svanholm) 
131, Ole Olsen (Ringsted) 109, og Karsten Mikkelsen (Glo-
strup) 100.

Hos bowlerne var nr. 1 Jørgen Nielsen (Køge) og nr. 2 Mu-
baashar (Albertslund) klart de billigste i Oldboys-rækken, 
begge med et gennemsnit på 11. På tredje og fjerdeplad-
sen kom de to Svanholmspillere Niels Petersen og Allan 
Majgaard. Når man kigger på, hvor mange kampe der er 
spillet i denne række, giver det måske lidt stof til efter-
tanke. Der er mange af de andre rækker i dansk cricket, 
der er noget tyndere besatte med hensyn til afviklede 
kampe. I den perfekte verden burde det være omvendt.

Martin Pedersen, Kolding
Morten Kristensen, 
Skanderborg

Christian Peck 
Thorsted,
Skanderborg
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Gærdespil Junior Øst 
– min 125 p. og 5 innings 

 Nr. Navn Inn. No. Pts. H.sc.  Gns.
 1 Mads Henriksen, Svanholm 5 3 173 74x 86.50
 2 Mati Malik, Svanholm 7 2 289 79 57.80
 3 Saad Ahmed, Svanholm 5 2 137 92 35.33
 4 Fazan Ahmed, AB 8 2 212 73x 35.33

Kastning Junior Øst – min.10 gærder

 Nr. Navn Overs Ma. Points Gær. Gns.
 1 Hassan Zahid, AB 30 1 131 14 9.35
 2 Siddique Raja, Ishøj 30 1 132 10 13.20

Gærdespil Drenge Øst 
– min 100 p. og 5 innings

 Nr. Navn Inn. No. Pts. H.sc.  Gns.
 1 Ihisham Raja, Ishøj 5 1 115 40x 28.75
 2 Saif Ahmed, Svanholm 5 1 106 40x 26.50
 3 Mads Henriksen, Svanholm 8 1 182 42 26.00
 4 Toke Larsen, Svanholm 8 2 150 50x 25.00

Kastning Drenge Øst – min. 8 gærder

 Nr. Navn Overs Ma. Points Gær. Gns.
 1 Hassan Bashir, Svanholm 17 1 48 11 4.36
 2 Shoaib Mahmood, Svanholm 17 0 65 10 6.50
 3 Ali Qasim, Ishøj 15 1 62 9 6.88
 4 Mads Henriksen, Svanholm 17 2 105 9 11.66
 5 Toke Larsen, Svanholm 34 2 121 9 13.44

Gærdespil Drenge Vest 
– min 100 p. og 4 innings 

 Nr. Navn Inn. No. Pts. H.sc.  Gns.
 1 Lavanish Prem, Horsens 8 2 306 65x 51.00
 2 Jannik Wiese, Husum 4 2 100 59 50.00

Kastning Drenge Vest – min. 8 gærder

 Nr. Navn Overs Ma. Points Gær. Gns.
 1 Jannik Wiese, Husum 17 0 60 8 7.50
 2 Lavanish Prem, Horsens 30 0 104 11 9.45
 3 Thibanish Prem, Horsens 36 2 130 13 10.38

Gærdespil Lilleput Øst 
– min 100 p. og 5 innings

 Nr. Navn Inn. No. Pts. H.sc.  Gns.
 1 Saif Ahmed, Svanholm 7 4 258 58 86.00
 2 Hassan Ali, Svanholm 6 3 156 50x 52.00
 3 Zakria Raja, Ishøj 7 0 293 128 41.85
 4 Jonas Henriksen, Svanholm 8 3 191 50x 38.20
 5 Ali Abbas, Køge 5 1 126 51x 31.50
 6 Sohaib Mahmood, Svanholm 7 3 109 49 27.25
 7 Ali Raza, Ishøj 6 1 116 52x 23.20

Kastning Lilleput Øst – min. 8 gærder

 Nr. Navn Overs Ma. Points Gær. Gns.
 1 Sohaib Mahmood, Svanholm 20 0 47 9 5.20
 2 Saif Ahmed, Svanholm 25 1 103 10 10.30

Gærdespil Lilleput Vest 
– min 100 p. og 5 innings 

 Nr. Navn Inn. No. Pts. H.sc.  Gns.
 1 Dan Hedevang, Herning 9 5 197 56x 49.25
 2 Shangeev Thas, Horsens 7 3 190 50 47.50
 3 Jathavan Ramesh, Horsens 6 2 137 55x 34.25
 4 Tom Wiese, Husum 5 1 135 48x 33.75

Kastning Lilleput Vest – min.78 gærder

 Nr. Navn Overs Ma. Points Gær. Gns.
 1 Shangeev Thas, Horsens 25 5 47 12 3.91
 2 Tom Bartels, Husum 13 0 38 8 4.75
 3 Dan Hedevang, Herning 41 1 130 18 7.22
 4 Leon Wille, Husum 17 0 62 8 7.75
 5 Rasmus Kirkmand, Kolding 26 3 64 8 8.00
 6 Daniel Kølbæk, Herning 15 0 64 7 9.14
 7 Sansetha Thas, Horsens 28 3 98 10 9.80
 8 Oliver Hald, Herning 24 2 87 7 12.42

STATISTIK UNGDOM
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■ Af Jørgen Jønsson

Svanholm dominerer 
som vanligt rækkerne bredt set

Selv om man ikke kan bruge ordet ”Tordenskjolds solda-
ter”, er der ikke noget nyt i, at det er Svanholm, der do-
minerer rækkerne på årets statistikker.

I juniorrækken i Øst besætter Svanholm de tre første 
pladser. Stortalentet Mads Henriksen er nr. 1 med et gen-
nemsnit på 86,5, mens hans holdkammerat Matti Malik er 
den spiller, der har scoret fl est points (289). Også for Mati 
ser fremtiden lys og lovende ud med hensyn til at udvikle 
sig til en absolut brugbar elitespiller på længere sigt. Saad 
Ahmed, Svanholm er nr. 3 på gærderanglisten.

På kastesiden er det Hassan Zahid, AB, der indtager en 
klar førsteplads med 14 erobrede gærder for lidt under 
10 i gennemsnit i en noget tynd juniorrække, hvor der 
blev afviklet få kampe. Her indtager Siddique Raja fra Is-
høj andenpladsen.

Drengerækken Øst har tidligere 
været lidt bredere besat

I drengerækken i Øst 
topper Ihisham Raja 
fra Ishøj skarpt for-
fulgt af 3 Svanholm-
spillere. Ishøjspilleren 
sluttede med et gen-
nemsnit på 28,8, me-
dens Svanholm spil-
lerne Saif Ahmed, som 
rent faktisk stadigvæk 
er lilleputspiller, Mads 
Henriksen og Toke 
Larsen alle sluttede 
med et gennemsnit på 
lidt over 25.

Hos kasterne i drenge-
rækken i Øst har Hassan Bashir på kun 17 overs bevist, at 
han er i stand til at fi nde længde og retning, således at 
modstanderne nærmest ikke har været i stand til at score 
på hans bolde. Et gennemsnit pr. gærde på 4,4 er noget af 
det laveste i mange år, som en drengekaster har præste-
ret. Også den anden Svanholmbowler Shoaib Mahmood 
fremviste sit kastetalent på bedste vis ved at holde sine 
modstandere nede med et så lavt gennemsnit som 6,5 for 
sine 10 gærder. Det er værd at bemærke, at Toke Larsen 
(Svanholm) stille og roligt er ved at udvikle sig til en stabil 
cricket allrounder med henholdsvis en fjerde og en femte-
plads på drengestatistikkerne.

I drengerække Vest er det 
Horsens og Husum, der dominerer

Læg mærke til navnet Lavanish Prem fra Horsens. Hvis 
Lavanish ellers formår at forvalte sit cricketpotentiale, 
som han allerede er godt i gang med, er jeg ikke i tvivl 
om, at så har vi om få år en ny landsholdsspiller fra Hor-
sens. DCF’s tidligere økonomiansvarlige Ole Schaumann 
var klubbens sidste landsholdsspiller (debut i 1975). Ole 
Schaumann hjælper nu klubben med at pleje et meget 
talentfuldt og sympatisk kuld af Srilankanere, som vi helt 
sikkert kommer til at høre meget mere til.

Lavanish Prem var drengerækkens mest scorende (306 
points i 8 halvlege) og virker samtidig som en gærdespil-
ler med taktisk snilde og et mentalt værktøj, der vil gavne 
ham og klubben i bestræbelserne på at komme videre i 
dansk cricket.

Kommentarer til 
ungdomsstatistikkerne 2011

 Hassan Zahid, AB

Mads Henriksen, 
Svanholm

 DCF’s Søren Henriksen overrækker 
Svanholms Saif Ahmed pokal og bat

 Mati Malik, 
Svanholm
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Husums Jannick Wiese har det ikke efter fremmede. Han 
er søn af den tidligere storspiller Günther Weise, der for 
mange år siden var på tale i landsholdssammenhæng. 
Jannick indtager en fl ot andenplads med et gennemsnit 
på 50, og sandelig om han ikke også gør sig som bowler, 
hvor han topper rækken med et gennemsnit på 7,5 og 
dermed henviser Horsens anføreren Lavanish Prem til an-
denpladsen. 

Der er grøde i de to lilleputrækker

Når der i de ældre årgange på ungdomsplan er tale om 
en vis nedgang i aktiviteterne, er det samtidig meget po-
sitivt, at der i de to lilleputrækker – hvor der i alt deltager 
14 hold – er rigtig godt gang i cricketspillet. Der afvikles 
rigtig mange kampe.

Lilleputrækken Øst

I lilleputrækken i Øst har Svanholms gærdespiller Saif Ah-
med indtaget en klar førsteplads med 258 points i sine 7 
halvlege med et så fl ot gennemsnit som 86. Klubkamme-
raten Hassan Ali har erobret en fl ot andenplads, medens 
rækkens mest scorende spiller er Ishøjspilleren Zakria Raja 
med 293 points. På fjerdepladsen fi nder vi Jonas Henrik-
sen, Svanholm, som har scoret tæt på 200 points. Han har 
gode håndled, som især vil komme ham til gode, når han 
i fremtiden på den bedre kastning skal drive bolden ud i 
’hullerne i marken’.

Kasteranglisten i denne række er domineret af de to 
Svanholm spillere Sohaib Mahmood og Saif Ahmed, hvor 
førstnævnte har været rigtig billig med 9 erobrede gær-
der for kun 47 points.

Lilleputrækken Vest

I lilleputrækken i Vest er det hovedsageligt spillere fra 
Herning, Horsens og Husum, der fi gurerer på ranglisten. 
Det er dog forfriskende at se, at en enkelt Koldingspil-
ler har formået at kile sig ind mellem de ovennævnte tre 
klubber. Rasmus Kirkmand fra Kolding har opnået en 5. 
plads på kasteranglisten med 8 gærder for 64 points. Nr. 
1 hos kasterne er Sangeev Thas (Horsens) med 12 gærder 
for kun 47 points (gennemsnit 3,9), hvilket er det laveste 
gennemsnit i dansk cricket i denne sæson. Hos gærdespil-
lerne er det Hernings Dan Hedevang, som topper statistik-
ken. Dan er lillebror til Stig og Glenn Hedevang. I øvrigt 
har Glenn overtaget det nok så svære ungdomslederjob 
efter Hernings mangeårige ildsjæl Ivan Thomsen. Man 
kan sige, at lillebror Dan har gjort sit til, at storebror har 
fået succes i sit nye svære job. Sangeev Thas fra Horsens 
endte på en fi n andenplads med 190 points med 47,5 i 
gennemsnit. Her får man endnu engang øje på en Weise 
fra Husum, nemlig Tom, der endte på fjerdepladsen med 
135 points. Nu bliver Farmand Günther nødt til at tage 
rundt i landet med sine talentfulde sønner og resten af 
Husum-spillerne, hvilket måske kan afl aste ”Mikkelberg 
sønnen” Jörg Krüger fremover.

Ishøjs Zakria Raja ‘uden mad og drikke duer helten ikke’ 
– fl est points og century i lilleput.

Shangeev Thas, Horsens

 DCF’s Søren Henriksen overrækker 
Horsens Lavanish Prem 
– man of the tournament battet

 Jannik Wiese med sin 
‘læremester’
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Underholdning

Tidligere borgmester Kjeld Rasmussen lykønsker fødselaren Finn Andersen,  Eva Roed og Jørgen Pedersen

  Næstformand 

 Lars Hansens 
   60 års fødselsdag 
på Svanholm Park først på året

Holmen og Kentorp Familien Hansen

 Alle gæsterne Power, Bagh og Butt
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■ Af Jørgen Jønsson

Dette skete for 50 år siden:

Tre 17-18 årige drenge debuterer mod Skotland
I cricketkredse var man godt klar over, at der var nogle 
unge Aalborg-drenge, som bankede alvorligt på, for at 
komme på det danske cricketlandhold, der på en større 
landsholdstur til Storbritannien, blandt andet skulle spille 
en offi ciel landskamp mod Skotland.
De tre unge – som de næste 20 år kom til at præge dansk 
elite-cricket var, Henrik Mortensen og Hardy Sørensen 
begge AaB, samt Klaus Buus, Chang.
Alle tre spillere blev udtaget til den første landskamp 
mod Skotland i Glasgow. Danmark tabte med en halvleg 
og 24 points – på papiret en ordentlig øretæve – men alle 
de tre debutanter fi k ros for deres gærdespil, og alle tre 
blev som nævnt landsholdets etablerede spillere de næste 
15-20 år. 

Dette skete for 40 år siden:

Dansk cricket fi k ny ung formand
Efter 19 år som DCFs formand, og stifter, valgte Kurt Niel-
sen at gå af. Kurt blev afl øst af den unge oratoriske bega-
velse Erling Froulund.
Erling har, selv om han kun er 31 år, allerede erfaring som 
topleder, da han har siddet i ABs hovedbestyrelse med 
økonomien som hovedjob.
Men Froulund har meddelt AB, at han trækker sig i besty-
relsen for helt og holdent at hellige sig det ny formands-
job i Dansk Cricket-Forbund.
I et interview til Berlingske Tidende skriver journalisten, 
at der nu bliver stille på ABs anlæg, nu hvor Froulund er 
gået. Journalisten skrev samtidig om Erling, at han taler 
gerne og længe, og at man sjælden er i tvivl om hvad 
han mener. På spørgsmålet om, ”Du afl øser Kurt Nielsen, 
der har skabt dette forbund, og som i 19 år har ledet det 
som den kapacitet han nu engang er i den danske idræts-
verden, føler du dig ikke tynget? Nej, Kurt har udført et 
fremragende arbejde med at skabe DCF, han har jo grund-
lagt det meste af det forbundet er i dag. Alt det arbejde 
slipper jeg for, og kan nu arbejde videre på det, han har 
udført gennem årene, og som jeg håber munder ud i en 
noget mere central placering i dansk idræt end i øjeblik-
ket” udtalte Erling Froulund. 

