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Turneringsoversigt : 

Møder Hjørring sit waterloo Skanderborg? 

Spændingen om placeringerne i 1. diYision og 

2. diYisions østkreds vedvarer med uformindsket

sl�Tke foran den sidste lurneringsomgangs kampe

p.°t søndag. Vestkredsen i 2. diYision er derimod

spillet til ende med del ikke særligt overraskende

resultat, al �ykøhing M. bleY vinder, og Kertemin

de må rykke ned. Bortset fra K.B., der er færdig

med sine kampe, skal alle hold i 1. division i ilden

på søndag. 3 hold har stadig chancen for at blive

{trets mester, nemlig Hjørring, Aa.B. og A.B. Imid

lertid er studenternes muligheder nu nærmest mi

krnskopiske, idet del, for at deres mesterskabs

drømme skal gå i opl\·ldelse, kræves, at de selv

,·inder kampen mori B.1909, samtidig med at både

Hjørring og Aa.B. sætter points til mod henholds

vis Skanderborg og Aarhus, hvilket ikke lyder

særlig sandsynligt. Efter Aarhus' malle indsats

i de foregående kampe, er Aa.B. storfa,·orit til

de 8 turneringspoints, selvom Aa.B.s ga'rrleside

øje11s�1nligt har fået den kedelige nrne al kollapse

i 1. hah·Ieg, ll\·ilket er sket mod både B.1909 og

K.B. Hjørring står ligeledes med pæne chancer

for at redde de 8 points mod Skanderborg og 

dermed mesterskabet. Hjørringenserne kan imid

lertid udmærket tænkes at komme i \'tt11skelighe

der mod midtjyderne, som på deres bedste dage

ikke er så lette at bide skeer med. Gentager Skan

derborg mon triumfen fra sidste spilledag i fjor,

hvor holdet på egen pitch med en sensationel

sejr over Aa.B. hindrede mesterskabet i at gå til

Aalborg. Troels alle men'er og hvis'er er det over

vejende sandsynligt, at alle 3 tophold noterer 8

points p{t pointskontoen, hvorefter Hjørring er

mester for andet år i træk. I det tilfælde at Hjør

ring ikke kan sikre mesterskabet selv ved at slå

Skanderborg, er chancerne som i nedenstående

tabel:

Pointskombinationer: 

2 3 4 5 6 8 9 

Hj\!)rring ...... 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Aa.B. 8 8 8 4 4 4 0 0 0 

A.B. 8 4 0 8 4 0 8 4 0 

:li ester ..... AaB AaB AaB HI HI AB HI HI 

10 li 12 13 14 15 16 17 18 

Hjørring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aa.B. . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 8 4 4 4 0 0 0 

A.B. 8 4 0 8 4 0 8 4 0 

Mester AaB AaB AaB AaB AaB AaB AB HI 

I de tilfælde, der er betegnet ved ?, må man ef

ter alt at dømme kåre A.B. som vinder, idet alle 

3 hold vil slå med lige mange points, men A.B. 

har scoret flest i de 3 indbyrdes kampe. 

I hunden bliver nedrykningen afgjort i Aalborg 

,·ed mødet mellem Esbjerg og Chang. Esbjergs 

chancer er ikke så ringe endda, idet vestjydernes 

i 11 dsats mod A.B. og Aarhus gav videre løfter, og 

Chang gør klogt i ikke at tage for løst på opgaven, 

det kan meget nemt komme til at koste eksisten

sen i 1. division. 

2. diYisions østkreds koncentrerer sig nu i et

opgør mellem Nykøbing F. og de nyoprykkede 

Soranere. Korsør og B.93 er gledet helt bag af 

dansen i de seneste kampe, og ingen af dem har 

mere nogen chance for rækkens førsteplads. Ny

købing F. har Hingsted tilbage, og det bør ikke 

v:-ere nogen uoverkommelig opgave for de gode 

falstringer at sikre sig de 8 points, men kampen 

mellem de 2 hold i sidste sæson endte, som det vil 

huskes, med en overraskende Ringsted-triumf, så 

sikker på at blive nr. 1 er Nykøbing F. ingen

lunde. Sætter holdet points til mod Ringsted, og 

tegner Soranerne sig for de 8 points mod Køge, 

er Soranerne rækkens vinder, hvilket er en ual

mindelig smuk præstation efter blot et års op

hold i 2. division. Pointslighed giver førsteplad

sen til Nykøbing F. på bedste resultat i den ind

hyrdes kamp. 

I bunden er hele 4 hold stadig i farezonen. 

Frem, der har vist mærkbar fremgang, ligger ne

derst sammen med Sorø. Begge har reddet. de 20 

points hjem, men Køge og Kalundborg med hver 

22 har ikke deres på det tørre endnu. 

Vestkredsen i 2. division blev som ventet lege

,·ærk for Nykøbing M.s homogene hold, og man 

kan ikke komme uden om, at morsingernes chan-
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ce for at blive det nye hold i 1. division må være 

meget stor, idet man ikke rigtig har tiltro til, at 

østkredsens vinder, om det så bliver Nykøbing F. 

eller Soranerne, kan knægte jyderne i opryknings

kampen, hvis dato endnu ikke er endeligt fast

lagt, men efter alt al dømme træffes den endelige 

afgørelse i week-enden den 25. og 26. august. Ker

teminde kunne ikke klare frisag i hunden efter 

et sensationelt stort nederlag til rivalen Holstebro. 

Stillingen i I- og II- division

!! 
"'� "' 

� 
...... 'i: 'i: ,; "' .. 
.. � 

-& -6.5 
0 c"E >"' ·;;

,;, 
-� "' � 

.'! I: CO .... os C 0 
Cos ""' "' "' "'"' .c-� 

3-,: ..,. >oo :::, C' 
c- . o :,,: ..... "' �"' 

