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Cricketprofiler fra
Horsens forenede Sportsklubber
Teksten er skrevet af Paul Høj, der var bl.a. formand for HfS hovedafdeling 19751980 og forhenværende cricketspiller i klubben.
Det meste af teksten er er fra
HfS’ 100 års jubilæumsskrift 1915-2015 ’Hundrede år i bevægelse’.
Billederne er fra Horsens Idrætsarkivs samling og flere af dem af dem er fra
Horsens Folkeblads gamle fotoarkiv.

Paul Høj (bagerst) ved gærdet sammen med Henning Eliasen i pokalkamp for HfS i
Holstebro i 1963. Keeperen er Børge Steensen, Holstebro.
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Cricket i Horsens forenede Sportsklubber
Ved sammenlægningen i 1915 mellem byens to førende sportsklubber,
Horsens Boldklub og Horsens Idrætsklub Fremad, til Horsens forenede
Sportsklubber ophørte en årelang rivalisering.
Dette gav næsten øjeblikkeligt resultat med et par jyske mesterskaber i cricket. Der
var dog en stille periode i tyverne, hvor Fredericia dominerede sporten. Det var her
Jens Hansen, der som holdleder førte afdelingen igennem til det store gennembrud,
der kom efter besøget af den engelske træner H. P. Chaplin.
Der opstod nu gennem de næste tyve år et gedigent hold med en fast stamme, der
kunne matche selv de store hold fra AB og KB, der var dominerende i hovedstaden.
Det var da også sådan, at HfS dannede halvdelen af holdet når JBU kæmpede mod
KBU.
De mest markante og fremtrædende spillere var Hans Andreasen (14), Magnus Worm
(27), Svend Eliasen ”Lis” (27) og Herluf Hansen ”Halle” (9). Uden at forklejne de andre
spillere, der var: Kaj Andersen (1), Johan Brasen (2), Emil Ernst (5), Juel Eriksen (5 eneste HfS’er, der var på udvalgte hold både i Fodbold og cricket), Jens Hansen (2), Eli
Jørgensen (6), Max Jensen (8), Herluf Jensen (21), Hans Jepsen (1), Karl Madsen (3).
Tallene i parenteserne er antal kampe på Jysk Bold Unions udvalgte hold).

HfS’ første jyske mestre 1917 ved klubhuset på Fælleden nedenfor Tugthuset
Stående fra venstre: Næstformand i HfS Oluf Kristensen ’OK’, Jens Hansen, Carl Jensen, Eli
Jørgensen (med pokalen), Alfred Bundgaard, N.P. Jensen, Richard Wagner, Peter ’Ryk’ Sørensen
og Bruno Hansen.
Siddende fra venstre: Bruno Bjerregaard, Hans Hansen, Carl Eskild Sørensen og Victor Hansen.
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Fire spillere fra HfS på Jyllands hold mod Fyns i Odense
I 1929-30 engagerede JBU den engelske crickettræner H. P. Chaplin og stillede ham til
rådighed for klubberne. Det gjaldt også HfS, som den 24. juli 1930 havde fire spillere med på
Jyllands mod Fyn i Odense.
Det var Hans Andreasen, Magnus Worm og Svend Eliasen, der ses stående bagerst i midten
samt Karl Madsen, som sidder yderst til højre.
Bemærk de karakteristiske jakker, som de udvalgte crickethold fra JBU brugte dengang.

En stor spiller
Karl Madsen døde som ganske ung efter kun
en uges sygdom.
I årene 1928-1932 opnåede han at spille 28
kampe for HfS førstehold, ligesom det blev til
tre kampe på det udvalgte jyske hold i 19301931.
Han var en stor spiller, som er placeret i ’top 7’
både på listen over kastere og gærdespiller i
HfS’ statistikker for samtlige klubbens cricketspillere gennem alle årene.
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HfS’ jyske mestre 1930
- året efter den engelske træner H. P. Chaplins 20 ugers visit i jysk cricket.
Stående fra venstre: Jens Hansen, Svend Eliasen, Ejnar ’Bremse’ Rasmussen, Johan Brasen,
Ernst Hansen og Max Jensen.
Siddende fra venstre: Herluf Hansen, Karl Madsen, Kaj Andersen, Kaj Sejberg (regnskabsfører),
Hans Andreasen og Magnus Worm.