Det skete for 30 år siden:

Holstebro blev Danmarksmester for første gang
Der skete noget af en sensation det år, da Holstebros små 
talentfulde spillere for første gang i klubbens historie, 
blev danske mestre indendørs for lilleputter.
Anført af klubbens store talent Klaus Steensen, vandt Hol-
stebros putter over Svanholm i den afgørende kamp. Den 
mangeårige leder og keeper på 1.holdet Børge Steensen – 
far til Klaus – udtalte til cricketbladet ” Det er det bedste, 
der er hændt mig i min crickettid, at vi vandt vores første 
Danmarksmesterskab i klubbens over hundred – årige hi-
storie ” udtalte en meget bevæget leder. ”Arbejdet med 
at bygge vor lilleputafdeling op helt fra grunden, er næ-

sten gjort af Mike Markwick alene 
fortæller klubbens formand Jens 
Peder Johansen, bogtrykker, og som 
i øvrigt trykker dette årsskrift for ni-
ende gang.

Det skete for 20 år siden:

Bindslev Danmarks ny anfører
Efter VM-sæsonen forlød det fra alle 
sider, at Niels Bindslev havde stoppet 
på landsholdet.
DCF greb derfor med begærlighed 
chancen for at få en rutineret og 
velovervejet og sympatisk mand ind 
i bestyrelsen.
Niels skulle særlig tage sig af senior-
landsholdet. Men under det første 
møde med udtagelseskomiteen viste 
det sig, at Bindslev ikke havde pro-
klameret sin afgang på landsholdet 
– det var bare de sædvanlige DCF-
rygter – og under dette UK-møde, 
blev man hurtig enige om, da Søren 
Henriksen lige havde sagt farvel som 
landsholdsanfører, at hvad var så 
mere naturligt end at udtage Niels 
Bindslev som landsholdets ny anfø-
rer. Og sådan blev det, formentlig 
uden at den sympatiske Bindslev 
havde anbefalet sig selv.

Det skete for 10 siden

Vi havde hele 10 spillere i udlandet
I dette år 2011 efterlyser vi tit og 
ofte, at de bedre af vore elitespillere 
burde tage til udlandet for at dygtig-
gøre sig. Vi ved jo alle, at man ikke 
bliver rigtig god af at spille 14 kampe 
i elitedivisionen, hvor mange af kam-
pene ret beset ikke giver den nød-
vendige udvikling for den enkelte 
eliteudøver.
Men for 10 år siden havde vi i løbet 
af vinterhalvåret 10 spillere i Austra-
lien i forskellige klubber, som et led 
i udviklingen og formentlig også 
krydret med lidt eventyrlyst i blodet.

Det drejede sig om Svanholmspil-
lerne Thomas Hansen, Dennis Za-
chariasson, Mickey Lund og Bobby 
Chawla, samt Skanderborg folkene 
Søren Kirk, Frederik Klokker og Tho-
mas Nielsen.
De to Glostrupspillere Henrik Saxe 
og Søren Jensen samt Rasmus Lewin-
sky fra KB.

Der var engang

Erling Froulund

Holstebros putter

Niels Bindslev
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Hædersbevisninger 

til DCF-folk
Ærespræsident:

1967:  Kurt Nielsen ††
1997: Jørgen Holmen (KB)

Æresmedlemmer:

1989: Ib Hansen (B 1913) ††
 Peter S. Hargreaves (AB) ††
 Axel Morild (Hjørring) ††
 Jørgen Morild (Aarhus)
 Evald Møller (Skanderborg) ††
 Thomas Provis (AB) ††
1997: Svend Mathiesen (Glostrup)
2001: Søren Nissen (Svanholm)
2003: Henry Buhl (Husum)
 Folmer Christiansen (Herning)
 Thor Jensen (Glostrup) ††
 Ole Mortensen (Svanholm)
2007: CBS Hansen (Nyk. Mors)
2008: Jørgen Jønsson (Svanholm)

DIF’s Ærestegn:

1956: P.E. Heiberg (Holstebro) ††
1963: Leo Clasen (Odense) ††
1968: Torben Jensen (Svanholm) ††
1976: Poul Lehrmann Madsen (Køge) ††
1977: Helmer Hansen (Ringsted) ††
1981: Søren Nissen (Svanholm)
1983: Henry Buhl (Husum)
1998: Peter S. Hargreaves (AB) ††
1998: Claus B. S. Hansen (Nykøbing Mors)
1999: Jørgen Holmen (KB)
2000: Folmer Christiansen (Herning)
2010: Jørgen Jønsson (Svanholm)

ICC LIFE TIME AWARD:

2003:  Søren Nissen (Svanholm)
2009: Folmer Christiansen (Herning)

ICC CENTENARY MEDALS:

2009: Henry Buhl
2009: Jørgen Jønsson
2009: Søren Nissen
2009:  Ivan Thomsen
2009: Asmat Ullah

Kurt Nielsen Pokalen (uddeles hvert 5 år):

1993: Folmer Christiansen (Herning)
1998: Poul Juel Winther (Kerteminde)
2003: Asmat Ullah (Ishøj)
2008: Preben Felt (Køge)

Thomas Provis Pokalen:

1994: Søren Klitgaard (Chang)
1995: Søren Hansen (Esbjerg)
1996: Peter Thomsen (Glostrup)
1997: Thomas Hansen (Svanholm)
1998: Amjad Khan (KB)
1999: Martin Jensen (Svanholm)
2000: Henrik Hansen (Glostrup)
2001: Dennis Zachariasson (Svanholm)
2002: Lars Hedegaard (Nykøbing Mors)
2003: Troels Thøgersen (Herning) 
2004: Thomas Nielsen (Skanderborg)
2005: Thomas Hansen (Svanholm)
2006: Hamed Zaman (Esbjerg)
2007: Bashir Shah (AB)
2008: Morten Hedegaard (Skanderborg)
2009:  Michael Pedersen (Herning)
2010: Michael Pedersen (Herning)

Hydro Texaco Legat:

1982: Ole Mortensen (Svanholm)
1987: Jørgen Jønsson (Svanholm)
1991: Mickey Lund (KB/Svanholm)
1999: Bobby Chawla (Svanholm)
2003: Michael Pedersen, (Herning)

SE og HØRS Gunnar Nu Pris for frivillige ledere

2005 Jørgen Jønsson

F.I.B.’s Ungdomslederpris: (Skænket af F.I.B.) 

2003: Ivan Thomsen (Herning)
2003: Jan Rasmussen (Køge)
2004: Peder Pedersen (Kolding)
2005: Peter Mortensen (Svendborg)
2006: Mikkel Grøn (AB)
2007: Jörg Krüger (Husum)
2008: Niels Bindslev (KB)
2009: Asmat Ullah (Ishøj)
2010: Raj Kandeeban (Horsens)

FAIR-PLAY Pokalen (Udsat af Glostrup CC 
ved DCF’s 50 års jubilæum) 

2003: Aalborg CC
2004:  Husum CC
2005: Glostrup CC
2006: Glostrup CC
2007:  Svanholm Cricketklub
2008:  Husum CC
2009: Esbjerg
2010: Esbjerg
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Landsholdsspillere 
gennem tiderne
Herrer – Navn Klub Debut Kampe
Carsten Pedersen Herning/Skanderborg 1996 110
Thomas Munkholt Hansen Svanholm/Hampshire 1996 89
Morten Hedegaard Andersen Nykøbing M/Herning/Sk.borg 1991 88
Aftab Ahmed AB/Nørrebro 1989 81
Søren Vestergaard Svanholm/Warwickshire 1991 76
Frederik Klokker Skanderborg/MCC 2000 76
Søren Henriksen Svanholm/Lancashire 1982 65
Bobby Chawla Svanholm 2000 65
Henrik Hansen Glostrup/Svanholm 2002 59
Lars Hedegaard Andersen Nyk. M./Herning/Sk.borg 1997 58
Peer Jensen Esbjerg/Herning/Glostrup 1987 52
Mickey Lund Svanholm 1997 51
Michael Pedersen Skanderborg/MCC 2005 51
Baljit Singh KB 1996 49
Allan From Hansen Svanholm 1982 47
Steen Thomsen Glostrup 1978 45
David Borchersen Glostrup 2003 44
Ole Mortensen Svanholm/Derbyshire 1976 41
Mohammad Siddiq Nørrebro/Svanholm 1991 41
Søren Mikkelsen Glostrup 1983 36
Søren Klitgaard Chang 1994 36
Carsten Morild AaB 1955 34
Søren Sørensen  Glostrup/Køge 1989 34
Niels Bindslev Chang/KB 1983 32
Steen Anker Nielsen Chang/Glostrup 1991 32
Jan Jensen Esbjerg/Svanholm 1986 31
Klaus Buus Chang/Hjørring/AaB 1961 30
Atif Butt Svanholm 1989 29
Bashir Shah AB 2007 29
Jesper Gregersen Glostrup 1987 28
Henrik Mortensen AaB 1961 27
Mogens Seider Esbjerg 1983 27
Max Overgaard Svanholm 2003 27
Torben Skov Nielsen Chang 1976 26
Tim Jensen Esbjerg/Herning/KB 1983 25
Troels Nielsen Chang/Frem 1976 24
Amjad Khan KB 1998 23
Leif Slebsager Esbjerg 1992 21
Johnny Jensen Herning 1995 21
Johan Malcolm-Hansen Kent 2005 21
Carsten Strandvig Chang 1988 20
Zishan Shah Svanholm 2005 20
Hardy Sørensen AaB 1961 19
Morten Petersson Svanholm 1974 19
Anders Rasmussen Glostrup 1997 19
Rizwan Mahmood Skanderborg 2007 18
Ole Isaksson Svanholm/AaB 1963 16
Per Pedersen Chang 1991 16
Johan Luther Chang/AB/Svanholm 1969 15
Jørgen Morild Chang/Svanholm 1980 14
Jens Priess Skanderborg/Glostrup/KB 1976 13
Ole Stoustrup AB 1987 13
Jesper Hansen Esbjerg 2003 13
Dennis Zachariasson Svanholm 1997 12
Andy Lambert Skanderborg 2000 12
Yasir Iqbal KB 2006 12
Jacob Larsen Herning 2007 12
Niels Talbro AB 1975 11
Jesper Carsten Nielsen AB 1988 11
Mogens Christiansen Herning 1993 11
Søren Hansen Esbjerg 1995 11
Rohit Kanaiya Glostrup/Svanholm 2006 11
Keld Kristensen Skanderborg 1969 10
Bjarne Jensen Nykøbing Mors 1975 10
Peter Palle Klokker B 1909 1975 10

Herrer – Navn Klub Debut Kampe
Claus Morild AaB/Chang 1978 10
Jens Bredo Svanholm 1987 10
Omar Farooq Nørrebro 2002 10
Martin Pedersen Kolding 2010 10
Hartmann Petersen Hjørring 1954 9
Henrik Pfaff Svanholm 1992 9
Søren Kirk Skanderborg 2001 9
Niels Peter Kopperholdt Aalborg 2004 9
Gerrit Müller Husum 2006 9
Jørgen Steen Larsen Skanderborg/Horsens 1964 8
Mogens Dahl Nielsen Nykøbing Mors 1995 8
Bent Rossen AB 1979 7
Jesper Holme Svanholm 1989 7
Axel Morild Hjørring 1954 6
Svend Erik Petersen Hjørring 1959 6
Hans Fausbøll Hjørring 1963 6
Rashid Ali Nørrebro 2005 6
Troels Thøgersen Herning 2008 6
Naveed Mughal AB 2011 6
Aftab Ahmed Glostrup 2011 6
Egon Jensen B 1909 1954 5
Thomas Provis AB 1955 5
Flemming Søegaard Svanholm 1966 5
Jørn Beier Andersen Århus 1979 5
Jan Overgaard Svanholm 1997 5
Thomas B. Nielsen Skanderborg 2004 5
Haman Zaman Esbjerg 2006 5
Jørgen Morild Århus 1954 4
Finn Nistrup Svanholm 1964 4
Lars Hansen Svanholm 1973 4
Jan Hansen Ringsted 1974 4
Erik Westergaard AaB 1977 4
Kenneth Hansen Svanholm 1989 4
Kenneth Olsen Esbjerg 1995 4
Martin Jensen Svanholm 2000 4
Saad Hafeez Nørrebro 2001 4
Erik Madsen Århus 1954 3
Eigil Nielsen KB 1955 3
Børge Lorentzen Århus 1955 3
Henning Eliasen Horsens 1959 3
Bjarne Lund Petersen AaB 1959 3
Jørn Høj Horsens 1963 3
Kjeld Jannings B 1909 1969 3
Niels Torp Andersen AB 1969 3
Ole Schaumann Horsens 1975 3
Ole Beier Andersen AB/Glostrup 1979 3
Torben Nøhr Jensen Herning 1987 3
Jan Anker Nielsen Chang 1991 3
Hamid Shah Svanholm  2010 3
Basit Javed Ishøj 2011 3
Svend Morild AaB 1954 2
K.B. Rieck Køge 1954 2
Erling Krogh Andersen Hjørring 1956 2
Poul Talbro AB 1957 2
Poul Verner Jensen Hjørring 1957 2
Erik Nielsen Nykøbing Mors 1960 2
Niels Peter Christensen Chang 1960 2
Mogens Christensen B 1909 1963 2
Finn Villumsen AB 1969 2
Gert Kristensen AaB 1969 2
Per Terp AaB 1975 2
Henning Olesen AaB 1976 2
Erik Juul Lassen Skanderborg 1982 2
Bjarne K. Jensen Svanholm 1983 2
Thony Hadersland AB/Esbjerg 1986 2
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Herrer – Navn Klub Debut Kampe
Tom Jensen Herning 1988 2
Shahzad Bhatti Nørrebro 1994 2
Frank Christiansen Esbjerg 1995 2
Rasmus Kofoed Aalborg 2002 2
Jacob Rubin Esbjerg 2007 2
Omar Hayet AB 2010 2
Henry Buus Chang 1954 1
Svend Eliasen Horsens 1954 1
Henning Hauth AB 1954 1
Carl Veng Hansen AB 1954 1
Einar Knudsen Korsør 1954 1
William Søndergaard Hjørring 1955 1
Jørn Finnich AB 1956 1
Poul A. Svendsen AB 1957 1
Kristian Morild Hjørring 1957 1
Bent Hauerberg AB 1961 1