1. division

Hjørring 7 5 1 1 0 4 44 6,29 

Aa.B. 7 5 2 0 0 4 44 G,29 

A.B. 7 5 2 0 0 0 40 5,71 

Skanderborg 7 2 3 2 0 12 28 4,00 

Aarhus 7 2 3 2 0 8 24 3,43 

K.B. 8 1 4 3 0 16 24 3,00 

B.1909 7 1 3 3 0 8 16 2,29 

Chang 7 0 3 4 0 4 4 0,57 

Esbjerg 7 0 G 0 0 0 0,00 

2. divi'sion - øst

Nykøbing F. 8 4 3 1 0 12 44 5,50 

Soranerne 8 5 2 1 0 4 44 5,50 

Korsør 8 ,i 3 1 0 4 36 4,50 

B.93 8 4 0 4 0 4 36 4,50 

Ringsted 8 3 1 4 0 8 :�2 4,00 

Slagelse 8 3 3 2 0 8 32 4,00 

Kalundborg 8 2 2 4 0 0 22 2,75 

Køge 8 2 2 4 0 0 22 2,75 

Sorø 8 1 3 4 0 12 20 2,50 

Frem 8 2 1 5 0 4 20 2,50 

2. division - vest

Nykøbing M. 7 (i 1 0 0 4 52 7,43 

Horsens 7 4 3 0 0 8 40 5,71 

Silkeborg 7 4 2 1 0 0 32 4,57 

O.B. 7 3 2 2 0 4 28 4,00 

B.1913 7 3 2 2 0 4 28 4,00 

Fredericia 7 0 G 0 4 12 1,71 

Holstebro 7 0 (i () 0 8 1, 14 

Kerteminde 7 () 6 () 0 8 1,14 

En tilskuers tanker efter 

landskampen 
Nu da de spændende dage før og under lands

kampen mod hollænderne er kommet noget på 

afstand, og man har fået tid til at fundere over 

årsag og virkning til kampens resultat, er der for

skellige ting som jeg gerne vil fremføre som min 

personlige mening. 

En ting er vist alle enige om, og det er at spil

letiden i fremtidige kampe af den art (og vel og

så vore egne 1. divisions kampe) absolut må ud

vides. Hvis man fremover skal påregne publikums 

bevågenhed for vore repræs-entative kampe, må 

det ikke Yære sådan, at når halvdelen af spille

tiden er opbrugt, kan man forud beregne, at re

sultatet vil blive uafgjort, for det var nemlig, hvad 

der skete i Hjørring den 28.-7. og 29.-7. 1956. 

En anden ting er, når man nu kunne forudse 

allerede om lørdagen at tiden vine komme til at 

spille en stor rolle, syntes ihvertfald jeg, at det 

var mærkeligt at stoppe før spilletiden før denne 

dag var opbrugt. Nu ved jeg godt, at årsagen her

til Yar belysningen, men var den ret meget bedre 

da der startedes søndag formiddag? For mig at 

se Yar der ingen grund til at stoppe kampen, og 

jeg tror, al størstedelen af publikum følte sig 

sn�·dt ved denne handling. 

Så er der jo noget i cricketkampe som hedder 

pauser, Ya1· der ikke vel mange i denne lands

kamp, og er der ingen mulighed for al afkorte 

eller indskrænke disse? Personlig tror jeg, at dis

se pauser for en del virkede irriterende på pub

likum. 

Anførerens dispositioner angående brug af ka

sten·, skal jeg ikke her komme nærmere ind på, 

det er rier skrevet en hel om i dagbladene, og det 

vil Yel trods alt skriveri fortsat være en vanskelig 

opgaYe, en opgave som man ihvertfald hverken 

kan læse eller skrive sig til. Men en ting vil jeg 

dog anholde den gode hr. Finnich for, og det er 

den m{1de, han tillod sit hold at gøre sin entre pl1, 

cla holdet gik i marken i 2. omgang. Nu havde 

man siddet og glædet sig over hegge holds sam

lede indmarch, som jeg syn,es ser godt ud, og så 

oplevede man det syn, at Yore egne slutter med 

at komme drattende ind på banen klatvis, som om 

de havde sagt til sig selv, vor opgave er løst, her 

lades alt håb ude, vi sjokker ind som det passer os. 

Med venlig hilsen Aaae Ras11111sse11, Silkeborg. 

SADAN KAN DET OGSA SIGES 
En engelsk kostskoledreng gav følgende beskrivelse af cricketspillet: 

»\'ou have two sides, one out in the field, one

in. Each man 011 the side that's in goes out, and 

when he's out he comes in and the next man 

goes in until he's out. 

\Vhen they are all out, the side that's heen out 

in the field comes in, and the side that's heen 

in goes out and tries to gel those corning in out. 

Then, when both sides have been in and out -

including not outs - that's the end af the game.« 



72 CRICKET 195G 

Den 4. test: 

Laker tog 19 gærder for 90 points 

efter strålende kastning 

England har allerede inden den 5. test sikret 

sig »the ashes« for rle næste 2 år ved at Yincle 

en meriterende sejr på 1 halvleg og 170 points 

o\·er australierne på Ole! Trafforel i �Ianchester, 

endskønt der som følge af regn kun kunne spil

les de 3 dage. En imponerende kastning af Sur

reys off-spin-bowler, den 34-årige Laker kombine

ret med en usigelig svag australsk gærdeindsats 

og en tilsvarende fremragende engelsk, skabte 

grundlaget for rlen overlegne sejr. 

Lakers præstation var af hidtil usete dimensio

ner i 1. klasses cricket, og alle tidligere kastere

korrler stod for fald. Hans analyse for hele kam

pen tog sig således ud: Gfi overs, 27 maidens, 90 

points og 19 gærrler. Den hirltidige rekord for en 

hah-leg i en testkamp havde G. A. Lohmann, der 

i 189(i tog 9 for 28 mod Sydafrika. Laker hen

holdsvis tangerede og slog den med sine 9 for 37 

og 10 fo1· 53. i\latch-rekorden i alle testkampe til

hørte Sidney Barnes, der i 1913 mod Sydafrika 

erobrede 17 gærder for 159. Det bedste resultat 

mod »the aussies« havde den navnkundige Rhodes 

sammen med Hedley Yerity med 15 gærder. Alec 

Beclsers imponerende 39 gærder i rubberen mod 

A.ustralien i 1953, tangerede Laker allerede i den

-L test, og kun uheld kan berøve ham også denne

rekord, idet han i den sidste test på »The Oval«

vil få fordelen af hjemmepitch. Endelig overlever

Hearnes 5G gærder mod »the touring-side« i 189(-i

1in:ppe heller Ov;Jl-teslen, idet Laker i ojehlikkel

st[1r merl en tangering.

Ydermere betegner de 19 for 90 en rekord for 

alle 1. klasses kampe, ligesom det er første gang 

i historien, det er sket, at en k asier har taget alle 

10 ga.Tder i en halYleg mocl det samme hold 2 

gange i samme sæson. At det er det australske 

testhold, det er gået ud over, gør jo ikke præsta

tionen mindre. 

