
Nr. 6 

4. august 1956

27. årgang

Testmatchen i Hjørring 

Fra »Dail�· Telegraph« 

Engelske instruktører 

Turneringsoversigten 

med stillingen i 1. og 

2. division

Resultatet af 3. test 

Statistik 

Resultater fra alle ræk

ker 

Ny overraskelse fm 

Englands U. K 

Sidste: England nrncll 

også den 4. test 

Vardedrenge på cri

ckettur 

U.K.-reform hårdt til

trængt

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

i København 

Velkommen til det hol

landske landshold 

Slolk O{J van Manen r;cir li/ 

uærdcl 

· UDGIVET AF• 

·DANSK·CRICKET·FORBUND·

Amagertorv 11, København K. Tlf. C. 689-14.758 



· UDGIVET AF· 

· DANSK · CRICKET · FORBUND • 

1 9 5 6 

AUG. 

No. 6 

27. ARGANG

Redaktionsudvalg: JOHN LARSEN, SIDNEY NØRGAARD (ansvarlig over for presseloven), OLE THOMSEN. 

Redakt.: Amagerbrogade 20,' Kbhvn. S. Tlf. Sundby 5058. - Eksp.: LEO CLAS EN, Næsbyhovedgården, Odense. 

TESTMATCHEN I HJØRRING 

Imponerende makkerskab 

af Vriens og Maas reddede hollænderne 

i sidste øjeblik 

LØRDAG 

Danmark tabte lodtrækningen og blev ·sendt til 

gærdet for at batte pt1 en pitch og med en out

field, der frembød muligheder for mange points. 

�år bolden først havde passeret de nærmestslå

en de markspillere, løb den let ud til en firer. 

:'lian må sige, at de danske spillere udnyttede 

denne fordel fuldt ud. De scorede de 274 points 

for tabet af alle gærder; ca. 60 points pr. time. 

Hertil kom, at det danske gærdespil var meget 

mere afpoleret og effektivt end i den sidste kamp 

mod Holland. 

De hollandske åbningskastere var til gengæld 

farligere, men stadig uden større nøjagtighed lige

som i den sidste kamp. Maas, der var ret hurtig, 

og van Staay, der kastede insvingere i en ret 

uortodoks stil. Det var på den sidstnævntes kast

ning, at Krogh Andersen blev godt grebet i leg

slip af W. van Weelde på et udmærket stød -

sort uheld i hans debutkamp. Total 2 for 1 gærde. 

Axel Morild virkede meget usikker og var un

dertiden altfor hurtig i sin bedømmelse af bol

den, med deraf påfølgende chancer i marken. 

Det endte med, at han blev grebet af Maas i fine 

leg på et halvkikset stød for 21. I mellemtiden 

spillede Erik Madsen beundringsværdigt cricket. 

Han er uden tvivl en af de mest omhyggelige 

gærdespillere i Danmark. Hans forward og back

parader er spillet med pinligt lodret bat, des

uden kan han score frit hele gærdet rundt. Til

syneladende beherskede han og Carsten Morild 

fuldstændigt kastningen før tepausen. Van Staay 

var blevet afløst af Vriens, der kastede så længe 

sidst i Haag, medens Leeftink, medium venstre

armskaster, og Villeneuve, langsom off-spinner, 

også prøvede uden den nøjagtighed, der er for

udsætningen for at opnå succes som kaster. To

tal ved tepausen 124 for 2. Efter tepausen havde 

Vriens og Villeneuve fået indstillet øjet bedre, 

kastningen virkede farligere, og Carsten Morild 

blev grebet bag gærdet for 42, medens Erik Mad

sen blev kastet ud af Vriens efter at have op

nt1et 49 med en firer, der blev snittet lige forbi 

wicketkeeperen. 153 for 4. Så kom Finnich ind, 

og han spillede dagens smukkeste innin.gs. Han 

foretrækker at score sine points i tilbagespillet, 

og fremviste mange smukke cover shots. I den 

anden ende battede Eigil Nielsen meget solidt, 

og totalen steg hurtigt. Såvel Finnich som Eigil 

Nielsen nåede 47. Ved aftenpausen var totalen 

250 for 6 gærder. Måske skulle Danmark have 

presset på for at nå totalen 300 inden aftenpau

sen, navnlig da der var flere gærder i behold. 

Alt gærdespil efter en aftenpause må spilles efter 

knald eller fald princippet; her opnåede det dan

ske hold kun 20 points yderligere i en langsom 

og kedelig halv time. 

Hollændernes markspil og indstik var særdeles 

hæderligt og van Weelde viste sig atter at være 

en fortræffelig og erfaren anfører. 

I Haag blev Axel Morild grebet på et hook 

på fine leg grænsen, i dag blev han grebet på 

halvvejen samme sted, og der var ingen mand 

bag griberen. Hollænderne tog nogle gode greb 

i outfielden, men droppede til gengæld et par 

stykker nær gærdet. 

Colthoff keepede for galleriet og blev udsat for 

svære prøvelser på legsiden på grund af medium 

pace bowlernes tendens til at bowle på legsiden; 

men han stod »prøven« fint igennem. J. H. van 
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Weelde der ret sent ble\' sat til at bowle, fik 3 

gærder for 20, men det var Vriens og \VilleneuYes 

fortjeneste, at de trods stor modgang bowlede 

igennem på et tidspunkt, lwor k,rstningen tilsyne

ladende blev fuldstændig behersket af gærdespil

lerne. Total 274 for alle gærder. 

* * * 

DANMARK 

E. Madsen, k ud, k Vriens ......... 50 gud, k M. Maas ... 22 

Krogh Andersen, gud, k v. d. Staay 1 bf, k v. d. Staay ... 8 

A. Morild, gud, k M. Maas ..... 21 k ud, k de Villeneuve 52 

C. Morild, gud, k de Villeneuve ... 42 k ud, k M. Maas ...... 11 

J. Finnich, k ud, k v. Weelde 47 bf, k Vriens 9 

E. Jensen, bf. k Vriens . 6 gud, k Vriens 5 

E. Nielsen, gud, k M. Maas 47 gud, k de Villeneuve 0 

J. Morild, not out ..................... 20 not out 20 

li Sv. E. Petersen, k ud, k v. Weelde 12 not out " 

Th. Provis, k ud, k M. Maas 0 

Han. Petersen, k ud, k V. Weelde I 

Ekstra ...... 27 Ekstra 3 

Total . .... 274 Total 141 

GÆRDERNES FALD 

2 3 4 6 7 8 g 10 

2 48 126 153 185 227 255 272 273 274 

14 40 58 92 110 110 117 

KASTNING 

0 M p G 0 M p G 

M. Maas . 21 63 3 10 2 34 2 

Van der Staay 14 5 46 8 0 46 

E. Vriens . . . .  27 8 67 2 Il 4 14 2 

N. Leeftink 4 0 

De Vi11eneuve 16 3 44 I 7 20 2 

H. J. van Weelde 10.2 5 20 3 6 24 0 

HOLLAND 

A. Schuur, gud, k C. Morild ...... 1 gud, k C. Morild 13 

H. Stolk, k ud, k Hart. Petersen" 76 not out 27 

W. C. van Manen, løbet ud ......... 16 not out 

C. de Villeneuve, gud, k Madsen 8 

W. v. Weelde, k ud, k E. Madsen 8 

R. Colthoff, gud, k C. Morild ...... 37 

N. Leeftink, b f, k Th. Provis .. . 15 

H. J. v. Weelde, bf, k H. Petersen 7 

E. W. C. Vriens, not out . .......... 41 

J. G. M. v. d. Staay, gud, k Provis 14 

M. Maas, gud, k Provis ............ 44 

Ekstra ...... 13 

Total ...... 280 

GÆRDERNES FALD 

2 3 4 5 6 7 

8 52 70 84 155 157 166 

30 

KASTNING 

0 M p G 

Th. Provis 25 10 57 3 

C. Morild 17 3 47 2 

Hartmann Petersen 17 4 77 2 

Egon Jensen .... 3 0 5 0 

Erik Madsen ......... 9 0 39 2 

E. Krogh Andersen 5 0 42 0 

Ekstra .. .... 0 

Total ...... 42 

8 9 10 

180 212 280 

0 M P G 

22 0 

20 

Der nr 75 111inutters spilletid tilbage og Stolk 

og Schuur åbnede for Holland mod pacebowler 

Pro,·is og Carsten :
V

lorild, hvoraf den sidste bow

lede med en ret anseelig fart. Tilsyneladende v:1r 

ingen af gærdespillerne i vanskeligheder, men 

Schuur ble,· grebet bag gærdet på en højtho,ppende 

bold fra Carsten :Vlorild; idet han forsøgte et stød 

til leg; men i stedet kantede holden i keeperens 

handsker. Før spillet blev standset på grund af 

dårligt l�1s fik rnn ;\'fanen tid til at demonstrere 

sin klasse med et godt hook på Provis bowling. 