Herrer – Navn Klub Debut Kampe
Jørgen Ib Nielsen AaB 1961 1
Anders Mose Horsens 1963 1
Poul Wøhlk AaB 1964 1
Jens Christensen Chang 1966 1
Per Nørgård Soranerne 1970 1
Ole Christoffersen Hjørring 1971 1
Erik Olesen Horsens 1972 1
Jørgen Holmen  Hjørring 1973 1
Per Sørensen KB 1973 1
Leif Busk Jensen AaB 1974 1
Henrik Flygel AaB 1974 1
Michael Petersson Svanholm 1976 1
Christian Ankersøe Esbjerg 1986 1
Kurt Knudsen Esbjerg 1987 1
Jano Jacobsen Glostrup 1991 1
Henrik Øre Esbjerg 2004 1
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 Nr.: Navn Klub Debut 20/20
 1 Carsten Pedersen Herning/Skanderborg 2008 1
 2 Morten Hedegaard Nykøbing M/Herning/Sk.borg 2008 2
 3 Søren Vestergaard Svanholm 2008 1
 4 Frederik Klokker Skanderborg 2008 8
 5 Lars Hedegaard Herning/Skanderborg 2008 2
 6 Michael Pedersen Skanderborg/MCC/Herning 2008 9
 7 David Borchersen Glostrup 2008 5
 8 Max Overgaard Svanholm 2008 3
 9 Yasir Iqbal KB 2008 3
 10 Rizwan Mahmood Skanderborg 2008 16
 11 Troels Thøgersen Herning 2008 3
 12 Bobby Chawla Svanholm 2009 15
 13 Henrik Hansen Glostrup 2009 4
 14 Zishan Shah Svanholm 2009 4
 15 Bashir Shah AB 2009 10
 16 Jacob Larsen Herning 2009 12
 17 Daniel Nielsen KB 2009 3
 18 Michael Jeppesen Glostrup 2009 4
 19 Hamid Shah Svanholm 2009 15
 20 Omar Hayat AB 2009 3
 21 Shazad Ahmed Glostrup 2011 11
 22 Kamran Mahmood Skanderborg 2011 7
 23 Aftab Ahmed Glostrup 2011 11
 24 Sair Anjum Svanholm 2011 11
 25 Theo Cupido Aalborg 2011 4
 26 Basit Javed Ishøj 2011 5
 27 Kasper Rubin Esbjerg 2011 3
 28 Martin Pedersen Kolding 2011 4

Landsholdspillere 
– Twenty/20 – gennem tiderne

2525 ThTheo eo CupCupidoido AAalbolborg 2012011 41 4
2626 BaBasitsit JaJavedve Isshøjj 20111 5
2727 KaKaK sper R bubibib nn EEsbjsbjbb erg 202020111111 333
2828288 MaMaMartirtirt n Pn Pn Pedeedeedeerseerseeers n Knn Kn Kn oldoldoldingingg 2020011111 444444
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2 division Nord

  K V U T           Score P
1 Nykøbing Mors 8 6 0 2 585-412 12
2 Århus 8 5 0 3 854-759 10
3 Aalborg II 8 4 0 4 1026-1209 8
4 Herning II 8 4 0 4 638-579 8
5 Viborg 9 2 0 7 862-1006 4
Skanderborg II trukket

2. division Syd

  K V U T           Score P
1 Odense CC 9 9 0 0 1745-852 18
2 Kerteminde/Fionia 9 8 0 1 1031-786 16
3 Århus II 10 5 0 5 1440-1688 10
4 Fredericia II 10 4 0 6 1308-1348 8
5 Horsens 10 2 0 8 753-956 4
6 Esbjerg II 10 1 0 9 1050-1697 2

2 division Øst

  K V U T           Score P
1 Glostrup II 9 7 0 2 1189-1083 14
2 Svanholm II 9 7 0 2 1234-1039 14
3 Frem 8 6 0 2 1262-1108 12
4 KB II 7 5 0 2 869-876 10
5 Albertslund II 6 2 0 4 774-823 4
5 Nørrebro II 6 2 0 4 847-1004 4
5 Nordvest CC 8 2 0 6 927-993 4
5 Hvidovre 5 2 0 3 705-748 4
9 Soranerne 6 0 0 6 813-946 0
CBS trukket

3 division Øst

  K V U T           Score P
1 Svanholm III 10 8 0 2 1038-1001 16
2 Ishøj III 9 6 0 3 1213-885 12
2 KB III 11 6 0 5 969-912 12
4 Køge II 8 4 1 3 809-861 9
5 Taastrup 7 2 1 4 737-764 6
6 Nordvest CC 7 2 0 5 488-692 5
7 CF Hvidovre II 3 0 0 3 257-291 0
7 AB II 5 0 0 5 367-472 0

Old Boys Øst

  K V U T           Score P
1 Køge 8 7 0 1 594-597 14
2 Svanholm 8 6 0 2 756-809 12
3 Glostrup 8 5 0 3 664-627 10
4 Albertslund CC 7 4 0 3 777-751 8
5 Forty XL Øst 8 3 1 4 631-672 7
6 Frem 7 2 1 4 574-574 5
7 Ishøj 5 2 0 3 368-354 4
8 KB/Soranerne 7 1 0 6 662-766 2
9 Ringsted 6 1 0 5 426-302 2

Kvinderækken

  K V U T           Score P
1 Esbjerg 6 3 3 0 253-127 9
2 Fredericia 6 1 3 2 218-191 5
3 AB 6 1 3 2 144-266 5
4 United 6 0 5 1 72-103 5

Slutstillinger 2011
Elitedivisionen

 kampe points gærder udepoints udegærder Points      kvotient
Glostrup 14 2071 78 1666 128 26 2,04
Svanholm 14 2194 110 2108 125 20 1,1827
Herning 14 2167 98 2078 125 18 1,3301
KB 14 2066 122 2120 111 14 0,8867
Nørrebro 14 2250 97 2087 112 12 1,2448
Husum 14 2188 122 2331 94 10 0,7232
Ishøj 14 1895 134 1986 91 7 0,648
AB 14 2146 124 2601 99 5 0,6587

1 division

 kampe points gærder udepoints udegærder Points      kvotient
Esbjerg 14 2484 92 1786 135 26 2,0409
Skanderborg 14 1827 67 1530 126 23 2,2457
Kolding 14 2088 100 1909 114 13 1,2469
Køge 13 1637 115 1961 100 12 0,7259
Fredericia 14 2029 128 2253 119 10 0,8373
Albertslund 13 2140 119 2151 91 10 0,7608
Aalborg 14 1479 114 1879 94 6 0,649
Ishøj 2 14 1743 130 1958 86 6 0,5889
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Junior Vest – Spillet i stævneform

Junior Øst

  K V U T           Score P
1 Svanholm 9 8 0 1 960-751 16
2 AB 7 4 0 3 598-628 8
3 Ishøj 7 3 0 4 620-559 6
4 KB kombineret 7 0 0 7 679-919 0

Drenge Vest

  K V U T           Score P
1 Herning/Husum 5 5 0 0 531-268 10
2 Horsens 5 3 0 2 428-384 6
3 Nyk.M/Fredericia 4 1 0 3 229-275 2
3 Kolding/Esbjerg 6 1 0 5 280-541 2

Drenge Øst

  K V U T           Score P
1 Svanholm 9 8 0 1 870-725 16
2 AB 9 5 0 4 822-700 10
3 Ishøj 8 3 0 5 731-677 6
4 KB 8 1 0 7 547-868 2

Lilleput Vest

  K V U T           Score P
1 Horsens 10 10 0 0 985-505 20
2 Herning 9 7 0 2 753-718 14
3 Esbjerg 10 4 2 4 585-562 9
4 Kolding 10 3 0 7 422-715 7
5 Husum 9 3 0 6 518-580 6
6 Nykøbing Mors 11 0 1 10 612-795 0
Aalborg trukket

Lilleput Øst

  K V U T           Score P
1 Svanholm 8 8 0 0 1066-621 16
2 Ishøj 8 6 0 2 653-541 12
3 Albertslund 6 3 0 3 436-586 6
4 Køge 8 3 0 5 438-750 6
5 KB 8 2 0 6 649-709 4
6 AB 6 0 0 6 365-400 0
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Danmarksmesterskaber 
HERRE-SENIOR

1954 Akademisk Boldklub, København
1955-1957 Hjørring Idrætsforening af 1886
1958 Kjøbenhavns Boldklub
1959 Hjørring Idrætsforening af 1886
1960 Boldklubben af 1909, Odense
1961-1974 Aalborg Boldspilklub af 1885
1975 Svanholm Cricketklub, Brøndby
1976-1977 Aalborg Boldspilklub af 1885
1978-1983 Svanholm Cricketklub, Brøndby
1984 Idrætsklubben Chang, Aalborg
1985 Cricketklubben Vestjyden, Esbjerg
1986 Svanholm Cricketklub, Brøndby
1987 Cricketklubben Vestjyden, Esbjerg
1988-1989 Svanholm Cricketklub, Brøndby
1990 Cricketklubben Vestjyden, Esbjerg
1991-2002 Svanholm Cricketklub, Brøndby
2003-2005 Skanderborg Boldklub af 1898
2006-2007 Svanholm Cricketklub, Brøndby
2008 Glostrup Cricket Club
2009  Herning Cricket Club
2010 Herning Cricket Club
2011 Glostrup Cricket Club

DAME-SENIOR

1981 Cricketklubben Vestjyden, Esbjerg
1982-1986 Akademisk Boldklub, København
1987 Svanholm Cricketklub, Brøndby
1988-1989 Akademisk Boldklub, København
1990 Nykøbing (Mors) Cricket Club
1991 Glostrup Cricket Club
1992 Nykøbing (Mors) Cricket Club
1993 Glostrup Cricket Club
1994-1995 Nykøbing (Mors) Cricket Club
1996 Glostrup Cricket Club
1997 Nykøbing (Mors) Cricket Club
1998 Glostrup Cricket Club
1999 Nykøbing Mors C.C.
2000-2001 Herning Cricket Club

JUNIOR

1955  Korsør
1956 Nykøbing M
1957-1958 Sorø
1959 Chang
1960-1961 Svanholm
1962-1963 Chang
1964 Skanderborg
1965-1966 Nykøbing M
1967 Ringsted
1968 Nykøbing M
1969 AB
1970 Skanderborg
1971 Dronningborg
1972 Ringsted
1973-1975 Svanholm
1976 Esbjerg
1977 Skanderborg

1978 Esbjerg
1979 Glostrup
1980 Nykøbing M
1981-1982 Svanholm
1983 Esbjerg
1984-1988 Svanholm
1989 Esbjerg
1990 Svanholm
1991 Glostrup
1992 Svanholm
1993 Ishøj
1994 Esbjerg
1995 KB
1996-1997 Ishøj
1998 Kerteminde
1999 Albertslund
2000 Svanholm
2001 KB
2002- 2003 Herning
2004  Glostrup
2005 KB
2006 Svanholm
2007 KB
2008  Svanholm
2009  Ishøj
2010 Svanholm
2011 Svanholm

DRENGE

1969 AaB
1970 Hjørring
1971-1973 Svanholm
1974 Skanderborg
1975 Viborg
1976 Chang
1977 Esbjerg
1978 Nykøbing M
1979 Esbjerg
1980 Chang
1981-1982 Svanholm
1983-1984 Esbjerg
1985 Svanholm
1986 Esbjerg
1987 Nykøbing M
1988-1989 Nørrebro
1990 Esbjerg
1991 Svanholm
1992 Ishøj
1993 Glostrup
1994 Chang
1995 Esbjerg
1996 Ishøj
1997 Kerteminde
1998-1999 Herning
2000 KB
2001 Herning
2002 Husum
2003  Kolding
2004-2006 Svanholm
2007 Skanderborg / Horsens
2008  Skanderborg
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2009 Skanderborg / Herning
2010 Svanholm
2011 Horsens

LILLEPUT

1973 Svanholm
1974 Skanderborg
1975 Glostrup
1976 Nykøbing M
1977 Esbjerg
1978 Glostrup
1979 Ringsted
1980 Svanholm
1981-1982 Esbjerg
1983 Svanholm
1984 Esbjerg
1985 Nykøbing M

1986-1987 Nørrebro
1988-1989 Esbjerg
1990 Ishøj
1991 Husum
1992 Chang
1993 Ishøj
1994 Albertslund
1995-1996 Kerteminde
1997 Herning
1998 Ishøj
1999  Svanholm
2000 Herning
2001 KB
2002 Glostrup
2003-2008  Svanholm
2009 Ishøj
2010 Svanholm
2011 Svanholm

POKALTURNERINGEN
HERRER-SENIOR

1964 B 1909
1965 AaB
1966 Svanholm
1967 Soranerne
1968 Hjørring
1969 KB
1970 AB
1971-1974 AaB
1975 Svanholm
1976-1978 AaB
1979 Svanholm
1980 Glostrup
1981 Glostrup
1982 Chang
1983 Svanholm
1984 Chang
1985-1986 Svanholm
1987 Glostrup
1988 Svanholm
1989 Esbjerg
1990-1993 Svanholm
1994 Nørrebro
1995 Svanholm

1996 Glostrup
1997 Herning
1998 Svanholm
1999- 2000 Herning
2001 Esbjerg
2002 Glostrup
2003  Nørrebro
2004 Skanderborg
2005  Aalborg
2006 Glostrup
2007 Herning
2008  Svanholm
2009  Esbjerg
2010 Herning
2011 Svanholm

DAME-SENIOR

1992 Nykøbing M.
1993 Glostrup
1994-1995  Nykøbing M
1996-1998 Glostrup
1999  Nykøbing M

TWENTY/TWENTY
2007 Herning
2008  Glostrup
2009 Herning

2010 Svanholm
2011 Svanholm

BREDDEPOKALTURNERINGEN
2002  Køge KK
2003 Malmö CC
2004 AB
2005 Landskroner CC
2006 Frem/Nordvest

2007 Herning II
2008 CF Hvidovre
2009 Ikke spillet
2010 Odense
2011 Odense
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Dansk Cricket-Forbund
– formænd gennem årene 
har været:

1954 Kurt Nielsen
1967 Leo Clasen
1968 Sidney Nørgaard – konstitueret
1968 Kurt Nielsen
1971 Erling Froulund
1976 Ove Dalsgaard
1979 Erling Froulund
1983 Lars Kruse
1987 Søren Nissen – konstitueret
1987 Jørgen Holmen
1997 Claus B.S. Hansen
2007 Thomas Kentorp

1985-1987 Henrik Mortensen
1987-1990 Jørgen Jønsson
1990-1991 Ross McLellan
1992-1994 Stephen Atkins
1995-2001 Ole Mortensen
2002 Søren Henriksen
2003-2009 Peter Palle Klokker
2010 Simon Talbot
2011 Brett Mulder

Landstrænerer 
gennem årene

Claus B.S. Hansen – formand fra 1997-2007

P.P.Klokker - landstræner fra 2003-2009
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Miniput-SM på Svanholm Park

Ansvarshavende redaktører gennem årene har været:

1930 nr. 1-2: O. Berg
 nr. 3-8: H. Philipson
1931-1937:  H. Philipson
1938 nr. 1-3: H. Philipson
 nr. 4-8: Ole Breum
1939-1953:  Ole Breum
1954  nr. 1-3 Jess Nyhuus
 nr. 4-11: Kurt Nielsen
1955-1958:  Sidney Nørgaard
1959-1963:  Kurt Nielsen
1964 nr. 1-2: Kurt Nielsen
 nr. 3-8: Ole Thomsen
1965-1967:  Ole Thomsen
1968 nr. 1: Ole Thomsen
 nr. 2-7:  Søren Nissen
1969-1973:  Søren Nissen
1974:  Roland Wald
1975  nr. 1-4 Roland Wald
 nr. 5 Søren Nissen
1976-1979:  Ole P. Larsen
1980:  Ivan Dich
1981-1983:  Ole Larsen
1984  nr. 1-3 Jens Priess
 nr. 4-5 Ivan Dich
1985-1986:  Ivan Dich
1987-1992:  Per Panduro
1993 nr. 1: Per Panduro
 nr. 2-6: Olav Bennike
1994-2002:  Olav Bennike
2003-2004:  Lars Hansen
2005-2006:  Peter Power
2007-2011:  Lars Hansen

Bladet CRICKET

Søren Nissen – redaktør 
samt fl ittig skribent 
til bladet i mange år
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Resultater 2011 – side 1