Selvom sejrsglorien fra denne mindeværdige 

test-match er Lakers, må man dog ikke i al den 

fortjente virak, der bliver ham til del, glemme 

Englands eminente gærdeindsats. En halvleg på 

459 points er ikke noget, man er forvænt med 

fra engelsk side. :VIen både den unge Richardson 

og den genopstandne cricket-præst Sheppard for

måede at score century. Ikke mindst Sheppards 

indsats var en fjer i hatten for UK, der ligesom 

efter vVashbrooks udtagelse til den 3. test bleY ud

sat for en sonde1·lemrnende kritik af sine dispo

sitioner. Sheppanl og Washbrook fik begge kriti

ken til at forstumme, og næste gang UK foretager 

sig noget usædvanligt, tager man sig nok i at 

rejse nogen bebrejdelser, før man har set resul

tatet. 

.-\ustrnliernes totale sammenbrud overfor den 

engelske spin-bo\vling medførte naturligvis en 

del undskyldninger af mere eller mindre heldig 

art. Et direkte utiltalende indtryk gjorde dog de 

insinuationer, der gik ud på, at pitchen var be

,irbejdet til sikring af en engelsk spin-bowler

sukces. Vel var pitchens beskaffenhed meget rin

ge, idet græsset var godt slidt, lworfor der på de 

utallige bare pletter ved kasterens aflevering rej

ste sig tætte støvskyer, men beskyldningerne for, 

at det n,r arrangeret udelukkende for Lakers og 

Locks skyld, var da også så grove, at de blev imø

degået fra officiel australsk side. 

Ikke desto mindre må man betegne det som 

en udpræget fordel, at May vandt lodtrækningen 

og kunne gå til gærdet under de bedste gærde

mæssige betingelser. Den australske kastning hav

de ingen sukces, og fast-bowling umuliggjordes 

hurtigt af pitchens tilstand . . -\bningsparret Ri

chardson og Cowdrey behandlede den australske 

kastning efter forgodtbefindende og opnåede, før 

Cowdrey blev grebet ud, at score 174 points, re

kord for en åbningsgærdestand i Manchester, og 

det er den største 1. gærdestand mod australierne 

i England siden 1938, da Hutton og Barnett fik 

219 på Tren! Bridge. At scoringen ikke var lang

som ses bedst af, al Cowdrey og Richardson in

den frokostpausen på førstedagen havde scoret 

O\·er 100 points, hvilket er et hidtil uset fæno

men i en testkamp. Richardson lavede ialt 104, 

Cowdre�· 80, Shepparcl 113. Bemærkelsesværdigt 

var det, at Englands 5 første batsmen alle var 

amatører. Den engelske innings sluttede med en 

blændende hitning af Evans, som på 1/2 time sco

rede 47 points. Da det hidtil hurtigste halve cen

tur�- i testkampe har taget 35 minutter, var der 

heller ikke her langt til rekorden. Den australske 

kastning var ikke imponerende, men dog skal 

Johnson fremhæves for sit 100. gærde i test

nrntcher (Washbrook var offeret). 

Australiens første halvleg blev på 84 points, 

og selvom Laker i denne »kun« fik 9 gærder, 

ydede han her sin bedste kastning i hele kam

pen, da han efter tepausen på andendagen på 22 

holde erobrede 7 gærder for 8 points. lait gik de 

sidste 8 gærder i løbet af 35 minutter for 32 

points. I denne innings fik Laker 4 gange 2 gær

der i en over. Heller ikke i anden omgang fik de 

australske gærdespillere udrettet store sager, og 

selvom totalen blev 205, var det kun MacDonald, 

Burke og den debuterende Craig, der ydede mod

stand af betydning mod Laker og Lock. En spil

ler som Harvey skuffede endnu en gang, idet han 

i de 2 innings ialt modtog 4 bolde og noterede sig 
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for 2 æg, i 2. innings gik han endog på første 

bold. På trods af at Lock kun fik lov at tage et 

enkelt gærde i hele kampen, kan hans kastning 

dog ikke prises nok, idet hans matchanalyse har 

følgende ret imponerende udseende: G9-33-106-1. 

ENGLAND 
P. E. Richardson, gud, k Benaud ... 104 
M. C. Cowdrey, gud, k Lindwall 80 
D. S. Sheppard, k ud, k Are her ... 113 
P. B. H. May, gud, k Benaud ... 43 
T. E. Bailey, k ud, k Johnson ...... 20 
Washbrook, b f, k Johnson . . .. . .. . . 6 
Oakmann, gud, k Johnson ......... 10 
Evans, stud, k Johnson ............ 47 

Laker, løbet ud . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . 3 
Lock, not out ........................... 25 

Statham, gud. k Lindwall 0 
Ekstra .. ... 8 

Total ...... 459 

GÆRDERNES FALD 

2 4 6 8 9 10 

174 195 288 321 327 339 401 417 458 459 

KASTNING 

0 M p G 
Lindwall .............. . 21,3 6 63 2 
Miller ................. . 21 6 41 0 
Archer ................. . 22 6 73 I 
Johnson .............. ; 47 10 151 4 
Benaud ................. . 47 17 123 2 

Den 5. og sidste test finder sted på »The Oval« 

tiden 2:1.-28. august, og sehom »the ashes« bliver 

i England, vil Ian Johnson & Co. nok gøre sit til 

al tage revanche for det dårlige indtr�·k, de hid

til har gjort. 

AUSTRALIEN 
C. C. McDonald, gud, k Laker .. . 
J. Burke, gud, k Lock .............. . 
R. N. Harvey, k ud, k Laker ..... . 
I. D. Craig, b f, k Laker ........... . 
K. R. Miller, gud, k Laker ........ . 
K. Mackay, gud, k Laker 
R. G. Archer, st ud. k Laker ..... . 
R. Benaud, gud, k Laker ........ . 