SØNDAG 

Den forste time ble\' en vi1·kelig kamp mellem 

gaTdespillere og bowlere. Provis og Carsten Mo

rild angreb uophørligt, men blev mødt med virke

lig god batting af Stolk og van Manen. Der var 

længe mellem hvert points, og den første time 

nåede kun 28. Så bedømte Stolk en kort parade 

til mid wicket forkert, og van Manen blev løbet 

ud. Indtil da havde både Egon Jensen og Hart

mann Petersen bowlet nogle gode overe, og det 

\·ar lidt af en OYerraskelse, at ingen af dem igen 

bleY forsøgt før frokost. Villeneuve Yar næste 

balsmand og havde el nydeligt cut, førend han 

blev grebet i gully af Hartmann Petersen på Erik 

�Iadsens kastning. Han stak til en bold, der måske 

rejste sig lidt O\'erraskende. \V. van Weelde starte

de med at blive droppet i leg-slip, men blev kastet 

ud af Erik ;vractsen for 8. Holland var nede med 4 

grerrler for 84. I mellemtiden havde Stolk spillet 

en fin innings, meget, meget sikker i tilhagespil

let, men mere usikker når han blev tvunget frem, 

hvilken srnghed desværre ikke blev udnyttet 

af de danske kastere. Da han ha\'de nået 50 

på 2'/, time, ble\' han clroppet ved gærdet, hvor

efter han og Colthoff begyndte at angribe kast

ningen med <;å stor sukces, at totalen st·eg med 

40 points på 20 minutter. Colthoff ramte holden 

meget hårdt og havde hl. a. en sekser i point. Lidt 

senere havde han en kantet G hag over gærdet ved 

bagstopperens plads. 2 usædvanlige stød. Ved 155 

blev Stolk narret og kastet ud af en langsom hold 

fra Hartmann Petersen. Stolk havde spillet en fin 

innings og opnåede 7G. Colthoff blev grebet bag 

gærdet i et forsøg på at hooke Carsten Morild. 

Hans score (38) var meget smuk. J. H. van Weelde 

blev dømt ben for på Hartmann Petersen, men 

Leeftink reddede hollænderne fra at blive sendt 

til gærdet igen ved at score nogle smukke drives 

på Hartmann Petersens kastning, førend han blev 

dømt hen for på Provis. Den samme kaster fik 

Yan cl. Staay grebet i slip ved 212, men Vriens 

og ;\!Jaas satte som de sidste gærder totalen i vej

ret med fi8, før Maas blev grebet i slip på Provis 

for 44. Vriens fik 41 not out. Total 280. Holland 

havde vundet første halvleg med (i points. 

Finnich var en god anfører i marken, og kun 

i indstikkene lå hollænderne over de danske spil

lere. Den danske kastning var solid og på visse 

tidspunkter meget aggressiv, og kun i en meget 

kort periocle havde hollænderne let ved at score. 
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:V[en, det var mærkeligt at se så mange spillere i 

slip, medens så mange bolde lå helt ovre på leg

siden. 

Der var nu kun ca. 3 timers spilletid tilbage, 

og medmindre det danske hold faldt fuldstændig 

sammen, vnr det nu umuligt at få kampen afgjort. 

En lukning var umulig, eta Danmark ikke havde 

nogen chance for at kaste Holland ud og samtidig 

risikere et nederlag ved en for tidlig lukning. Det 

danske hold battede ikke godt, men efter forhol

dene meget passende. 

Axel Morild (52) havde et par gode hooks. Lige

ledes scorede J. Morild og Erik Madsen pænt. 

Der blev Jukket ved 141 for 7 på et sådant tids

punkt, al Holland ingen chance havde for c1t vin

de. Kampen sluttede med Holland ,·ed gærclet, 

total 42 for 1 gærde. 

Hank. 

Another Test Match 

I »Daily Telegmph« /l'a den 24. juli 1956 stod 

e/'lerfølgende lille notits, som vi brin.lJel' ordl'el 

gengiv el. 

England againsl Austrnlia at :\Ianchester will 

not be the onl,· Test mntch this \Ycek-end. J-Jollancl 

are pla,•ing Denmark in Norlh Jutland. 

Last year's match between these countrics

the1'e is one a ,·ear - ended in a draw. This 

match is being played on a matling wicket. 

Bolh the countries have learnl their cricket 

from English touring sides. I am told thai the 

Dulch have developed a slronger batting tcch

nique, but the Danes have a more sophisticated 

standard of bowling. 

Finnich, the,• say, who is likel,• to caplain the 

Danish team, is the illlage of Fernande], just as 

f'unn,· but a betler batsman. 

Tommy Provis, one of the best Danish bowlers. 

is an Englishman who sla,•ed in Denmark after 

the war. 

ENGELSKE INSTRUKTØRER 

Tre cricketklubber har i denne sæson haft for

nøjelsen af engelsk instruktion. Tre af spillerne 

fra Oriel College har været i Silkeborg, Kerte

minde saml i A.B. i København. En god ide, der 

fortjener større udbredelse. 

Dann1ark i marken med cibningsqærdel Stolk og 

/!'ediegærrlel van Manen. 
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Turneringsoversigt : 

Hjørring tog revanche og bliver nok mester igen 

I. division

Om ikke de helt store og uberegnelige oYer

raskelser indtræder i de sidste turneringsrunder, 

er Hjørring nu så godt som sikker på for 2. år i 

træk at blive danmarksmester. Halvlegsgevinsten 

mod Aa.B. gav 4 værdifulde points, som bevirke

de, at Hjørring og Aa.B. begge kom til at stå med 

et pointstab på 12 points, dog således at vendel-

points for 1. ha!Yleg n1r også lige, hn1d der var 

fornødent for :\ykøbing :\I. Holstebro ·står i bun

den stadig med et lidet flatterende O i points

kolonnen. Kun en sejr over Kerteminde i kampen 

den 5. august kan redde Holstebro fra den sidste

plads, holdet har lagt beslag på de sidste 2 år. 

boerne i tilfældet af pointslighed i den sidste ende De a jour førte stillinger 

rangeres øverst på det bedste resultat i den ind

byrdes kamp. Imicllerticl mangler begge de nord

jyske hold at spille mod Aarhus, som i sine lyseste 

øjeblikke kan være en særdeles ubehagelig mod

stander. Laver aarhusianerne ravage i disse 2 

kampe, kan A.B. udmærket godt få »slutreplik

ken«, idet studenternes tab på 16 points i nogen 

grad kan opvejes af sejren over Hjørring. Også 

denne sæsons store g·Iædelige overraskelse Skan

derborg har hidtil kun sat 16 points til, men da 

midtjyderne har så svære modstandere som Hjør

ring og A.B. tilbage, bevares denne position sik

kert ikke. 

B.1909 reddede sig med den overbevisende sejr

over Esbjerg væk fra farezonen i bunden, og det 

skal gå meget mærkeligt til, om nedryknings

spørgsmålet senere skulle blive aktuelt for fyn

boerne. Nedrykningen bliver øjensynligt først af

gjort på den sidste spilledag, hvor Esbjerg og 

Chang mødes i Aalborg. 

