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Den knnunende sreson! 

S,csonen 195(i står 1rn for døren, og man kan 

ikke komme urlen om, ::it den tegner til at bliYe 

den mest indholdsrige i dansk cricketsports hi

storie. Den Yigtigste begiq•nhed er »test-matchen« 

i Hjørring mod det hollandske landshold, som jo 

desuden skal spille t•n kamp i ho,·erlstaden imod 

et udvalgt københaYnsk hold. :\len også de engel

ske Carnbridge-stucknters besøg må blive en op

len·lse af højestt· k:1rat. Yel r:uier C:1mbridge ikke 

over nogen Colin Cow-clrey, men alligevel må 

holdet antages at Y:C're af noget nær samme styrke 

som det Oxford-hole!. der sirlst gæstede os. 

Den hjemlige turnering ser på forhånd ml til 

at b�·de p.°1 langt større ja�n1byrclighecl, end del 

før er set. Dette gælder ikke mindst for 1. divi

sions vedkommende, idet ikke frC'rn· end 5 hold 

m:1 tildeles næsten lige store chancer i kampen 

om danmarksmesterskabet. Troels dette må man 

p:i nuværende tidlige tidspunkt gi,·e sidste års 

mestre, Hjørring .. -\.B. og .-\a.B. de bedste mulig

heder for at erobre titlen. Hjørring stiller for

mentlig op med de samme spillere, som repni:sen

terede klubben på så Yærdig en måde i foregående 

sæson, men nordjyderne kan ikke i år tillade sig 

at haYe for mange off-days for at chancen for 

titlens geuerobring er forskertse!. Holdets ellers 

så habile gærdeside viste af og til s,·igtende ten

denser, og det er der ikke råd til i dette års tælle 

kapløb. A.B. er bleYel meget Yæsentligt forstærket, 

idet cle sidste år stærkt sa\'nede Finnkh og Hauth 

atter træder ind på holdet. Dermed ser studenter

ne ud til at have divisionens bedst koordinerede 

hold, og man er tilbøjelig til at gøre dem til faYo

ritler til mesterskabet. Aa.B.s unge spillere har 

fået endnu et års rntine på bagen, og de vil sand

synligvis i den kommende sæson kunne yde trioen 

Sv. Morild, Østergaard og Birch langt større støtte 

end før, og sammen Yil rutinen og talentet udgøre 

et hold, der må anses for at være en hyperfarlig 

medbejler til mesterskabet. }len ikke langt bagef

ter disse 3 hold kommer K.B. og Aarhus, og det 

kan ikke betragtes som nogen overraskelse af an

selig størrelse, hvis årets mesterskab havner hos 

et af disse 2 hold. Ingen af divisionens øvrige 

hold kan tilskrives større muligheder for at gøre 

sig gældende i toppen. Disse 4 holrl ser på pa

piret imidlertid ud til al Yære hinanden ret jævn

byrdige, således at også et spændende race for at 

undgå degradering kan fon·entes. Nyoprykkede 

Esbjerg må skønnes at have gode chancer for at 

klare sig helskindet igennem denne sæson. Es

bjergs ungdom er af en sådan klasse, at man ikke 

kan se bort fra muligheden af, at vestjyderne om 

blot 4-5 år har landets stærkeste hold. B.1909 er 

et solidt hold med en lysende topfigur i Egon 

Jensen, hvilket hør være nok til at sikre fynboer

nes forbli\'en i vor fineste række. Tilbage er så 

de 2 hold, som efter all al dømme skal kæmpe 

for at u11clg[1 bundpladsen, den lidet attråværdige. 

Chang har store besværligheder med at stille et 

akceptabelt gærdehold på benene, på trods af ka

paciteter som Buus, Lynge og Eskild Larsen. 

Ligesom for Changs vedkommende er S-kander

horgs bærende del kastesiden, mens det endnu i 

højere grad end hos nordjyderne kniber med gær

deholdet. Imi·dlerticl viste Skanderborg i glimt sid

ste år, at holdet kan være farligt for selv de bed

ste, men om glimtvis udfoldelse i år vil være 

nok til al redde det fra nedrykning er vel el stort 

spørgsmfd. 

Også 2. cliYisionerne Yil utviYlsomt blive mere 

spændende encl førhen, idet styrkeforholdet klub

berne imellem har vist udjævnende tendel1's. I 

østkredscn ligger 3 hold: B.93, Korsør og Nykø

bing F., øjensynlig en »batbredde« foran de øv

rige, h\'oraf man dog ikke skal undervurdere 

hve!'ken Sorø, Køge eller det nyoprykkede Sora

nerhold fra København. Ved K. B. Rieck's tilbage

venden til Falsters hovedstad må man give Ny

købing F. de bedste chancer for at blive østkred

sens repræsentant i årets kvalifikationskamp til 

1. division. I vestkredsen -ser Horsens veteraner og

Nykøbing ;\'Ls ungdom ud til at stå med de bedste

kort på hånden. Outsideren i denne række hedder

B.1913, som efter sidste sæsons resultater at døm

me går en lysere fremtid i møde.
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Protokoludskrift 
Søndag den 18. marts 1956 kl. 10,30 afholdt 

Dansk Cricket-Forbund ordinært repræsentant

skabsmøde i Industripalæet i Odense. Af forhun

dets 44 klubber var 40 repræsenteret, idet alene 

Brønshøj, Hillerød, Randers og Vihorg ikke havde 

ladet sig repræsentere. De nystartede klubber 

Frederikssund og Glostrup var dog heller ikke re

præsen te ret. 

Følgende vedtagelser og mig fandt sled: 

1. Valg af dirigent: Jørn Finnich, København,

valgtes med akklamation.

2. Bestyrelsen aflægger beretning: Den af for

manden på bestyrelsens vegne aflagte beret

ning godkendtes eenstemmigt.

3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber /il

godkendelse:

a) Regnskah for Dansk Cricket-Forbund.

b) » » Dansk Cri•cket Fond. 

c) » » Harald Simonsens Fond. 

De under a) og b) nævnte regnskaher god

kendtes eenstemmigt. 

Regnskabet for Harald Simonsens Fond 

forelå endnu ikke, hvorfor behandlingen 

af dette blev udskudt til næste repræsen

tan tskahsmøde. 

4. a). Bestyrelsens forslag /il lovændringer:

1. § 16 ændres til:

»Bestyrelsen skal nedsætte et udvalg på 3-5

medlemmer til at foretage valget af de spil

lere, der skal repræsentere forbundet i dets

kampe. Udvalget skal nedsættes før turne

ringens begyndelse og sidder kun for den

pågældende sæson.«

2. § 23. Mellem 1. og 2. stk. indføjes som nyt

stk.:

»Til kamp mod udenlandske hold skal be

styrelsens sanktion indhentes senest 14 da

ge før kampens afholdelse.«

b). Bestyrelsens forslag li/ lurneringsordnin

gen. 

ad a) 1: Efter en kraftig diskussion om be

styrelsens forslag til § 16 blev der som 

æn·dringsforslag foreslået, at der i hesty

relsens forslag indføjes, at valget af ud

tagelseskomiteen skulle godkendes af re

præsen lan !skabsmødet. 

Bestyrelsen modtog dette ændringsforslag. 

Ved afstemning stemte 4 7 mod forslaget og 

33 for forslaget. 

ad a) 2: Forslaget godkendtes eenstemmigt. 

ad b) : Forslaget forelå til diskussion. En 

rundspørge hlandt klubberne i 1. division 

viste, at kun A.B. og Hjørring stemte for 

1 hold pr. kvartleg, medens de øvrige 7 

klubber stemte for 1 hold pr. halvleg. 

5. Valg af bestyrelse:

På valg var J. Hørslev Nielsen (næstformand),

Leo Clasen (kasserer) og Rotvitt Pedersen.

S. 0. Petersen blev foreslået som næstfor

mand.

Ved afstemning stemte 63 for J. Hørslev Niel

sen og 16 for S. 0. Petersen, medens 2 stem

mer var ugyldige.

Leo Clasen og Rotvilt Pedersen blev genvalgt.

G. Val{! af 1wwlør- og orde11sudvalg:

På valg var Knud Nielsen.

Da Palle Christensen ikke kunne modtage gen

valg, valgtes Knud Nielsen til formand for ud

valget, medens E. H�,Jdstrup valgtes til med

lem.

7. F al_q af udtagelseskomite:

På valg var Henry N'ielsen, Chr. :\forilcl og 

Knud Luclvigsen.

Nordkredsen genvalgte Henr�· Xielsen, og Øst

kredsen genvalgte Knud Lud\"igsen. Sydkred

sen nyvalgte Helge Petersen, Odense.

8. Valg uf 11n{Jdoms11dvalg:

På valg var Henry Buus, K. B. Rieck og Aage

Rasmussen.

K. B. Rieck kunne ik,ke modtage genvalg.

Henry Buus og Aage Rasmussen genvalgtes.

Østkredsen nyvalgte Helmer Hansen, Ring

sted som kredsens repræsentant.

9. Valg af Revisorer:

a): Til Dansk Cricket-Forbund: På valg var

Torben Andersen og Aage Moth samt Mo

gens Nielsen som suppleant. 

Alle hlev gen valgt. 

h): Til Dansk Cricket Fond: På valg var S. 

Kørgaard og J. Warrer. 

Begge blev genvalgt. 

10. Faslsællelse af sled for næste års repræsen

lanlskabs111øde:

Til mødested valgtes København med 20 stem

mer, medens Herning fik 19, .'.\!borg 19, Oden

se 15 og Aarhus 10.

11. Eve11/uell:

Der fandt ingen Yedtagelser sled under delle

punkt.

J. Finnich

(dirige:1t) 

C. F eng-H anse11

(sekr.) 

ved at indmelde passive medlemmer og 

tegne abonnenter på bladet! 
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l\Jyf f'ra 
Alle l'rir-kdenlhusiaslt'r verden over retter i 

denne sommer ø.inent• mod England, thi årets 

lesl-rnhher mod :iuslrnlierne skal finde sled på 

engelsk jord . .  -\uslralierne er allerede ankornmet 

og gået i gang med de fodwredende »øvelser«, 

kampene mod de forskellige counlies. Resullaler

nt· .af dt' førsll' af disse kampe har ikke i lige hø.i 

gr:id tjent »lhe aussies« til a·re, idl'l g�slerne end

nu ikke har Y:l'rel i stand til al legnl' sig for en 

se.ir, d:1 kampene mod v\'orceslershire, Leicesler

shire og Yorkshin· :ille endtt• uden afgørelse af 

forskelligt• :°,rsagt•r. 

Er dl'! i-kke l�·kkedes al høsll' laurha·r, er del 

imidlertid l�·kkedt•s for .-\ust1·:tliens :1nføn·r Lin 

.Johnson at falde i d�•h uni\dt· hos l'ngl,enclerne. 

I kampen mod Leiceslershire viste han efter al

mindelig engelsk opfattelse dårligt sportman

ship. da han, efll'r al v:.ertt•rne ha,·de scoret 298 

1"1111';. lod sil mandskab b:11le spilletiden ud og op

n[1 (i94 points fo1· r; g:.erdn. Hans forsv:1r t,fter 

kampen Ya1·, al lrnn mttlle søgt· :1t bringe sine 

,;pillne i den hedsl muligt· g:erdelr:ening før lest

lnrn1w1H·, sl1 111:°tllt- st·.in·nt· ko111me i ::nden nekke. 