R. R. Lindwa11, not out .... . 

L. Maddocks, k ud, k Laker ..... . 
I. W. Johnson, k ud, k Laker 

32 gud, k Laker ......... 89 
22 gud, k Laker . . . . . . . . .  33 

0 gud, k Laker ········· 0 
8 bf, k Laker ............ 38 
6 k ud, k Laker 0 
0 g ud, k Laker 0 
6 g ud, k Laker O 
0 k ud, k Laker I� 
6 gud, k Laker 8 
4 b f, k Laker ..... .. . .... 2 
0 not out 

Ekstra 0 Ekstra ...... 16 

Total ...... 84 Total ...... 205 

GÆRDERNES FALD 
2 3 4 5 6 8 9 10 

48 62 62 62 73 73 78 84 84 48 

28 55 114 124 130 130 181 198 203 205 

KASTNING 
0 M p G 0 M p G 

Statham 6 3 6 0 16 9 15 0 
Bailey 4 3 4 0 20 8 31 0 

Laker 16,4 4 37 9 51,2 23 53 10 
Lock ····················· 14 3 37 55 30 69 0 
Oakman . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 8 3 21 u 

Nogle filosofiske cricketbetragtninger 

Forrige lørdag besluttede jeg til trods for del 

strålende vejr at forlade sognet for en eftermid

dag, .ieg vilJ.e til København for at se på cricket. 

Det er mange år ·siden, jeg har foretaget slig eska

pade. Turen med toget gik så yderst behageligt, 

alle rejsende skulle jo den anden vej, så jeg havde 

en hel kupe for mig selv, og ingen forstyrrede 

mig med »om jeg ville være så venlig at hjælpe 

dem med en tændstik« eller lignende udgydelser; 

jeg havde således tid til at forestille mig i tanker

ne, hvad jeg ventede mig af de første innings mel

lem Cambridge Universily og A.B. 

Det første indtryk jeg modtog efter at være 

kommet inden for hegnet ved Nørre Alle var et 

chock, imod mig kom en stor mand med vildt 

flagrende skæg uden en trevl på kr.oppen bortset 

fra det beklædningsstykke, som små piger beteg

ner som »trusser«. »Ih, du almægtige«, tænkte jeg, 

thi jeg følte mig hensat til nudistlejren ved 

Roskilde Fjord, her har crickelspillernes ærbødig

hed for deres spil ændret sig således, at man ikke 

alene spiller i »det bareste ingenting« men også 

således al man søger at imiterer den store doktor 

fra Gloucestershire. Der findes mig bekendt kun 

en cricketspiller, der fortjener delle navn, og som 

havde fuldskæg: Dr. W. G. Grace. W. G.s præsta

tion 54.89fi points og 2.876 gærder i 1. klasses 

cricket står endnu i dag urørt; Jack Hobbs lave

de ganskevist !il.221 points; men Sir Jack var 

aldrig kaster, så doktorens resultater bliver nok 

slående et par år endnu; og ·så møder man i 195G 

en nøgen fuldskægget fløs, der prøver al optræde 

som W. G. Heldigvis kunne jeg have sparet mig 

min forfærdelse, fyren skulle blot spille tennis 

med en dame, så det kom jo ikke mig ved, men 

den rystelse jeg fik medførte dog den tanke, som 

jeg endnu ikke har fået løsning på; hvorfor be

tegnes en tot hår i en ung dames armhule som 

»generende og skæmmende hårvækst« medens en

lignende tot anbragt i en ung mands ansigt af

ham formodes at være en pryd.

Banen var grøn og lækker, bænkene omkring 

ovalen var besat af nogle af »the happy few«; 

E. R, Dexler og G. Goonesena var iri.de, og de for

søgte al løse de opgaver, som Th. Provis og C.

Veng-Hansen serverede for dem, to engelske gær

der var faldet, så det hele så jo ikke så galt ud.

Alle spillerne var påklædte, som de var del for
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snart 40 år siden, da jeg så Hohhs og Sutcliffe 
åbne for England til »djævlehowlerne« Gregor�' 
og Armstrongs kastning i 1921. Cricket var allige
vel forblevet det spil, der lærer sine udøvere selv
beherskelse og udholdenhed, og som spilles med 
»maner«, uanset om det bringer skuffelser eller
det modsatte. Det morede mig også at iagttage E.
R. Dexter og G. Goonesena, da de efter at være
»ude« gik til »pavillionen«, hver med et »centu
ry« i behold, tilskuerne klappede, som crickettil
skuere nu engang klapper, længe, sejgt men be
hersket, da begge spillerne var omkring 10 meter
fra hanens udkant, tog de huen af og beholdt den
i hånden.

Det glædede mig at se den danske kastning, vi 
har altid savnet »djævlebowlere«, men holdene 
havde god længde, en enkelt ændring i markop
stillingen havde sikkert givet bedre resultat. 

Jeg vandrede banen rundt et par gange og blev 
pludselig prajet af en gammel cricketkammerat, 
vi havde ikke set hinanden i 30 år; men vi slud
rede om gamle dage, som var vi skiltes for 14 

Nyt fra England: 

Bliver det Surrey 

I county-kampen ligger Surrey og Lancashire 
stadig klart i spidsen, men Surre�- har i den sene
re tid formået at tage en smule afstand fra kon
kurrenten, selvom Stuart Surridge ikke i testperi
oderne har megen fornøjelse af sine topspillere, 
test-anføreren :Vlay og »the spin-twins« Laker og 
Lock. I øjeblikket, hvor der for de fleste af coun
ty-holdene resterer 5-8 kampe, har Surrey noteret 
sig for 156 points i 20 kampe, mens Lancashire 
på andenpladsen har 148 for 22. Gloucestershire 
og Middlesex, der på det sidste er avanceret 
stærkt, ligger på tredie- og fjerdepladsen med 
henholdsvis 140 for 22 og 128 for 23. Det skal 
således gå Surrey ualmindeligt skævt, om det 5. 
mesterskab i træk ikke bliver en kendsgerning. I 
bunden har Kent oppet sig væsentligt, og hund
pladsen er overladt til sidste års nr. 6 Leicester
shire, som har været en kolossal skuffelse i denne 
sæson. Leicestershires score er 52 points i 22 kam
pe, Kents 60 i 23. Imidlertid kan også Warwick
shire blive indhl:mdet i riet afsluttende opgør om 
sidstepladsen, idet dette county kun har fået fi4 
points i 21 matcher. 

:\lår man tager hensyn til, at der giYes 12 points 
for en vunden kamp, er riet jo ikke særligt impo
nerende, at topkluhherne i gennemsnit pr. match 
har noteret sig for henholdsvis 7,8 og 6,7 points. 
Men den ualmindelige våde sommer hærer en 
ikke uvæsentlig del af skylden for, at så relativt 
mange af county-kampene ender i en draw, og 
hele 10 kampe er endog endt uden afgørelse. Den 

dage siden, og således oplever man igen sin ung
doms sorgløse tid i 1928, det var det år, da W. R. 
Hammond i Cheltenham greb 10 Sussexspillere 
i matchen mod Gloucestershire, en rekord, som 
endnu ikke er slået. Hvor er det dog morsomt 
med cricket, at man gang på gang kan remplacere 
årstal med begivenheder. 