Rygepause
Hans Andreasen, Magnus Worm og
Svend Eliasen. Tre store profiler i
cricketsportens historie i Horsens i
et afslappet øjeblik i en pause i en
kamp for det udvalgte jyske hold.
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Hans Andreasen ’Kong Hans’ (1902-1991)
Hans Andreasen, som var født i Aarhus, blev medlem af HfS i 1918, hvor han spillede
fodbold og hockey, men et dårligt knæ fik ham til at skifte til cricket. Fra 1919-1940 var han
fast mand på førsteholdet i cricket.
Dette spil skulle vise dig passe særdeles godt til Hans Andreasens grundighed, lederevner
og kølige overblik. Det varede ikke længe før han blev anfører for holdet og formand for
cricketafdelingen.
Det var i dette tidsrum, han erhvervede sig
tilnavnet ’Kong Hans’. Han var i sin optræden
en særdeles myndig herre på lige fod med de
to tidligere markante ledere i HfS Per Nielsen
og brygmester Olaf Holm. Der var vægt bag
hans ord og hans indsigt i sagerne samt hans
hukommelse kunne udkonkurrere de fleste
opponenter.
Formand for HfS
Efter sin aktive tid som spiller, afløste han
Chr. Krüger som formand for HfS hovedafdeling. Han fortsatte som sådan det store
arbejde Krüger havde gjort under krigen.
Hans Andreasens myndighed og under tiden
”kongelige væremåde” kunne dog ikke fortsat
gennemføres i den nye tid, der efter krigen
gjorde hele samfundet lidt mere åbent for
demokratisk.

’Kong Hans’
’Kong Hans’ måtte på en generalforsamling
på Heimdal i 1949 konstatere, at der ikke var
enstemmighed bag hans beretning. Han tog
straks konsekvensen heraf og trak sig ud af
lederarbejdet i HfS. Han vedblev dog at
udføre arbejde indenfor idrætten både lokalt
og på landsplan.
Hans Andreasen havde allerede i 1938 været
med til at stifte Sportssammenslutningen for
Horsens og Omegn. Han var formand her til
1947. I 1946 blev han medlem af JBU’s
bestyrelse, hvor han gjorde et stort arbejde
for cricketspillets fremme indtil Dansk CricketForbund blev stiftet i 1953.
Som ung mand kan jeg endnu erindre, hvordan han brugte 14 dage af sin sommerferie
på Idrætsskolen i Vejle som instruktør og
translatør for den engelske træner J. T.
Hankinson.
I DIF’s hovedbestyrelse
I 1950 blev han valgt ind i Danmarks Idræts
Forbunds hovedbestyrelse og var formand for
midtjyllandsregionen.
For dette arbejde modtog han i 1961 Dansk
Idræts Forbunds hæderstegn. Ved HfS’ 50
års jubilæum i 1965 blev han udnævnt til
æresmedlem af klubben.
Fra klubbens statistik (der går fra 1928) kan
oplyses, at han spillede 82 kampe for
klubben. Han scorede 2.092 points. Hans
højeste score på 120 points i 1934 skete
sammen med Magnus Worm og blev til en
rekord gærdestand på 240 points.
På kastesiden blev det til 1089 overs i hvilke
han tog 202 gærder for et gennemsnit på
10,89

Hans Andreasen (til højre) sammen med
den engelske træner J. T. Hankinson.