En opf:1tlelse so111 dl'I Yar engla·nclernc d�·bt imod 

al :1kceplere. 

Man 111:°itle imidlertid kommt· l:in .Johnsons ord 

i hu, dlt-r dt·n n:eslt· kamp rnocl Yor-kshire, lwor 

::uslr:ilierne 111:Hte gin· blankt op on·rfor sammen

s:dningen: en fugtig spin-pilch plus Yorkshin:s 

lest-spinho\\·lt·:·t· v\':1rdle og Apple�·,1rd. Efter en 

lidet imponerende 120-innings :tf Yorkshire for

rn:'.tedc hek del :1uslrnlske n1anclskab kun at Sl'Ore 

94 points. John:;on, s:1rkasliske l>l't:1:erkni1:,; l;I 

miseren v:1r: ,.You can now .see how !J:,cll�- \\"l' 

lll'(•d i>atling pr:ll'tice!« 

Al' ck :1uslrai.skl' kasll-rc h:1r ing,•1; f(iort sig s:cr

ligl he111,nkt'l ucl 01·cr D:11"idso11, som s)·11t·s i sil 

livs form. Derililod t'I' der notere! l'lct'l' smukkl' 

g,erderesullalt·r, n:'.tr bortses fru Yorkshin·-kam

rw11. All-roundl'rill' .\liller og Benautl 11:1r !Jegge

s,:orel <'t'ntu1·ies, 281 og 1 (i0. Andre ct·nluric s l'r 

opni1t·t af .\[ad)on:tld (195) og Burke (12:i). mens 

Burge (99) og .-\rcht·r (88) har 1·:l'l'el lige 1·t·cl. 

Den storl' skuffelse har v,erl'l H:1n·c\" .. ,0111 p;°1 3 

innings iall h:1r scoret 1:3 poinls. 

Af resultaterne i counly-turneringen er rier kun 

grund til al me1·ne sidste :°n's mester. S111-re�·s 

svage indsats og tablt· kamp mod ;\°01·thampton

·shire. Surreys lestangreh beslt1ende af Alec Bed

ser og de :i L'er Lock, Loader og Laker kunnl' 

ikke mftll' sig med :\orlhants 2 australske Yenstre

arms slowhowlt'rc Tri!Jl' og }[:rnning.

Af cle engelskl' lt-st-kandiclatcr har Lo\\·son, 

Simpson. Wilson og Baile�· alle score! centur�·, 

men og.;{1 YOr godl' bekendt .\I. C. Co\\·cln·�- har 

gjort sig fonlel:1gtigt bemærket Yed for Kent al 

score (i7 og 5Ux mod Glmnorgan. Den unge fast

bowler Alan i\lloss understøttede sin kandidatur 

væsentligt ved et smukt bat-trick på Lord's, og 

England 
T�·son. Stath:1rn og Truernan har al mulig grnnd 

til at føle sig trnet. 

For os herhjemme er det af speciel interesse 

al folgl' Cambridge University, som til sommer 

kommer til D:inm:1rk. Cambriclge's 2 første kampe 

endte hl'gge uafgjort, mod henholds,·is Lancashire 

og Susst·x . .\[od Lancashires fremragende kastere 

Slath:1111, Tattersall og Hilton scorede åbningsgær

derne H. O'Rrien og H. Barber 107 og 58, mens 

all-rounden·n (;oonesena lavede 59 og tog 3 ga•r

cler for 7(i, og Singh tog 4 for 74. Også mod Sussex 

noteredes el t·enlur�·, nemlig til E. Dexter 118x, 

endYiclere kan nævnes Barbers ;j(j og Singhs 42 

og 33. Coonesen:1 tog :3 for 48 og 5 for 50. \'i har 

Mwnharl noget ,1t se hen til 1 

En uges Ud incl i februar måned bekendtgjorde 

dl'n auslralske udtagelseskomite, af hvilken sir 

l>onalcl Bradm:1n er medlem, navnene på de 17

spillere, cler skal repræsentere Australien i år. 

Dt·l hlt·Y følgende, der her næYnes med alder og 

�pe<'i:tlc: 

r. \\'. Johnson, anføn,r, offspinner, 37 år.

K. H. .\liller, Yiceanfører, gærdespiller og

f:1slho\\·Jer, 3fi år. 

C. R. Langley, keeper, 3(1 år.

R. H. Lindwall, fastbowler, 34 år.

n. :\. Hane�·, ga.·nlespiller, 27 år.

R. C . .  -\rt'her, ga�ntespille1· og fastbowler·, 

22 :li'. 

n. lll'n:1ucl. g:l'rdt•spiller og legspinner, 25 

:1 r.

.I. \\". Bu1·ke, :'ibningsg,l'!'despiller, 25 fll'. 

I'. ll111·gt·, g:l'rdespi]ler, 23 i lr. 

r. D. Cr:!ig, g,l'l'(lespiller. 20 fir.

\V. Cr:1\\·forc!, fastbowler, 22 år.

.\. K. D:1vidson, g:.crdespiller og venstre-

:1rms mediumkaster, 25 fll'. 

C. C . .\[d)on:tlcl, i\bningsg:erclespiller, 27 år.

I,. D . .\L,ck:ty, gærdespiller, 29 {1r.

.I. \\". Hutlierforcl, i\bningsg,erdespiller, 2(i

:'1 r. 

.I. Wilson, l'e11slrear111s spinbowler, 32 år. 

L. \" . .\Iadrlocks, keeper, 29 i\r.

Af dl' spillen·, der i 1953 repnesenterede Au

slralit•n i England, er adskillige gledet ud. Hassel!, 

.Johnston og Ring har lagt op, og i\1orris, Hole og 

de Cou1T�- har ikke fundet m'tcle for komiteens 

o.inc.

Efter cil'n ringe indsats, gærdespillerne gjorde

lil<HI cll' l'llgeiskl' fastbowlere forrige vinter, kunne 

111:1n lro, al man i Australien først og fremmest 

fr�·gll'r di.s.,e k:tstere. Delle er imidlertid ikke til

f:eldel. Fastbowlere har som hovedregel bedre 

arlwidsl'ilk:°11· på de tørre australske baner end på 

de upålidelige engelske, og australierne frygter 

nok s:°1 111egel Lock og Appleyard som de frygter 
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T�·son og Stalham. }IedPns auslralicr1w i BPnaud 
har en fø1·steklasses legspinnPr, har England ikkr 
haft en s:\dan til r:'.1dighPrl, sider F. :R. Brown spil
lede sin sidste testmatch i 1953. Det er et mærke
ligt forhold, at de to bedste legspinnere i Eng-
1:rnd i dag er indvandrere, der ikke kan spille for 
England, Dooland, der er australier, og Goone
sena, der er fra CPylon. 

Det er H-enl al notere sig, at England endnu 
ikke i dette århundrede har n1ndet tre rubbe1·e 
i træk mod Australien. Da England som bekendt 
hur vundet de to sidste, vil det altså eventuelt 
kunne lykkes nu. Engluncl har stadig et åbnings
problem, selv om det blivpr mere og mere sand
synligt, at det bliver Close og Richardson, der skal 
mode :\iillers, Lindwalls og Archers swingbolde. 
I Compton, Cowdrey og :Via�· har England 3 solide 
gærdespillere, og Evans må stadig hPtragtes :som 
keeper af særkl;1sse. 

Australiernes :� første kampe i England fik et 
111æ1,keligt forløb. Den første bragte dem en kæm
pesejr over ,vorcestershire. Benaud ,·isle sin styr
ke som gærdespiller ved at score 160. Den IHC'Sle 
kamp, mod Leicestershire, fik el for publikum 
meget utilfredsstillende forløb, idel australierne 
undlod at lukke deres første innings og i stedet 
tog den g,.crdelræning, de kunne få. :\Iiller scorede 
281 not out. Tredie gang kom turisterne ned på 
jorden, da Yorkshire tog hele holdet for 94. Det 
var spinhowlerne \Vardle og .\pple�·arrl, dPr ord
nedt• paragrafferne. 

Den forløbne vinter har været rig på inlerna
lionalp begivenhPrler. England har haft et ungt 
hold i P:1rkistan, hvor holdet har spillet 4 uoffi
cielle testmatcher. Parkistan vandt 2, England 1, 
medens 1 blev uafgjort. Riehardson og Close viste 
god form som åhningsgænlt'r, medpns Lock og 
Moss han.le succes som kastere. 

I den anden af testmatcherne salte Parkistans 
20-årige i1b11i11gsgrerde Hanif :Vlolrnmmed en re
kord, som vist ingen bryder sig om al slå. Han
var ,·ed gærdet i 10½ time for at score 142 points.
Det log ham 525 minutter at nå sit cenlury, og
det er det langsomste førsteklasses cenlury, der
nogensinde er registreret. Hanif hanle selv den
gamle i·ekord !

Xew Zeeland har haft sit testhold i Indien og 
Pakistan og spillet 3 testmatcher i Pakistan og 5 
mod Indien. Disse kampe har været rige på usæd
v:rnlige begivenheder. Inderne :\fankad og Roy 
satte 11�· ver<lensrekorcl for første g:crde med 413 
points. Den gamle 1·ekord hanle Hutton og ,vash
brook med 359, sat i .Johannesburg i 1948-49. 

Den tredie kamp mellem �ew Zealand og Indi
en fik et helt us,edrnnligt forløb. Alle de optræ
dende gærdespillere scorede i denne kamp over 
100 points i gennemsnit. ;\/ew Zealand lukkede 
sin første innirigs med 450 for 2 gærder, lworef
ter Indien lukkede sin merl 531 for 7. Herefter 
fik Xew Zt•alancl 112 for 1 gærde. Det giver ialt 
1093 points for 10 g,erdefolrl. 

T den anden m:dch 111ocl Pakistan faldt Pakistans 
fi. g:crde i forsle innings ,·ed 111 points. I de 
fleste kampe ville man vel mene, al en siidan in
nings ikkP kunne bli,·e s:cdig stor. Pakistans 7. 
g:crde faldt imidlertid først ved 419, og totalen 
blev 5fil. Tmtiaz Ahmed scorede som 8. mand 
209! 

Pakistan og l11dit•11 v:111dl hver 2 kampe, medens 
resten h!L-v uafgjort. 

Senere p[1 s:esonPn ,·ar \'pstindien i New Zea
land og spillede 4 lt'stmatcher. Vestindien vandt de 
tre første, 111erle11s Xe\\· Zealand vandt den sidste. 
Af Vestindiens 3 heromle \,V'er deltog kun ':\'eekes, 
medens \\'orn·ll og \V:ikott var forhindret. \Vee
kes holdt Pl g:ndege1111e111snit på 8:3,fi0. 

Sidst på vi 11 IP ren re,islt' et privat engelsk hold, 
samlet af journalisten E. \V. Swanlon, til Vesl
indien. For os hPr i Da111i1:1rk har det særlig inter
esse, at Co\\·dn!�· ,·ar holdets :111fører, medens to 
af dettt· [irs C:unbridgespillcre, Singh og Coone
sena, ,·ar deltagere p:'1 luren. Af de 78 vestindiske 
g:cnler, der hil·,· t·rohrl'i, log T�·son og Goonesena 
hvPr 2fi. T,·sons kostede 15,fi5 medens Coonese
nas kostede 25,58. For T�·son bod turen p[1 den 
o,·e1-raskt'ise, at en spiller på Bermudaoerne slog 
2 seksere på 2 af 3 p:'1 hinanden følgende holde 
fra Tyson. T�•son p[1stod bagefter, at det kun en 
gang tidligPre var h,endt ham, al rier Yar scoret 
en sekser p[1 hans kastning. 