Mod kampens slutning satte jeg mig på en bænk 
ved siden af en herre, der havde sin lille dreng 
med. Hvor gammel drengen var, ved jeg ikke, 
men han havde en dukke i hånden, som han lege
de med. Englænderne havde på det tidspunkt en 
hård kaster inde, den anden hold i »overen« pas
serede gærdet, de tre mænrl i slip og gik lige til 
grænsen, hvor den ramte vor hænk med et brag. 
Drengen så op fra sin dukke og sagde: »Fa'er, det 
var da en hye«; når små drenge har det på den 
måde, skal det nok gå godt med Dansk Cricket 
i fremtiden, og de Yil blive fulgt med de bedste 
forhåhninger fra alle os gamle, som på den ene 
eller anden måde har mærket storheden i det for-
nemme spil. Si/ly Point. 

for 5. gang træk? 

af regn\'ejrspauser afkortede spilletid får imidler
tid til følge, at man kan blive vidne til »close 
declarations« i forsøg på at få kampene færdig
spillet. Det hedste eksempel er måske kampen 
mellem Lancashire og Nottinghamshire, hvor G. 
Edrich, der fungerede som Lancashires captain 
i vVashbrooks fravær, lukkede i 2. innings ved 
totalen 0 for tahet af 1 gærde og gav Notts 95 
minutter til at score 122 points, hvilket i parantes 
hema.-rket ikke l�·kkedes, ligesom Lanes kastere 
heller ild�e havde held til at erohre alle Notts gær
der. 

Apropos Lancashire, så satte holdet mod Lei
ccstershire en rekord, som det hliver meget van
skeligt al slette, idet Lanes vandt kampen uden 
tab af gærder. Lanes åbningsgærder Wharton og 
Dyson sørgede i hegge innings for de fornødne 
points. Det var en hidtil uset foreteelse i county
cricket, idet Yorkshire havde den tidligere rekord 
fra 1932, hvor Essex hlev hesejret med tahet af 
kun 1 gærde. 

En anden helt usærlvanlig situation opstod i 
kampen mellem Glamorgan og Essex. Glamorgan 
havde sidste gærdepar inde, og det skulle i kam
pens sidste over i den forlængede spilletid score 
4 points for at redde sejren hjem. Essex' kastere 
gjorde sig de sidste kraftanstrængelser for at 
erobre Glamorgans 10. mand og ·sikre de 12 points, 
men anstrengelserne var så voldsomme, at resul
tatet blev en 4-b�·es, Glamorgans »winning-shot«. 

GraYeney, Gloucestershires største gærdespiller 
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siden Grace, har nu med adskillige centuries do
kumenteret, at han bør have en ny chance på Eng
lands test-hold. Hans seneste præstation er dob
belt cen tury på nøjagtigt 200 mod Glamorgan, op
nået ud af en total på 298. 

Blandt kasterne er Lakers 19 gærder i den 4. test 
mod australierne fuldkommen u·den sidestykke i 1. 
klasses cricket. Dog har også en anden kendt kaster 
gjort sig fordelagtigt bemærket. Det er Kents tid
ligere test-kaster, den 41-årige Douglas Wright, 
som har erobret sit gærde nr. 2000 i 1. klasses 
cricket. Kun 23 kastere har før Wright passeret 
denne milepæl. Øverst på listen står den navn
kundige Wilfred Rhodes med 4188 gærder. Den 
eneste aktive foruden Wright er Warwickshires 
Captain, den 44-årige Eric Hollies, som forøvrigt 
forleden imponerede alle ved at score en 6-er på 
den australske left-arm-bowler Wilson. Hollies 
menes ellers at have taget flere gærder, end han 
hnr scoret points i sin karriere. 

Australierne har på den hidtidige del af Eng
lnnds-turneen nu formået at vinde ialt fi sejre, 
hvilket i sandhed ikke er noget nt prale af. De 3 
af sejrene er noteret mod coun ty-hold, en mod 
Englands test-hold og de 2 sidste mod universi
teterne. 2 på hinanden følgende matcher er endt 
med sejr, mod Glamorgan, som blev besejret for 
første gang i 30 år, og Warwickshire. I den sidste 
kamp fik både Burke (194) og Harvey (145) cen
tury, og sammen scorede de som 2. gærde 282 
points, den største gærdestand siden maj-kampen 
mod M. C. C., hvor Haney og Rutherford sammen 
opnåede 284. 

De engelske topspillere kan ikke siges at have 
megen »frihed«, idet der efter denne sæsons af
slutning ikke er lang tid til test-holdets afrejse til 
Syd-Afrika. Holdet til denne tur bekendtgøres i 
den nærmeste fremtid og menes at komme til at 
beslå af 17 spillere. Insole og Sheppard har sendt 
afbud på forhånd. 

RESULTATER 

I. division 

Aa.B.-B.1909 
5. august 

Aa. B . vandt med 5 stående gærder. B.1909 lår 4 turnerings

points for vunden 1. halvleg. B .1909 93 (Svend Morild 4 for 

45, Carsten Morild 3 for 20) og 122 (Egon Jensen 38, Svend 

Morild 4 for 53, Carsten Morild 3 for 31 ). AA.B. 83 ( Egon 

Jensen 7 for 23, Bent Jørgensen 3 for 56) og 135 for 5 (Carsten 

Morild 67, Flem. Sørensen 31, Svend Østergaard 30, Bent 

Gundog 3 for 27). 

K.B.-Chang 

Uafgjort. Chang førte efter I. halvleg med 55 points. K.B. 65 

(Eskild Larsen 6 for 22, Eugen Thomsen 3 for 26) og 153 for 

6 lukket (John Bernth 38'", Eric Bedford 38, Flem. Larsen 30*, 

Henry Buus 4 for 27). CHANG 120 (P. E. Petersen 38, Henry 

Buus 26, Eric Bedford 6 for 26) og 26 for 3. 

Esbjerg-Aarhus 
Uafgjort. Aarhus førte efter 1. halvleg med 57 points. ES

BJERG 148 (Orla Biehl 75, Børge Jensen 3 for 10, Børge 

Lorentsen 3 for 27) og 90 (Orla Biehl 37, Ejvind Gadeberg 26, 

Knud E. Jensen 4 for 11, Børge Lorentsen 4 for 34). AARHUS 

205 for 8 lukket (Børge Lorents en 56, Erik Jensen 45, Tom 

Sørensen 39, Knud Hansen 5 for 89, Erik Abrahamsen 3 for 

57) og 33 for 3. 