Første sejr over København
Hans Andreasen spillede 14 gange på
udvalgt JBU hold og han havde som anfører
den fornøjelse at vinde for første gang over
KBU i København. Det var en stolt anfører,
der hjembragte de to brugte cricketbolde som
trofæ. Disse bolde er i dag udstillet på
Horsens Idrætsarkiv.
Hans Andreasen var i det civile liv
ekspeditionssekretær ved Horsens Kommune
og arbejdede på Socialkontoret, Fabrik 6.
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Idémand til Sportssammenslutning og idrætsklinik
Idéen til oprettelsen af Sportssammenslutningen for Horsens og Omegn (SfHO) i 1938 kom
fra Hans Andreasen, mens han var formand for cricketafdelingen i HfS.
Oprettelsen af SfHO skete på baggrund af et
problem, som vi måske i dag kan undres over.
Skolernes gymnastiksale blev flittigt benyttet af
idrætsklubberne. Skoledirektøren, som havde de
overordnede ansvar for skolerne besluttede, at der
skulle være lukket for det varme vand, når
idrætsklubberne benyttede gymnastiksalene.
Efter pres fra SfHO kom der igen varmt vand i
hanerne.
Efter at Hans Andreasen var stoppet som formand i
SfHO deltog han fortsat i sammenslutningens
arbejdet. Det var således også på hans initiativ og i
samarbejde med Dansk Idrætsforbund, at SfHO i
1953 oprettede en idrætslægeordning. Frode
Henriksen blev idrætslæge, og han fik klinik på
Søndermarkskolen. Idrætslægeordningen blev den
første udenfor København.
Sport Horsens, som SfHO i 2013 skiftede navn til,
driver fortsat en idrætsklinik til gavn for de aktive
idrætsudøverne i Horsens Kommune.
Hans Andreasen sammen med Herluf Jensen, der
ud over at være en dygtig cricketspiller også var
aktiv i HfS’ håndboldafdeling.

Idrætsklinikkens indvielse i idrætslægeværelset på Søndermarkskolen i 1953.
Fra venstre genkendes Helge Sørensen og Kaj Andersen fra Hermod, Albert Rasmussen, HfS,
idrætslæge Frode Henriksen, Hans Andreasen (stående) og SfHO-formanden Poul Stærmose.
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Magnus Worm (1908 -1979)
Magnus Worm stammer fra en stor slagterfamilie og han var selv ansat på slagteriet som
kontrollant i svineproduktionen. Han boede i Tordenskjoldsgade og var herfra med til i hele
vestbykvarteret, at inspirere mange unge mennesker til at spille cricket.
Magnus Worm begyndte at spille i HfS i1927. Hans indstilling til sporten var, at når han gik ind for
noget var det helhjertet. Det viste sig da også snart, at han havde de egenskaber, der krævedes af
en topidrætsmand: medfødt talent, ærgerrighed, selvtillid og naturligvis fysik.
Den smukkeste batføring
Ved hjælp af englænderen H.
P. Chaplins træning udviklede
han hurtigt en batføring, der
blev beskrevet i medierne
som en af Danmarks
smukkeste og efter bogen
mest korrekte. Dette
afstedkom naturligvis også, at
han scorede mange points. I
de 126 kampe, han spillede
for klubben blev det til 5024
points et gennemsnit pr.
halvleg på 30,08.
I 1931 blev han udtaget til
JBU-holdet og her blev det til
ikke færre end 27 kampe,
mange af dem som anfører.
For disse modtag han på
klubbens generalforsamling i
1949 JBU’s guldur, som kun
var uddelt en gang tidligere.
Også en god kaster
Efter en af holdets unge
talenter Karl Madsen døde
efter kun en uges sygdom
trådte Magnus Worm til som
kaster.
Han opøvede et halvhårdt
kast, med en svag legskruning
– en såkaldt legcutter. Det
blev så stor en succes, at han
på 2093 overs tog 592 af
modstandernes gærder for et
gennemsnit på kun 7,42.
Magnus Worm i sin JBU-jakke i 1930’erne.
Danmarksrekord
Hans korrekte batføring medførte naturligvis også mange points. Han scorede således ikke færre
end 7 centuries. Det største på 157 points not out i 1948.
Han var involveret i ikke færre end 9 gærderekorder.
En imponerende 6. gærdestand på 240 points i 1934 og en 3. gærdestand på 307 points not out i
1948. Denne gærderekord var samtidig danmarksrekord.
Brevduer
Magnus Worms store interesse ved siden af sporten var brevduer og i 1948 indstillede han sin
aktive karriere på førsteholdet og helligede sig den mere passive sport brevdueflyvning.
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Svend (Aage Valdemar) Eliasen ’Lis’ (1909-1984)
Svend Eliasen, kaldet ’Lis’, blev medlem af HfS i 1921. Han
deltog som mange andre HfS’ere dengang kunne i både
gymnastik, fodbold og cricket. Det var dog ret hurtigt
cricket, der fik hans store interesse.
I modsætning til Magnus Worms næsten perfekte stil var Svend
Eliasens højst uortodoks nærmest autodidakt. Der var ikke ret
mange af de slag hangennemførte, der stod i cricketbogen, men
derfor var hans spil ikke mindre effektivt. Han var hurtig mellem
gærderne og elskede at drille markspillerne med at spille bolde,
der kunne løbes enere på. Første spillede han bolden så kort, at
markspilleren måtte løbe ind mod gærdet for at samle den op.
Når så markspilleren var trukket tættere på gærdet løftede han
bolden over hovedet på vedkommende, så der igen kunne løbes
en ener.
Cuttet
Svend Eliasens favoritslag var dog cuttet – et slag på tværs af
bolden retning. Et selvlært slag, hvor han til en kort bold trådte et
lille skridt tilbage og slog på tværs af bolden. Det slag mestrede
han til perfektionisme og han kunne lægge det præcis, hvor han
ønskede det. Dette slag indbragte ham utrolig mange grænseslag i form af firere. Han slog praktisk talt aldrig en sekser.