.\f andre hesy11Clt•rligt· hændelser i vintt•rens 
kampe kan n:en1es, al Lock i en kamp i :Karachi 
kastede 104 holde, for det første points blev sco
ret p{1 hans kastning. Han ,·ar så na�r rekorden 
som muligt, idet denne l'r 105 holde uden scoring. 

I en :1f k:1mpent• i Pakistan mødte englænden1e 
en 14-årig modspiller, de1· Yisle sig at være en 
habil kaster, idt'I han tog 4 g,ercler for 63, hl'ri
blandt Clost· og \Yalkins . .Tamil er formentlig den 
yngste, der nogensinde har spillet førsteklasses 
crickE-1. 

Ht·1·111ed Pil Ink til alle, som har n.eret he
hj:l'lpPlig lllt'd, :it forbundet 1111 har fået 
samlet alle de gamle blade sammen, således 
:ti alle :irgange haves komplet. 
Imidlertid vil 

blad nr. 12 t1rg:rng 1935 og 
blad nr. :'irgang 1943 

gørl' en anden samling komplet, hvis der 
skulle v,ere nogen, som ville afse disse to 
hladt·. Bedes •,enligst sendt til min adresse 
· · p:'1 foril:'ind tak.

LEO CL.\SEX 

�',L·sby hove<lgi1 rcl en 

Odense 
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REDAKTIONEN HAR MODTAGET FØLGENDE: 

Kritik 
På D.C.F.s repræsentantskabsmøde i Odense den 18. marts 

blev de tilstedeværende repræsentanter opfordret til eventuel 

kritik i bladet »Cricket«. 

I sig selv en fortræffelig tanke. - Dog havde man helst 

den pågældende dag haft lyst til at fremføre kritik på selve 

mødet. Det' var desværre ugørligt på grund af den stærkt 

fremrykkede tid; idet der selvsagt måtte tages hensyn til de 

mange langvejs fra mødte repræsentanter. 

Skade kun. 

Thi der var flere ting, man kunne have ønsket fremlagt til 

debat. 

BI. a. bladet. 

Nu er jeg vel vidende om, at det vil være lidt mere end 

vanskeligt at klare sig i en holmgang rr:ed et blad, der har 

et redaktionsudvalg på 5 medlemmer (hvilket i praksis vil 

sige lige så mange redaktører) samt 8 faste medarbejdere. 

Jeg prøver alligevel. 

Siden 1930 da det f�rste nummer af »Kricket« - som det 

den gang hed - udkom, har jeg læst hvert eneste nummer 

af bladet, - og hver gang med glæde. Dog tør jeg ikke 

fuldtud påstå, at glæden er steget i de senere år. 

Rent ud sagt. Førhen havde vi et blad, hvor »rammen« 

muligvis ikke var hypermoderne; - men til gengæld var ind

holdet af meget h�j karat. I dag har vi et blad, hvor for

siden præges af en køn farve og et - som regel - særdeles 

glimrende billede. 

Men indholdet 1 

Ret beset får vi et blad, der er en kopi af I. divisions 

klubbernes regnskabsbøger plus et lokaltfarvet referat af sam

me kamp; samt - når redaktionen svinger sig op i de helt 

store højder - en oplysning om, at kun personer, der bærer 

navnet Morild er i stand til at spille cricket. 

Var det faktisk ikke lidt for lidt for alle de mange penge, 

der hvert år ofres på D.C.F.s officielle organ? 

Og hvor er Hyggen henne? 

Tidligere så man »Små enere« o. 1. hyggespalter, hvor hele 

landet og alle klubber blev inddraget til glæde for mange. 

Ærede mangfoldige redaktører, gå til tidligere fåtallige 

dito'er - og bliv vise! 

Selvfølgelig er jeg ganske klar over, at man får »smækket 

i synet«, at det er divisionen det gælder - det er det i fod

bold og må følgelig også være i cricket. 

Indrømmet. Såfremt det var dagspressen det drejede sig 

om, men det er det jo netop ikke. Det vi læser i »Cricket« 

har vi (takket være vor fortræffelige pressetjeneste) forlængst 

set i dagspressen. 

Såfremt »Cricket<< udkom i snesevis af tusinder af ekse'm

plarer (det gør det jo ikke - desværre) og kom rundt til 

store befolkningskredse, var spørgsmålet straks et helt andet. 

Næh, lad os få en »bred front« indenfor bladets rammer. 

Det vil dansk cricket så ganske givet være bedst tjent med. 

Og hvor er det ganske fjollet helt at være »død« i vinter

månederne, i den tid hvor vi netop har brug for impulser og 

oplysning om cricketsportens foreteelser på andre pletter af 

kloden (atter ihukommende vort gamle »Kricket«). 

Med andre ord: Lad os undtagelsesvis - gå baglæns. 

Ikke fordi jeg ønsker at gå mod udviklingen (hvilket jo 

altid er tåbeligt). 

Men - jeg ønsker vor gode gamle »Kricket« igen!!! 

Og det er der adskillige andre end jeg, der gør. 

Protester imødeses. - Men sikkert kun fra I. divisions

klubber. 

Mere kritik. (Vrøvl vil nogle nok mene). Man har indenfor 

D.C.F. en glimrende håndbog, der hedder »Love og reglemen

ter m. v.«, denne bog får hvert medlem af forbundet og kan 

iøvrigt købes af liebhavere for en pris af kr. 3,00. 

Alt er for såvidt såre godt. Og dog. Det relativt skøre 

bind (omslag) bliver ret hurtigt slidt og trænger til forny

else, i modsætning til indholdet, der stedse er intakt. Så er 

det man bliver en smule irriteret, - nej, egentligt ikke irri-

teret, nærmere bedrll)vet, når man på en forespørgsel til vor 

ellers fortræffelige kasserer, Leo Clasen, om eventuelt køb af 

et løst bind til disse mange nødvendige papirer, får det svar: 

»Du kan bare købe et eksemplar mere!« 

Hvor er det fuldkomment idiotisk (undskyld udtrykket!), 

at man skal købe endnu mere papir, end man har i forvejen 

- og tilmed noget man overhovedet ikke har brug for. 

Kan der ikke købes et sådant bind (omslag) - der, som 

ovenfor påpeget, stærkt trænger til fornyelse, uden man sam

tidig tvinges til at købe en samling papir, man dels ikke 

har brug for og dels har i forvejen, nærmer sig det tidspunkt, 

hvor man spørger sig selv: »Har du råd til at ofre de 3 kr. 

for hele balladen. 

Eller har du råd til at sige, at D.C.F. er usmidig? 

Jeg har råd til det sidste - - og i øvrigt også det første. 

Men samtidig føler man trang til at sige »hør« til de for-

nuftige mennesker, der siger: »Dette er fuldkommen latterligt!« 

Bortset derfra, er det så D.F.C. værdigt? 

Burde der il,l)vrigt ikke overvejes en anden form for for

retningsorden ved D.C.F.s repræsentantskabsmøder, så der blev 

tid til drøftelse af alle problemer? 

Med hilsen Kaj Andersen. 

Nakskov. 
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14-15/(i

rn-17/G 

18-19/G

20-21/(i

23-24/(i

25-2fi/6

28-29/6

30/(i-1/7 

30/(i-1/7 

3/7 

5/7 

7-8/7

9-10/7

14-15/7

18-19/7

21-22/7

28-29/7

31/7-1/8

Herning--Queens College C. C. 

(Cambridge). 

Holstebro-()ueens College C. C. 

(Cambridge). 

Aa. B.-Queens College C. C. 

(Cambridge). 

H.iørring-Queens College C.C.

(Cambridge).

Ringsted-Oriel College C. C.

(Oxford).

Sorø-Oriel College C. C. (Ox-

ford).

Soranerne-Oriel College C. C.

(Oxford).

Roskilde-Oriel College C. C.

(Oxford).

Horsens-Magdalen College C. C.

(Oxford).

Ballerup-N[agdalen College C.C.

(Oxford).

Arnbassadors XI-Magdalen Col

lege C. C. (Oxford).

Esbjerg-:Vlagdalen College C. C.

(Oxford).

Silkeborg-Magdalen College C.

C. (Oxford).

Vest-Cambridge U. C.C. i Skan

derborg.

Odensestævnet-Cambridge U. C.

C. 

A.B.-Cambridge U. C. C.

Danmark-Holland i Hjørri,,g.

Det københavnske Stævne-N. C.

B. XL

Desuden englandstur 20/6-4/7. 



1956 CRICKET 7 

En oplevelse ngere 
I den kamp som et dansk crickethold spillede 

mod Flamingo's i forbindelse med landskampen 

mod Holland lukkede den hollandske anfører den 

anden dag umiddelbart før frokost for tabet af 

9 gærder til trods for, at klubben var 35 points 

b:1gud. 

Frokosten n1r ,·el OYerstået, og som dansk 

markresel'\'e regnede jeg med al skulle slappe af 

og nyde spillet fra tilskuerpladserne. 

Det skulle imidlertid gå anderledes. På grund 

af særlige omstæn,digheder bad hollænderne os 

om al hjælpe dem med en markreserve, og hvad 

var mere naturligt, end al vor reser\'e gik i mar

ken som elvte mand. 

Det ble\' en oplevelse! Jeg har altid nydt at 

spille i marken, men denne hah·leg nød jeg mere 

end nogen sinde tidligere. 

Ople,•elscn var s:01 stor. så jeg synes, at den bør 

komme en større kreds til gode. Lad mig imidler

tid først n:evne, al »Flamingo's« er en rejseklub 

med 111edlen1111cr fra :ille klubber i Holland. Klub

ben, der har ca. 200 111edlen1111cr, spiller 20-25 

k:1mpe 0111 [1ret dels mod stærkere engelske hold 

enten i Holland eller i England og dels mod sva

gere hollandske klubber, for ;it disse kan lære 

deraf. Holdene varierer meget fra knmp til kamp, 

og del v;ir således ikke noget san1rnenspillet hokl. 

Anføreren n11· en personlighed og så langt den 

dominerende person i marken. 1-h·er gang der var 

0\'er, fik han bolden, hvorefter han konfererede 

med kasteren - aftalte den taktik, der skulle 

kastes efter i denne over, - rettede på markop

stillingen og plneerede sig endeligt i et hul, hvor

til bolden i øHigl forbavsende of!c kom. 

:V(ellem huer bold ,·ar anføreren i kontakt med 

Iwer eneste spiller i markl'n for at se efter om 

alle »stod« rigtigt og for eYl'nluelt. at flylle på 

markopstillingen. Spillerne ptt deres sirle fulgte 

hele liden nøje anføreren, således at det var let 

for lrnm med en lille diskret håndbevægelse -

et vink - al placere marken, som han ønskede 

den. Skele del en meget sjælden gang, al en spil

ler var uopmærksom, var el let håndklap tilstræk

keligt til at få vedkommende nærværende. An

føreren havde - sagt pt1 godl dansk - holdet 

i sin hule hånd. 

