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Aktivitet 4

Cricket fra Seraikella
En sjov version af cricket,
hvor alle deltagere er aktive hele tiden
Cricket er den mest populære sportsgren i Indien. Cricketstjerner bliver i Indien tilbedt på
lige fod med fodboldstjerner i Danmark. De optræder konstant i tv, bliver brugt i reklamer,
er kransekagefigurer ved åbninger af arrangementer osv.
Spillet kom til Indien med de britiske koloniherrer og den dag i dag er det stadigvæk tidligere
britiske kolonier, der dominerer spillet: Australien, New Zealand, Sydafrika, Indien, Pakistan,
Sri Lanka og Vestindien er foruden England selv verdens førende cricketnationer.
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Sådan spiller I Seraikella cricket
Selv om cricket umiddelbart kan se temmelig indviklet ud, er det egentlig bare en udvidet
form for rundbold. Rigtig cricket består af to hold med hver 11 spillere, hvor der kun er to
spillere i aktion ad gangen på det ene hold.
For at gøre spillet sjovere for alle, vil vi her beskrive spillet, som det bliver spillet af drengene
i Seraikella, hvor alle er i aktion hele tiden.

Udstyr
Udstyret består af et cricketbat og en tennisbold, samt seks pinde på hver ca. 70 cm og to
pinde på hver ca. 20 cm. Til linjemarkeringer kan I bruge noget kalkfarve eller to hvide snore
på hver 1 m. Hvis det bliver nødvendigt at markere banens ydre grænser, kan I også
medbringe nogle kegler til det formål.

Banen
Cricketbanen er simpel. I skal helst spille udendørs med god plads omkring jer. På banen
stiller I to ”gærder” overfor hinanden med ca. 10 meters afstand (kan forkortes eller udvides
– den officielle afstand er 20 m). Gærderne består af tre pinde på hver ca. 70 cm, som
stikkes i jorden med ca. 10 cm afstand, så gærdet alt i alt er godt 20 cm bredt. Oven på
gærdet lægges én pind på ca. 20 cm (eller to pinde på hver 10 cm), som hviler på gærdet.
60 cm foran hvert gærde afmærkes en streg på ca. 1 m parallelt med gærdet.
Hvis man spiller på et stort område, bestemmer man en afgrænsning, gerne cirkulær og
min. 30 m i diameter, for hvor langt banen går. Alt udenfor denne afgrænsning kaldes ”out
of bounds”.

Spillet
Spillet består af en ”batsman”, som slår til bolden, og et frit antal (helst 2-8) markspillere.
Batsmanen stiller sig foran det ene gærde med front mod det andet. Markspillerne vælger
efter tur en kaster, ”bowler”. Bowler skal forsøge at vælte det gærde, batsmanen står foran,
ved at kaste fra det modsatte gærde.
Det er batsmanens opgave at forsvare gærdet, så markholdet ikke rammer det med bolden.
Desuden skal batsmanen score point ved at slå til bolden og løbe så mange gange som
muligt frem og tilbage mellem de to gærder. Markholdet kan lukke et gærde enten ved at
kaste bolden så den rammer det ene gærde eller simpelthen ved at berøre det ene gærde
med bolden i hånden. Når et gærde er blevet lukket, kan batsmanen ikke løbe hen til det.
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Markspillerne skal forsøge at få fat i bolden, når batsmanen har slået og så hurtigt som
muligt få den hen til det ene gærde og lukke det. Hvis markholdet når at lukke gærdet inden
batsmanen kommer derhen, eller hvis de griber hans slag, er batsmanen ude og han skifter
rolle med en af de andre spillere (efter tur).
Spillet kan fortsætte så længe man gider eller indtil en spiller har opnået en aftalt pointscore.

Regler
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kasteren, ”bowler”, tager tilløb bag det modsatte gærde af hvor batsmanen står. Hvis
han kommer tættere på end dette gærde, er der overtrådt.
Hvis bowleren vælter batsmanens gærde med bolden, er batsmanen ude.
Hvis batsmanen vælter et gærde med battet, er han ude.
Hvis batsmanen snitter bolden og bolden derefter rammer gærdet, er batsmanen ude.
Batsmanen må kun bruge battet. Hvis han stopper et kast, der ville have ramt gærdet,
med kroppen, er han ude.
Hvis en markspiller griber batsmanens slag, er batsmanen ude.
Hvis markholdet når at lukke et gærde inden batsmanen er nået derhen, er
batsmanen ude. Så snart batsmanen har begge ben ude over linien foran gærdet,
kan han ikke vende tilbage til sit eget gærde, men skal løbe til det modsatte gærde.
Hver bowler kaster én ”inning” ad gangen. En inning består af seks kast.
Batsmanen må slå bolden i alle retninger. Dvs., hvis han kun snitter bolden og bolden
derefter springer hen bag gærdet, må han også gerne løbe.

Pointgivning
Som i rundbold er
det kun den, der
slår, der kan score
point. Batsmanen
får ét point, hver
gang han kan løbe
fra det ene gærde til
det andet.
Hvis en batsman
slår en bold ”out of
bounds”, dvs. uden
for
den
aftalte
afgrænsning
af
banen,
kan
markholdet
ikke
lukke
gærderne.
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Hvis bolden har ramt jorden, inden den gik ”out of bounds” får batsman’en fire point. Hvis
bolden derimod er fløjet direkte ”out of bounds”, får batsmanen seks point.
Som spillet foregår i Seraikella spiller man ikke med hold, så hver enkelt spiller scorer point
til sig selv.

Tips
Det kan være svært at ramme gærdet for bowleren, og ofte er det svært at kontrollere
bolden, så den ikke flyver langt forbi gærdet. For de fleste virker det bedst, hvis man prøver
at studse bolden ned i jorden kort inden gærdet.
Hvis man er mange, kan det en god ide, at lade markholdet placere en spiller ved hvert
gærde. Disse spillere kan fungere ligesom ”opgiveren” i rundbold, så de andre markspillere
kan kaste bolden hen til dem, og gærdet hurtigt kan blive lukket.

Holdspil
Hvis man er mange spillere, kan man spille ”rigtig” cricket med hold. Reglerne i rigtig cricket
er de samme som nævnt ovenfor, blot med den forskel, at det hold, der slår, har to spillere
inde ad gangen – en ved hver sit gærde.
Spillerne deles op i to lige store hold. Det ene hold er batsmen og det andet hold er
markspillere. Batsmenene vælger to spillere, der starter inde, mens de andre foreløbig er
udenfor spillet. Markspillerne vælger som sædvanlig en kaster.
Kast og slag fungerer som beskrevet ovenfor. Men hvis én batsman er kommet udenfor
stregen foran gærdet og dermed er begyndt at løbe, skal begge batsmen løbe - og begge
kan lukkes ude. De to batsmen må ikke løbe til det samme gærde og det er den batsman,
der løber mod det gærde der bliver lukket, der er ude.
Markholdet vælger en ende, de vil kaste fra, og kaster til den batsman, der er nået ned til
det pågældende gærde. Når en kaster har kastet en ”inning” (altså seks kast) skifter man
og en af de andre markspillere bliver kaster. Man kan kaster alle seks kast i en inning til det
samme gærde.
Når en batsman er grebet eller lukket ude, skifter han med en fra sit eget hold og deltager
ikke længere i spillet.
I holdspillet scorer batsmenene naturligvis point til deres hold. Man kan vælge enten at spille
til en aftalt pointscore, spille indtil alle har været batsman eller spille indtil hvert hold har
kastet et bestemt antal ”innings”.
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