A.B.-Skanderborg 
A.B. vandt med 1 halvleg og 11 points. SKANDERBORG 

144 (Henry Rasmussen 69 )!\ Th. Provis 4 for 30, C. Veng-Han

sen 3 for 28) og 85 (Aksel Hartmann 37, Th. Provis 6 for 32, 

Carl Larsen 3 for 21). A.B. 240 for 3 lukket (Poul Talbro 79*, 

Henning Hauth 64'', P. A. Svendsen 39, Jørn Finnich 38). 

Aa.B.-K.B. 
12. august 

Aa.B. vandt med 8 stående gærder. K.B. får 4 turnerings

points for vunden I. halvleg. K.B. 113 (Carsten Morild 5 for 

40) og 62 (Carsten Morild 7 for 18). AA.B. 92 (Wm. Dorset 5 

for 45) og 86 for 2 (J9rn Andersen 34'', Carsten Morild 25*). 

Esbjerg-A.B. 

A. B . vandt med 5 stående gærder. ES B JERG 94 (Erik Abra

hamsen 39, Th. Provis 6 for 39, Svend Frederiksen 3 for 21) 

og 119 (Olai B ertelsen 30, Erik Abrahamsen 27, Th. Provis 6 

for 37). A. B . 159 (Henning Hauth 48, Leif Skovgaard 29, Olai 

Bertelsen 4 for 49, Ole Langerhuus 3 for 36, Knud Hansen 3 

for 39) og 56 for 5 (Ole Langerhuus 3 for 37). 

2. Division - øst 
5. august 

SORANERNE-KORSØR. Soranerne vandt med en halvleg 

og 61 points. SORANERNE 214 (J. Arnsbjerg 67, S. 0. Peter

sen 49, Kaj Jørgensen 30). KORSØR 114 (Bent Jørgensen 35, 

Werner Petersen 34, F. Damkier 3 for 8) og 39 (F. Damkier 

4 for 8). 

KALUNDBORG-SORØ. Kalundborg vandt med 1 halvleg 

og 46 points. SORØ 92 (Ove Christiansen 38, Helmer Espen

sen 5 for 36, Leif Sørensen 4 for 46) og 65 (Helmer Espensen 

6 for 35, Leif Sørensen 4 for 24). KALUNDBORG 203 (Leif 

Sørensen 87, Svend Aage Sørensen 39, Poul Høj 27, Ole Clau

sen 5 for 20, Erik Bille 3 for 67). 

RINGSTED-KØGE. Køge vandt med 53 points. KØGE 139 

(Jens P. Jensen 31, Henning Hansen 5 for 45, Helmer Hansen 

3 for 45) og 124 for 6 lukket (Knud Jørgensen 43'', Ove Niel

sen 41'', Helge Hansen 3 for 31, Helmer Hansen 3 for 38). 

RINGSTED 116 (Henning Hansen 35, Frede Nielsen 30, Hel

mer Hansen 26, Knud Jørgensen 5 for 46) og 94 (Aksel Olesen 

34, Henning Hansen 32, Arvid Nilausen 6 for 12, Knud Søren

sen 4 for 39). 

B.93-SLAGELSE. Slagelse vandt med 128 points. SLAGEL

SE 128 (Leif Sørensen 28, Erik Larsen 25, Palle Bloch Jørgen

sen 7 for 52) og 148 for 6 lukket (Bent Nielsen 45, Eyvind 

Schalfer 5 for 28, Erik Sørensen 5 for 32) og 88 (Otto Jacob

sen 48, Eyvind Schalfer 4 for 29, Erik Sørensen 4 for 39). 

NYKØBING F.-FREM. Nykøbing F. vandt med 10 stående 

gærder. FREM 47 (Jørgen Ploulfmann 26*, Kurt Svensson 5 

for 18) og 48 (Henning Nielsen 4 for 4, Palle Nielsen 3 for 14). 

NYKØBING F. 85 (Erik Jørgensen 27'', Poul E. Hansen 5 for 

24, Jørgen Ploulfmann 3 for 21) og 23 for 0. 
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2. Division - øst 

12. august 
SORØ-SORANERNE. Soranerne vandt med 90 points. SO

RANERNE 130 (Curt Øllsgaard 36, J!l)rgen Arnsbjerg 27, Erik 
Bille 6 for 62) og 111 for 5 lukket (John Jørgensen 55*, Erik 
Richardt 3 for 73). SORØ 86 (Jørgen Arnsbjerg 5 for 45) og 
65 (Frank Damkier 6 for 32). 

SLAGELSE-KORSØR. Uafgjort. Slagelse førte efter I. halv
leg med 21 points. KORSØR 165 (Knud Hansen 79, Oskar 
Kilmler 46, B!l)rge Petersen 4 for 28, Erik Sørensen 3 for 52) og 
89 for I (Bent J!l)rgensen 54, Mogens Petersen 29*). SLAGEL
SE 186 (Gert Hansen 65, Ejnar Knudsen 6 for 74). 

FREM-KALUNDBORG. Frem vandt med 8 stående gærder. 
KALUNDBORG 65 (Jørgen Plouffmann 6 for 26) og 137 (Hel
mer Espensen 34, C. A. Carlsson 29, Leif Sørensen 28, Jørgen 
Plouffmann 4 for 42, Erik Stumann 3 for 25). FREM 198 (Erik 
Stumann 39, Bent E. Madsen 38, Leif Sørensen 4 for 52, Hel
mer Espensen 4 for 62) og 8 for 2. 

2. Division - vest 
5. august 

B.1913-NYKØBING M. Nyk!l)bing M. vandt med I halvleg 
og 42 points. B.1913 183 (Leo Clasen 57, Poul Offersen 56, 
N. P. Kristensen 4 for 49, D. Knakkergaard 3 for 34, Henry 
Gade 3 for 55) og 117 (Helmuth Hansen 31, Poul Offersen 28, 
D. Knakkergaard 5 for 22, N. P. Kristensen 3 °for 34). NY

KØBING M. 342 for 6 lukket (N. P. Kristensen 144, Erik 
Nielsen 117''', Helmuth Hansen 3 for 52). 