I det hele var del meget lettere for anføreren 

al dirigere holdet, end del normalt er for en 

dansk anfører. SpiJlernes forståelse af taktik var 

således meget større, end man kl·11<ler det hos 

danske spillere, og deres kendskab til de enkelte 

markspilleres positioner og opgaver var fuldstæn

dig. 

Og så var der ro i mnrken. Hos holl:cndl'J'lle 

\'Hl' det kun anføreren, der dirigerede; her Yar 

der ingen, som højlydt skulle give sin mening 

eller kritik til kende. Man nøjedes med at disku

tere kampens forløb, når der var faldet el gærde. 
Interessant var det også at bemærke, at appeller 

for greb først kom, når bolrlen var grebet, og 

ikke un1otivcrcl so111 ,·i s:°1 ofte hører det hcr

hje111111c, medens bolden er p:°1 ,·ej !il keeper eller 

slip. 

Sel\'c 111:trkspillct :il' den enkelte spiller ,·ar og

s:1 cl kapitel for sig. 

For del første var de alle so111 ecn koncentrere

de ,·cd h,·er eneste bold, de1· ble,· kastel, og der 

er ingen l\·i,·I u111, al delle blandt andel sk�·ldes, 

:il anføreren som mcvnl ovenfor inden hver hold 

li:1,·dc kontakt 111ecl samtlige spillere, således at 

disse aldrig fik ]O\' Lil al ,·:ere i ro og kunne 

slappe af. 

For del andel \':1r del inlcrcss,111t :1l se hol-

1:cndcrnes evne - sikkert ikke 111edfødt - til at 

gt1 ind i IJuldcns hane. Det ,·ar 111egel få bolde, 

so1n fik lov til at passere. Spilkrne reagerede 

11:ccslcn fø1· bolden var slået, idel de fulgte gærde

spillel'lles bev:cgdser og sving og deraf skønnede 

i ll\'iJ;..en retning bolden vi.Ile gå. De fleste dan

skere sætter sig først i bevægelse, når bolden er 

der eller er ved al passere, og så løber eller lun

ter de efter den i stedet for nl spurte. 

Benegelse -- her var det morsomt at bemærke, 

at så snart kasteren tog tilløb, beYrcgede outfiel

den sig indad, og alle de andre markspillere var 

på l,eerne, alle - som en flok sultne løver 

klar ti.I al kaste sig over »el evenluell bytte«. 

All i alt var der meget at lære på luren 

ikke mindst hvad anførerskab og markspil an

går. Der er for mig ingen tvivl om, at vor måske 

vigtigste opgave med hensyn til at bringe spillet 

fremad er en væsentlig forbedring af de forhold, 

jeg her har nævnt. Del er ikke alen':) nødvendigt, 

hvis vi skal kunne gøre os gældende overfor uden

landske hold, men også hvis vi skal gøre os håb 

al tiltrække større tilskuerskarer. Publikum bliver 

inleresserel, når det ser godt markspil - en kamp 

med virkeligt godt markspil kan aldrig virke ke

delig. Fremover bør det være sådan, al uden at 

være en fortrinlig markspiller kan en spiller ikke 

komme på et udvalgt hold. 

Delle var, hvad reserven fik ud af at fielde på 

den smukkeste og skønneste bane Holland. 

L. E. 0.
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Statistik på en anden 1nåde 
Statistik kan bruges, og måske ikke mindst mis

bruges, til mange ting, men lal er et 111orsornt lege

tøj, og yj har i den stille tid moret os med at lave 

nogle statistiker, so111 ,·i liåber Yil bibringe læser

ne samme fornøjelse at studere. 

En spiller betegnes ofk i almindeligt ornelom

me som all-rounder; 111en går man sidste sæsons 

statisti,ker igennem, ser man, at kun �-derst f:'.1 

b,erer denne forpligtende betegnelse rnecl en Yis 

z 

-�f. 

ALL - ROUNDERS C � 
C 0 0 

z r 

Erik Richardt, Soro ............... 11 3 340 

Leo Cl asen, 13 1 !l 13 .................. 12 (J 357 
Erik Nielsen, .\"�-købing :'li. ...... 11 1 239 
Sv. Østergård, .-\a. B. ............ 13 4 245 
Egon Jensen, B 1909 ............... 22 2 GlG 
Erik :'lladsen, .-\,1rhus . . . . . . . . . . . . . . . 13 3 243 

E . . -\brahamsen, Esbjerg 15 348 
H. Espen sen, K�ilundliorg ········· 1-l li 301 

Erik Richardt 

berettigelse. Opstiller man som betingelser, at en 

spiller skal ha,·e opnået en s,1mlet score på 200 

points med et »snit« på 20 og have taget 30 gær

der, samtidig med at man koncentrerer sig om at 

betragte 1. klasses cricket (her defineret som 1. og 

2. di,·ision), opdager man til sin forbløffelse, at

kun 8 spiJle1·e har de fornødne kYalifikationer til

at kalde sig all-rounclers.

Listen over de 8 ser herefter således ud: 

z " '-' 
:'. '-' � t " 

·;;: 
§ 

" -g C 

� r/l (/) 6 ;r: "' lJ ...l � 

115 42,50 3!l 358 9,18 33,32 

143 29,75 3-l 378 11,12 18,(i3 
(i5. 23,90 31 2:!1 7,45 1 (i,45 

71 27,22 - ') 
;)_ 570 10,9G l(i,26 

GO· 30,80 no 931 15,52 15,28 

57· 24,30 -10 551 13, 78 10,52 

7i 24,Sfi -9 
;)_ 8 lG 15,69 9,17 

87 21,50 :rn 555 14,23 7,27 

.Erik Richarclls rcsull,11 er imponerende, og det 

bel�·ser bedst den store andel, han ha\'de i Sorøs 

smukke resultater i forrige sæson. Erik �ielsens 

placering er yderst ærefulcl af en 20-årig spiller 

og giver noch·encligvis rige løfter for fremtiden. 

Det Yar måske ikke spildt ulejlighed, om UK haY

cle op1mcrksomheden hen,·endt en smule på den 

unge n�·købingcnser, han ha\'Cle i lwert fald kun

net l!a,·e fortjent en »udclannelsestur« til England 

lige sånl som mange af de til den kommende 

lur udtagne. Eilers er det cle gammelkendte na,·

ne, der går igen på listen. Bemærkelsesværdigt 

er det, at kun 3 ,tf de 8 er 1. divisionsspillere. 

Vi ,·ed alle, at Pockenrlahl og Buchwald har 

,·,"\.'ret dansk crickets største naYne gennem tider

ne, men har man ikke tit spurgt sig selv om, hvem 

cler mon har ,·æ1·et de sidste 10 eller 5 års bedste 
ga:rdespiller og kaster? Fo1· at udbedre Yort eget 

sa,·n af et tilfreclsstillencle svar på et sådant 

spørgsmål, har d sammenfattet årsstatistiken for 

de sidste 5 år (1951-55) for spillere i 1. klasses 

Cl'icket (indtil 1953 .-\-rækkerne, fra 1954 1. og 

2. di,·ision). For g,-crclespillets Yedkommencle bleY

resultatet folgende, med betingelsen mindst 30

innings og 1000 points:

Aksel :'1-Iorild hcgge1·, som del ses, beslag på en 

aldeles overlegen 1. plads, hvi.lket vel ikke kom 

særlig uventet, og han er endvidere den eneste, 

der i løbet af disse fem år har fo1·mået at score 

mere end 3000 points. Hans indsats stilles så me

get mere i relief, som hans resultater i modsæt

ning til flere af cle Ø\Tiges udelukkende e1· op

nået i kampe mod decickrede tophold. 
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GÆRDES PIL 

Aksel Morild, Hjørring ................................... . 
Ove Jensen, B. 93 ......................................... . 
Sv. E. Petersen, Hjørring ................................ . 
Leo Clasen, B 1913 ......................................... . 
Einar J{nudsen, Korsør ................................... . 
K. B. Rieck, Nykøbing F. og Køge .................... . 
Hg. Christensen, 0. B . ................................... . 
K. Bloch-Jørgensen, B 93 ................................ . 
H:.irr:v Erichsen, Nykøbing F . .......................... . 
Jørgen �forild, A:.irhus ................................... . 
Chr. ;\lforild, Fredericia og Hjørring ................. . 
Eri,k .Jensen, Skanderborg og Aarhus .............. . 
Henry Buus, Clrnng ...................................... . 
Sv. Eli asen, Horsens ...................................... . 
Henry Gade, Nykøbing M . ............................. . 
Edg. Dablin, K. B .......................................... . 
B. Pockendahl, K. B ....................................... . 
B. Lo1·entsen, Aarhus ............................... . 
Børge Madsen, Nykøbing F . ............... . 
Sv. Morild, Aa. B . .................................. . 

Lisll'n on'.r k:.islerne ser ud, som følgt•r, 111l'd 
minimumsbetingelsen 200 gærdl'r. 

KASTNING 

Th. Provis, A.B .................. . 
;vrg. Christensen, O.B .. . 
vVm. Sønde1·gaard, Hjørring .. . 
Eskild Larsen, Chang ........... . 
C. Eilerlsen, Aarhus ........... . 
Sv. Østerga:.ird, Aa.B . ........... . 
Aksel Hartm,inn, S,b,nderborg 
Karl Morild, J<.B. . ............. . 
Palle Bloch-Jorgensen, B 93 .. . 
Herluf Hansen, Horsens .. 
Hartm. Petersen, Hjø1Ting . 
Egon .Jensen, B 1909 

33(i 
216 
204 
247 
214 
249 
237 
244 
225 
254 
220 
257 

3323 
2137 
2076 
2614 
23G5 
27fi7 
2661 
2749 
2717 
3161 
2753 
3329 

9,89 
9,89 

10,18 
10,58 
11,05 
11,11 
11,23 
11,27 
12,08 
12,44 
12,51 
12,95 

Topplaceringen blandt kasterne byder heller 
ikke just på nogen sensation, idel Provis så af
gjort h::ir væ1·el det omhandlende 5-åi·s domine
rende kaste1·, og han har som den eneste passeret 
300 gærder. På 2. pladsen finder m,in derimod 
en overraskelse, Mogens Christensen, 0. B., hvis 
»snit« kun er 4/1000 ringere end A.B.erens, men
trods alt kan disse præstationer ikke sammenlig
nes, da Mogens Christensens gærder hovedsagelig
er erobret imod ringere modstandere end Provis'.

Denne statistik er imidlertid befængt med en 
beklagelig unoj:.igtighed, idet Aksel Hartmanns tal 

78 
54 
(i3 
68 
78 
8:l 
39 
49 
75 
7(i 

65 
68 
74 
77 
51 
52 
63 
68 
61 
67 

15 
8 

14 
4 
8 
8 
5 
5 

14 
13 

(i 

9 
8 
5 
4 
(i 
(i 
4 
4 

12 

3189 
1704 
175(i 
2248 
2387 
2491 
10G5 
1358 
1878 
1834 
1709 
1G85 
185G 
1999 
1301 
1247 
1555 
1735 
1539 
147!l 

182" 
252' 
109" 
18G 
13(i. 
138 
134 
131. 
JB·

91 
118 

9fi 
124 
1 Hi 
!l7 

lOG" 
122 
121 
120 
145· 

50,62 
37,04 
35,84 
35,13 
34,10 
33,21 
31,32 
30,8fi 
30,79 
29,11 
28,97 
28,5G 
28,12 
27,76 
27,68 
27,33 
27,28 
27,11 
27,00 
26,S!l 

fra 1953 ikke har kunnet fremskaffes, men de vil 
sandsynligvis ikke forrykke placeringerne i væ
sentlig grad. Yærre er dl'I, af Sv. Morild ikke er 
med på .listen, da vi savner hans tal fra 1952. 
Hos os slår han note1·et fo1· 1 !H gæ1·der for 225:l 
points, »snit« 11,61, men efter alt al domme ville 
han med 1952-tallene være at finde på statistiken. 