ELITEDIVISIONEN

30. april 
Glostrup over Nørrebro 
Nørrebro 261/4 (Aftab Ahmed 126x, Saad Hafeez 54, 
David Borchersen 3/58). Glostrup 262/7 (Saad Ahmed 
59, Peter Poulsen 55x, Scott O’Brien 37).
1. maj
Husum over Herning
Husum 263/6 (Gerrit Müller 82x, Hauke Müller 45, Finn 
Kleissl 32). Herning 252/10 (Jeyanthan Jeevaratnam 56, 
Jacob Larsen 34, Lars F. Boldt 3/45, Finn Kleissl 4/46, 
Renald Buss 3/56).
Svanholm over AB
AB 170/10 (Omar Hayat 52x, A. Jamal 39, Hamid Shah 
4/34). Svanholm 171/9 (Zishan Shah 33, Omar Hayat 
3/31, Atta Ullah 3/36).
KB over Ishøj
KB 156/10 (Hammad Khan 51, P Kumar 5/17). 
Ishøj 65/10 (F Shahzad 4/18, Yasir Iqbal 3/17).
7. maj
Herning over KB
KB 236/10 (Mohammad Farooq 94x, Hammad Khan 30, 
Jacob Larsen 3/53). Herning 237/6 (Jacob Larsen 66, 
Jeyanthan Jeevaratnam 52, Michael Pedersen 46x).
8.maj
Husum over KB
Husum 293/10 (Gerrit Müller 135, Finn Kleissl 33, 
Farrukh Shahzad 3/55). KB 267/10 (Mohammed Farooq 
70x, Yasir Iqbal 46, Ehtesham Aslam 35, Lars Fl. Boldt 
3/69).
Nørrebro over AB
Nørrebro 264/5 (Saad Hafeez 104, Aftab Ahmed 62, 
Javed Tauqeer 34). AB 266/7 (Atif Jamal 57, 
Atta Ullah 52, Naveed Mughal 51, Omar Hayat 36, 
Afzal Virk 30, Javed Tauqeer 3/38). 
Svanholm over Ishøj
Ishøj 127/10 (Zeshan Elahi 30, Waqas Ali 4/28, 
Bobby Chawla 3/14). Svanholm 130/4 
(Hassan Rashid 32x, Taha Ahmed 31x).
14. maj
Ishøj over Husum
Ishøj 203/9 (S Raja 46, D Singh 32, A Akhtar 30, 
Lars Fl. Boldt 4/49). Husum 45/10 (P Kumar 4/13, 
Basit Javed 3/13).
Glostrup over Herning
Herning 116/10 (Michael Pedersen 74x, Rasmus 
Nielsen 3/19, Glenn Larsen 3/24). Glostrup 119/6 
(Peter Poulsen 38x, David Borchersen 31x).
15. maj
Svanholm over Husum
Husum 166/7 (Gerrit Müller 43, Finn Kleissl 37, Renald 
Buss 34x, Saad Ahmed 4/50). Svanholm 167/6 (James 
Moniz 57x, Bobby Chawla 30x, Lars Fl. Boldt 3/31).
Herning over Nørrebro
Nørrebro 105/10 (Javed Tauqeer 27, Michael Pedersen 
4/17). Herning 106/10 (Saad Hafeez 4/23).
KB over AB
AB 155/10 (Omar Hayat 41, Afzal Virk 28, Farrukh 
Shahzad 3/24). KB 157/9 (Mohammed Farooq 50x, 
John Møller 35x, Atta Ullah 3/24). 
21. maj
Nørrebro over Herning
Herning 99/10 (Jacob Larsen 41, Shahzad Bhatti 4/16, 
Irfan Khan 4/20). Nørrebro 100/4 (Aftab Ahmed 38x, 
Michael Pedersen 3/23).
22. maj
Husum over Nørrebro D/L
Nørrebro 195/5 (Aftab Ahmed 85, Imran Khan 52). 
Husum 155/3 (Jörg Krüger 47x, Finn Kleissl 36, 
Hauke Müller 33x).
Svanholm over Ishøj
Svanholm 199/10 (Bobby Chawla 59x, Hassan Rashid 
47). Ishøj 128/10 (Basit Javed 25, Saad Ahmed 3/39).

Glostrup over AB
AB 89/10. Glostrup 90/4 (Bashir Shah 48x, 
Asif Kiyani 3/29).
28. maj
Glostrup over Svanholm
Svanholm 127/10 (Hamid Shah 35, Zishan Shah 30, 
David Borchersen 3/21). Glostrup 128/7 
(Saad Ahmed 45).
Herning over Ishøj
Ishøj 155/10 (Q Uzzaman 37, Michael Pedersen 3/22, 
Ihyas Saumy 3/22). Herning 156/5 
(Michael Pedersen 59, Troels Thøgersen 36). 
29. maj
Herning over AB
AB 151/10 (A Virk 83, Naveed Mughal 44, 
Morten Hedegaard 6/25). Herning 152/3 
(Troels Thøgersen 38, Michael Pedersen 30x).
Nørrebro over KB
KB 112/10 W Akhtar 40x, Javeed Tauqeer 3/16). 
Nørrebro 115/3 (Imran Khan 40x).
2. juni
Nørrebro over AB
Nørrebro 194/10 (Rashid Ali 48x, Aftab Ahmed 29, 
Atif Jamal 3/32, T Ahmed 3/37). AB 183/10 
(Afzal Virk 77, Javeed Tauqeer 3/32).
Glostrup over Ishøj
Ishøj 115/10 (P Kumar 30, Q Uzzaman 25, Ali Akhtar 
25, Aftab Ahmed ¾, Suleman Arshad 3/20, Glenn 
Larsen 3/21). Glostrup 116/2 (Bashir Shah 69x).
Svanholm over Herning
Svanholm 128/10 (Taha Ahmed 51, 
Michael Pedersen 4/19). Herning 118/10 
(Jacob Larsen 41, Hamid Shah 3/19).
5. juni
Svanholm over Husum
Husum 165/10 (Hauke Müller 55, Bobby Chawla 6/33). 
Svanholm 166/4 (Zameer Khan 70). 
Glostrup over KB
Glostrup 195/6 (Scott O’Brien 62, S Ahmed 37, 
Aftab Ahmed 27, S Tasneem 3/35). KB 90/10 
(David Borchersen 4/18).
Ishøj over Nørrebro
Ishøj 228/9 (P Kumar 72, Q Ahmed 25). Nørrebro 
185/10 (Saad Hafeez 44, R Islam 41, Z Kiyani 3/40).
11. juni
Svanholm over AB
AB 179/10 (A Jamal 55, Atta Ulla 38, Hamid Shah 3/19, 
Bobby Chawla 3/27). Svanholm 183/6 (Zishan Shah 64, 
Zameer Khan 44, Atta Ullah 3/44).
12. juni
Herning over Ishøj
Ishøj 152/10 (Z Elahi 54). Herning 154/3 
(Troels Thøgersen 80x, I Saumy 26).
13. juni
KB over Svanholm
KB 212/9 (Yasir Iqbal 108x, S Anwar 37, Sair Anjum 
3/36, Hamid Shah 3/54). Svanholm 209/10 
(Rohit Kanaiya 55, Zishan Shah 37, Yasir Iqbal 5/38).
Husum over Ishøj
Husum 259/9 (Hauke Müller 90, Lars Fl. Boldt 64, 
Gerrit Müller 25, Jörg Krüger 25, A. Chohan 3/29). 
Ishøj 139/10 (Zeshan Elahi 31, Gerrit Müller 4/29, 
Junaid Nagra 3/33).
Glostrup over AB
Glostrup 303/10 (S Ahmed 95, Scott O’Brien 65, 
Bashir Shah 38, Naveed Mughal 5/15). AB 101/10 
(Atta Ullah 27, Glenn Larsen 3/12, Bashir Shah 3/15, 
Aftab Ahmed 3/37).
3. juli
Ishøj over AB
AB 190/5 (A Jamal 55, Afzal Virk 50, Naveed Mughal 
26, Basit Javed 3/40). Ishøj 181/7 (T Hussain 65, 
Q Zaman 30, Atta Ullah 3/22, M Iqbal 3/36).

30. juli
Nørrebro over Husum
Nørrebro 272/10 (Saad Hafeez 99, J Ashraf 42, 
J Tauqeer 25, F Ahmed 3/62, H Müller 3/63). 
Husum 88/10 (Latif Aftab 6/29).
31. juli
KB over Husum
Husum 110/10 (M Farooq 4/20, Yasir Iqbal 3/22). 
KB 112/4 (M Farooq 32).
6. august
Svanholm over Nørrebro
Nørrebro 116/10 (Bobby Chawla 5/14). Svanholm 117/8 
(James Moniz 29, Hamid Shah 28, Saad Hafeez 4/31).
Glostrup over Herning
Glostrup 181/10 (Scott O’Brien 54, Peter Poulsen 40, 
Bashir Shah 38, Michael Pedersen 3/22). 
Herning 144/10 (Troels Thøgersen 30, Jacob Larsen 28, 
Bashir Shah 4/21).
7. august
Glostrup over Husum
Glostrup 203/9 (David Borchersen 49, 
Kasper Poulsen 29, Gerrit Müller 3/33, Junaid Nagra 
3/43). Husum 154/10 (Kasper Blumenau 44, 
Gerrit Müller 42, David Borchersen 3/33).
KB over AB
AB 86/10 (S Uddin 28, S Tasneem 3/9, A Parvez 3/17). 
KB 88/2 (P Sharma 42x).
13. august
Herning over AB
Herning 278/7 (Carsten Pedersen 103, 
Troels Thøgersen 53, Morten Hedegaard 36). AB 187/10 
(S Uddin 49, Atta Ullah 27, Morten Hedegaard 4/38, 
M Mahendarajah 3/42).
Glostrup over Ishøj
Ishøj 69/10 (A Akhtar, Bashir Shah 3/21). 
Glostrup 70/2 (Bashir Shah 3/21).
14. august
Nørrebro over Ishøj
Ishøj 88/10 (Basit Javed 28x), Irfan Khan 4/19, 
J Ashraf 3/17). Nørrebro 89/3 (Imran Khan 52x).
KB over Svanholm
KB 164/10 (H Khan 29, S Tasneem 29x, 
Hamid Shah 3/35). Svanholm 133/10 (Zameer Khan 30, 
Yasir Iqbal 3/32).
20. august
Glostrup over Husum
Husum 67/10 (Hauke Müller 31, A Ahmed 5/26, 
Bashir Shah 4/22). Glostrup 69/3.
21. august
Husum over AB
Husum 303/7 (Hauke Müller 125, Gerrit Müller 51, 
Lars Fl. Boldt 40, A Hayder 4/32). AB 159/10 (Atta Ullah 
33, A Jamal 30, Renald Buss 5/25, Gerrit Müller 3/30).
Svanholm over Nørrebro 
Svanholm 210/8 (Hassan Rashid 83, Hamid Shah 53, 
J Ashraf 5/43). Nørrebro 178/10 (Saad Hafeez 64, 
Faizal Siddique 29, Sair Anjum 4/38).
Glostrup over KB
KB 165/10 (Yasir Iqbal 94x, Bashir Shah 3/28). 
Glostrup 167/2 (Shehzad Ahmed 51x, Bashir Shah 48).
27. august 
KB over Ishøj
Ishøj 92/9 (Yasir Iqbal 4/20). KB 94/8 (Yasir Iqbal 53, 
P Kumar 4/14).
28. august
Herning over KB
Herning 159/10 (Troels Thøgersen 68, Jacob Larsen 38). 
KB 110/10 (Hammad Khan 25).
3. september
Glostrup over Nørrebro
Nørrebro 69/8. Glostrup 70/0.
4. september 
Nørrebro over KB
KB 103/5 (David Nielsen29, Irfan Khan 3/13, J Ashraf 
3/16). Nørrebro 104/5 (Imran Khan 52, M Ali 34/16).
Herning over Husum
Husum 36/10. Herning 37/2.
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Resultater 2011 – side 2

Ishøj uafgjort med AB
Ishøj 149/10 (I Ul-Haq 26). AB 149/10 (D Singh 3/15).
Svanholm over Glostrup
Glostrup 98/10 (S Ahmed 3/24). Svanholm 99/6 
(Zameer Khan 26, Bashir Shah 5/27).
10. september
Skanderborg over Ishøj – oprykningskamp
Skanderborg 119/10 (Christian Peck-Thorsted 25). 
Ishøj 97/10. 

1. DIVISION

30. april
Køge over Albertslund
Køge 225/10 (Anders Kulstrøm 53, S. Safi  87, Y. Navid 
4/28). Alberslund 184/10 (Z. Bin Saeed 50, S. Safi  5/33).
Esbjerg over Aalborg
Aalborg 92/10 (Theo Cupido 33x, Daniel Klitgaard 
3/17). Esbjerg 93/2 (Henrik Øre 25x).
1. maj
Skanderborg over Ishøj II
Ishøj II 122/10 (Christian Peck-Thorsted 3/34). 
Skanderborg 123/2 (Morten Kristensen 51, 
Anders Bülow 39x).
7. maj 
Skanderborg over Albertslund
Albertslund 149/10 (Yousuf Choudhary 57, 
Christian Peck-Thorsted 5/35). Skanderborg 151/4 
(Christian Peck-Thorsted 35x, Morten Kristensen 29).
Fredericia over Ishøj II
Ishøj II 146/10 (Adnan Malik 37, Rauf Ahmad 32, 
Salim Mondozay 4/45). Fredericia 150/5 
(Umar Javed 64x, Martin Eskildsen 28).
Esbjerg over Aalborg
Esbjerg 408/5 (Kasper Rubin 115x, Henrik Øre 110x, 
Claus Hansen 56, Jacob Rubin 47). Aalborg 118/8 
(Theo Cupido 41x).
8. maj 
Albertslund over Kolding
Albertslund 289/10 (Mohammed Atif 70, Jaffar Butt 
35x, Yousuf Choudhary 35, Martin Pedersen 3/50). 
Kolding 252/10 (James Bosenberg 66, Steffen Langholtz 
35, S. Rathakrishan 39, Mohammed Shakeel 4/68).
14. maj
Esbjerg over Køge
Køge 71/10 (Kasper Rubin 3/11). 
Esbjerg 72/8 (J Bahadori 3/10).
Skanderborg over Ishøj II
Skanderborg 216/7 (Kamran Mahmood 61x, 
Christian Peck-Thorsted 49). Ishøj II 128/10 
(A Malik 44, Christian Peck-Thorsted 4/21).
15. maj
Esbjerg over Albertslund 
Albertslund 191/10 (Saad Rathore 38, Waqas Butt 30x). 
Esbjerg 192/8 Christian Brock-Nielsen 73, 
Ivan Kristensen 33x).
20. maj
Aalborg over Køge
Køge 87/10 (Jesper Olesen 5/24, Tommy Jeppesen 
3/14). Aalborg 88/4 (Tommy Jeppesen 29, 
Shaheed Safi  3/24).
Esbjerg over Fredericia 
Esbjerg 165/10 (Kasper Rubin 31, Peer Jensen 30, 
Umar Javed 3/27, Salim Mondozay 3/38). Fredericia 
121/10 (Peer Jensen 4/21, Kasper Rubin 4/27).
Skanderborg over Kolding
Kolding 137/10 (Martin Pedersen 62, Steffen Langholtz 
32, Morten Kristensen 4/31). Skanderborg 138/7 
(Thomas Dam 31, Matias Bastrup 29x).
22. maj
Skanderborg over Aalborg
Aalborg 59/10 (L Said 42, A Amjad 4/3, Christian Peck-
Thorsted 3/10). Skanderborg 60/1 Anders Bülow 26x).