II. division

I 2. divisions østkreds er der stadig 4 klubber,

der har chance for at ende på førstepladsen. Kor

sør er favorit, men mister den points mod Sorø 

og Soranerne, står Nykøbing F., der er kommet 

ualmindelig stærkt på det sidste, med de mest 

fremtrædende muligheder. Bundopgøret bliver 

tættere og tættere, men efter Frems brillante ind-

1. divisioll

Hjørring 6 

Aa.B. 5 

Skanderborg 5 

A.B. 5 

Aarhus 5 

K.B. (i 

B.1909 5 

Esbjerg 5 

Chang 6 

2. division - øst

Korsør 6 

:\)·k. F. 7 

B.93 7 

Soranerne 6 

Ringsted 7 

Slagelse 6 

Sorø 6 

Kalundborg 6 

Koge 7 

i<rem 6 

sats i de nærmest foregående kampe, er holdets 2. division - vest

muligheder for at undgå de to kedelige bund

pladser mindst lige så store som Køges og Kalund

borgs. 

Nykøbing M. har uigenkaldeligt sat sig på vest

kredsens førsteplads og må kunne gå til kvalifika

tionskampen til 1. division med fremtrædende 

chancer for avancement. Horsens formåede gan

ske vist at hindre en Nykøbing M.-sejr, men de 4 

Nyk. :\I. 

Horsens 

Silkeborg 

B.1913

O.B.

Fredericia

Kerteminde

Holstebro

5 

5 

(i 

5 

5 

6 

5 

5 

4 

3 

2 

3 

2 

1 

1 

0 

0 

4 

3 

4 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

4 

3 

4 

3 

2 

1 

0 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

0 

2 

2 

3 

0 

2 

2 

3 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

2 

2 

5 

0 

1 

3 

1 

3 

2 

2 

3 

4 

4 

0 

0 

1 

1 

2 

5 

4 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

-t 36 

4 28 

8 24 

0 24 

4 20 

12 20 

4 12 

0 0 

0 0 

4 36 

12 36 

4 36 

4 28 

8 32 

4 20 

12 20 

0 14 

0 14 

4 12 

6,00 

5,60 

4,80 

4,80 

4,00 

3,33 

2,40 

0,00 

0,00 

6,00 

5,14 

5,14 

4,67 

4,57 

3,33 

3,33 

2,33 

2,00 

2,00 

4 36 7,20 

4 28 5,60 

0 32 5,33 

0 24 4,80 

4 20 4,00 

4 12 2,00 

0 8 1,60 

0 0 0,00 
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Den tredie test: 

»Good old« Washbrook fik et eventyrligt·

come-back for England 

Offentliggørelse af det engelske hold, der i 

Leeds skulle forsøge at revanchere sig overfor 

australierne for det forsmædelige nederlag i den 

anden test på Lord's, gav anledning til store di

skussioner i den engelske cricketverden. Som ven

tet måtte Watson og Graveney »lade livet«, men 

eksperimentet med at tage den 41-årige Cyril 

Washbrook, Len Huttons gamle åbningsmakker 

til nåde igen efter hele 5 års fravær fra test-cri

cket blev mødt med en sønderlemmende kritik. 

Den overraskende udtagelse begrundedes af UK, 

hvori Washbrook selv har sæde, med at hans ru

tine ville kunne få afgørende stabiliserende ind

flydelse på Englands ·svigtende gærdespil. Da 

ydermere både Oakman og lnsole blev udtaget, 

måtte fast-bowleren Statham, der ellers syntes 

i overdådig form, droppes. 

Men UK's dispositioner blev til fulde retfærdig

gjort, og Washbrooks come-back kom til at forme 

sig som et rent triumftog for den gamle kæmpe. 

I 1. innings, da situationen med 3 gærder nede 

for 17 points tegnede sig alt andet end lyst for 

England, kom han til gærdet ·sammen med an

føreren May, og de to i fællesskab vendte med en 

4. gærdestand på 187 kampen uigenkaldeligt i

Englands favør. May fik atter en gang century,

101, mod australierne, mens Washbrook til idel

sorg måtte stoppe ved 98.

I begejstringen over disse 2 uforlignelige bats

mens eminente indsats, skal man dog ikke glem

me Surrey's »spintwins« Lock og Lakers overdå

dige kastning. Den australske gærdeside kom al

drig tH orde overfor Locks og Lakers skruede 

bolde. Lakers facit blev på ialt 11 gærder for 113 

points, mens Lock nøjedes med 7 for 81. Disse re

sultater ligger helt i topklassen af, hvad engelske 

bowlere gennem tiderne har præsteret mod »the 

aussies«. 

May vandt lodtrækningen og valgte at gå til 

gærdet på en pitch, som ikke gav de australske 

spinbowlere de fordelagtigste vilkår, et faktum 

der ganske givet gav englænderne et kolossalt 

fortrin. »Mighty« Miller, helten fra sidste test, 

var ikke helt i orden, og stillede op med en ·skade, 

der forhindrede ham i at kaste. Men alligevel fik 

englænderne et voldsomt chok i starten, da Ar

cher med den mest imponerende ny-bolds-kast

ning, der er set siden Bedser forsvandt fra test

cricket, i løbet af godt en time havde de 2 åb

ningsgærder, Richardson og Cowdrey samt debu

tanten Oakman nede for blot 17 points. 

På dette kritiske tidspunkt var det, at \
V

ash

brook gjorde ·sin entre efter de mange års fraYær, 

ENGLAND 

M. C. Cowdrey, gud, k Archer ... 0 

P. E. Richardson gud, k Are her . .. 5 

A. S. Oakman, k ud, k Are her .. .. .. 4 

P. B. May, gud, k Johnson ......... 101 

C. Washbrook, bf, k Benaud ...... 98 

G. A. R. Lock, gud, k Benaud ... 21 

D. J. Insole, gud, k Benaud ...... 5 

T. E. Bailey, not out .................. 33 

T, G. Evans, k ud, k Lindwall ... 40 

J. G. Laker, k ud, k Lindwall ...... 5 

F. S. Trueman, gud, k Lindwall... 0 

Lindwall 

Are her 

Mackay 

Benaud 

Johnson 

8 17 

Ekstra ...... 13 

Total ...... 325 

GÆRDERNES FALD 

4 6 

204 226 243 248 

KASTNING 

0 M P G 

33.4 11 

50 24 

3 

9 

........ ....... 13 

67 

68 

29 

89 

59 

3 

0 

3 42 

............... 29 

AUSTRALIEN 

8 9 

301 321 325 

C. Mac Donald, gud, k Trueman... 2 k ud, k Trueman ... 6 

J. Burke, bf, k Lock .................. 41 k ud, k Laker ......... 16 

N. Harvey, gud, k Lock 11 gud, k Lock ......... 69 

P. Burge, b f, k Laker .. .. .... ....... 2 b f, k Laker ............ 5 

K. Mackay, gud, k Laker ......... 2 k ud, k Laker ......... 2 

K. Miller, k ud, k Laker .... 41 gud, k Laker ......... 26 

R. Archer, k ud, k Laker . 4 gud, k Lock 

R. Benaud, gud, k Laker ......... 30 k ud, k Laker 

L. Maddocks, gud, k Lock O b f, k Lock ............ 0 

I. Johnson, g ud, k Lock . 0 g ud, k Laker .. .. ... .. 3 

R. Lindwall, not out 0 not out .................. 0 

2 

10 

2 

40 

45 

59 

108 

Truemann 

Bailey ·········· .. ··•···
Laker · · · · · · · ·"· · · · • · · ·

Leck .... ................ 

Ekstra ...... 10 

Total ...... 143 

GÆRDERNES FALD 

6 

59 63 69 142 

120 128 136 138 

KASTNING 

0 M p G 

8 2 19 1 

7 2 15 0 

29 10 58 5 

27.1 11 41 4 

8 

143 

140 

Ekstra ...... 11 

Total ...... 140 

0 

11 

7 

143 

140 

M 

3 

2 

41.3 21 

40 23 

10 

143 

140 

p 

21 

13 

55 

40 

G 

u 

6 

og han var straks fra starten på højden af sin 

ydeen1e og vendte sammen med en strålende op

lagt '.\Iay totalt slagel. '.\fay faldt som 4. gærde, 
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da der var 240 på scoringstavlen, og alt folkets 
sympati samlede sig om Washbrook, der så ud til 
at kunne krone sit come-back med et century. 
Men heri måtte han skuffe mængden, idet han 
ved 98 dømtes ud med ben for på Benaud. 