Den inleressantesle af alle statistiker, og den 
mange sikkert har savnet sta�rkt i bladet, er de 
bestående rekorder i dansk cricket. 

Vi hi\be1· snal'l at kunne bringe cle111 ført up-to
clall'. 

0. T.

Axel Morild 
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Landsby-cricket I England 
Forfatteren Peter Steen har været så venlig al 

tilegne »Cricket« denne crickelfortællinr,. Re

daktionen takker på det hjerteligste. 

Overalt i Danmark, hvor der blot ligger en snes 

huse nogenlunde samlet, finder man mindst eet 

sæt målstolper med mølædt grønsvær i straffe

sparkfelterne. Men jeg har endnu ikke set en cri

ckethane, hvor egnens enthusiaster kan slæhe en 

tung tromle frem og tilbage mellem gænlerne og 

få mindre hysteriske anfald ved synet af den bel

lis eller fandens mæJ.kebøtte, der uvægerligt for

vikler sig ind på den velplejede grønne løher. 

i'vlanden, der passede banen i min landsby i 

Englanrl, gjorde riet af dyb kærlighed til såvel 

græs som cricketsporten. Han var aldersrente

nyder og godt oppe i firserne, og hele hans tid 

blev forrlelt mellem dommervirksomhed og be

kæmpelsen af bellis og muldvarpeskud. Ind imel

lem tog han dog hyppige afstikkere til pub'en, 

og her vil jeg gerne understrege et vigtigt punkt 

merl hens�•n til hanens beliggenhed i landsbyen: 

Den hør anbringes s:'1 ta·t ,·ed kroen, som man 

med tilbørligt hensyn til ruder og friluftsgæster

nes flasker finder fors,·arligt. Andre kraY er der 

egentlig ikke. 

Landsby-cricket er en afgren af sporten, hvor 

de samme regler gcl'irler, men merl rlen forskel, 

at de er gjort elastiske og tilpasset lokale forhold. 

Således havrle vi el gadekær, der ragede tyve me

ter ind p{1 hanen, og da denne i forvejen ikke var 

særlig stor og slet ikke kunne flyttes væk på grund 

af puh'ens beliggenhed, ble,· man enig om, at en 

bold, der blev slået url i gadekæret, kun skulle 

gælde for tre points. ,Ian ræsonnerede, al mark

spilleren kunne tage en clu,kkert og få bolden til

veje inden for det tidsrum, der gik med al løbe 

tre gange mellem g,erderne. 

Men desværre lærte jeg først at spille cricket på 

en engelsk kostskole, hvor spillet formerle sig me

re som et ritual end som sport. Denne form for 

cricket, som i øvrigt også har sin udbredte dyr

kelse i England, stiller umenneskelige krav til 

spillernes værdige optræden og ulastelige stil. Reg

lerne er hellige som selve de ti hud, og det er 

ikke usandsynligt, at de en dag kommer til at 

erstatte dem. Dette ses tydeligt af ud tryk,ket: »/l's 

nol cricket«, som bruges i det offentlige liv til at 

stemple og fordømme enhver udåd fra rovmord til 

skanesvig. Den højtidelige andagtsfølelse, der kræ

ves over for spillet, og det, at man ved gærdet 

absolut skal spille med lodret hat, selvom man 

får bolden i maven hver eneste gang, Yirkede 

yderst hæmmende på min bevægelsesfrihed og 

spilleglæde. Det bleY kraftigt understreget, at en 

ærefuld død foran gærdet var bedre end at afvige 

fra denne ukrænkelige lov, og da jeg af ukendte 

grunde fandt det umuligt at ramme bolden med 

et lorlret bat, havde jeg egentlig kun valget mel

lem at blive kastet eller båret ud. Engang da jeg 

i desperation smækkede en fløjtende hård bold 

ud over grænsen til fire points, blev man efter 

kampen rørende enige om, at mit hold retteligen 

burde have haft fire points mindre -- hvis det 

slag skulle være cricket. 

I sæsonen bleY vi tvunget til at spille hver ene

ste dag, og således lærte jeg efterhånden at spille 

med tilbørlig stil og de ringest mulige resultater. 

Ih, hvor var det kedeligt. Et af de strengeste krav 

gik ud på, at ens udstyr skulle være ligeså blæn

dende hvidt som den bedre side af en Rinso

annonce. Den mindste grønne plet fra dagen i 

forvejen på knæ eller buksebag medførte udvis

ning og disciplinær straf. Jeg havrle allerede den

gang en ulyksalig evne til at smøre blæk over al

ting, og dette gik også ud over cricketudstyret. 

Det var håbløst, indtil jeg fandt på at dække plet

terne merl pulveriseret kridt i store mængder. Så

ledes bevægede jeg mig ulasteligt i en hvid støv

sky det første kvarter af kampen, og derefter 

kunne pletterne betragtes som nye. Det gik, men 

det var ikke cricket. 

Så skele riet engang, da jeg Yar hjemme på ferie, 

at formanden for landsbyens cricket-klub opsøgte 

mig og spurgte, om jeg kunne udfylde en ledig 

plarls p{1 holdet. »De vil erfare,« sagde han høj

tideligt, »al vor form for cricket på enkelte punk

ter afviger noget fm del, De er v11nl til.« Det var 

ikke OYerdrevet. 

Jeg mødte op med det sædvanlige pund kridt

puh·er lagt med nænsom hånrl over pletterne, 

men det ,·iste sig at Yære aldeles overflødigt. To 

af mine lnl�dspillere h:11· ganskl' ,·ist noget, der 

engang hanle været hvidt, men nu havde antaget 

en va•rdig gulnet elfenbensfarve af ælde. En af 

dem ha,·de sorte skisløYler på og ·holdt bukserne 

oppe rned et stykke flosset sejlgarn. På hovedet 

bar han en bulet tropehjelm � han var en afgået 

major fra Indien. Holdets øvrige medlemmer så 

ud, som om de endnu var på arbejdet. Landsbyens 

slagter havde ganske vist smøget ærmerne op og 

stukket det blåstribede, blodplettede forklæde ned 

i bu,kserne, præsten havde lagt sin stive flip og 

postbudet sin cykel, men stationsforstanderen var 

i hverdagsuniform med kasket såvel som falmede 

galoner, og en af farmerne havde beholdt sporer

ne på sine rirlestøvler og tog dem kun af, da dom

meren an tydede, at det var ønskværdigt. 

I et øjebliks hovmod var jeg sikker på, at jeg 

for en gangs skyld ville komme til at stråle som 

cricketspiller i denne brogede forsamling. Jeg 

hævdede skamløst, at jeg plejede at være først 

Yed gærdet. Det skulle jeg selvfølgelig også være 

nu, forsikrede slagteren, og man ventede tålmo

digt, mens jeg iførte mig mit omfattende panser. 

Min makker ved det andet gærde havde fastgjort 

en enkelt skinne med sit slips til venstre hen, 

men var ellers ubeskyttet. Modstanderne, der korn 

fra en af nabolandsbyerne, lignede os til punkt 

og prikke. De havde ganske vist ingen præst, men 
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derimod en læge, h\'ilket Yisle sig al være fornuf

tigt. 

En enorm mand med et spadeformet skæg og 

en overkrop som en øltønde tog holden og van

drede helt ud i horisonten. Da jeg omsider stod 

foran gærdet, fik jeg at vide, at det var den spade

skæggede, der skulle ,kaste. Sidste uge havde han 

snuppet fem gærder for lo points, knust tre rib

ben, en knæskal og indtil fire tænder, inden man 

i menneskehedens interesse udskiftede ham med 

en mindre mand. Nu havde man imidlertid over

vundet denne blødsødne indstilling og ventede 

sig meget af Spadeskægs præstationer den dag. 

Han begyndte al løbe ude fra horisonten, hjulpet 

afsted af en kraftig rygvind - en lille sort plet, 

voksede sig større med en foruroligende hast. 

Solen sendte sine velgørende stråler lige ind i 

mine øjne. Den spadeskæggede tordnede over mar

ken med sænket hoved og arme, der gik som loko

motivstempler. Store klumper tørv fløj op i hans 

kølvand til vor græseksperts store ærgrelse. Plud

selig ga\' Spadeskæg el vældigt hop og blev væk 

i en tåge af arme og ben. Bolden passerede med 

el arrigt pift ti meter hen over mit hoved og for

svandt for evigt et eller andet sted inde i lands

byen, Spadeskæg fik en ny hold og begyn·dle atter 

sin lange målbevidste vandring. 

»Lidt lavere,« råbte hans anfører og angav en

højde, der passede nogenlunde med mit hoved. 

Spadeskæg gryntede bekræftende. Den næste bold 

trak en klædelig midlerskilling gennem mit hår, 

og den forsvandt også inde i landsbyen. Min si

tuation var ;kritisk. Det var umuligt al se holden 

- hvis den ramte mig, Yille jeg blive dræbt på

stedet. og hvis jeg prøYecle på at forsvare mig med

mit hal, ville jeg blive grebet ud. I desperation

og dødsangst svingede jeg vildt og stilløst efter

noget, som jeg først troede var en svale, men det

var holden, jeg ramte - med et brag, der sved

helt op i skulderen. Der var ingen, der protestere

de over dette urene slag, tværtimod klappede alle

velvilligt. Det lykkedes mig Yed gennemført dår

lig form at score 37 poin Is, inden en af Spade

skægs bolde simpelthen fejede mig baglæns ind i

gærdet. Jeg klappede grønsværen, som man nu

gør for at antyde, at det er en ujævnhed, der har

været s·kyld i, al man blev kastet ud. Jeg vandre

de ud til træskuret, undskyld pavillonen, hvor

mine medspillere ventede på at komme til gærdet

- for en gangs sk�·lrl havde jeg moret mig dej

ligt.

Taktikken for vort markspil gik ud på, at man 

skiftedes til at beklæde posten, der lå nærmest 

pub'en. Når der Yar en forsagt eller forsigtig 

gærdespiller inde, en såkaldt dødprikker, kunne 

man så slikke over Yejen og forfriske sig med et 

krus øl uden at tabe spillet af syne et øjeblik, 

idet der var glashund i tinkrusene. Det var ved 

en sådan lejlighed, at vor landsbybetjent vandt be

rømmelse for snarrådighed og handlekraft. Han 

havde netop fået sit krus fyldt op, da en over

raskende hold kom se.ilende mod hans post. Den 

brave politimand styrtede uden betænkning over 

vejen, stadig med det fyldte krus i hånden. Ved 

et rent mirakel fik han den anden hånd på bolden 

og holdt den fast. Han triumferende »Hvad er 

der, dommer,« fik ruderne i pavillonen til at klir

re, og den slagne gærdespiller, som var grebet 

ud, var overbevist om, at vi støttede os til over

naturlige magter. Det ble\' senere påstået, at be

tjenten ikke havde spildt så meget som een dråbe 

øl under denne heltebedrift, men det var nu over

drevet, for da han skulle tømme sit krus i sejrs

glæde, \'ar der kun halvdelen tilbage. Krofar 

fremhæ\'ede stolt, at denne præstation var et strå

lende bevis for hans øl's opkvi;kkende egenskaber. 