Svend Eliasen rolig og afslappet med battet
i den ene hånd og kasketten i den anden.

235 point
Det var da også dette cut, der var medvirkende til en formidabel præstation, hvor
han den 19. juni 1949 scorede 235 points i en
kamp mod Esbjerg. Svend Eliasen stod ved
gærdet fra kl. 11.00 til kl. 15.50, da han i et
forsøg på at slå en sekser blev grebet ud på
sidelinjen. I hans score var der 46 firere
resten var løbet enere. 9. gærde faldt ved

289 points og de to sidste spillere (Eliasen og
Herluf Hansen) bragte totalen op på 402
points for hele holdet. En fantastisk
præstation, der fortjener en plads i HfS
historie.
Var Svend Eliasen ikke blevet grebet ud på
den sidste bold, havde han slået
danmarksrekorden.

Stor koncentration hos alle - Svend Eliasen er ved gærdet.
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Spillede også for Hjørring
Svend Eliasen var ansat ved Statsbanerne
som banenæstformand og det medførte, at
han måtte flytte lidt omkring efter sig arbejde.
Han spillede således fra 1942-45 for Hjørring.
Karrieren varede i 50 år
Hans karriere strakte sig fra 1928 til 1979, da
han som 70-årig trak i det hvide tøj for sidste
gang.
Svend Eliasen scorede i sine 230 kampe
7691 points et gennemsnit på 24,2 points.
Han lavede 9 centuries. Heraf tre over 150
points.
Blandt de bedste keepere
Svend Eliasen udgjorde sammen med Herluf
Jensen landets to bedste keepere, der
skiftedes til at keepe. I modsætning til det
man ser i dag, hvor keeperen ofte står mange
meter bag gærdet, stod de to altid lige bag

pindene og tog alle bolde, der passerede
forbi gærdespilleren.
På det første landshold
Svend Eliasen spillede 27 kampe for JBU og
modtog JBU’s guldur for denne præstation.
Ved Dansk Cricket-Forbunds stiftelse i 1953
opnåede han en enkelt landskamp – Den
første Danmark spillede.
Hans fortjeneste
Årene 1949 -59 var en bølgedal for HfS. Kun
halvgode resultater, De gamle kæmper var
stoppet og de unge var endnu ikke
flyvefærdige. Svend Eliasen, der jo ikke selv
var nogen årsunge holdt dog sammen på
afdelingen både spillemæssigt og
administrativt. Det er nok hans fortjeneste at
cricketafdelingen i dette tidsrum efter krigen,
hvor der skete så mange nye tiltag,
overlevede og rejste sig som en fugl Fønix.