Køge over Ishøj II
Ishøj II 131/10 (Adnan Malik 26, M Rahmanzai 3/21). 
Køge 132/7 (Abdulla 31x, Lars Jensen 28, 
Adnan Malik 3/18).
Esbjerg over Kolding
Kolding 183/10 (James Bosenberg 102, Kent Jensen 
4/16). Esbjerg 184/8 (Henrik Øre 38, (Kasper Rubin 34, 
Peder Pedersen 5/18).
Albertslund over Fredericia
Albertslund 218/9 (Jaffar Butt 34, Asad Javed 31). 
Fredericia 121/10 (Marwand Sadat 28, Asad Javed 3/17, 
Mohammed Shakeel 3/38).
28. maj
Esbjerg over Køge
Køge 80/10 (Henrik Øre 3/11, Kent Jensen 3/26). 
Esbjerg 81/3 (C Brock-Nielsen 33).
Fredericia over Aalborg
Fredericia 151/10 (A Ahmed 64, Tommy Jeppesen 4/36, 
L Siad 3/33). Aalborg 114/10 (Rasmus Kofoed 44, 
Martin Eskildsen 3/23).
29. maj
Skanderborg over Køge
Skanderborg 326/1 (Morten Kristensen 210x, 
Christian Peck-Thorsted 78x). Køge 134/10 
(Anders Kulstrøm 53, J Bahadori 37, M Bastrup 3/10).
Albertslund over Ishøj II
Albertslund 174/10 (A Javed 45, J Butt 31, Zaeed Bin 
Saeed 29x, A Malik 3/28, I Haq 3/33, A Sana 3/44). 
Ishøj II 120/10 (B Khan 3/38).
2. juni
Esbjerg over Kolding
Esbjerg 144/10 (Peer Jensen 44, Steffen Langholtz 5/22, 
S Rathakrishan 3/26). Kolding 109/10 
(Martin Pedersen 48, Peer Jensen 3/15).
4. juni 
Albertslund over Fredericia 
Fredericia 153/10 (A Ahmed 60, V Sasitharan 40, 
A Javed 6/31). Albertslund 154/6 (A Javed 37, 
U Butt 25x).
Kolding over Aalborg
Kolding 129/10 (Martin Pedersen 28). Aalborg 67/10 
(Martin Pedersen 4/16).
5. juni
Køge over Fredericia
Køge 133/10 (J Bahadori 32, Anders Kulstrøm 27, 
Martin Eskildsen 3/17, T Abbas 3/26, U Javed 3/44). 
Fredericia 102/10 (A Rahmanzai 3/16).
11. juni
Esbjerg over Ishøj II
Ishøj II 160/9 (A Akhtar 46, H Malik 35, 
Kasper Rubin 4/32). Esbjerg 161/6 (Kasper Rubin 43x, 
Peer Jensen 32).
Skanderborg over Fredericia
Skanderborg 197/9 (Rizwan Mahmood 92, 
U Javed 3/15). Fredericia 121/10 (A Ahmed 58, 
Anders Bülow 4/26).
13. juni
Esbjerg over Skanderborg
Esbjerg 125/10 (Kent Jensen, Claus Hansen 29, 
Rizwan Mahmood 3/40). Skanderborg 108/10 
(Rizwan Mahmood 30).
18. juni
Aalborg over Albertslund 
Aalborg 171/5 (C Thorup 63, T Jeppesen 59x). 
Albertslund 135/10 (W Butt 22, Rasmus Kofoed 4/32).
19. juni
Ishøj II over Aalborg
Ishøj II 128/10 (W Ahmed 41, Dean Blanch 3/21). 
Aalborg 125/10 (C Thorup 55, L Said 27, H Malik 4/16, 
A Ibrar 3/23).
25. juni
Kolding over Køge
Kolding 326/10 (James Bosenberg 147, S Olsen 65, 
S Langholtz 27, S Quzezada 3/53). Køge 139/10 (Jan 
Rasmussen 38, Martin Pedersen 3/24, A Patel 3/26).

Albertslund over Ishøj II 
Ishøj II 85/10 (F Akhtar 4/33, B Khan 3/17). 
Albertslund 86/4 (J Butt 38x).
26. juni
Fredericia over Kolding
Kolding 237/9 (J Rosenberg 109, S Olesen 29, 
U Javed 3/31). Fredericia 238/7 (M Sadat 62x, 
U Javed 49, S Mondozay 31x).
Skanderborg over Aalborg
Aalborg 49/9 (C Rasmussen 4/28). Skanderborg 50/1 
(Anders Bülow 25x).
2. juli
Skanderborg over Albertslund
Albertslund 86/10 (M Kristensen 4/9). 
Skanderborg 87/3.
Ishøj II over Kolding
Kolding 149/6 (S Olesen 40). Ishøj II 151// 
(Iqrar U Haq 50x, U Malik 39).
3. juli
Skanderborg over Køge
Køge 100/10 (H Rahmanzai 36, Claus Rasmussen 3/15, 
A Amjad 3/27).
Skanderborg 101/4 (Morten Kristensen 27, 
Kamran Mahmood 27).
Ishøj II over Aalborg
Aalborg 158/10 (T Cupido 36, H Hussain 3/42). 
Ishøj II 159/4 (A Malik 32x, A Ibrar 31, A Sana 28).
30. juli
Esbjerg over Albertslund
Esbjerg 361/4 (Henrik Øre 107x, C Knight 82, 
K Rubin 42, Peer Jensen 38, I Kristensen 28x). 
Albertslund 186/10 (E Kapoor 37, N Nazir 36, J Butt 26, 
P Boardman 4/43, C Brock-Nielsen 3/25).
31. juli
Kolding over Fredericia
Fredericia 153/10 (A Ahmed 64, Martin Eskildsen 33, 
S Rathakrishan 5/26, Martin Pedersen 3/32). Kolding 
154/6 (Martin Pedersen 62x, J Østergaard 3/22).
Albertslund over Aalborg
Albertslund 171/10. Aalborg 115/3.
6. august
Køge over Fredericia 
Køge 158/10 (S Quzezada 40, Anders Kulstrøm 36, 
T Abbas 3/32). Fredericia 157/10 
(Anders Kulstrøm 5/18).
7. august
Aalborg over Køge
Aalborg 166/10 (Theo Cupido 25, 
Anders Kulstrøm 3/21). Køge 151/10 (S Quzezada 76, 
Dean Blanch 3/29).
13. august
Esbjerg over Fredericia
Esbjerg 258/5 (Kasper Rubin 80, C Knight 46, 
Peer Jensen 37, Henrik Øre 35x). Fredericia 107/10 
(U Javed 39, P Boardman 4/42, Kent Jensen 3/14).
14. august
Kolding over Aalborg
Aalborg 70/10 (James Rosenberg 4/21). Kolding 71/1 
(Martin Pedersen 39x).
20. august 
Kolding over Ishøj II
Ishøj II 93/10 (A Ibrar 26, J Rosenberg 4/17). 
Kolding 95/4 (S Langholtz 32x, J Rosenberg 27x).
Fredericia over Skanderborg
Fredericia 181/7 (A Ahmed 59, S Mondozay 38, 
Martin Eskildsen 29). Skanderborg 107/10 (Thomas 
Dam 28, S Mondozay 3/20, Jan Østergaard 3/27).
21. august 
Køge over Kolding
Kolding 127/10 (Martin Pedersen 66, S Olesen 38, 
Anders Kulstrøm 3/17). Køge 128/5 (S Quzezada 60, 
H Rahmanzai 29). 
27. august 
Fredericia over Ishøj II
Fredericia 189/9 (A Ahmed 92, A Ibrar 3/36). Ishøj II 
126/10 (Ul Haq 50, M Sadat 3/21, U Javed 3/27).
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Resultater 2011 – side 3

Albertslund mod Køge – regn
28. august 
Kolding mod Skanderborg – uafgjort
Esbjerg over Ishøj II
Ishøj II 97/10 ( A Ibrar 54, P Boardman 4/19). 
Esbjerg 101/3 (C Knight 34x).
3. september
Aalborg over Fredericia 
Fredericia 86/10. Aalborg 87/5.
Kolding over Albertslund
Albertslund 117/10. Kolding 118/4.
Skanderborg over Esbjerg
Skanderborg 163/8 (Frederik Klokker 52, Jesper Hansen 
40x, Kent Jensen 4/32). Esbjerg 139/10 (Claus Hansen 
57, Christian Peck-Thorsted 5/31, A Amjad 3/23).
Køge over Ishøj II
Ishøj II 98/10 (Anders Kulstrøm 5/22). 
Køge 99/3 ( S Safi  50).

2. DIVISION NORD

1. maj
Nyk. Mors over Aalborg II
Nyk. Mors 137/10 (Claus Olesen 5/25). 
Aalborg II 63/10 (Henrik Højer Nielsen 6/15, 
Kaj Ove Højer Nielsen 3/8).
8. maj
Aarhus over Aalborg
Aarhus 286/5 (Anders Grønlund 81x, Nikhil Khanna 44, 
Nik Hassan 48, Srisai Sivakumar 40). Aalborg 112/10 
(Mark Boocock 28, Jean Jørgensen 5/22).
Herning II over Viborg
Viborg 96/10 (Michael Gillbrand 29, Sonny Nielsen 
4/10). Herning II 97/8 (James Catell 5/24.
22. maj
Herning II over Aarhus
Herning II 172/10 (Nicolaj Damgaard 48x, Steen 
Kristoffersen 37, Anders Grønlund 3/26). Aarhus 90/10 
(Frederik O’Dwyer 3/22, Stig Hedevang 3/28).
5. juni
Aarhus over Aalborg
Aalborg 89/10 (Srisai Sivakumar 3/14). Aarhus 93/1 
(Samanthe Galabalannalage 40x).
Nykøbing Mors over Herning II
Herning II 51/10 (Kaj Højer 3/3). Nykøbing Mors 52/4.
6. juni
Aarhus over Nykøbing Mors/Skanderborg
Aarhus 145/10 (Nikhil Khanna 25, Kaj Nielsen 3/31). 
Nykøbing Mors/Skanderborg 148/6 (Oliver Thomas 30, 
Kaj Nielsen 26).
18. juni
Aalborg over Herning II
Aalborg 147/9 (Kim Larsen 50, Stig Hedevang 3/16). 
Herning II 141/5 (Rafaz Saumy 43x, Stig Hedevang 29).
Nykøbing Mors over Aarhus
Aarhus 66/10 (Kaj Nielsen 3/10). Nykøbing Mors 68/1.
19. juni
Aalborg over Viborg
Aalborg 193/7 (Ravi Vutla 42, Ali Zaib 31x). Viborg 
163/10 (Gobi Ravishagar 27, Niel Washington 25, 
Claus Olesen 3/30, Arjuna Reddy 3/33).
25. juni
Viborg over Aarhus
Viborg 153/10 (Niel Washington 35, Gobi Ravishangar 
31, Phil Mansfi eld 4/16). Aarhus 124/10 (Andley 
Thomas 45, Sam Naleen 25).
20. august
Viborg over Herning II
Viborg 84/10 (Sulaxan Sivagnanasundaran 26, Kristian 
Johnsen 3/20). Herning II 85/2 (Glenn Hedevang 42x).
28. august
Nykøbing Mors over Aalborg
Nykøbing Mors 134/7 (Lars Hedegaard 66). Aalborg 
119/10 (Karim Monjurul 30, Morten Bülow 4/26).

4. september
Aarhus over Viborg
Viborg 140/9 (Noyan Ali 43, Nik Hassan 3/25). 
Aarhus 144/3 (Samantha Naleen 62, Audley Thomas 30, 
Nikhil Khanna 25).

2. DIVISION SYD

1. maj
Fredericia II over Esbjerg II
Fredericia II 214/5 (Steffen Maibom 82x, Steen 
Østergaard 62). Esbjerg II 25/10 (Sajid Ali 6/10, Morten 
Pindstrup 4/12).
Odense over Aarhus
Odense 378/6 (Shahid Hashmi 135, Mahmood Shah 
94, Rizwan Shah 51). Århus 22/10 (Peter Crawford 35, 
Abdul Salam 3/35)
8. maj
Kerteminde/Fionia over Fredericia
Fredericia 264/4 (Steen Østergaard 92x, Steffen Meibom 
54, Henrik Andersen 27x). Kerteminde/Fionia 265/3 
(Kenneth Nielsen 124x, Rasmus Bentzen 74x, 
Vidiya Sasitharan 3/48).
Horsens over Esbjerg II
Horsens 163/10 (Nikethan Nagaratham 28, Thas 
Moorthy 28, Morten Nissen 4/27). Esbjerg II 115/10 
(Peter Banke 29, Babu Ragulan 3/14).
10. maj
Odense over Aarhus
Odense 378/6 (Shahid Hashmi 135, Mahmood Shah 
94, Rizwan Shah 51). Aarhus 225/10 (Patrick 40, Peter 
Crawford 35, Wakas Gupta 28, Abdul Salam 3/35).
14. maj
Kerteminde/Fionia over Esbjerg II
Esbjerg II 148/10 (Wagsa Abbasi 58, Peter Banke 29, 
Thomas Nissen 3/26, Santhosh Selvakumar 3/33). 
Kerteminde/Fionia 149/9 (Rasmus Bendtsen 32, 
Kent Jensen 3/14).
15. maj
Aarhus II over Horsens
Aarhus 163/10 (Samanth Naleen 34, Mohammad 
Aztekzai 28, Raj Kandeeban 4/18). Horsens 115/10 
(Nikethan Nagaratham 26, Gihan Liyanage 26, 
Peter Crawford 3/7).
21. maj
Fredericia II over Esbjerg II
Esbjerg II 96/10 (Aktbar Hussain 34, Kurt Østergaard 
4/13, Steffen Maibom 3/5). Fredericia II 125/10 
(Iftikhar Javed 3/44, Morten Nissen 3/26).
22. maj
Odense over Kerteminde/Fionia
Kerteminde/Fionia 46/10 (A. Salam 5/15, Kamran 
Qureshi 5/26). Odense 47/5 (Erik Pedersen 3/28).
29. maj
Aarhus over Esbjerg II
Aarhus 180/10 (Jeppe Lisdorf 47, Peter Crawford 37). 
Esbjerg II 66/10 (Akbal Hussain 25, Ranjith Runage 
4/0).
Odense over Fredericia II
Odense 245/10 (Abdul Wahab 62, Mahmood Ahmed 
44, Rizwan Bashir 36, Steffen Maibom 5/31) Fredericia 
II 157/8 (Kurt Østergaard 41x)
2. juni
Fredericia over Aarhus 
Aarhus 184/10 (Peter Crawford 51, Nik Hassan 30, 
Simon Uphill 29, Steffen Meibom 4/39) Fredericia 185/5 
(Steen Østergaard 53, Steffen Meibom 38)
4. juni
Kerteminde/Fionia over Horsens
Horsens 54/10 Kerteminde/Fionia 55
Odense over Esbjerg II
Odense 199/10 (Lalit Kumar 46, Mahmood Ahmad 
29, Javaid Iftikhar 4/22, Shahid Soufi  3/26) Esbjerg II 
117/10 (Shahid Soufi  36, Poul Fasan 25)