Efter kampen samledes begge hold i pub'en -

for mit vedkommende var det første gang, og kro

far, der ikke måtte servere for mindreårige, så 

spørgende på landsbybetjenten, der skulle sørge 

for, at den slags love blev overholdt. Den lokale 

bobb�· kneb det ene øje i og rakle mig selv et 

krus - jeg var medlem af landsbyens elskede 

crickethold, jeg var sluppet fra min første kamp 

med liv og lemmer i behold - jeg var voksen 

nok til al rlrikke øl. Hele den sommerferie spille

de jeg for landsbyen, morede mig dejligt og nåede 

al glemme all, hvad skolen havde lært mig om, 

hvad der er cricket, og hvad der ikke e1· cricket. 

:V[cn højdepunktet af cricketnydelse nåede jeg 

trods alt på skolen. For det var skik, at skolens 

tredjehold spillede ø\'elseskam pe mod de omlig

gende landsbyer, og omsider kom turen også til 

min hjemstavn. Mil kære hold mødte op festligt 

udstyret som sa>dvanligt, og havde til min store 

fryd regnet med, at jeg ville spille for dem end

nu en gang. Jeg indhentede tilladelse og blev krid

tet i en fart. Da tredjeholdsspillerne så mig, nik

kede de triumferende til hinanden - det tegnede 

til at blive altfor nemt. De satte deres hårdeste 

kaster på mig, men det var det rene ingenting 

i sammenligning med Spadeskæg og andre af 

landsbyens stjerner. Så længe jeg spillede mit 

landsby-cricket, havde jeg kasteren i min hule 

hånd. Jeg hamrede hans holde ud i alle verdens

hjørner med de mest urene slag, der nogensinde 

var set på skolen. En af skolens trænere kom hen 

til mig og mindede mig om, at jeg trods alt stadig 

repræsenterede skolen. Han så ud, som om han 

havde grædt. Del var ikke cricket, sagde han. 

Men der log han fejl - det var landsbycricket. 

Skolens tredjehold lahte stort, og jeg overtrådte 

alle skolegrænser og reglementer ved som sædvan

lig at gå med landsbyholdet på puh bagefter. Ef

ter den dag opga\' man totalt at lære mig cricket 

- hvad kunne man også vente sig af en udlæn

ding ...

Jeg har ikke spillet siden dengang, og med min

dre der skulle blive udbredt stemning for lands

by-cricket herhjemme, kommer jeg sikkert heller 

aldrig til det. Men jeg har til og mange gange 

ønsket, al der var noget, der hed landsby-cricket 

i Danmark. 

Peter Steen. 
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Hvordan f'astholder vz ungdom1nens interesse 

for cricket 
Der har besynderligt nok dannet sig en myte retning af, 

at danske drenge ikke rigtigt skulle kunne interesseres i cric

ket. Det virker endnu mere mærkeligt, når man betænker, hvor

dan der i min barndom spilledes cricket på vi11avejene både i 

Struer, Varde og ikke mindst Hjørring, naturligvis. Det engel

ske og det danske folk er jo i høj grad beslægtede racer. og 

det skulle være mærkeligt, at det, der for det ene folk er en 

livsbetingelse, ikke skulle interessere det andet i videre grad. 

Nej, sagen t:r nok en ganske anåen. Lad os blot sige det rent 

·ud. Der har i tiden fra 1920 til i dag været gjort for lidt for 

ungdommen inden for dansk cricketsport. Endvidere bpr man 

gpre sig klart, at det koster stprre anstrenr;;else at få en rask 

idrætsindstiJlet dreng interesseret i cricket end i fodbo]d f.eks., 

simpelthen fordi cricketsporten kræver, a man er et stykke 

inde i sagerne. for det »fanger«, - men fanger det f9rst, så er 

drengen med for resten af sine levedage, - det er der talrige 

eksempler på. Og det kender vi andre også en del til, som har 

været opslugt af fodbold, men fik boldtræet i hånden nogle 

gange so:n drenge, og derefter var ;.;solgt«. Jeg har altid lovet 

mig selv, at jeg på rejse til England ville ind på We·mbley 

stadio:1 og se en cup-match i fodbold, men det blev kun cricket, 

..:ricl:ct og att::r cricket. 

Men der er .::ltid vansl:eligheder ved et pionerarbejde som 

det, der nu fremover rnil og skal gpres for at opdrage ungdom

men til cricketinttresse. (Læg mærke til den megen tale om 

atomtiden med det storre spand af fritid! Hvad skal man g�re 

ved den? Hv8.d ville det ikl:e betyde for den danske nation, 

o::i. m;in lpste problemtt gennem et stort anlagt arbejde for at 

give ungdomrnen den karakteropdragelse og den store glæde, 

som cricketsporten mere end nogen anden rummer? (For det 

gør den.)) 

Men lad os nu se på det rent praktiske: 

1. Vi gør os altsf. klart. at drengene i begyndelsen skal 

»hales<( ud til cricketaftenerne. Det er givet, og det må man 

indstille sig pa. Men det !9nner sig. De to første somre her i 

byen skulle jeg, hver gang der var træning, tale med gutterne 

om formiddagen for at sikre mig, at de kom om aftenen, og så 

kunne der endda være nogle, der blev væk. Nu i dette forår 

har bøtten vendt sig. Nu kan jeg ikke være i fred for en ret 

stor gruppe. som ustar:dselig plager for at komme ud at træne. 

Naturligvis er der nok nogle, der falder fra efterhånden. men 

en kerne er der dannet. og den kan der bygges videre på. 

2. Der skal spilles ira l9rste færd. Da vi begyndte for fem 

ar siden, før der blev klub her i byen, begik vi den fejl at ar

bejde l9s med en hel del teknik. Fplgen var, at vi kørte fast. 

Nej, drengene skal spille spi11et med a1le de fejl, der naturlig

vis kommer med det samme. Bedst er det at dele i to hold og 

anvende et par �vede kastere som »faste« bowlere (fordi der 

,ellers ødes for megen tid til ingen nytte på at stå og »se« efter 

de mange »vilde« bolde). Til at begynde med kan de ventende 

af det hold, der er ved gærdet, »se på«, men kun de to første 

aftener. Ellers må de:1 gyldne regel være, at de i ventetiden 

er »under behandling<< i den nærliggende kastegård. Den tek

niske instruktion må endelig gå efter recepten >>den lille dag

lige dosis«, men på de:1 anden side må rr.an ikke ensidig lade 

drengene beskæftige sig med een ting i en uendelighed, selv 

om man godt kan se, at det ikke rigtig er i orden endnu. 

F.eks. har jeg set trænere lade en dreng 9ve sig i »forward«

parade aften efter aften. Naturligvis bliver han ked af den 

forestilJing. 

3. De, der påtager sig ungdomsarbejdet, skal være folk, der 

er indsti11et på at passe det trofast. Det er aldeles nødvendigt, 

at drengene ved, at lederen altid er der og altid er interesse

ret, når de kommer til ham. 

4. Indprent drengene, at de aldeles ikke skal spekulere på, 

om de skal spille fodbold eller cricket, - er de interesseret 

i fodbold, skal de spille fodbold og cricket, ligesom mængder 

af idrætsmænd har gjort det og stadig gØr det. Her må der et 

samarbejde til mellem fodboldklubberne og cricketklubberne, 

således at træningsaftenerne ikke falder sammen. I forbigående 

�agt: kan der ikke gpres et eller andet, således at cricket

matcher og fodboldkampe ikke falder sammen i seniorrækkerne? 

Det er yderst uheldigt, når en spiller midt under en cricket

kamp skal afløses eller helt mangle, fordi han skal over og 

spille fodbold midt under det hele. Kan der ikke træffes en 

eller anden aftale mellem D. B. U. og Dansk Cricketforbund, 

så den kalamitet undgåes? 

5. Så er der vintertiden. I dette tidsrum skulle der gerne 

bevares en vis forbindelse med drengene. Der skal en gang 

ime11em arrangeres klubaften med en instruktiv film, og i Øv

rigt hygger man sig sammen. I februar og marts tager man en 

ugentlig aften til indend�rs træning. Her går det endda, så 

længe sagen er hel ny for drengene, men er de så nogenlunde 

kommet over begynderstadiet, så skal afvekslingens kunst be

nyttes for at holde begejstringen vågen. Der kan øves forskelli

ge ko�kurrencer, som har relation til cricketspi11ets detailler. 

f. eks. stilles en stor skydeskive op i den ene ende af salen, 

og der holdes »skyttekonkurrence« ved at »stikke« med bolden. 

Herved opnåes. at drengene lærer, hvad det vil sige at kaste 

en bold, således at man nojagtigt kan sende den derhen, hvor 

man ønsker. 

6. Endelig er det npdvendigt med forskellige »opmuntringer«. 

Præmie for den bedste mødeprocent, for den bedste gærdeind

sats i �æsonens kampe, for det bedste kasterresultat o. s. v. 

Varde i april. V. Agerschou-Andersen. 

.-\LT I 

LAMA- 1nøbler
Q<f 

LAMA - niadrasser 

S. 

le,·rn·s l'r:inko O\'l'I' 

hel<' Danmark 

Sin1onsen & Søn 
:\lohrlforretning 

\'ardr - Telrfon 340 
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Præ1niebats 
Aller i sidste sæson t•r der blevd udde.lt 3 bals 

Lil unge, talentfulde spillen:' for en fortjenstfuld 

indsats sæsonen igennem. De 2 bals t•r med sæd

vanlig velvillighed stillet til D. C. F .. , rådighed af 

firmaet M. Th. Martl·ns, mens forbundet har ud

sat det tredie. Battene tilfaldt som s,l',hanlig en 

ungsenior, en junior- og en drengespiller. 

Efte1· moden overvejelse har D. C. F. tildelt føl

gende 3 spillere hattene som både en påskønnelse 

og som en opmuntring til \derligere d�·gtig

gørelse: 

Ungsleni.or: Leif Sørensen. Kalundborg. 

.Junior: Palle Brnun, B 191:i 

Drenge: Leif Bernth, K. B. 

Dissl:' 3 ungt• spilleres fortjenester er 1uJd�·bet 

sidste nummer af bladet, hvorfor vi her nøjes 

med at lykønske dem, og hi1be at belønningen 

vil virke som en spore fremover. 

Vinderne vil af forbundet Hi mt·rmt•n· medde-

lelse angående 11dlevl0ringen af battene. 0. T.

Lovpligtig u I y kkesf<J rsik ring 
Inden turneringen 1956 begynder, har Dansk Cricket-Forbund 

fundet anledning til på ny at indskærpe, at det er nødvendigt, 
at enhver klub, der beskæftiger lønnet medhjælp eller frivillig. 
ulønnet medhjælp ved arbejde, som norma1t er lønnet, tegner 
lovpligtig ulykkesforsikring. Sker dette ikke, udsætter klubben 

sig for bi,&de samt regreskrav for event4e1lc erstatningsbeløb i 
påkommende ulykkestilfælde, ligesom det ikke på forhånd kan 
udelukkes, at et sådant ansvar kan munde ud i et personligt 
;:msvar for de enkelte bestyrelsesmedlemmer. 