Svend Eliasen
var i 1954 med
som gæst på
København
Boldklubs
cricketholds tur til
England.
På billedet ses
han med battet i
hænderne på
Lords Cricket
Ground i London
- cricketsportens
’Mekka’.
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(Svend) Herluf Hansen ’Halle’ (1909-1996)
Herluf Hansen med tilnavnet ’Halle’ var udlært cigarmager hos Petersen og Sørensen, han
boede i Vestergade helt ude ved fælleden, så det var helt naturligt, at det var cricket, der
blev hans sportsgren.
Herluf Hansen var ikke den store batsman, derfor
havde han privilegiet altid at gå sidst til gærde. Han
var den første spiller der rundede 201 kampe i tiden
fra 1928-58. Herudover 9 kampe for JBU.
Hvad var det så, der gjorde Herluf Hansen til en af
Jyllands bedste cricketspillere? Det var bowlingen!
Med sine lange cigarmagerfingre havde han en evne,
der var misundelsesværdig for enhver cricketspiller.
Spinbowler
Normalt taler man om en skruekaster og en
spinbowler. En skruekaster kan få bolden til at slå et
lille knæk, når den rammer tæppet. Ved spinbowling
øger bolden sin fart i det øjeblik den rammer tæppet.
Det var det sidste Herluf Hansen var god til. På det
tidspunkt var der kun ham og et par andre spillere der
havde den evne.
Herluf Hansen force var dog, at han ikke kun kunne
spinde bolde fra højre mod venstre, men også fra
venstre mod højre, såkaldte offspinnere og
legspinnere. Med to af Danmarks bedste keepere
(Svend Eliasen og Herluf Jensen) lige bag pindene
opnåede han utrolige resultater.
Tog 1700 gærder
I de år HfS har ført statistik (fra 1928) har Herluf
Hansen taget over 1700 gærder for et gennemsnit pr.
gærde på 9,6 points.
Ser man på Herluf Hansens enkelte resultater skal
man helt op på engelsk Testcricket for at
sammenligne. I 1944 tog han således 18 gærder for
108 points. Ved flere lejligheder har han taget 15
gærder i en kamp ligesom det flere gange er blevet til
9 gærder i en halvleg.

Udover holdbilleder findes der ikke billeder af Herluf
Hansen. Billedet her er et udsnit af et holdbillede fra
Horsens Idrætsarkivs samling.

Ydmyg og stille
Herluf Hansen var en ydmyg, stille person. Man så ham aldrig ophidset eller i store diskussioner.
Han var altid hjælpsom, gjorde meget for den gryende ungdomsafdeling. Sørgede for at pitchen
(det sted der spilles på og som dækkes af en kokosmåtte) var i orden.
Hall of Fame
Halle spillede sin sidste sæson med det nyoprykkede 1. divisionshold i 1958. Han måtte da sande,
at de lange slanke fingre ikke var så smidige længere og at de nye unge batsmen var blevet bedre
til at spille spinbowling. Han fortjener dog en plads i HfS crickets Hall of Fame. Hvilket han også
har fået på Horsens Idrætsarkiv.
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Der kunne fremhæves flere gode spillere fra tiden
1930 til 1950, men her blot et par stykker mere
Herluf Jensen
Herluf Jensen med prædikatet Danmarks
bedste keeper. Han spillede 154 kampe
for klubben. I 1954 fik han job i Fåborg og
dermed sluttede hans optræden på den
horsensianske cricketscene. Han nåede
21 kampe for JBU.
Hans billede i storformat hang i HfS
klubhus sammen med et andet af
håndboldpigen Else, hans hustru, datter
af Chr. ”Krølben” Sørensen, der var en
solid fodboldspiller på HfS førstehold.