Englands total blev ·så smuk som 325, idet Evans 
ved en strålende hitning skrabede 40 værdifulde 
points sammen, mens Bailey som sædvaniig 
fristes man til at sige - gik not out med 33. 

Australiens 1. innings startede omtrent lige så 
forrygende som Englands, idet McDonald var ude 
allerede på den sidste bold i Truemans første 
over. Kun Miller og Benaud kunn� give svar på 
Lock og Laker, og det var blot en stakket frist, 
idet Australiens score blev så beskeden som 143, 

Gærdespil 
Minimum: 4 innings 

L DIVISION 

Ole Michael sen ·····•··•························ 
Jørn Finnich ················•······"··········· 

Eigil Nielsen ... ····•··························· 

Arne Sørensen ·······················•·······"···
Børge Lorentsen ................................. 
Carsten Morild ································· 
Aksel Morild ····································

Erik Madsen .................................... 

Erik Abrahamsen .............................. 
Jørgen Morild ····················"'"''''""''' 

Egon Jens en ....... ............................... 

E. Krogh Andersen ······················· .... 

2. DIVISION ØST 

Einar Knudsen, Korsør ..................... 

B. Helmersen, Ringsted ..................... 

Erik Richardt, Sorø ····················
Elo Andersen, Korsør ························ 

K. B. Rieck, Nykøbing F. ............•..... 
Knud Jørgensen, Køge ... .................... 

Leif Sørensen, Kalundborg .................. 
Sidney Nørgaard, Soranerne ............... 

Kurt Svensson, Nykøbing F. ............... 

Bent Jørgensen, Korsør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
John Jørgensen, Soranerne ..... 

H. Sant,e, Sorø ........................ 

2. DIVISION - VEST 

Henry Gade, Nykøbing M. ············"····· 

Poul Riis, O.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Leo Cl asen, B.1913 ..................•........ 
Erik Nielsen, Nykøbing M. ............... 

P. Offersen, B.1913 ........................... 

Jørgen Lund, O.B. ........................... 
Sv. Eli asen, Horsens ....................... 

Palle Bruun, B.1913 . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jørn Høj, Horsens .............•....••.. 

N. P. Kristensen, Nykøbing M. 

Knud Petersen, Nykøbing M. 

Hg. Eli asen, Horsens 
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411 
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81 
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247 
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384 

92 

302 

173 

49 
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" "" e�" " ,,,_ 
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46'' 52,00 

93 48,11 

111 43,30 

61'' 39,00 

108'' 35,57 

163 33,79 

116 32,83 

90'' 30,81 

90 29,78 

63'' 27,56 

80 25,33 

60 25,33 

150 58,71 

198'' 57,92 

80 38,30 

70 31,75 

71'' 30,30 

70* 29,25 

84 29,00 

38'' 27,86 

66'' 27,00 

65'' 26,86 

68'-' 26,63 

!Ol'' 26,33 

114 76,00 

102* 61,75 

94 58,00 

100'' 57,75 

90 37,63 

48'' 35,67 

146 34,91 

35* 30,67 

74 27,45 

75 24,71 

32''' 24,50 

95 22,70 

og en »follow-on« var · sikr�t. I 'anden omgang 
gik det ikke sto�t bedre; da »the spiri-twins« fort
satte, hvor de havde sluppet i 1. innings. Også 
denne gang var det MiHer, der gjorde bedst mod
stand, dog smukt suppleret af Harvey, men da 
Miller ved 108 faldt som tredie gærde, grebet i 
Lakers leg-trap af Trueman, var den engelske 
sejr og udligning i rubberregnskabet en kends
gerning. De 7 sidste australske gærder formåede 
kun at forhøje totalen til 140, hvorefter den en
gelske sejr kom til at lyde på 1 halvleg og 42 
points. Englands tilsyneladende sikre sejr var 
dog lige ved at regne væ_k, idet der på trediedagen 
som følge af trøstesløst regnvejr ikke blev kastet 
en eneste bold. 

"' 

I � Kastning t: � " � 'ti 'ti t: 
Minimum: 15 gærder " 

·; ..0 

I 
� c� 

> 
::;; 

"- v·-

0 .,1 l'.l Cj� 

L DIVISION 

Wm. Søndergaard ........................... 131,1 42 214 29 7,38 

Svend Erik Petersen ........................ 67,5 15 155 19 8,16 

Thomas Provis ······················· 308,1 84 759 72 10,54 

Svend Morild ................................. 127,1 30 340 32 10,63 

Wm. Dorset ......................... 152,1 36 299 26 11,50 

Carsten Morild ·················•······· 264,0 75 705 60 11,75 

Preben Michaelsen ................. 122,0 24 296 24 12,33 

Hartmann Petersen ...................... 218,5 43 680 53 12,83 

2. DIVISION ØST 

Bent Jørgensen, Korsør . ................. 194,4 60 325 50 6,50 

Kurt Svensson, Nykøbing F. . . . . . . . . . . . . 60,0 18 I 16 17 6,82 

Palle Bloch Jørgensen, B.93 ............ 150, I 36 412 57 7,23 

Kaj Rieck, Nykøbing F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136,5 51 259 32 8,09 

Jørgen Arnsbjerg, Soranerne 96,0 25 180 21 8,57 

Knud Jørgensen, Køge ..................... 159,1 51 306 34 9,00 

A. Guldbrandsen, Korsør ............... 163,0 58 300 33 9,09 

Erik Sørensen, Slagelse .................. 177,3 48 461 50 9,22 

2. DIVISION VEST 

Erik Nielsen, Nykøbing M. .... 57,0 12 148 20 7,40 

Knud Petersen, Nykøbing M. 99,1 13 241 27 8,93 

N. P. Kristensen, Nykøbing M. 79,2 15 158 15 10,53 

Henry Gade, Nykøbing M. ............ 54,4 6 161 15 10,73 

P. Kallberg, Fredericia " ............... 99,2 22 227 21 10,81 

Mgs. Christensen, O.B. .................. 154,3 41 324 28 11,71 

Sv. Rasmussen, Silkeborg . . . . . . . . . . . . . . . 171,3 43 404 33 12,24 

Ib Hansen, B.1913 ... .................... 62,0 4 233 18 12,94 

gtøt io1r.bu11det! 
ved at indmelde passive medlemmer og 

tegne abonnenter på bladet! 
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RESULTATER 

I. division 

B.1909-Eshjerg 
22. juli 

B.1909 vandt med 8 stående gærder. B.1909 298 for 8 lukket 
(Johs. Olesen 100 not out, Egon Jensen 80, Jens Tjørnehøj 
38 not out, Anders Mose 5 for 54) og 15 for 2. ESBJERG 171 
(Erik Abrahamsen 90, Orla Biehl 27, Bent Jørgensen 6 for 61, 
Egon Jensen 3 for 70) og 138 (Erik Abrahamsen 35, N. J. 
Nielsen 28, Egon Jensen 9 for 61). 

Skanderhorg-Chang 

Skanderborg vandt med en halvleg og 9 points. SKANDER
BORG 214 for 9 lukket (Axel Hartmann 69, Arne Sørensen 
61 not out, Evald Møller 37, Eskild Larsen 3 for 60). CHANG 
78 (Henry Buus 31, Sv. Aa. Madsen 5 for 30, Henry Rasmus
sen 3 for 10) og 127 ( Eskild Larsen 29, K. J. Christensen 26, 
Axel Hartmann 5 for 73). 

Hjørring-Aa.B. 

Uafgjort. Hjørring førte efter 1 halvleg med 45 points. 
HJØRRING 194 (Krogh Andersen 60, Sv. E. Petersen 51, 
Axel Morild 30, C. Morild 3 for 78). AA.B. 149 (Bjarne Peter
sen 44, Hartmann Petersen 4 for 63, W. Søndergaard 3 for 12). 