Da der naturligvis skal erlægges præmie i forhold til den 
foreliggende risiko, må klubben ti1lige sørge for, at al med
hjælp opgives såvel ved forsikringens tegning. som ved den 
årlige præ_-niercgukri.:.g. der !:0'.':1 regel findtr sted for så
danne forsikringer. idet medhjælpens omfang jo ofte kan være 
stærkt skiftende. 

Man skal kort anf(Jlre, i hvilket omfang forsikringspligten 
foreligger. og hvorledes præmien i reglen vi 1 bl i ve beregnet: 

For al fast, lf)nnet medhjælp som kontorassistance, trænere 
(herunder også l'Jlnnede amatørtrænere), inkassator o. I. udreg
ner selskaberne den for hver enkelt risikokategori gældende 
tarifmæssige præmie, dog således. at der kun erlægges præmie 
for den faktiske arbejdstid (dage- eller timeantal). Arbejdstiden 
h,r derfor anslås ved tegn.ingen og derefter nøje specificeres 
ved præmiereguleringen. 

For såkaldt l<ps medhjælp, og herunder kan henregnes dom
mere, kontrol(Jlrer, assistance ved fester o. I., hvadenten der 
foreligger betaling for arbejdet eller ej, vil selskaberne sand
synligvis beregne en mindre samlet præmie efter klubbens med
lemstal. 

Det må stærkt tilrådes alle klubber. der endnu ikke har tegnet 
forsikring, snarest at gØre det. I reglen vil der kun være tale 
om en relativ ringe præmieudgift, da der som nævnt kun be
tales for den faktiske arbejdstid for den fast betalte medhjælp, 
og det er vel kun de færreste klubber, der beskæftiger medar
bejdere med fuld arbejdstid (300 dage årligt). Den løse med
hjælp, hvis arbejdstid vanskeligt lader sig udregne, præmie
beregne� som nævnt efter medlemsantal. 

Det bemærkes udtrykkeligt, at forbundet - bortset fra egne 

arrangementer - ikke er arbejdsgivere for dommerne, og at 

hver forening må have sin forsikring, selvom dommerhonoraret 

jo ol te deles al klubberne. 

Man finder det også rigtigst at gøre opmærksom på, at fri
villig arbejdskraft ved anlægning af baner e11er opførelse af 
bygninger ikke vil være medforsikret. under den såkaldte »løse 
medhjælp«, men skal forsikres til den for håndværkere eller ar
bejdere gældende præmie. selvom arbejdet er helt e11er delvis 
ulønnet. 

Til redaktionen! 
Selv om det nu snart er et stykke tid siden, vi modtog cricket

bladet for december, kan jeg alligevel ikke lade være at ud
trykke min og manges forundring over den omtale, der gives 
af oprykningskampen i København mellem B 93 og Esbjerg. 
Hvem af de ærede redaktionsmedlemmer, der er ophavsmand 
til det p2.gældende stykke, ved jeg ikke, men det synes mig, 
at det er iige som vedkommtnde gerne ønsk.er at give det ud
seende af. at det vist var noget af en fejltagelse, at det ikke 
blev B 93. der kan rykke ind i 1. division. 

Det o.ntales, at uheldige omstændigheder skulle have sat 
denne ka:np i et kedeligt relief. Hvorfor netop en sådan be
tegnelse? Mon ikke den fastlagte dato var lige så uheldig 
for Esbjerg som Ior B 93? Heller ikke Esbjerg kunne jo stille 
med deres ordinære turneringshold. Var oa:stændighederne 
mindre uheldige for Esbjerg end for B 93? 

Nar begge klubbt:r mødte med det mandskab, de var i stand 
til at stille den dag, er der vel ingen, der overværede kampen, 
der er i tvivl om, at sejren gik til den rigtige side. Med 
hensyn til kastning og især markspil lå Esbjerg betydelig over 
B 93. Hvad gærdespil let angik, viste Esbjerg måske ikke helt 
det, der var ventet, mt:!n dog nok til at lave tilstrækkelig 
points til at vinde kampen. Jeg mener ikke, at det behøver at 
fremhæves. at den uheldige dato for kampen muligvis kostede 
B 93 sejren. Dette er også helt i modstrid med, hvad f. eks. Pal
le: Bloch Jørgensen udtalte efter kampen, idet han nemlig frem
hævede, at begge hold havde været handicappet i lige høj grad. 
Med hensyn til reserver havde nemlig Esbjerg måttet lade i 
hvert fald to �å stærkt gærdespillere: som Kaj Hansen og Carl 
Emil Christiansen blive hjemme af hensyn til juniorkamp. 

Jeg synes forholdene taget i betragtning, kunne redaktionen 
godt have omtalt denne kamp pa en lidt mere heldig måde. 

Til slut. Der har ikke været nogen uoverensstemmelse mellem 
B 93 og Esbjerg om kampens afholdelse. Forbundet havde fast
lagt kampen til den 27.-28. august og kun dersom begge klubber 
ønskede at spille den 21. var dette forbundet ligegyldigt. 

Min hensigt med at fremkomme med dette er kun, at jeg ikke 
synes. at man i en turneringsoversigt beh�ver at gøre et holds 
indsats dårligere, end det er nødvendig, i hvert fald må man i 
a11e t!ltælde ikke fortælle. at det ene hold var mere uheldig 
stillet end det andet, når dette ikke er tilfældet. 

Redaktionen: 

Svend Nielsen, 
Esbjerg. 

I turncringsoversigttn i sid�te nummer har undertegnedes be
rr:ærkninger om sidste ii.r.; kvalifikationskamp mellem B 93 og 
Esbjerg-Vestjyden, af stedkommet ovenstående indignerede brev 
fra sidstnævnte klub. I dette brev forholdes det, at vi skulle 
have stillet esbjerggenserr.es sejr i et uheldigt lys. Det var 
under ingen omstændight:der meningen med de omtalte be
mærkninger, som udelukkende fremkom for at belyse det uhel
dige i, at datoen lor en så vigtig kamp ikke straks fra turne• 
ringens start var lagt fast. Og på trods af forbundsformandens 
ytring verl repræsentantskabsmødet i Odense, vil jeg stadig 
holde fast ved. at det er muligt allerede fra sæsonstarten at 
fastlægge kampdatoen, idet man blot kunne lægge den så sent, 
at der var mulighed for afvikling af eventuelle omkampe i 
intervallet mellem turneringens normale afslutningsdag og da
gen for kvalifikationskampens afvikling. 

Min betvivlelse af Esbjerg-Vestjydens muligheder for at vin
de en kamp mod et B 93-hold ved fuld styrke blev fremsat i den 
tro. at mit synspunkt var i overen�stemmelse med den alminde
lige opinion i cricketverdenen, og det vil jeg stadig mene, det 
t:r, selvom Esbjergs mening ikke er identisk med min. 

Imidlertid har undertegnede aldrig udtalt sig om, at Esbjergs 
sejr var ufortjent, idet holdet vitterligt var bedre end B 93, 
den dag kampen blev spillet. og havde fortjent at rykke op. 
Jeg er udmærket klar over. at også Esbjergs hold ikke stillede 
op ved fuld styrke, men det er dog meget tvivlsomt om Es
bjergs afbud nedsatte holdets ydeevne i samme grad som det 
var tilfældet med B 93. 

Det er imidlertid beklageligt, at artiklen har givet anledning 
til utilfredshed i Esbjerg, som ikke er misundt oprykningen og 
den fortjente sejr over B 93. 

0. T. 
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Perhaps inspired by the coming Yisit of Cam

bridge Universit�- Cricket Club to Denmark and 

the firs! »home Test« with Holland, Danish cri

cketers have been employing the winter months 

usefully in the pursuit of a new form of »cricket 

gymnastics«. 

These gymnastics have been devised by :\[r. 

Axel Bjerregaard, the Danish Sport Association's 

chief trainer, who had been responsible for the 

training of many Danish Olympic athletes, and 

resulted from talks and discussions bet,Yeen :\[r. 

Bjerregaard, Danish cricketers and Mr. J. T. Han

kinson at the Danish Sports High School at Vejle. 

The exercises have been consolidated into a 

neat little booklet, issued by the Danish Cricket 

Association, and a translation has been sent lo 

the :\L C. C. 

In the wriler's club, Akademisk Boldklub, gym

nastics have been pursuecl enthusiastically during 

the winter under the leadership of a well-known 

colleague of Mr. Bjerregaard's, Mr. Erik Hagensen. 

Many drops of honest »cricketer's sweal«, rare 

article in the cold months, have soa,ked the floor 

of our g�'m', as we performed exercises designed 

to accuslom the neck to the sicle,Yays turned po

sition, to prevent onr lower back muscles getting 

»tirecl«, to rlevelop our wrists to an unheard of

degree of strength and suppleness. With legs wide

apart we performed alternate »right knee bend«

»lefl knee bene!«, danced Russian dances, Jay 011

our backs and swung our legs ,vith lightning mo

vements over and back and round, »shadow«

bowied and batted, played »horse and rider«, and

Jay across benches swinging our bodies in alter

nately large and small circles. Trainers are a

heartless breed, at least the hest of them, and for

heartlessness. M. Hagensen must stand high 011

the list. In the »relaxing exercises« we fell to the

floor with thumps which might have done credit

to any »fallingbody« in a detective yarn. :\fr. Ha

gensen, wit-11 a certain grim lrnmour, complimen

ted us 011 our wonderful powers of relaxation.

»Not a stiff muscle anywhere,« he said, but there

were plenty the day after. The initial stiffness

soon wore off, however, and whateYer happens

this season it will not be OLII' physical condition

which is to hlarne.
TAJP 

Fra the Cricketer's Spring annua! 1956 citerer 

Yi følgende lille not i Is: 

D.-\NISH DL\RY 

In the excellent Danish magazine »Cricket« 

there is a diary printed in English. From il one 

learns thai the return »Test« match between Den

mark and Holland will this �-ear be played in 

Denmark at the end of July, and it is probable 

thai the full Cambridge side will tour Denrnark, 

also in jnly, with matches against .-\kademisk 

Boldklub ane! representatiYe sides. 

.-\ H.UIPSHIRE STORY 

:\lany �-ears ago when Lord Tennyson was cap

tain of Hampshire he made nnmerous appeals 

for bad light in a certain match. This went on 

for some minntes during which period Hamp

shire lost seYeral wickets .. -\t last Jack �ewman, 

a rare sharacter, came in to hat. When he arrived 

at the crease, his captain called out: »Jack, you 

make an appeal against tl1e light. l've been doing 

so for the last 20 minntes without the slightest 

success.« 

Newmans instanl and telling reply ,yas: »T can 

hear �-ou m�- Lord, but where are you?« 

OFFICIELT 

Formand: Kurt Nielsen, boks 39, Aalborg, 
tlf. Aalborg 7259. 

Næstformand: Johs. Hørsleu Ni'elsen, Østergade 
27, Aarhus, tlf. Aarhus 3 54 30. 

Kasserer: Leo Clasen, Næsbyhovedgaarden, 
Odense, tlf. Odense 7021. 

Sekretær: C. V eng-Hansen, Florensvej 3, st.
København S., træffes dgl. C. 6242.
lokal 220.