11. juni
Kerteminde/Fionia over Aarhus 
Kerteminde/Fionia 158/10 (Bo Nielsen 53, Nik Hassan 
4/28, Ranjith Runage 3/20) Aarhus 77/10 (Bo Nielsen 
4/22, Tonny Nielsen 3/0)
19. juni
Horsens over Fredericia II
Fredericia II 126/8 (Steen Østergaard 21) Horsens 128/4 
(Michael Lingham 51, Raza Sohail 37)
25. juni
Esbjerg II over Horsens
Horsens 187/10 (Raza Sohail 32, Michael Lingham 30, 
Peter Banke 3/15) Esbjerg II 188/8 (Waqas Abbisi 68, 
Peter Banke 52, Lavanish Prem 4/18, Raj Kandeeban 
3/46)
26. juni
Odense over Aarhus 
Aarhus 152/10 (Anders Grønlund 36, Rizwan Bashir 
3/20) Odense 268/10 (Shahid Hashmi 102, 
Mahmood Ahmad 72, Jeppe Lisdorf 4/39)
Kerteminde/Fionia over Fredericia II
Kerteminde/Fionia 197/10 (Claus Andersen 75, 
Duncan Soine 39x, Steffen Maibom 3/50, 
Vinith Thanabalasingam 3/23). Fredericia II 37 
(Knud Rughave 4/10, Tonny Nielsen 3/8).
7. august
Aarhus over Horsens
Horsens 55/10 (Sabastian Kotze 3/18, 
Anto Praveen 3/18). Aarhus 57/4 (Nik Hassan 35).
Odense over Fredericia II
Fredericia 73/10 (Steen Østergaard 31, 
Mahmood Ahmad 3/2). Odense 76/3 
(Shahid Hashmi 32, Lalit Kumar 28).
20. august
Kerteminde/Fionia over Esbjerg II
Esbjerg II 45/8 (Mikkel Erlandsen 4/11). 
Kerteminde/Fionia 46/4.
21. august
Aarhus over Esbjerg II
Esbjerg II 156/10 (Shahid Sofi  38, Mark Asmussen 32, 
Ranjith Runage 3/17). Aarhus 157/7 (Nik Hassan 47, 
Nick Olsen 4/25).
27. august
Odense over Esbjerg II
Odense 277/7 (Lalit 123, Shahid 33, Mahmood 33). 
Esbjerg 30 (Shahid 3/2, Rizwan 3/17).
28. august
Aarhus over Fredericia II
Fredericia II 127/3. Aarhus 131/5 (Alex Sareen 32, 
Samantha Naleen 31).
3. september
Kerteminde over Aarhus 
Aarhus 114/8 (Nikhil Khanna 30, Tonny Nielsen 4/27). 
Kerteminde 115/9 (Rasmus Bendtsen 54).

2. DIVISION ØST

1. maj
Glostrup II over Frem
Glostrup II 202/10 (Martin Jensen 66, Chamathkara 
Hansen 3/26, Niel Perera 3/32). Frem 168/10 
(Chamathkara Hansen 38, Sudath Peris 29, 
Sheraz S 5/47).
7. maj
Albertslund II over Soranerne
Soranerne 87/10 (Shabir Shah 4/17). 
Albertslund 91/5 (Noman Rana 37x, Amair Khan 34, 
Ramesh Kunamneni 4/10).
Nørrebro II over Nordvest
Nørrebro II 236/7 (Nabeel Sayed 49, Shahid Maher 49, 
Suleman Javaid 28, Rizwan Islam 26, Ravi Jaish 5/37). 
Nordvest 192/10 (Gerrath Has 62, Maxil Viji 28).
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8. maj
KB II over Soranerne
KB II 166/8 (Nouman Ahmed 45, Bilal Khan 42). 
Soranerne 134/10 (Ramesh Kunamneni 41, 
Sahil Wadir 31, Noman Qureshi 4/35).
Svanholm II over Frem
Svanholm II 195/5 (Bobby Malik 72x). Frem 151/10 
(Asiri Wimaladas 46, Sajith Madawa 34, 
Saif Yaqoob 3/30).
14. maj
Nørrebro II over Albertslund II
Albertslund II 130/10 (Rizwan Kazmi 46x, 
Noman Rana 25). Nørrebro II 131/5 (Sibghat Riaz 34, 
Suleman Javed 32x).
Soranerne over Nordvest 
Nordvest 211/5 (Gerrard Pusparajah 115, 
Viji Maxel 34x). Soranerne 212/7 (Hari Banda 67, 
Ramesh Kunamameni 38, Pankaj Singh 25x).
15. maj
Glostrup II over Svanholm II
Glostrup II 186/10 (Steffen Langgård 65, Fraz Safdar 27, 
Wajid Hussain 6/28). Svanholm II 147/10 
(Sair Anjum 48, Bobby Malik 46, Fraz Safdar 3/29, 
Henrik Saxe-Hansen 3/36).
20. maj
Glostrup II over Nordvest
Nordvest 90/10 (Suraj 48, Sameer Zamani 5/33). 
Glostrup II 92/3 (Anders Rasmussen 41).
KB II over Nørrebro II
Nørrebro II 81/10 (Amir Nawaz 26, Shah-Rukh Munir 
5/38). KB II 82/2 (Nouman Ahmed 31x).
21. maj
Frem over Albertslund II
Albertslund II 109/10 (Rizwan Kazmi 31, 
Kingsley Peiris 3/24). Frem 110/3 (Sudath Peiris 34x, 
Kingsley Peiris 31).
28. maj
Svanholm II over Nørrebro II
Svanholm II 150/9 (I. Raja 28x). Nørrebro II 91 
(W. Ali 4/20).
29. maj
KB II over Nordvest
Nordvest 127/10 (Shiyan Parameswarar 33, 
Parveen Sharma 3/12). KB II 128/9 (Zoraiz Khusdil 43, 
Abhul Kandaya 4/19).
2. juni
Svanholm II over Albertslund II
Svanholm II 253 (Waqas Ali 100x, Shafqat Riaz 63, 
Mati Malik 30, Mubashar Hassan 4/48). 
Albertslund II 164 (Mutjaba Mir 36, Khuram Mirza 34, 
Farhat Kiyani 27, Wajid Hussain 4/27).
11. juni
KB II over Glostrup II
Glostrup II 155/10 (Steffen Langgård 44, A. 
Parvez 3/25). KB II 156/8 (B. Khan 35, 
Daniel Nielsen 30, Samir Zamani 3/25).
Nordvest over Albertslund II
Albertslund II 89/10 (S.K. Anandan 4/20, 
Shiyan Parameswaran 3/12). Nordvest 92/2 
(Shiyan Parameswaran 44x).
12. juni
Hvidovre over KB II
KB II 123/10 (Parveen Sharma 57). Hvidovre 124/5 
(Waseem Cheema 35, Yousaf Shahzad 26).
13. juni
Svanholm II over Soranerne
Svanholm II 283/9 (Shafqat Riaz 57, James Moniz 52, 
Imran Raja 38, Vamsi Ghanta 3/38). Soranerne 195/10 
(Asiq Rehman 65, Vasu Goud 54, Devinder Singh 42, 
Mads Henriksen 6/42).
2. juli
Frem over Nørrebro II
Frem 208/10 (Chamath Hansen 83, Raseka Danasekara 
25, Manjula Wiudanage 25x, Jahinger Ashraf 4/36). 
Nørrebro II 91/6 (Shahid Maher 30).

16. juli
Frem over Nordvest
Frem 117/10 (Asiri Wimaladas 30, Raseka Danasekara 
30, S.P. Rajan 3/8). Nordvest 98/10 (Lyon Landers 4/6, 
S.P. Rajan 3/8).
30. juli
Hvidovre over Nordvest
Hvidovre 123/10 (Babar Hussain 34, Shazad Iqbal 29, 
Prem Jeyaram 3/27). Nordvest 116/10 (Bobby Jeyaram 
25, Shahzad Iqbal 4/15, Mohammed Ali 3/11).
7. august
Frem over Soranerne
Soranerne 118/10 (Suraj Paluri 27, Duminda 
Jayathungage 3/19). Frem 121/6 (Arsiri Wimaladasa 38, 
Lyon Landers 29x).
14. august
Frem over KB II
Frem 164/20 (Madhawa Perera 30, Raseka Danasekara 
29). KB II 80/10 (Duminda Jayathungage 3/10, 
Raseka Danasekara 3/14).
21. august
Svanholm II over Hvidovre
Hvidovre 115/10 (Asif Khan 33, Shazad Iqbal 31, 
Sahadat Riaz 6/13, Mads Henriksen 3/18). Svanholm II 
117/4 (Imran Raja 48, Shafqat Riaz 43x).
28. august
KB II over Svanholm II
KB II 135/ 10 (Ahteshan Aslam 35, Zoraiz Khusdil 33, 
Waqas Ali 4/29). Svanholm II 111/10.

3. DIVISION ØST

30. april
Ishøj III over Køge II
Ishøj III 209/10 (Rizwan Ul Zaman 67, Asif Ali 4/8, Jan 
Rasmussen 3/44). Køge II 142/6 (Jan Rasmussen 70x).
5. maj
Svanholm III over Hvidovre II
Hvidovre II 125/10. Svanholm III (Imran Raja 58x).
7. maj
Køge II over Taastrup
Køge 139/7 (Ali Shah 34, Asif Ali 33, Nasrullah Iqbal 
3/24). Taastrup 115/10 (Bilal Shah 30, Asif Ali 3/24).
8. maj
Ishøj III over Nordvest II
Ishøj III 288/10 (Anis Akhtar 123, Junaid Akhtar 59, 
Ajanthan 4/61, Ayangaran 3/85). Nordvest II 158/10 
(Thampirajah 31, Ali Anwar 3/22).
12. maj
Ishøj III over Taastrup
Ishøj III 182/8 (Umer Raja 36, Anis Akhtar 35). 
Taastrup 119/10 (Nasrullah Iqbal 27, Sammi Khan 26, 
Junaid Akhtar 3/8).
KB III over Svanholm III
KB III 129/9 (Jesper Jensen 44, Ifan Jenkins 38, 
Mads Henriksen 3/23, Shabaz Shabir 3/26). 
Svanholm III 114/8 (Shabaz Shabir 34, Imran Raja 27, 
Zameer Khan 25x).
21. maj
KB III over Nordvest II
Nordvest II 114/10 (Khalid Osmani 25, 
Benjamin Akram 3/19). KB III 115/3 (Imran Khan 65x).
25. maj
Svanholm III over AB II
Svanholm III 125/7 (Waqas Ali 87). AB II 96/5 
(Fazan Ahmed 55x).
4. juni
Svanholm III over Køge II
Svanholm III 178/5 (Asam 36x, Navesh 31). Køge II 
102/9 (Anders Kullstrøm 27x, Bobby Malik 4/17).
Ishøj III over AB II
AB II 138/9 (Ahsan Numan 33, Israr Ul-Haq 3/31). 
Ishøj III 139/1 (Raheel Aslam 52x, Anwar Ul-Haq 25x).

9. juni
Taastrup over Svanholm III
Taastrup 206/8 (Munib Haq 83, Bilal Shah 43, Sammi 
Khan, Usman Akram 4/31). Svanholm III 146/10 (Mads 
Henriksen 26, Sammi Khan 3/23, Amir Shahzad 3/20).
KB III over Ishøj III
KB III 111/6 (Benjamin Akram 27, Jesper Jensen 25). 
Ishøj III 73/10 (Mahdu Jan 3/11).
18. juni
Køge II over AB II
AB II 76/10. (Jan Rasmussen 3/16) Køge II 77/2.
20. juli
Svanholm III over Nordvest II
Nordvest II 147/6 (Thambinaya Subramanium 43x, 
Kuram Kumaram 27, Shabas Shabir 3/16). 
Svanholm III 150/5 (Waqas Ali 41, Bobby Malik 36x).
17. august
Svanholm III over KB III
KB III 106/10. Svanholm III 107/4 (Paul Johnstone 47x).
20. august
Køge II Taastrup uafgjort
Køge II 82/10 (Anders Kullstrøm 25x, Sammi Khan 4/6). 
Taastrup 82/10 (Joakim Rasmussen 3/18).

OLDBOYSRÆKKEN ØST

4. maj
Svanholm over KB/Soraner
KB/Soraner 116/3 (Jesper Jensen 25x, Marc Scotland 
25x, Ian Moore 25x). Svanholm 117/2 (Jens Bredo 28x, 
Michael Petersson 25x, Allan Maigaard 28x).
17. maj
Glostrup over Ishøj
Ishøj 116/5 (Naseer Ahmed 26x). Glostrup 100/6 
(Karsten Mikkelsen 26x).
25. maj
Svanholm over Glostrup
Glostrup 91/4 (Steffen Langgaard 25x, 
Carsten Mikkelsen 25x). Svanholm 93/0 
(Jens Bredo 28x, Morten Petersson 25x).
Ishøj over Albertslund
Albertslund 102/7 (Raheel Asghar 25x). 
Ishøj 103/5 (Azar Hussain 25x, Kasair Mahmood 25x).
26. maj
Køge over Frem
Frem 80/4. Køge 81/1.
Svanholm over Ringsted
Svanholm 201/1 (Michael Petersson 25x, 
Jens Bredo 29x, Allan Majgaard 28x, Kenneth Hansen 
28x, Allan From 26x). Ringsted 71/6 (Ole Olsen 25x).
31. maj
Glostrup over KB/Soraner
KB/Soraner 86/4. (Ian Moore 25x) Glostrup 87/5.
Køge over Albertslund
Albertslund 104/5 (Rizwan Kazmi 27x, 
Bjørn Børnil 3/16). Køge 105/4 (Johnny Hansen 25x, 
Jørgen Nilsen 28x).
9. juni
Køge over Ishøj
Ishøj 45/7 (Mohammed Islam 26x, Jørgen Nilsen 4/10). 
Køge 47/0 (Matti Jacobsen 25x).
Albertslund over Forty Øst
Albertslund 116/7 (Raheel Asghar 26x, Ali Sindu 25x). 
Forty Øst 100/7 (Ole Olsen 28x, Lyon Handers 26x).
15. juni
Albertslund over KB/Soraner
Albertslund 167/2 (Khalid Mir 27x, Asad Iqbal 26x) KB/
Soraner 116/5 (Mark Scotland 25x)
Glostrup over Forty Øst
Forty Øst 74/7 (Michael Olsen 3/11) Glostrup 76/1 
(Henrik Bjerregaard 27x)
16. juni
Svanholm over Ishøj
Ishøj 104/3 (Khaled Mahmoud 25x, Rauf Ahmed 25x) 
Svanholm 105/2 (Allan Majgaard 30x, 
Morten Petersson 26x)
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20. juni
Frem over Ringsted
Ringsted 82/0 (Ole Olsen 25x, Jørgen Eliasen 25x) 
Frem 85/1 (Kingsley Peiris 25x, Nihal Tissera 25x)
21. juni
Svanholm over Albertslund
Svanholm 127/3 (Graham Brewster 25x, Allan From 30x, 
Allan Majgaard 27x, Mubeshar 3/21) Albertslund 76/6 
(Assad Iqbal 25x, Niels Pedersen 3/18).
27. juni
Forty Øst over Ringsted
Ringsted 79/6 (Ole Olsen 26x) Forty Øst 80/3
28. juni
Frem over KB/Soraner
Frem 154/3 (Duminia Jayathunga 30x, Burt Balkom 27x, 
Leon Landers 26x) KB/Soraner 106/7 
(Duminia Jayathunga 3/11).
Albertslund over Glostrup
Albertslund 117/5 (Shakeel Ahmed 28x). 
Glostrup 106/4 (Karsten Mikkelsen 26x, 
Glenn Larsen 25x, Steen Thomsen 25x).
30. juni
Køge over Forty Øst
Forty Øst 81/3 (Ole Olsen 25x). Køge 82/1 (Johnny 
Hansen 25x, Jens Hvid 25x).
9. august
Svanholm over Forty Øst
Svanholm 130/3 (Morten Petersson 25x, 
Allan From 30x, Kenneth Hansen 25x). Forty Øst 106/6 
(Tommy Jespersen 26x).
10. august
Glostrup over Køge
Glostrup 92/5 (Alex Olsen 25x, Steffen Langgaard 29x). 
Køge 79/5 (Dennis Seier 25x, Søren Sørensen 26x).
18. august
Forty Øst over KB/Soraner
KB/Soraner 91/3 (Philip Lewis 25x, Jesper Jensen 25x). 
Forty Øst 92/0 (Duminda Jayathunga 26x, 
Tommy Jespersen 26x, Ole Olsen 28x).
24. august
Køge over Svanholm
Køge 115/3 (Søren Sørensen 27x). Svanholm 114/3 
(Kenneth Hansen 27x, Allan Majgaard 25x).
Glostrup over Frem
Frem 63/5 (Duminda Jayathu 26x, Steen Thomsen 3/3). 
Glostrup 112/2 (Per Hansen 27x, 
Steffen Langgaard 25x).
30. august
Køge over KB/Soranerne
Køge 86/1 (Søren Sørensen 28x). KB/Soranerne 62/5 
(Jesper Jensen 25x, Jørgen Nielsen 3/9).