Aarhus-K.B. 

Aarhus vandt med 4 gærder. K.B. får 4 turneringspoints for 
vunden 1. halvleg. K.B. 101 (E. Bedford 39, H. Jeppesen 32, 
K. E. Jensen 6 for 39) og 153 for 4 lukket (Eigil Nielsen 58 
not out, H. Jeppesen 47). AARHUS 37 (P. Michaelsen 7 for 
18, Fl. Larsen 3 for 19) og 219 for 6 (B. Lorentsen 108 not out, 
C. Ejlertsen 45 not out, P. Michaelsen 4 for 78). 

2. Division - øst 
22. juli 

KØGE-NYKØBING F. Nyk9bing F. vandt med 1 halvleg 
og 19 points. KØGE 40 (H. 0. Nissen 4 for 5, K. Svensson 3 
for 9) og 55 (Kaj Rieck 5 for 9, Henning Nielsen 4 for 25). 
NYKØBING F. 114 (K. B. Rieck 58, Knud Jørgensen 5 for 
23, 0. Willumsen 4 for 56). 

RINGSTED-KALUNDBORG. Ringsted vandt med 9 gærder. 
KALUNDBORG 151 (Leif Sørensen 84, Helmer Hansen 5 for 
51, Helge Hansen 3 for 60) og 78 (Helge Hansen 6 for 29, 
Helmer Hansen 4 for 37). RINGSTED 211 (Helmer Hansen 
74, Børge Helmersen 44, Axel Olesen 35, Frede Nielsen 27, C. 
A. Carlsson 4 for 40) og 30 for 1. 

SLAGELSE-SORANERNE. Uafgjort. Soranerne førte efter 
1. halvleg med 87 points. SLAGELSE 100 (Gert Hansen 50, 
S. 0. Petersen 4 for li) og 191 (B. Nielsen 38, Børge Petersen 
35, Leif Sørensen 28, J. Arnsbjerg 3 for 36). SORANERNE 187 
(F. Damkier 58 not out, S. Nørgaard 38 retirede hurt, Kaj Jør
gensen 30, Børge Petersen 4 for 52, Erik Sørensen 3 for 66) og 
31 for 4. 

SORØ-B.93. B.93 vandt med 18 points. B.93 110 (Otto Ja
cobsen 47, Erik Bille 6 for 55, Erik Richardt 3 for 40) og 
116 for 5 lukket (Otto Jacobsen 32, Ove Jensen 28 not out, 
Hans Rasmusen 28 not out, Erik Bille 4 for 36). SORØ 107 
(Erik Richardt 32, P. Bloch Jørgensen 5 for 45, Hans Rasmu
sen 5 for 53) og 101 (Ove Christiansen 41, P. Bloch Jørgensen 
7 for 54, Hans Rasmusen 3 for 46). 

2. Division - vest 
22. juli 

FREDERICIA-B.1913. B.1913 vandt med 6 gærder. FREDE
RICIA 73 (Ib Hansen 4 for 30, L. Clasen 3 for 16) og 114 
(Curt Rasmussen 39, Palle Bruun 4 for 10). B.1913 155 (Palle 
Bruun 35 not out, P. Offersen 32, Ib Nielsen 5 for 55, P. Øster
gaard 3 'or 50) og 36 for 4. 

O.B.-KERTEMINDE. O.B. vandt med 1 halvleg og 52 
points. KERTEMINDE 52 (P. Riis 6 for 9, Mogens Christen
sen 4 for 30) og 70 (S. Aa. Hansen 27, P. Riis 9 for 28). O.B. 
174 for 2 lukket (P.Riis 100 not out, Jørn Lund 48 not out). 

HOLSTEBRO-SILKEBORG. Silkeborg vandt med 3 gær
der. HOLSTEBRO 107 (Ole Hansen 35, Svend Rasmussen 6 
for 41, Ib Andersen 3 for 52) og 161 (P. Johannesen 27, K. 
Nielsen 25, Ib Andersen 5 for 74, C. Mikkelsen 3 for 16). 
SILKEBORG 210 (K. Rasmussen 73, G. Rasmussen 29, G. 
Siemsen 26, Ole Hansen 4 for 40, A. Lange 4 for 87) og 70 
for 7 (A. Lange 6 for 34 ). 

NYKØBING M.-HORSENS. Uafgjort. Nykøbing M. førte 
efter 1. halvleg med 69 points. HORSENS 182 (Jørn Høj 74, 
Hg. Eliasen 29, St. Christensen 25, N. P. Kristensen 3 for 24) 
og 96 for 5 (Sv. Eliasen 36, Hg. Eliasen 25, Erik Nielsen 4 
for 14). NYKØBING M. 251 (Henry Gade 42, Leif Kristensen 
41, Knud Pedersen 32 not out, Erik Nielsen 32, G. Rasmussen 
26, Herluf Hansen 4 for 83). 

Mellemrækkerne 
15. juli 

K.B. II-A.C.C. K.B. II vandt uden kamp 

22. juli 
NAKSKOV-ROSKILDE. Roskilde vandt med 7 gærder. 

ROSKILDE 208 for 5 lukket (Carlo Johansen 89 not out, Hel
mer Hansen 47, J. Schack 37 not out) og 34 for 3 (C. J. Hen
riksen 3 for 13). NAKSKOV 110 (C. J. Henriksen 37, Carlo 
Johansen 3 for 27, J. Schack 3 for 31) og 126 (Kaj Jensen 32, 
Carlo Johansen 5 for 51, Sv. Ottesen 3 for li). 

HERNING-VIBORG. Herning vandt med 1 halvleg og 60 
points. HERNING 135 (0. Brendstrup 56, Knud Nielsen 43, 
Fritz Jørgensen 6 for 45, H. Elsborg 3 for 63). VIBORG 32 
(B. Gøttsche 8 for 12) og 43 (B. Gøttsche 8 for 27). 
Mellemrækkerne 

RANDERS-GRENÅ. Grenå vandt med 32 points. Randers 
lår 4 turneringspoints for vunden 1. halvleg. GRENÅ 60 (Jør
gen Nielsen 7 for 25, Fr. Nielsen 3 for 9) og 116 (Johs. Knak
kergaard 36, N. Sjørup 30, K. Schiønning 25 not out, Jørgen 
Nielsen 5 for 48, Fr. Nielsen 4 for 35). RANDERS 80 (Hg. 
Jensen 39, K. Schiønning 4 for 15, Johs. Knakkergaard 4 for 
23) og 64 (Johs. Knakkergaard 6 for 32, 0. Løgstrup 3 for 
34 ). 

HJØRRING II-AA.B. II. Uafgjort. Aa.B. II førte efter 1. 

halvleg med 57 points. AA.B. II 165 (C. Hansen 81 not out, 
I. Nielsen 33, A. Grønhøj 3 for 4, U. Hansen 3 for 42) og 104 
(U. Hansen 4 for 44, Aa. Heilesen 3 for 15). HJØRRING II 
108 (Aa. Heilesen 33, Kj. Bache 5 for 59, C. Hansen 4 for 31) 
og 141 for 9 (P. Bundgaard 38, Ø. Asbjørn 26, C. Hansen 5 
for 56). 

29. juli 
SCHNEEKLOTH-A.C.C. Schneekloth vandt med 81 points. 

A.C.C. lår 4 turneringspoints for vunden 1. halvleg. SCHNEE
KLOTH 75 (Arnold Larsen 5 for 29, Arne Hald 4 for 24) og
171 for 6 lukket (Tage Jarlbo 54, Bent Mortensen 36). A.C.C. 
92 (Jørgen Nielsen 6 for 24, Rino Lange 3 for 34) og 73 (Jør
gen Nielsen 7 for 27). 
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A. Rækkerne 

15. juli 

BALLERUP II-GLOSTRUP. Glostrup vandt med 1 halvleg 
og 25 points. BALLERUP II 45 (Carl Petersen 6 for 23, Knud 
Andersen 4 for 20) og 34 (W. Ltichow 6 for 23, Knud Andersen 
4 for 6). GLOSTRUP 104 (H. Roed 49, W. Lilchow 29, T.
Sanemann 6 for 20, J. Bell 3 for 46). 