HORSENS-O.B. Uafgjort. Horsens førte efter I. halvleg 
med 62 points. HORSENS 176 (St. Christensen 47, Erik Meld
gaard 33, Tage Falstrup 26, Poul Riis 6 for 79, Mgs. Christen
sen 3 for 51) og 117 for 8 lukket (Jørn Høj 54, Mgs. Christen
sen 5 for 30). O.B. 114 (Poul Riis 65, Jørn Lund 26*, Jørn 
Høj 5 for 36, Herluf Hansen 3 for 15) og 157 for 9 (Mgs. 
Christensen 38, Jørn Lund 32, Kjeld Larsen 29, Svend Eliasen 
3 for 32). 

KERTEMINDE-HOLSTEBRO. Holstebro vandt med I 
halvleg og 98 points. HOLSTEBRO 217 for 6 lukket (H. 
Haug-Sørensen 90, Ulrik Boesen 80, Sv. Aa. Hansen 6 for 36). 
KERTEMINDE 24 (Adolf Lange 6 for Il, Ole Hansen 4 for 
11) og 95 (Sv. Aa. Hansen 47, Ole Hansen 4 for 4). 

12. august 

HORSENS-KERTEMINDE. Horsens vandt med I halvleg 
og 88 points. HORSENS 218 for 3 lukket (J!l)rn Høj 100, Hans 
Nielsen 70). KERTEMINDE 70 (Arne L!l)kke 53*, Per Calun
dan 5 for 16) og 60 (Erik Nielsen 4 for 30, Per Calundan 3 
for 21). 

HOLSTEBRO-NYKØBING M. Nykøbing M. vandt med I 
halvleg og 51 points. HOLSTEBRO 185 (H. Haug-Sørensen 
106, Adolf Lange 61, Henry Gade 4 for 39, Knud Petersen 3 
for 42) og 54 (Knud Petersen 4 for 16, N. P. Kristensen 3 for 
13, Henry Gade 3 for 22). NYKØBING M. 290 for 7 lukket 
(Henry Gade 101, N. P. Kristensen 60, Leif Kristensen 53, D. 
Knakkergaard 40, Georg Schyum 34*). 

SILKEBORG-B.1913. Uafgjort. B.1913 førte efter I. halvleg 
med 2 points. B.1913 105 (Kjeld Pedersen 30, Ib Andersen 5 

for 33, Gunnar Rasmussen 4 for 21) og 201 for 9 lukket (Poul 
Offersen 75, Leo Clasen 33, Palle Bruun 26, Ib Andersen 6 for 
64). SILKEBORG 103 (Ib Andersen 33, Leo Clasen 3 for 4, 
Helmuth Hansen 3 for 8) og 132 for 7 (Gunnar Rasmussen 40*, 
Kjeld Pedersen 4 for 14). 

O.B.-FREDERICIA. O.B. vandt med I halvleg og 142 
points. O.B. 253 (Mgs. Christensen 116, Kjeld Larsen 46, Poul 
Riis 37, Max Cæsius 29, Peter Østergaard 4 for 50, Ib Nielsen 

4 for 79). FREDERICIA 66 (Poul Riis 5 for 25, Emil Larsen 
3 for 0) og 45 (Poul Riis 5 for 2). 

Mellemrækkerne 
22. juli 

B.1913 II-ESBJERG II. Esbjerg II vandt med 49 points. 
ESBJERG lI 117 (Hans Nielsen 51*, Kurt Nielsen 25, Jørgen 
Henriksen 5 for 36) og 123 (Frode Sørensen 37, Charles Bjerre
gaard 32, Jørgen Henriksen 6 for 37). B.1913 II 98 (Elwin 
Jørgensen 3 for 7, Hans Nielsen 3 for 40) og 93 (Børge Wozny 
38, Kaj Abrahamsen 5 for 30, Svend Nielsen 4 for 19). 

KOLDING-VARDE. Kolding vandt med 19 points. KOL
DING 64 (Henry Buh! 28, Johs. Simonsen 3 for 12, N. P. 
Jensen 3 for 15) og 80 (Carl Ulka 29, Johs. Simonsen 4 for 20, 
N. P. Jense:, 3 fa;- 2l, N. Kvist 3 for 32). YARD.i': �O (Aa. 
Wange-Thomsen 5 for 13, Herluf Nielsen 5 for 16) og 95 

(Johs. Simonsen 30, E. Lundquist 30, Herluf Nielsen 5 for 28, 
Aa. Wange-Thomsen 3 for 52). 

HERNING-VIBORG. Herning vandt med I halvleg og 60 
points. HERNING 135 (Otto Brandstrup 56, Knud Nielsen 43, 
Frits J!l)rgensen 6 for 45, Hans Elsborg 3 for 63). VIBORG 32 
Børge GØttsche 8 for 12) og 43 (Børge Gøttsche 8 for 27). 

29. juli 
K.B. II-BALLERUP. K.B. Il vandt med I halvleg og 92 

points. BALLERUP 82 (J. Nielsen 36, Aage Sommer 5 for 32, 
Knud Ludvigsen 3 for 42) og 41 (Knud Ludvigsen 6 for 8). 
K.B. II 215 for 4 lukket (B!l)rge Pockendahl 101 not out, Asger 
Hartelius 46, Arne Svendsen 25). 

A.B. II-ROSKILDE. A.B. II vandt med 52 points. A.B. II 
173 (Leif Skovgaard 64, Poul Nielsen 39, Erik Larsen 25, Erik 
Rasmussen 6 for 38, Carlo Joh an sen 3 for 71) og 88 for 3 luk
ket (Per Andersen 27 not out, Leif Skovgaard 25). ROSKILDE 
121 (Carlo Johansen 83, Sven Frederiksen 4 for 40, Leif Skov
gaard 3 for 22, Fkmming Bregnager 3 for 32) og 88 (Bent 
Johansen 25, Poul Nielsen 5 for 23, Sven Frederiksen 4 for 44). 

5. august 
B.1909 II-KOLDING. Kolding vandt med I halvleg og 87 

points. B.1909 II 44 (E. Holm 27, Herluf Nielsen 8 for li) og 
22 (Aa. Wange-Thomsen 6 for li, Herluf Nielsen 3 for 10). 
KOLDING 153 (Aa. Wange-Thomsen 39, Carl Ulka 35, Bent 
Hansen 5 for 31, Willy Dinesen 3 for 48). 

RANDERS-HERNING. Randers vandt med 3 stående gær
der. Herning får 4 turneringspoints for vunden 1. halvleg. 