KVINDERÆKKEN

15. maj
Esbjerg over AB
Esbjerg 149/0 (Charlotte Pallesen 60x, Christina Alder 
36x). AB 27/8 (Stefanie Lauenborg 3/12).
Fredericia over AB
AB 23/8 (Maja Østergaard 3/4). Fredericia 25/1.
30. maj
Esbjerg over Fredericia
Fredericia 29/8 (Kathrine Nielsen 3/8). Esbjerg 32/2.

JUNIORRÆKKEN VEST

JUNIORRÆKKEN ØST

17. april
Ishøj over KB/Køge
Ishøj 207/10 (Basit Javed 110, Joakim Rasmussen 3/50). 
KB/Køge 135/10 (Mads Rasmussen 74, Siddique Raja 
3/50).

Svanholm over AB
Svanholm 133/10 (Mati Malik 40, Hassan Zahid 3/27). 
AB 74/10 (Saad Ahmed 3/8).
22. april
Ishøj over Svanholm
Svanholm 166/4 (Mati Malik 79). Ishøj 167/6 
(Basit Raja 83, Laraib Ahmed 42).
24. april
AB over KB/Køge
AB 107/10 (Jawad Ali 31, Ussama Khusdil 4/9). 
KB/Køge 53/10 (Hassan Zahid 3/9).
25. april
AB over Ishøj
AB 156/2 (Fazan Ahmed 73x, Mukaram Hussain 36). 
Ishøj 132/10 (Siddique Raja 50, Benyamin Ahmed 3/32).
1. maj
Svanholm over KB/Køge
Køge 141/2 (Mads Rasmussen 51x, Ali Shah 35) 
Svanholm 143/1 (Mads Henriksen 74x, 
Navesh Wijeyaratne 30).
6. maj
Svanholm over KB/Køge
Ishøj over KB/Køge
Ishøj 118/9 (Ali Farooq 41, Benyamin Akram 3/20). KB/
Køge 106/9 (Ali Shah 50, Joakim Rasmussen 28).
Svanholm over AB
Svanholm 186/4 (Mati Malik 66x, Mads Henriksen 60). 
AB 114/10 (Saim Saeed 29).
17. august
Svanholm over KB/Køge
Svanholm 171/3 (Khizar Javaid 38, Mati Malik 36, 
Saif Yaqoob 32). KB/Køge 79/8 (Mati Malik 3/13).
21. august
AB over KB/Køge
KB/Køge 64/10 (Hassan Zahid 4/5). 
AB 68/0 (Fazan Ahmed 43x).
17. september
Svanholm over AB
Svanholm 134/2 (Mati Malik 50x, Saad Ahmed 33x). 
AB 68/10.
18. september – fi nale
Svanholm over Skanderborg
Skanderborg 187/4 (Kamran Mahmood 109x, 
Christian Peck 37). Svanholm 188/4 (Saad Ahmed 92x).

DRENGERÆKKEN VEST

21. maj
Fredericia over Esbjerg/Kolding
Esbjerg/Kolding 91/5 (Rasmus Kirkmand 36, 
Vidiyasai Sasitharan 3/19). Fredericia 92/7 
(Ajanthan Ketheeswaran 29, Rasmus Kirkmand 3/7).
Horsens over Fredericia
Fredericia 103/2 (Vidiyasai Sasitharan 29). 
Horsens 105/4 (Lavanish Prem 40).
Horsens over Esbjerg/Kolding
Horsens 107/5 (Lavanish Prem 39x). 
Esbjerg/Kolding 67/6 (Thibanish Prem 3/12).
5. juni
Herning/Husum over Fredericia
Fredericia 63/5. (Dan Hedevang 3/3) 
Herning/Husum 64/0.
Horsens over Esbjerg/Kolding
Horsens 83/6 (Lavanish Prem 43). Esbjerg/Kolding 41/6.
Herning/Husum over Esbjerg/Kolding
Esbjerg/Kolding 27/7. Herning/Husum 65/4.
Horsens over Fredericia
Horsens 80/5. Fredericia 42/8 (Thibanish Prem 3/4).
Herning/Husum over Horsens
Horsens 71/10 (Lavanish Prem 28, Jannik Wiese 4/19). 
Herning/Husum 74/1 (Jannik Wiese 25x).
13. juni
Herning/Husum over Horsens
Herning/Husum 166/7 (Jannik Wiese 59, 
Hauke Albertsen 47x, Lavanish Prem 4/30). 
Horsens 86/9 (Lavanish Prem 38).

DRENGERÆKKEN ØST

4. maj
Svanholm over AB
AB 72/10. Svanholm 73/4 (Mads Henriksen 38x).
KB over Ishøj
Ishøj 74/10 (Hassan Farooq 4/13). KB 77/7.
11. maj
Svanholm over KB
Svanholm 136/5 (Toke Larsen 50x). KB 56/10 
(Shoaib Mahmood 4/10).
15. maj
Ishøj over Svanholm
Svanholm 105/4 (Mads Henriksen 27). 
Ishøj 106/2 (Adeel Akhtar 41x).
20. maj
Svanholm over Ishøj
Svanholm 123/9 (Daanish Azam 25, Fahad Butt 3/19). 
Ishøj 119/7 (Ihtsham Raja 34).
AB over KB
KB 88/9 (Moteen 29, Hamza Ghauri 3/9). 
AB 141/4 (Anique Uddin 50x).
8. juni
Svanholm over KB
KB 100/7 (Hassan Mirza 30, Inshal Safter 27). 
Svanholm 102/1 (Toke Larsen 50).
AB over Ishøj
Ishøj 115/7 (Fahad Butt 40, Ihtsham Raja 28, 
Jawad Ali 3/19). AB 116/4 (Jawad Ali 38).
15. juni
Svanholm over KB
KB 66/10 (Noman Mahmood 3/2). Svanholm 67/1 
(Danish Azam 29x).
10. august
Svanholm over AB
AB 58/9 (Mads Henriksen 3/11). Svanholm 59/1 
(Saif Ahmed 28x).
17. august
Ishøj over KB
Ishøj 107/3 (Ihtsham Raja 40x, Zakria Raja 34x). 
KB 46/10 (Ali Qasim 4/12).
11. september
Horsens over Svanholm
Horsens 127/8 (Lavanish Prem 65x, Mads Henriksen 
3/19). Svanholm 84/10 (Shangeer Taas 3/19).
Svanholm over AB
Svanholm 155/10 (Mads Henriksen 42, Jawad Ali 3/25). 
AB 93/10 (Saim Saeed 32, Hassan Bashir 3/6).
12. september – fi nale
Horsens over AB 
Horsens 88/10 (Lavanish Prem 36, Jawad Ali 3/22). 
AB 80/10 (Dinesh Suresh 3/15, Thibanish Prem 3/18).

LILLEPUTRÆKKEN VEST

1. maj
Herning over Kolding
Kolding 29/8 (Daniel Kølbæk 6/12). Herning 31/3.
Esbjerg over Kolding
Esbjerg 168/3 (Magnus Kristensen 58x, 
Mads Slipers 53x). Kolding 48/6 (Oscar Henry 3/9).
7. maj
Kolding over Nykøbing Mors
Nykøbing Mors 66/7. Kolding 68/.1
Horsens over Herning
Horsens 197/3 (Jaathavan Ramesh 55x, Christian 
Møller 54). Herning 108/3 (Dan Hedevang 56x).
14. maj
Horsens over Herning
Horsens 147/3 (Shangeev Thas 50). Herning 54/7.
Herning over Kolding
Herning 108/6. Kolding 26/7 (Oliver Hald 3/16).
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25. maj
Herning over Husum
Herning 71/3 (Dan Hedevang 28x). Husum 70/7 
(Atik Saumy 3/10).
28. maj
Herning over Husum
Herning 82/8 (Dan Hedevang 35). Husum 44/8 
(Daniel Kølbæk 4/8, Dan Hedevang 3/13).
Husum over Nykøbing Mors
Nykøbing Mors 29/7. Husum 32/1.
13. juni
Herning over Nykøbing Mors
Herning 125/3 (Dan Hedevang 32). 
Nykøbing Mors 25/8.
Horsens over Nykøbing Mors
Nykøbing Mors 37/5. Horsens 39/0.
18. juni
Esbjerg over Husum
Esbjerg 49/7 (Tom Bartelsen 4/3). Husum 48/10 
(Mark Sørensen 4/7).
Horsens over Nykøbing Mors
Nykøbing Mors 61/4 (Shangeev Thas 3/5). 
Horsens 65/0 (Shangeev Thas 36x).
22. juni
Horsens over Kolding
Horsens 97/3 (Shangeev Thas 33x). 
Kolding 7/6 (Shangeetha Thas 3/3).
10. august
Husum over Kolding
Kolding 48/5 Husum 49/2
Kolding over Husum
Husum 77/3 (Tom Wiese 48x, Rasmus Kirkmand 3/13). 
Kolding 78/0 (Rasmus Kirkmand 41x).
13. august
Herning over Nykøbing Mors
Nykøbing Mors 99/8. Herning 100/1 
(Dan Hedevang 39x).
17. August
Horsens over Kolding
Horsens 62/7 Kolding 60/7 (Shangeev Thas 3/6)
21. august
Horsens over Esbjerg
Esbjerg 40/7 (Sansetha Thas 3/9) Horsens 42/1
30. September
Husum over Esbjerg
Husum 132/2 (Tom Wiese 46, Ferdinand Leu 44x) 
Esbjerg 86/6 (Kasper Singh 28x)

LILLEPUTRÆKKEN ØST

2. maj
Svanholm over AB
Svanholm 116/5 (Hasan Ali 29). AB 91/5 
(Annique Uddin 25).
Albertslund over KB
KB 64/7. Albertslund 65/2.
9. maj
Ishøj over Køge
Ishøj 159/6 (Ali Raza 52x, Zakria Raja 46). 
Køge 85/9 (Ali Abbas 29).
Svanholm over KB
Svanholm 184/2 (Jonas Henriksen 50x, 
Saif Ahmed 50x). KB 98/7.
16. maj
Albertslund over AB
AB 88/6 (Anique Uddin 38). Albertslund 91/4 
(Atiq Zubair 38x).
19. maj
Køge over AB
AB 7/8 (Ali Abbas 5/4). Køge 8/0.
24. maj
Svanholm over Køge
Svanholm 105/6 (Saud Munir 25). Køge 57/5 
(Saif Ahmed 3/5).

30. maj
Svanholm over Albertslund
Svanholm 212/6 (Saif Ahmed 51x). Albertslund 112/7 
(Atiq Zubair 29, Hasan Ali 3/9).
4.juni
Køge over KB
Køge 105/4 (Ali Abbas 51x). KB 85/7 
(Hussain Shah 3/21).
6. juni
KB over AB
KB 151/7 (Hassan Rafi que 28, Inshal Safdar 25, 
Muddaber Hussein 3/33). AB 146/7 
(Anique Uddin 52, Ammar Haider 44).
Svanholm over Ishøj
Svanholm 137/4 (Hassan Ahmad 50x, 
Jonas Henriksen 26). Ishøj 50/8.
14. juni
Ishøj over Albertslund
Ishøj 94/8 (Zakria Raja 34). Albertslund 57/8 
(Ali Qasim 3/10).
10. august
Ishøj over Køge
Ishøj 140/5 (Ali Raza 31). Køge 23/6.
15. august
Svanholm over KB
KB 77/6 (Hasan Ali 41x). Svanholm 79/1 
(Saif Ahmed 41x, Saud Munir 26x).
18. august
Albertslund over Køge
Køge 72/7 (Usama Mir 3/8). Albertslund 76/5 
(Ali Abbas 4/22).
22. august
Svanholm over Ishøj
Svanholm 176/3 (Jonas Henriksen 41x, Saud Munir 41x, 
Saif Ahmed 40x). Ishøj 101/4 (Zakria Raja 39).
17. september
Ishøj over Horsens
Ishøj 174/7 (Zakria Raja 128). Horsens 115/4 
(Shangeev Thas 40, Jaathavan Ramesh 34).
Svanholm over Herning
Svanholm 179/8 (Saif Ahmed 58, Sohaib Mahmood 49, 
Hussein Bashir 34). Herning 29/8.
18. september – fi nale
Svanholm over Ishøj
Ishøj 61/8. Svanholm 63/1 (Saif Ahmed 44x).