Bestyrelses- Henry Nielsen, Svanelundsvej 52,
medlemmer: Hjørring, tlf. Hjørring 1134.

Svend Nielsen, Vesterhavsgade 42,
Esbjerg, tlf. Esbjerg 4230.
Rotuitt Pedersen, Østerled 33, 1.,
Holbæk, tlf. Holbæk 1998.

-0-
Pressesekr.: Ole Thomsen, Smyrnavej 22, Kø

benhavn S. 

Propag.sekr.: Erik Hylstrup, Luzernevej 79, Kø
benhavn Vanløse, tlf. Rødovre 
2356. 

Statistiksekr.: John Larsen, Jagtvej 125, 4., Kø
benhavn �., tlf. Ta. 929 u. Post
girokonto: 94 302. 



DANSK CRICKET-FORBUNDS FORELØBIGE TURNERINGS-PROGRAM 1956 

27/5 

2/6 

I. DIVISION 

A.B.-Aarhus 
B.1909-Chang 
Aa.B.-Skanderborg 
Hjørring-Esbjerg 

-3�1 K.B.-Hjørring 
Esbjerg-Aa.B. 
Aarhus-B.1909 
Chang-A.B. 

9/6-
10/6 

16/6 

17 /6 

23/6 

-·-- ------
A.B.-Aa.B. 
B.1909-Hjørring 
Skanderborg-K.B. 
Chang-Aarh_1:1s 

K.B.:Esbjerg 
Hjørring-Chang 

---------
�I Esbjerg-Skanderborg 

2. DIV.-ØST 

Korsør-Ringsted 
B.93-Frem 
Soraner-Nykøbing F.
Kalundborg-Køge 
Sorø-Slagelse 

Frem-Korsør 
Nykøbing F.-Slagelse 
Ringsted-Soraner 
Køge-Sorø 

Sorø-Nykøbing F. 
Slagelse-Ringsted 
Køge-B.93 

Frem-Sorø 
B.93-Ringsted 
Soraner-Kalundborg 
Køge-Korsør 

Kalundborg-Nyk. F. 
Korsør-B.93 

2. DIV.-VEST 

Kerteminde-Silkeborg 
Horsens-Fredericia 
Holstebro-B.1913 
Nykøbing M.-O.B. 

B.1913-O.B. 
Silkeborg-Horsens 
Ho 1 ste bro-Fredericia 

KREDS 21 

Ballerup-Schneekl. 
Nakskov-K.B. II 
Næstved-Roskilde 

A.C.C.-Ballerup 
A.B. II-Nakskov 
Schneekl.-Næstved 
Roskilde-Brønshøj 

Fredericia-Nyk. M. I Næstved-Nakskov 
K.B. II-A.B. II 

O.B.-Silkeborg 
Nyk. M.-Kerteminde 

Kerteminde-B.1913 
Fredericia-Si I keborg 
Horsens-Holstebro 

Balleru-p-Næstved 
A.C.C.-A.B. II 
Brønshøj-K.B. II

K.B. II-Schneekl. 
Nakskov-Ballerup 
Roskilde-A.C.C. 

1/7 =F�r_e_m_-�K=ø-
.,

-_ .
------11 0 � B .--H o 1 ste bro 

Kalundborg-$ lagelse 
A.C.C.-Nakskov 
A.B. Il-Næstved 
K.B. II-Ballerup 

8/7 

·15/7-

22/7 

28/7 

29/7 

4/8 

5/8 
.. 

11/8-
12/8 

Ringsted-Sorø 
K.B.-B.1909 Soraner-B�3 ·--
Aarhus-Skanderborg Nykøbing F.-Korsør 
Chang-Aa.B. Slagelse-Kø·ge 
Hjørring-A.B. Ringsted-Frem 
A.B.-K.B. Frem-Soraner 

B.93-Nykøbing F. 
__________ 1 Korsør-Kalundborg 

Sorø-B.93 
Slagelse-Soraner 
Ringsted-Kalundborg 

B.1909-EsbJerg 
Aarhus-K. B. 
Skanderborg-Chang 
Aa.B.-Hjørrin?: -----·-----! Køge-Nykøbing F. 

A.B.-Skanderborg 
K.B.-Chang 
Esbjerg-Aarhus 
Aa.B.-B.1909 

Esbjerg-A.B. 
Skanderborg-B.1909 
Aa.B.-K.B. 
Hjørring-Aarhus 

B.93-Slagelse 
Soraner-Korsljttr 
Kalundborg-Sorø 
Nykøbing F.-Frem 
Ringsted-Køge 

----

Frem-Kalundborg 
Sorø-Soraner 
SI age Ise-Korsør 

19/8- - -, B.l909-A.B. Kalundborg-B.93 

26/8 

Aarhus-Aa.B. Korsør-Sorø 
Skanderborg-Hjørring Nykøbing F.-Ringsted 
Chang-Esbjerg Slagelse-Frem 

Køge-Soraner 
- -- - -- --

Kerteminde-Fr.cia 
B.1913-Horsens 
Silkeborg-Nyk. M. 

Fredericia-B.1913 
Holstebro-Silkeborg 
Nykøbing M.-Horsens 
O.B.-Kerteminde 

Kertemi nde-H o Is te bro 
B.1913-Nykøbing M. 
H orsens-O. B. 

0. B.-Fredericia 
Horsens-Kerteminde 
Silkeborg-B.1913 
Holstebro-Nyk. M. 

Se hnee k loth-Brønshøj 
-• Ballerup-A.B. Il 

Nakskov-Roskilde 
Næstved-Brønshøj 

Brønshøj-A.B. Il 
K.B. II-A.C.C. 

A.B. II-Roskilde 
Brønshøj-Ballerup 
Schneekloth-A. C.C. 

Roskilde-Schneekl. 

Ballerup-Roskilde 
Brønshøj-A. C.C. 
Schneekl.-Nakskov 
Næstved-K.B. II
A.C.C.-Næstved 
A.B. II-Schneekloth 
Nakskov-Brønshøj 
Roskilde-K.B. II

KREDS 22 

Esbjerg II-Kolding 
Varde-B.1909 IT 

KREDS 23 

-•----------

B.1909 II-B.1913 II I Skanbg. II-Randers 

Kolding-0.B-:- II
Varde-Esbjerg II 

Esbjerg ll-B.1909 II 
Kolding-B.1913 II

Herning-Olympia 
Viborg-Aarhus Il 

Aarhus II-Skanbg. II 
Grenå-Viborg 

Olympia-Grenå 
Randers-Herning 

KREDS 24 KREDS 31 

B.93 II-Schneekl. II
�N�y�k-.�M�.�I�I --A�a�.B�. =r=I -11 Hillerød-Frem II 
Tobakken-Hjørring 

Aa.B. II-Tobakken 
Hjørring II-Nyk. M. Il 

Frem II-Soraner II 

B.93 II-A.B. III 
Soraner II-Schneekl. II

A.B. III-Frem II
Aarhus 11-Ran-de_r_s_ -• =-=-----=- _-_-_-------Nyk. M. II-Tobakken 

Aa.B. Il-Hjørring TI 
Schneekl. II-Hillerød 

Esbjerg IJ-O. B. II
Varde-B.1913 II 

O.B. Il-Varde 

O.B.-II-B�1909 II 
Koldin1>:-Varde 
B.1913 Il-Esbjerg II

- 'B.1913 II-0.B. II 
B.1909 II-Kolding 

Viborg-Skanbg. I I 

Olympia-Viborg 
Herning-Grenå 

Slrnnbg. II-Hernin_g __ 
Randers-Olympia 
Grenå-Aarhus II 

Olympia-Aarhus II 
Hcrning-V!b::,rg 
Randers-Grenå 

Skanbg. Il-Olympia 

Aarhus II-Herning 
Viborg-Randers 
Grenå-Skanbg. II 

Kredska�e 

kredskampe 

Hjørring II-Tobakken 

Aa.B. II-Nyk. M. IT 

Hjørring-Aa:B. II

Hillerød-B.93 II 

Soraner Il-Hillerød 

B.93 II-Frem II 
Schneekl. II-A.B. III 

Frem II-Schneekl. II
Soraner II-B.93 Il 

Tobakken-Nyk. M. II I Hillerød-A.B. !III 

Nyk. M. II-Hjørring II 1 

Tobakken-Aa.B. II 

Kredskampe 

Kredskampe 

A.B. III-Soraner II 

KREDS 32 

Glostrup-Roskilde II 
Maribo-Køge II 

Ballerup II-Fr.sund 
Roskilde II-Maribo 

Fr.sund-Roskilde II 

Køge II-Glostrup 
Maribo-Ballerup II

Køge II-Fr.sund 

Ballerup-II-Glostrup 
Roskilde II-Køge II 

Roskilde IT-Bal.rup II 

Glostrup-Fr.sund 

Fr.sund-Maribo 

Maribo-Glostrup 

Ballerup IT-Køge II



I 

SENIOR BATS 
long og short handles 

Don Bradman, Perfect, lmperial Driver ..... . 
Don Bradman 2 Crown ............................ . 
Don Bradman. Perfect - Harrow size .. . 
Don Bradman 2 Crown - Harrow size 
Don Bradman Club - Harrow size 

kr. 97.00 
)) 60,00 

85,00 
» 53,50 
» 50.00 

BOLDE 
senior S½ oz • 
County Special Crown . 
Special County Imperial Crown 
Hard Ground 

kr. 55,00 

» 55,00 
» 47,50 

JUNIOR BATS 

Don Bradman 2 Crown, size 6 

)) Club. 6 . . . . . . . . . . . . . . .

)) Crown. » . . . . . . . . . . . . . . . . . .

)' )) Club. · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

Club. » · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

High Test (nu anerkendt af Cricketunionen 
som turneringsbold) 
Kompositionsbold 

junior 43/4 oz 

College Regulatio:1 
High Test 
Kompositionsbold 

kr. 50,00 

)) 46,50 

47,50 

)) 45,00 

' 40,00 

» 30,00 
» 5,00 

kr. 30,00 
» 29,00 

4,00 

HANDSKER OG SKINNER 

Polstrede kr. 
Senior, skind m/ gummipigge » 
Senior, homuld m/ gummipigge » 

33,00 junior kr. 27,00 
29.00 » » 27,00 
25.00 » 20.00 

Keeperhandsker (T. G. Evans) » 102,00 
» Senior kr. 75.oo og 60,00 - jun. kr. 67.jG 

Kcep::n-kinner, senior og junior 
Sia.skinner, senior og junior 

kr. 85,00 og 80,00 
kr. 60.00 og 5 5,00 

DIVERSE 

Gærder m jernspids 

Løse overliggere pr. sæt 4 stk. 

Kænguruskind kr. 3,50 

Gummihåndtag 

Regnskabsbøger 

kr. 40.00 

4.50 

)) 6,50 

)) 1.75 

)) 6,00 

Skridtbeskytter m aftagelig skal . 
» almindelig model 

keepermodel 

kr. 15,00 
» 22,50 
» 36,00 

Crickethuer, dansk fabrikat, i klubfarver kr. 16.50 netto 

Prima tæpper kr. 715.00 netto 

På alle KLUBORDRER gives 5 "" rabat 

AMAGERTORV 11 Central 689 og 14758 

Afleveret til postvæsenet den 26. maj 1956. Chr. Andersens bogtrykkeri, København K. 