28. juli 

ROSKILDE II-BALLERUP II. Roskilde II vandt uden 
kamp. 

28. juli 

SCHNEEKLOTH II-A.B. III. A.B.III vandt med 1 halvleg 
og 11 points. SCHNEEKLOTH II 40 (Dennis Petersen 6 for 20) 
og 23 (Peter Germer 4 for 10). A.B. III 74 (Stefan Hoffmann 
27, Torben Jensen 6 for 18, Mgs. Ladegaard 3 for 8). 

B.93 II-FREM II. Frem Il vandt med 10 stående gærder. 
B.93 II 61 (Bent Christiansen 27, Palle Filssel 7 for 31) og 43 
(Palle Filssel 5 for 18, Bent Madsen 4 for 25). FREM II 94 
(Bent Madsen 35, Finn Jacobsen 5 for 33) og 28 for 0. 

29. juli 

GLOSTRUP-FREDERIKSSUND. Glostrup vandt med 1 
halvleg og 64 points. GLOSTRUP 137 (G. Hilckelkamp 59, E. 
Christensen 4 for 60, F. Andersen 4 for 76). FREDERIKS
SUND 30 (G. Hilckelkamp 6 for 10, K. Andersen 4 for 20) og 
43 (G. Hilckelkamp 5 for 15, C. Pedersen 3 for 5). 

J uniorrækkerne 
15. juli 

HOLSTEBRO-HORSENS. Holstebro vandt med 5 gærder. 
HORSENS 50 (Ole Hansen 7 for 13, E. Dupont 3 for 22) og 
57 (Ole Hansen 5 for 19, John Jespersen 3 for 11). HOLSTE
BRO 61 (E. Nielsen 5 for 16, Ole H. Nielsen 3 for 44) og 52 
for 4 (Ole Hansen 42). 

CHANG-NYKØBING M. Nykøbing M. vandt med 1 halv
leg og 114 points. NYKØBING M. 179 for 5 lukket (Jørgen 
Thomsen 64, Ove Sørensen 39, Otto Gade 26). CHANG 38 
(Ove Sørensen 5 for 15, Otto Gade 4 for 19) og 27 (Otto Gade 
5 for 12, Ove Sørensen 5 for 14). 

23. og 25. juli 

AA.B.-CHANG. Aa.B. vandt med 10 stående gærder. AA.B. 
163 (Bjarne Petersen 57, Klaus Buus 4 for 55, Chr. Christen
sen 3 for 43, Bjarne Holtegaard 3 for 45) og I for 0. CHANG 
54 (Bjarne Petersen 6 for 30) og 109 (Bjarne Holtegaard 33, 
Kaj Bech 30). 

Privatkampe 
28. juli 

ROSKILDE II-BALLERUP II. Roskilde II vandt med 18 
points. BALLERUP II 85 (H. A. G. Nielsen 5 for 38, G. Fut
trup 5 for 42) og 51 (G. Futtrup 5 for 21, H. A. G. Nielsen 5 
for 23). ROSKILDE II 52 (Erik Nielsen 6 for 24, T. Sanne
mann 3 for 24) og 102 (H. A. G. Nielsen 37 retired not hurt, 
T. Sannemann 4 for 16). 

Ny overraskelse fra 

Englands UK 
Efter sukcessen med Washbrooks come-back i 

den 3. test i Leecls, har den engelske udtagelses

komite åbenbart fået blod på tanden, i hvert fald 

har man atter Lil den 4. testmatch på Ole! Trafforel 

i Manchester gravet en af de »gamle« kæmper, 

den nu 27-årige præst Shepparcl fra Sussex, frem. 

Det er så meget mere overraskende, som Shepparcl 

kun har deltaget i 4 førsteklasses innings i inde

værende sæson. Shepparcl trak sig faktisk tilbage 

fra 1. klasses cricket i 1953, og spiller nu kun 

lejlighedsvis kampe for Sussex. Han har ialt del

taget i fi tests, hvoraf han var captain i 2. ,vash

brooks udtagelse kunne dog forklares med hans 

rutine og til stadighed værcliftilcle gærdeindsats 

for Lancashire, mens det for Sheppards vedkom

mende ligger sådan, al han egentlig må betragtes 

som en hatsman uden den fornødne træning til en 

test-match, selvom også han har gjort en værdi

fuld indsats i sine 4 hidtidige innings i år, mest 

imponerede vel nok de 97 mod australierne. 

Fra sidste test droppedes frc1 starten Oakman, 

Trnernan og Insole, mens foruden Sheppard Gra

veney og Statham alter fandt nåde for UK's øjne. 

Imidlertid kom Graveney, der ellers har scoret 

masser af points i den sidste tid, til skade med 

den ene hånd i en counlymatch og måtte melde 

afbud, hvorefter Oakman fik en ny chance efter 

sin mindre vellykkede debut, m[1ske nærmest un

der den betragtning, at han i en nørlssituation \'il 

være en særdeles anvendelig off-spin-bowler. Det 

Yar så sm[1t ventet, at det unge åbningspar Bi

charrlson-Cowclrey var blevet skilt, og vVharton 

havde fået sin chance, men man enedes om al 

give Richardson-Cowclrey en ny chance. Også 

Compton, den genopstandne, har utvi\"lsomt efter 

sit smukke centur�, for nylig været på tale, men 

til den 5. test på »the Oval« anses han for si,kker 

på holdet efter at have fået mere kamptræning, 

lidt inkonsekvent måske efter dispositionen mccl 

Sheppard. 

Englands hold har derefter følgende udseende: 

May, Richardson, Cowclrey, Baile�', Oakrnan, 

Evans, Laker, Lock og Statham. 

Også riet australske holds udtagelse bød p{1 en 

enkelt ændring, idet I. Craig fik chancen i stedet 

for P. Burge. Wicketkeeper Langley blev mod for

ventning ikke kl:tr, og Madrlocks vil titter \"::Crc 

bag ga·rclet i Manchester. 

Australierne stiller således op: 

Johnson, :vracDonalcl, Burke, Harve�·, Miller, 

Craig, Archer, Benaud, iVladdocks, : V[ackay og 

Lindwall. 

Sidste: England vandt den 4. test 

Med en halvleg og 170 points vandt England 

den 4. test meget overlegent og fører nu med 2-1 

(1 test er endt uafgjort). Laker leverede alle ti-

ders mest fantastiske kasterpræstation. Han tog 

9 gærder i første halvleg og 10 i anden. Kærrnere 

i næste nummer af blarlet. 
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VARDEDRENGENE PA CRICKETTUR 

til Fyn og 

So:n vist tidligere omtalt dyrkes drengecricket i Varde i 

fællesskab mellem skole og klub. Det er for dyrt for en ny 

klub med en ungdomsafdeling efter de almindelige linjer. Sko

len indbyder derfor til cricketundervisning som fritidsbeskæfti

gelse to aftener om ugen. Derved fås stadion gratis. Klubbens 

instruktører er så flinke af ren og skær idealisme at komme og 

medvirke ved undervisningen, og det kan skolemyndighederne 

kun se på med taknemmelighed. Rekvisitter stilles til rådighed 

af skolebudgettet. 

Så længe det ikke er muligt at anmelde drengene til en kreds 

(rejserne vil blive for lange og dyre), er der proble'm med at 

skaffe drengene kampe. Esbjerg har jo været den eneste mulig

hed, når undtages en elskværdig anstrengelse ud over det al

mindelige fra Silkeborgs side, der var her Grundlovsdag med 

et hold drenge. 

I erkendelse heraf arrangeredes en sommertur i år, hvor man 

i Odense, Slagelse og Ringsted fandt flinke og gæstfri værter, 

der ville tage imod vore cricketdrenge, ialt 13 i alderen 14-16. 

(Der findes desuden et hold af begyndere i alderen 12-14). 