Bag gærdet ’Danmarks bedste keeper’
Herluf Jensen fra HfS og foran gærdet
’Danmarks bedste målmand’ KB’eren
Eigil Nielsen, fodboldlandsholdets
målmand.

(Jens) Juel Eriksen
(1914-1989)
Juel Eriksen spillede fra 1941 til 50 var
et utroligt boldtalent som fodboldspiller
var han på JBU hold, og som
cricketspiller deltog han i 5 kampe for
JBU. Han var en udmærket gærdespiller
og en fin afløsningskaster. Desværre
gjorde en knæskade fra fodbold en tidlig
ende på hans karriere.

Magnus Worm, Juel Eriksen og
Herluf Jensen – tre store
horsensianske cricketprofiler.
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Tørkeperiode
Efter en tørkeperiode rent cricketmæssig i tiden 1948 til først i halvtredserne tegnede der sig
så småt under ”gamle Lis” førerskab kimen til et nyt crickethold.
Der skal her fremhæves de to jævnaldrende: Henning Eliasen (søn af ’Lis’) og Jørn Høj.
I 1955 efter HfS havde indviet sit nye klubhus rykkede cricketspillerne ud i Idrætsparken. Det
medførte en større tilgang af unge talenter og i 1957 rykkede HfS op i den landsdækkende 1.
division, dog kun for at rykke ned året efter og atter rykke op i 1959. Holdet var nu så godt
sammenspillet, talenterne udfoldede sig og HfS kæmpede snart om at være det bedste hold i
Danmark. I de efterfølgende år spillede klubben med om det danske mesterskab gennem flere
år, men det lykkedes aldrig at vinde det.

HFS crickethold i Horsens Idrætspark - klubbens første oprykning til 1. division i 1957
Fra venstre ses: Jørn Høj, Tage Falstrup, Erik Meldgaard, Thorkild Petersen, Henning Eliasen, Herluf
Hansen ’Halle’, Hans Nielsen, Per Calundan, Ernst Schaumann, Ludvig Schaumann og Svend Eliasen.

Henning Eliasen (1934- )
Henning Eliasen havde fulgt sin far, Svend Eliasen, på cricketbanen helt fra lille dreng og
havde fået sporten ind med modermælken. Han udviklede sig til en særdeles
hurtigscorende gærdespiller, en god keeper og en udmærket kaster. Han er den spiller, der
har spillet flest kampe for HfS nemlig 264. Han har score 6572 points lavet 5 centuries og
deltaget i 3 kampe på det danske cricketlandshold.
Henning havde en batføring, der mindede lidt om hans fars dog således, at det ikke var cuttet, der
var hans favorit men derimod hooket (et hook er et slag, hvor man slår på tværs af bolden rundt
om sin egen krop). Det er ofte en opspringende bold man skal slå til, så man skal være meget
hurtig på benene. Hvis man rammer den rigtig, ender det som regel med en sekser).
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En episode fra et besøg af et engelsk hold, der
var på besøg husker jeg en særdeles hård
kaster. Han skulle kaste til Henning Eliasen.
Den første bold han kastede steg lige op mod
Henning Eliasens hoved, men bang sagde og
fløj bolden ud over grænsen. Noget helt uhørt
for i hvert fald engelsk cricket.
Ud over sin eminente hurtighed havde Henning
Eliasen endnu en force. Han var en utrolig
hurtig markspiller, ikke til at løbe bolde op men
til at fange dem i flugten. Når han og Jørn Høj
stod i slip (pladsen lige bag gærdet, hvor
boldene flyver hen, når de snittes af
gærdespilleren), slap der aldrig en bold
igennem dem. De kunne endda supplere
hinanden, hvis den ene stoppede bold greb den
anden. Det var cricket, der var værd at se på.