ELITEPOKALTURNERINGEN

16. april
Svanholm over Ishøj
Svanholm 248/4 (Z Shah 66, H Shah 52x, H Rashid 30). 
Ishøj 132/10 (P Kumar 38, D Singh 28, S Ahmed 4/15).
Glostrup over AB
AB 146/9 (O Hayat 64, A Virk 31, N Mughal 26, 
D Borchersen 3/22). Glostrup 147/5 (A Ahmed 53x, 
P Poulsen 26, A Kayani 3/39).
Albertslund over Køge
Albertslund 190/10 (S Rathore 35, A Jalawan 3/38). 
Køge 75/10 (I Hussain 4/21, M Shakeel 3/28).
Esbjerg over Herning
Herning 134/10 (I Saumy 37, M Pedersen 26, 
J Turin 3/22, G Singh 3/36). Esbjerg 135/4 (J Rubin 48, 
T Thøgersen 3/16).
Husum over Skanderborg
Husum 281/7 (G Müller 125, LF Boldt 44). 
Skanderborg 238/10 (R Mahmood 77, K Mahmood 72, 
J Nagra 4/25).
Kolding over Fredericia 
Kolding 193/9 (M Pedersen 87, M Østergaard 3/23, 
J Østergaard 3/41). Fredericia 109/10 (V Sharma 36, 
P Pedersen 3/21).
17. april
Nørrebro over KB
KB 143/8 (R Tabassum 35). Nørrebro 144/7 
(S Hafeez 37, AN Ahmed 31, H Khan 3/25).

21. april
Svanholm over Albertslund
Albertslund 160/10 (S Ahmed 4/32). Svanholm161/2 
(R Kanaiya 63x, Z Khan 32, Z Shah 30).
Nørrebro over Glostrup
Nørrebro 191/7 (J Tauqeer 74, A Ahmed 39, R Ali 29). 
Glostrup 133/9 (S O’Brien 46, S Ahmed 34, 
S Hafeez 3/14, I Khan 3/51).
Husum over Kolding
Kolding 146/8. Husum 150/6 (J Krüger 49, H Müller 44, 
K Blumenau 25).
Esbjerg over Aalborg
Esbjerg 273/10 (J Rubin 71, K Rubin 59, P Jensen 52, 
R Vutla 3/28). Aalborg 166/10 (R Kofoed 50, 
T Cupido 48, J Turin 5/52).
25. april
Svanholm over Nørrebro
Svanholm 161/9 (H Rashid 59x, H Shah 41, 
I Khan 3/31). Nørrebro 96/10 (S Ahmed 3/12).
Husum over Esbjerg
Esbjerg 188/9 (J Rubin 48, K Rubin 34, H Müller 4/44, 
G. Müller 3/22). Husum 189/5 (H Müller 72, 
J Turin 3/41).
20. maj – fi nale
Svanholm over Husum 
Svanholm 232/3 (Z Shah 80, Z Khan 52, H Shah 40x, 
H Rashid 34x). Husum 73/10 (S Anjum 4/17).

TWENTY/TWENTY

18. juni
Herning over Esbjerg
Esbjerg 44/10 (M Pedersen 3/3). Herning 45/1 
(T Thøgersen 30x).
Glostrup over AB
Glostrup 100/10. AB 79/10.
Svanholm over Nørrebro
Svanholm 176/4 (Z Shah 61, J Moniz 47). 
Nørrebro 129/8 (F Siddiq 42).
Ishøj over KB
Ishøj 224/10 (P Kumar 64, S Raja 51, H Malik 38, 
B Javed 29). KB 161/10 (M Farooq 69, I Kumar 26, 
Z Kiyani 4/24).
19. juni
Glostrup over Esbjerg
Esbjerg 78/8. Glostrup 79/1.
AB over Herning
Herning 88/9 (J Larsen 25, A Ullah 3/10, A Jamal 3/21). 
AB 91/5 (N Mughal 48x).
Glostrup over Herning
Herning 115/4. Glostrup 116/5.
Esbjerg over AB 
Esbjerg 146/9 (I Kristensen 40, C Brock-Nielsen 29, 
A Ullah 4/21, A Jamal 3/30). AB 96/9 (J Turin 5/21). 
Svanholm over Ishøj
Svanholm 167/5 (T Ahmed 43, H Shah 39, J Moniz 26). 
Ishøj 99/10 (Z Kiyani 38, B Chawla 3/12, S Anjum 3/23).
Nørrebro over KB
KB 125/10 (F Shahzad 55, I Khan 5/14). Nørrebro129/5 
(S Hafeez 45x, A Ahmed 34).
Svanholm over KB
Svanholm 201/7 (H Shah 67, Z Khan 41, J Moniz 39, 
H Khan 3/35). KB 75/10 (W Akhtar 26, M Malik 3/12).
Nørrebro over Ishøj 
Ishøj 155/7 (Q Uzzaman 51, Z Elahi 30, D Singh 28, 
T Hussain 27). Nørrebro 156/1 (J Ashraf 84x, 
A Ahmed 51x).
25. juni
Svanholm over Herning
Svanholm 191/3 (H Shah 101x, Z Shah 66). 
Herning 122/9 (M Pedersen 46).
Nørrebro over Glostrup
Glostrup 128/10 (S O’Brien 61, S Hafeez 3/6, 
J Tauqeer 3/21). Nørrebro 131/5 (F Saddique 46, 
A Ahmed 41, S Hafeez 26x).
Glostrup over Herning
Glostrup 162/5 (S Ahmed 45, S O’Brien 40, 
A Ahmed 35x). Herning 125/7 (S Arshad 3/1).
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Svanholm over Nørrebro
Svanholm 128/10 (H Rashid 34). Nørrebro 110/10 
(S Hafeez 57, Z Shah 3/15, H Shah 3/21).
26. Juni
Svanholm over Glostrup
Glostrup 123/5 (P Poulsen 54, S Ahmed 32). Svanholm 
124/2 (Z Shah 41, B Chawla 35x, H Shah 26x).
Herning over Nørrebro
Herning 165/9 (M Pedersen 48, M Christensen 38, 
F Saddique 4/16). Nørrebro 148/8 (S Hafeez 67, 
G Hedevang 3/19).
Svanholm over Nørrebro – fi nale
Nørrebro 116/7 (S Hafeez 33x, F Siddiq 26). 
Svanholm 117/3 (Z Khan 55x). 

BREDDEPOKALTURNERINGEN

22.april
Odense over Fredericia II
Odense 273/8 (L Dubey 172x, M Ahmed 55, 
V Thanbalasingam 3/31, V Sharma 3/66). 
Fredericia II 136/10 (S Arumugam 64, A Salam 3/6).
23. april
Nørrebro II over Svanholm II
Nørrebro II 132 (A Khan 39, K Javaid 3/20). 
Svanholm II 49/10 (L Ahmed 3/12).
KB II over Frem
Frem 125/10 (Noman 3/16). KB II 126/4 (Affan 35).
Køge II over Taastrup
Taastrup 119/( (Khurram 55, J Nielsen 3/26). Køge 
120/2 (J Hansen 33, S Sørensen 29x, M Jacobsen 28).
CBS over Albertslund II
Albertslund II 103/9 (F Kiyani 42, H Anwar 4/12, 
A Javed 3/22). CBS 104/6 (M Ahmed 46).
Ishøj II over Hvidovre
Hvidovre 122/10 (S Khuram 40, I Sahi 38, 
Y Anwar 3/12). Ishøj II 125/6 (I Ul Haq 45, K Ibrar 40, 
S Ahmed 4/17).
20. maj
Odense over Herning II
Odense 166/6 (L Dubey 43, A Wahab 34, 
M Ahmed 27, A Mahendrarajah 3/19). Herning II 
124/10 (M Christensen 34, R Bashir 3/19).
11. september – fi nale
Odense over Nørrebro II -
Nørrebro II 133/8. Odense 139/4 (S Mahmood 94).

LANDSHOLDET 

World Cricket League Division 3 i Hong Kong 
22. januar
Italien over Danmark
Danmark 227/10 (Rizwan Mahmood 50, 
Frederik Klokker 39, Martin Pedersen 26, 
Naveed Mughal 26). Italien 228/3.
23. januar
Danmark over USA
Danmark 193/6 (Michael Pedersen 78, Yasir Iqbal 31). 
USA 163/10 (Bobby Chawla 4/32, 
Michael Pedersen 4/35).
25. januar
Hong Kong over Danmark
26. januar
Papua New Guinea over Danmark
Danmark 112/10 (Aftab Ahmed 39x, Bobby Chawla 26). 
Papua New Guinea 115/1.
28. januar
Oman over Danmark
Danmark 181/10 (Carsten Pedersen 53, 
Bashir Shah 34, Rizwan Mahmood 33). 
Oman 182/6 (Jacob Larsen 4/59).

29. januar
Danmark over USA
Danmark 240/6 (Frederik Klokker 101x, 
Carsten Pedersen 59, Michael Pedersen 30). 
USA 156/10 (Basit Javed 3/25).

Royal Nordic Cup T20 i Danmark
9. juli
Danmark over Finland
Danmark 172/2 (Hamid Shah 53x, Saad Ahmed 52, 
Kamran Mahmood 27). Finland 73/10.
Danmark over Norge
Norge 110/10. Danmark 112/6 (Rizwan Mahmood 45x).
10. juli
Danmark over Sverige
Danmark 151/8 (Kamran Mahmood 58, Aftab Ahmed 
31, Hamid Shah 29). Sverige 66/10 (Aftab Ahmed 5/20).
Danmark over Norge – fi nale
Danmark 107/7 (Hamid Shah 40). Norge 91/10 
(Sair Anjum 3/14).

EM ICC-Europe T20 på Jersey
19. juli
Danmark over Israel
Israel 94/9. Danmark 96/2 (Frederik Klokker 44x).
Belgien over Danmark
Belgien 104/10 (Bobby Chawla 3/13). Danmark 103/10.
21. juli
Danmark over Frankrig
Frankrig 39/8 (Bobby Chawla 4/15). Danmark 40/2.
Danmark over Jersey
Danmark 168/3 (Frederik Klokker 57, 
Michael Pedersen 53x, Saad Ahmed 35). 
Jersey 110/9 (Bobby Chawla 3/10).
22. juli
Danmark over Tyskland
Danmark 166/1 (Frederik Klokker 91x, 
Michael Pedersen 38x, Saad Ahmed 30). 
Tyskland 74/9 (Bashir Shah 4/8, Michael Pedersen 3/9).
23. juli – semifi nale
Danmark over Guernsey
Danmark 136/4 (Saad Ahmed 40, Frederik Klokker 27). 
Guernsey 78/10 (Bashir Shah 4/23).
24. juli – fi nale
Danmark over Italien
Italien 83/10 (Bashir Shah 3/14, Bobby Chawla 3/26). 
Danmark 84/4 (Rizwan Mahmood 31x).

U-19 LANDSHOLDET 

ICC U-19 Division 2 på Isle of Man
27. juli
Danmark over Belgien
Danmark 302/8 (Anders Bülow 78, Hamid Shah 70, 
Basit Javed 40, S. Raja 33). Belgien 134/10 
(Hamid Shah 5/24, A. Amjad 3/19).
28. juli
Danmark over Norge 
Danmark 299/10 (Kamran Mahmood 92, 
Hamid Shah 53, Christian Peck-Thorsted 41, 
Saif Yaqoob 29, Anders Bülow 25). Norge 78/10 
(Saif Yaqoob 5/23, Basit Javed 3/24).
29. juli
Danmark over Frankrig 
Frankrig 74/10 (A. Amjad 3/20). Danmark 77/3 
(Kamran Mahmood 54x).
1. august
Danmark over Israel
Israel 100/10 (A. Amjad 3/35). Danmark 101/4 
(Anders Bülow 29).
2. august – fi nale
Danmark over Isle of Man 
Danmark 140/10 (Kamran Mahmood 32). 
Isle of Man 80/10 (Christian Peck-Thorsted 3/20).

U-17 LANDSHOLDET 
i Holland og Belgien

12. juli
Holland over Danmark
Holland 183/10 (Chris Rasmussen 4/28). 
Danmark 101/10Saad Ahmed 26).
15. juli
Belgien over Danmark
Belgien 118/10 (Mati Malik 4/22). Danmark 97/8 
(Mads Rasmussen 25).

U-15 LANDSHOLDET – Wiking 
Cups 20/20 på Svanholm Park

1. juli
Belgien over Danmark I
Danmark I 122/10 (Mads Henriksen 36). Belgien 123/2.
Holland over Danmark II
2. juli
Danmark I over Luxembourg
Luxembourg 102/5 (Toke Larsen 3/8). Danmark I 103/7 
(Mads Henriksen 36).
Danmark I over Danmark II
Danmark II 72/8. Danmark I 73/2 (Mads Henriksen 25).
3. juli
Danmark I over Schweiz
Schweiz 74/10 (Toke Larsen 3/6, Mads Henriksen 3/11). 
Danmark I 75/5.
Luxembourg over Danmark II
4.juli
Schweiz over Danmark II
Holland over Danmark I 
Danmark I 100/4 (Mads Henriksen 52x). Holland 105/7.

PRIVAT KAMPE
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■ Af Søren Nissen

Det er et faktum, at der også spilles cricket i Danmark, 
der ikke er organiseret af DCF. Den mest sejlivede af disse 
aktiviteter er 10/10 turneringen på Svanholm Park, der ar-
rangeres solo af Shafqat Riaz, Svanholm. Turneringen spil-
les en weekend i juli måned, hvor DCF ikke har arrangeret 
andre cricketkampe.

Deltagerantallet til 10/10 turneringerne har svinget over 
årene, og der har været helt op til 12 hold med. I år del-
tog mere passende 8 hold, hvilket giver deltagerne bedre 
muligheder for at få spilletid. Turneringen er så velorga-
niseret, at DCF prøvede at få et af sine ungdomslandshold 

(U-17 eller U-19) med i år, men det viste sig praktisk umu-
ligt. Til næste år skal det lykkes, mener både arrangøren 
Shafqat Riaz og DCF`s ungdomseliteansvarlige Søren Hen-
riksen.

På billedet ses årets vindere af 10/10 turneringen Nørre-
bro.

10/10 turnering 
på Svanholm Park

 Nørrebros vindere
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■ Af Jørgen Jønsson

Da cricketlegenden Peter Hargreaves gik bort for halvan-
det år siden, var der fl ere gode gamle AB’ere, som i for-
bindelse med bisættelsen opfordrede DCF til at stifte et 
Hargreaves-legat, således at der kunne gives legatbidrag 
i stedet for blomster. 

Denne opfordring, sammen med et par ekstra bidrag fra 
Hargreaves-fans, har nu gjort det muligt for DCF at kunne 
uddele den første portion i foråret 2012.

Legatudvalget for Hargreaves-legatet er Lars Hansen, 
Bent Rossen og Jørgen Jønsson.

I den anledning tilbydes cricketkendere, der endnu ikke 
har fået købt bogen ’Dansk Landsholdscricket gennem ti-
den’, at gøre et ’udsalgskup’, da bogen nu tilbydes for 40 
kr. plus forsendelse. Henvendelse kan ske til DCF’s kontor. 

Som nævnt i overskriften går overskuddet fra bogen ind 
på Hargreaves-legatet. Det skal nævnes, at i forhold til vo-
res forbunds størrelse har ’Dansk Landsholdscricket gen-
nem tiden’ solgt rigtigt godt, men heldigvis er der endnu 
et par hundrede eksemplarer på lager.

Overskud fra bogen 
’Dansk Landsholdscricket gennem tiden’ 
går ind på Hargreaves-legatet – Første 
legatuddeling vil ske i foråret 2012
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Niels Kjeldsens Vej 25 I 7500 Holstebro
T: 9740 2233 I E: post@johansen-grafisk.dk

W: johansen-grafisk.dk

- siden 1914

Grafi skeløsninger
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