Det var jo med spænding i sind, at undertegnede og former 

Poul Hansen drog af sted. Var det mon ikke et for voveligt 

eksperiment? Kunne et hold skoledrenge, der til daglig ikke 

havde lejlighed til at erhverve sig nogen kamprutine, blive 

andet end til nar? Og hvis dette blev tilfældet, hvordan ville 

det så blive muligt at få dem >>op af dalen«, når de kom hjem 

i hverdagen? 

Rejsen var anlagt sådan, at man spillede hveranden dag 

og ind i·mellem puttede de turistglæder, man syntes passede 

til vejret og interessen. I Odense havde således turistforenin

gen æren af en vellykket rundfart, friluftsbadet, Tivoli, Zoolo

gisk Have, sejlture på åen var andre attraktioner. I Slagelse 

blev Trelleborg genstand for en særlig bustur, der endte med 

en forfriskende dukkert i Storebælt i et vejr, der i �vrigt ikke 

indbød til længere ophold ved stranden. 

Vi mindes med glæde de fortræffelige vandrehjem med glim

rende forhold og forbilledlige værtsfolk. Meteorologisk institut 

skal have en særlig tak for venlig medvirken de fire første 

dage. Så magtede de ikke mere. 

Først og sidst en varmhjertet tak til de stedlige ledere, med

hjælpere og dommere, indkvarteringsfolk m. m. for den store, 

alt for elskværdige gæstfrihed, hjælpsomhed og venlighed. Jeg 

kender ikke alle navnene, men husker dog Leo Clasen og Thor

sen i Odense, Grønh9j ( ?) og Helmer Hansen i Ringsted sa'mt 

Arthur Nielsen og e:1 juniortræner i Slagelse. Hvis dansk cri

cket andre steder har lignende ledere, behøver man ikke at 

frygte for fremtiden. 

Hvordan så med det rent sportsmæssige udbytte af turen? 

Vi fik hele vejen ros for holdets gærdespil. Derimod kneb det 

med kastningen, hvad vi nok havde en anelse om i forvejen. 

Redaktionen har modtaget nedenstående indlæg: 

Sjælland 

Alle steder kunne der først spilles over middag, og man 

måtte begrænse matcherne til to halvlege. I Odense gik »stæv

net« først til gærdet og scorede 150 points. (Lejf Hansen og 

J annings 53 og 40, Ove Nielsen 4 gærder for 25, Lundkvist 

2 for 0). Dernæst opnåede Varde 103 (Erling Jacobsen 21, Poul 

E. Thomsen 19, Jannings 4 gærder for 22). 

I Ringsted gik Varde først til gærdet. Da sidste gærde faldt, 

var der 107 points i regnskabet. (Jens Kiirstein Jensen 28, 

Lundkvist 17, Erling Jacobsen 34, Preben Hansen tog 6 gær

der for 40). Desværre gik der helt »utur« i det for kasterne. 

Ringsted opnåede 115 for tabet af 4 gærder. (H. C. Andersen 

45, Wågensø 27, Lundkvist 2 for 52). 

En efterfølgende hurtigmatch vandtes af Varde med 43 mod 

39. 

Medens Varde i Ringsted i nogen grad havde forpagtet uhel

det (kasterne er faktisk bedre i almindelighed end den dag!), 

viste man andre takter i Slagelse, væsentlig fordi Lundkvist 

og l;:rik Poulsen pludselig vågnede op til dåd og bowlede for

blll)ffende godt. Da heldet også var ude med gribechancer, fik 

man altså den opmuntring at klare sig godt til sidst. 

Varde var først til gærdet og opnåede 95 (] ens Kilrstein 

Jensen 24, Poul Erik Thomsen 22 og Knud Bennedsen 17, J. 

Christensen 4 for 23 og H. H. Christensen 4 for 57). Slagelse, 

der havde forpagtet uheldet den dag, opnåede 18 (J. Christen

sen og H. H. Christensen 3, Lundkvist 6 for 7 og Erik Poul

sen 3 for 5). 

M:an glædede sig ublandet over den måde matcherne i alle 

de tre byer blev afviklet på. For det første havde man indtryk 

af, at samtlige drenge gik op i spillet og glædede sig over 

at være med. Dernæst var man så herlig fri for utålmodige 

råb eller lignende, når det gik lidt skævt. Endelig syntes jeg, 

at de vestjyske drenge og de andre, sjællænderne og fynboerne, 

havde let ved at komme i rent kammeratlig kontakt. 

Gennem værtsfolkenes indsats blev turen en utvivlsom suk

ces. Den tje:-:te til fulde sit formål: at s�imulere interessen 

for cricket hos de 13 Vardedrenge, at give dem en oplevelses

rig so:nmertur, at skabe kontakt til andre cricketbyer, og at gi

ve dem lejlighed til at spille mod andre drenge og derigennem 

lære, hvor d.:! mangler er, som skal rettes. 

Det, der først og fremmest er galt hos vore drengekastere, 

er, at de kaster for stereotypt. Dernæst, at de bliver utålmo

dige, når en gærdespiller spiller sig ind, og rent maskinmæs

sig går over til blot at »smadre« bolden mod gærdet uden 

omhu, omtanke og snedighed. Endelig er der jo det faktum, at 

mange drengekastere hele tiden vil »kaste« modspillerne ud 

i stedet for at skifte til at spekulere i, at narre gærdespilleren 

til at give gribechancer. 

V. Agerschou-Andersen. 

UK-REFORM HARDT TILTRÆNGT! 

Under ovenstående titel fremkommer redaktø

ren af »Cricket« i bladets nr. 5 med et, efter min 

mening, nedsættende og meningsløst udfald mod 

forbundets repræsentantskabs sunde dømmekraft. 

Ved en nærmere analyse af artiklen må konklusi

onen blive: »at klubbernes valgte tillidsmænd, 

bortset fra forbundets bestyrelse inc. redaktions

udvalg«, er en flok »nokkefår«, der fuldkommen 

mangler sund sans, indsigt og udsyn. Mon ikke 

dette, selv for en redaktør, er at gå over stregen. 

Lad os prøve at pille lidt ved indholdet af artik

len. I begyndelsen håber redaktøren, at det er 
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sidste gang U.K. udpeges af repræsentantskabet: 

»uden heri at lægge nogen kritik af den nuværen

de sammensætning«, for ti-lsidst at slutte med:

»at det er redaktionsudvalgets opfattelse at U.K.

ikke i øjeblikket er heldigt sammensat«. Hvor er

det selvmodsigende. Men hvem er det så, der ikke

er »heldige« som medlem af U.K. Ja - efter re

daktørens indstilling til valgmåden af U.K., kan

det formentlig ikke være formanden for U.K.,

der er valgt af bestyrelsen, - altså mine herrer

ikke bestyrelsesvalgte, I er ikke »egnet« til dette

job, ifolge den måde hvorpå I er valgt.

Redaktøren tillægger heller ikke repræsentant

skabets medlemmer mod nok til at stå op på mø

det og forhindre en »uegnet« kandidats valg, ja 

når han er foreslået, må der jo da være nogen, 

der anser ham for egnet, og man kan nu ikke 

til 100 procent sige, om en kandidat er uegnet, 

før han er prøvet, det gælder såvel U.K.-med

lemmer som redaktører, men man kunne måske 

va·lge redaktørens »fine« måde at gøre det på, 

nemlig ved at hænge de formentlige uegnede ud 

i »Cricket« og derved forberede deres afgang, 

hvilket jeg dog ikke vil anbefale. At de frem

mødte repræsentanter, der i det sto·re og hele 

består af klubbernes mangeårige tillidsmænd og 

nuværende og tidligere cricketspillere, der anta

gelig har lige så meget indsigt i foreningsarbejde 

og kvalifikationer som den samlede forbundsbe

styrelse, ihukommende at samme er udgået og 

valgt af repræsentantskabet, til næste repræsen

tantskabsmøde skulle erkende sin uegnethed og 

fejltagelse og bakke op bag bestyrelsens forslag, 

for: »så ungt som forbundet endnu er, vil det væ

re heldigst, at der ikke opstår for store menings

forskelligheder i et så forholdsvis vigtigt anlig

gende«, er dog vist at være for optimistisk. Med 

hensyn til ud taleisen om det unge forbund og 

meningsforskellighederne, er jeg enig med redak

tøren, men mon det så ikke havde været mere 

formålstjenligt, om bestyrelsen i stilhed havde 

taget det af repræsentantskabet med så stor ma

joritet vedtagne forsla,g til efterretning, og frem

sat deres eget forslag igen næste år, i stedet for 

at spille fornærmet og »meget skuffet« og med 

trusler om ikke at fortsætte, når man ikke fik sin 

vilje. 