Henning Eliasen i aktion i Horsens Idrætspark i
1960’erne. I begge situationer afventer spillerne
dommerens afgørelse:
Er gærdespilleren er dømt ude?
Øverst (med solbriller) ses Henning Eliasen som
keeper appellere til dommeren.
Nederst ligger han ved gærdet, mens
modstandernes keeper er i den appellerende
keepers rolle.
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Jørn Høj (1933- )
Jørn Høj var i lighed Henning Eliasen et multitalent indenfor boldspil. Jørn Højs bold-gen
var konkurrencen, vinderinstinktet, alt hvad han rørte ved skulle omsættes til konkurrence,
hvor han drevet af den hellige ild helst skulle være den bedste.
Dette gjaldt helt fra legene i gaden, glansbilleder, nipsenåle,
marmorkugler, klink, og alle andre gadespil med en bold.
Magnus Worm var hans store forbillede og selvom han var
begyndt at spille fodbold i KFUM satte en mus i knæet en
stopper for alt videre fodbold
Jørn Høj spillede i 30 år på HfS bedste crickethold og må uden
tvivl betegnes som den bedste cricketspiller byen har fostret. Han
nåede 245 kampe og scorede i disse 9.186 points for et
gennemsnit af 31,1 points. Dertil kom, at han som kaster tog 767
gærder. Den bedste allround præstation i klubben.
Jørn Høj var stor af statur han bevægede sig langsomt, men
reagerede hurtigt, tog lange skridt, men kom alligevel hurtig
fremad. Han havde ikke noget favoritslag men spillede hele
gærdet rundt. Han var fast åbningsgærde på holdet, hvilket vil
sige, at han skulle tage brodden af åbningskasterne. Han havde
en englelig tålmodighed. Han kunne stå ved gærdet længe uden
at score ret meget, men når så kasterne var trætte, så åbnede
han op og det indbragte ham 10 centuries hvoraf det største var
på 150 points.
Jørn var anfører for holdet i langt den overvejende del af den tid,
han spillede. En kæmpe var han, ikke alene af statur men også
spillemæssigt.
Jørn Høj har kastet og taget et gærde i Nykøbing Mors i 1962.

Jørn Højs kast har igen resulteret i gærdefald hos Nykøbing Mors - her i Horsens Idrætspark 1966.
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Anders Mose
I 1. divisionsperioden var der flere andre
spillere, der fortjener omtale. Bl.a. Anders
Mose, der kom til os fra Esbjerg, men i en
ung alder blev angrebet af en uhelbredelig
sygdom.

Erik Olesen
Endvidere multitalentet Erik Olesen
der med 7 centuries kunne have gjort
Jørn Høj rangen stridig, hvis ikke han
var blevet ramt af modermærkekræft
før han fyldte 30 år.
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Seks spillere har repræsenteret HfS på
cricketlandsholdet
At antallet af landsholdsspillere blev så beskedent, må tilskrives den omstændighed,
at Dansk Cricket-Forbund først blev stiftet i 1953.
Inden da måtte HfS store profiler ’nøjes’ med at spille på udvalgte jyske hold.
Det gjaldt bl.a. Svend Eliasen, som opnåede 28 kampe på JBU’s hold, inden han
opnåede debut på Danmarks første cricketlandshold i 1954.

HfS’ seks landsholdsspillere i cricket:
Svend Eliasen – én kamp (1954),
Henning Eliasen – tre kampe (1959-1966)
Anders Mose – én kamp (1963)
Jørn Høj – tre kampe (1963-1966)
Erik Olesen – én kamp (1972)
Ole Schaumann – tre kampe (1975)

Ole Schaumann blev i 1975 HfS’ sidste landsholdsspiller i cricket.

···
Cricketafdelingen i Horsens Forenede Sportsklubber
indstillede sine aktiviteter i 1993.
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