Jeg vil mene, det havde været mere heldigt, 

om redaktøren ikke havde skrevet omtalte artikel, 

der så sandelig ikke er egnet til at gyde olie på 

bølgerne, for vel skal man have lov til at have 

sin egen mening om en ting og frit have lov at 

forfægte den, uden at det dog skal ske ved, at 

man stempler anderledes tænkende som uegnede 

o. lign. Man udjævner ikke meningsforskellighe

der ved tilspidsede artikler og en stiv »vi alene

vide«-politik, men kun ved en smidig demokratisk

forhandlingsvilje fra begge parter. Prøv at berede

jordbunden for en sådan, så vil De tjene Deres

sporer med ære, herr redaktør.

Venlig hilsen, .4. Rieck, Nyk. F. 

Cambridge U.C.C.-A.B. 
Universitetsholdet fra Cambridge svarede fuldt 

ud til de forventninger, der var stillet til dem, 

efter de resultater de havde præsteret i England. 

Gærdespille! var en nydelse. Her imponerede 

navnlig Dexter og Goonesena med hver et cen

tury. Englændernes markspil var lidt løst i be

gyndelsen, men senere viste såvel kastning som 

markspil sig at være af høj klasse. A.B. strittede 

imod efter bedste evne, men modstanderne var 

·simpelthen for gode. Cambridge vandt med en

halvleg og 85 points.

CAMBRIDGE U. C. C. 

R. O'Brien, gud, k V eng-Hansen 1 

P. C. G. Wilenkin, gud, k Provis 0 

G. Goonesena, g ud, k Denckert ... 129 

E. R. Dexter, k ud, k Veng-Hansenll5 

R. M. Jarnes, g ud, k Denckert .. . 3 

P. I. Pie ris, k ud, k Provis ......... 13 

C. S. Smith, not out .................. 3 

G. W. Cook, not out .................. 20 

Ekstra ...... 7 

Total for 6 gærder lukket 291 

B. W. Clemens, 0. S. Wheatley Og B. C. Richards ikke til gærdet. 

GÆRDERNES FALD 

2 3 4 5 6 

204 253 255 270 

KASTNING 

0 M p G 

Provis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3 89 2 

V eng-Hansen ......... Il 2 53 2 

C. Larsen . . . . . . . . . . . . 8 0 63 0 

s. Frederiksen ...... 3 0 45 0 

Denckert . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 34 2 

AKADEMISK BOLDKLUB 

8 10 

C. Larsen, k ud, k Dexter . . . . . .. . . 9 not out . . . . . .. . .. .. .. .. . . 0 

B. Hauerberg, k ud, k Smith .... .. 0 k ud, k Wheatley ... 0 

P. Tal bro, k ud, k Cook ............ 14 k ud, k Cook ....... ..... 2 

P. A. Svendsen, gud, k Dexter ... 0 gud, k Goonesena 4 

J. Finnich, k ud, k Cook ............ 33 k ud, k Goonesena ... 32 

N. Mortensen, k ud, k Cook .. .. .. 8 k ud, k Goonesena 7 

H. Hauth, not out ..................... 39 gud, k Goonesena 0 

C. V eng-Hansen, løbet ud ......... 0 k ud, k Cook ......... 2 

E. Denckert, b f, k Cook ............ 11 gud, k Wheatley ... 5 

Th. Provis, k ud, k Cook ............ 0 gud, k Cook ......... Il 

S. Frederiksen, bf, k Jarnes ...... 1 løbet ud ............. ..... 1 

Ekstra ...... 23 

Total ...... 138 

GÆRDERNES FALD 

2 3 

3 20 20 

10 20 35 

Smith 

Wheatley .............. . 

Dexter ................. . 

4 

63 

47 

0 

5 

5 

9 

Goonesena . . .  . . . .  . . .  . . 6 

Pieris . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Cook ..................... 15 

Richards .............. . 

5 6 

72 105 

49 52 

KASTNING 

M P G 

3 2 1 

2 4 0 

5 10 2 

0 12 0 

1 24 0 

7 28 5 

0 34 0 

James .................. 1.4 0 

113 

52 

Ekstra ...... 4 

Total ...... 68 

8 9 10 

137 137 138 

61 68 68 

0 M p G 

7 2 16 2 

4 2 10 0 

7 2 8 4 

12.2 4 26 3 

3 0 4 0 
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Collhoff ved gæl'del 

Welkom 

\Vanneer ik uit naam van de Deense Cricket

bond en van alle Deense crickelspelers onze ga

sten - hel Hollandse cricketelftal -- welkom heet 

voor de eersle onlmoeting in Denemarken, geef 

ik gelijktijdig uitdrukking aan onze grote vreugde 

over hel feit dat deze samenwerking lot stand is 

gekomen. 

In zijn welkomst aan ons verleden jaar sprak 

Uw voorzitter el zijn verwondering over uit, dat 

er bijna 100 jaar voorbij moesten gaan voorclat 

hel eerste off'iciele conlact tussen de lwee enige 

]anden buiten Engeland, waar cricket cloor de ei

gen landsbevolking wordt gespeeld, tot stand 

kwam. Ik cleel deze verwondering volkomen, maar 

zoveel le groter is onze blijdschap over de tot 

stand gekomen samenwerking, vooral omdat wij 

verleden jaar bemerkten dat wij een tegenstander 

onlmoet hadclen clic hel spe! in de juisle geest 

speelde en wiens gastvrijheid uniek was. 

vVij voelen, dat deze landenwedstrijdsamenwer

king van de allergrootste betekenis zal worden 

voor de ontwikkeling van hel spe] in Denemar

ken. Wij kunnen veel leren van U, die een veel 

inticmcr contacl hebt gehad met hel Engelse cri

cket. 

\Vi.i verheugen ons erop onze vriendschap le 

vernieuwen en hopen, dal U zich net zo goed in 

ons land zult thuisvoelen nls wij dat in hel Uwe 

deden en etat U tcrug zult reizen mel de heste 

herinneringen. 

Hal'lelijk welkom! 

KURT NTELSEK 

Formnnd 

Afleveret til postvæsenet den 3. august 1956. 

Velkommen 

Når jeg på Dansk Cricket-Forbunds og på alle 

danske cricketspilleres vegne b�·der ,·ore gæster 

- det hollandske landshold - velkommen til del

første møde på dansk grund, udtr·�·kker jeg samti

dig vor store glæde over at dette samarbejde er

kommet i stand.

I sin velkomst til os sidste år udtalte Deres for

mand sin forundring over, at der skulle gå næsten 

100 år inden den første officielle kontakt mellem 

de 2 eneste lande, hvor cricket uden for England 

dyrkes af landets egen befolkning, ble,· slullet. 

Jeg deler ganske denne forundring, men så meget 

større er vor glæde over at samarbejdet er kom

met i stand, specielt fordi vi sidste år erfarede, 

at vi havde mødt en modstander, der spillede spil

let i den rette ånd, og hvis gæstfrihed var enestå

ende. 

\'i føler, at delte landskampsamarbejde vil bli,·e 

af den allerstørste betydning for spillets udvik

ling i Danmark - vi har meget at lære af Dem, 

der har haft en meget mere intim kontakt med 

engelsk cricket. 

Vi ser frem til at genopfriske vort ,·enskab, og 

håber, at De vil befinde Dem lige så godt her i 

hindel, som vi befandt os hos Dem, og at De vil 

drage herfra merl rle bedste minder. 

Hjertelig velkommen! 

KURT NIELSE:-; 

Formand 

Chr. Andersens bogtrykkeri, København K. 