HERNING 161 (Børge Gøttsche 50, Knud Nielsen 32, Otto 
Brandstrup 29, Karl Nielsen 7 for 36) og 74 (Ejner Østergaard 
5 for 17, Karl Nielsen 3 for 34). RANDERS 134 (Aksel Peter
sen 39, Børge G!i>ttsche 4 for 49) og 106 for 7 (Frederik Nielsen 
34, J!l)rgen Nielsen 26, Knud Nielsen 4 for 49). 

GRENAA-AARHUS II. Grenaa vandt med I halvleg og 52 
points. AARHUS II 75 (Johs. Knakkergaard 5 for 30, Otto 
Løgstrup 9 for 30). GRENAA 189 (Eigil Andreasen 75, Johs. 
Knakkergaard 63, H. J. Hansen 5 for 49). 

OLYMPIA-AARHUS II. Aarhus II vandt med 4 stående 
gærder. Olympia får 4 turneringspoints for vunden 1. halvleg. 

OLYMPIA 158 (Einar Christiansen 61, Arne Sørensen 34, Ger
luf Nielsen 32, Børge Jensen 5 for 55, Benth Leth 4 for 60) 
og 141 (Gerluf Nielsen 28, B!l)rge Jensen 6 for 54). AARHUS II 
127 (J!l)rgen Konradsen 34, Verner Bording 5 for 33) og 175 
for 6 (Erling Jensen 108, Jørgen Konradsen 27). 

TOBAKKEN-NYKØBING M. II. Nykøbing M. II vandt 
med 7 stående gærder. TOBAKKEN 52 (Vagn Jensen 3 for 7, 
Orla Hald 3 for 21) og 75 (Krogh Pedersen 33, Otto Gade 4 
for 20, Orla Hald 3 for 29). NYKØBING M. II 79 (Otto Gade 
30, Jacob Andersen 4 for 16, E. Juhl 4 for 28) og 53 for 3. 

ROSKILDE-SCHNEEKLOTH. Schneekloth vandt med 7 
stående gærder. ROSKILDE 172 (Helmer Hansen 83, Jørgen 
Nielsen 5 for 73, Douglas Steptoe 3 for 39) og 90 (Ole Kube! 
4 for 7, Rino Lange 3 for 38). SCHNEEKLOTH 176 (Bent 
Mortensen 83, Douglas Steptoe 30, Carlo Johansen 4 for 48) 
og 93 for 3 (Ole Kube! 42*). 
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Mellemrækkerne 
5. august 

AARHUS II-HERNING. Herning vandt med 45 points. 

HERNING 142 (Knud Nielsen 48, Svend Nielsen 30, Otto 
Brandstrup 26, Knud Nielsen 5 for 39, Aage Han sen 3 for 30) 
og 59 (Erling Jensen 5 for 31, Knud Nielsen 4 for 28). AAR
HUS II 73 (Erling Jensen 29", Børge Gøttsche 5 for 21, Bent 
Jensen 3 for 9) og 83 (Aage Hansen 30, Otto Brandstrup 4 
for 25, Knud Nielsen 3 for 26, Børge Gøttsche 3 for 32). 

Mellemrækkerne 
12. august 

77 

SCHNEEKLOTH-NAKSKOV. Nakskov vandt med 10 

points. NAKSKOV 82 (Ole Kube! 5 for 19) og 56 (Bent Hen

riksen 5 for 21, Rino Lange 5 for 27). SCHNEEKLOTH 46 
(C. Perch Nielsen 6 for 17, Gunnar Larsen 3 for 20) og 82 
(F. Perch Nielsen 5 for 36, Gunnar Larsen 3 for 27). 

(På grund af pladsmange l bringes r esultater fra A-rækk erne, 
junior- og dr engerækk ern e i næste numm er). 

·Hollænderne vandt første halvleg

i København 

Den af KøbenhaYns Cricketstævne i samarbejde 

med forbundet arrangerede kamp mod det hol

landske landshold blev desværre skæmmet meget 

rent spillemæssigt på grund af regnvejr. Hollæn

derne startede ved gærdet den første dag, men al

lerede efter et par overe standsede man på grund 

af regn, Da dette var sket et par gange, samtidig 

med at pitchen efterhånden stod under vand, ene

des de to an førere efter en våd spadseretur med 

påfølgende konference banen rundt at standse, 

da det ikke var muligt for kasterne at få fod

fæste i tilløbet. 

Næste eftermiddag artede vejret sig bedre. 

Stolk og Ingelse var åbningsgærderne, medens 

Veng-Hansen og Bent Henriksen startede den hår

de kastning, Hollænderne spillede meget forsig

tigt, points kom meget langsomt. Henriksen blev 

udskiftet med J, Arnsbjerg, der straks på anden 

bold fik Ingelse grebet ud af Nørgaard i mid-on, 

hvorefter han selv i anden over kastede og greb 

Stolk ud. 2 for 42 var totalen. Hollænderne virke

de meget usikre, medens de københavnske kaste

re spillede sig op og angreb gærdespillerne. 7 

gærder nede for 99. Man anede sensationen, men 

Colthoff og W, v, Welde fik etableret et godt sam

arbejde, der resulterede i total 213 for tabet af 

8 gærder, hvorefter der blev lukket. De gik frisk 

til boldene, og fremviste mange gode grænsestød, 

omend ikke uden chancer, der desværre blev mis

brugt. Det københavnske markspil var hæderligt 

og blev støttet af en ganske udmærket out-field. 

.Jeppesen og Talbroe åbnede den københavnske 

innings, Hollænderne startede med M. Maas og 

leftlrnnderen Leeftink. Deres kastning var ikke 

særlig farlig, men havde dog en vis kvalitet i 

længde og nøjagtighed, der gjorde det vanskeligt 

at score på den. Først da Finnich og Eigil Nielsen 

kom til, blev der liv i scoringen, men »halen« var 

for svag. Hele holdet ude for 163. Hertil må dog 

siges, at det var en »friendly« gestus fra den kø

benhavnske anførers side ikke at appelere for 

dårlig belysning allerede ved ottende gærdefald. 

Hollænderne fieldede ganske udmærket, især var 

deres indstik betydelig bedre, end de danske. En 

underholdende kamp uden at den dog nåede de 

store højder rent cricketmæssigt. 

N. C. B. XI 

H. Stolk, g ud, k J. Arnsbjerg ... 16 
D. L. Ingelse, g ud, k J. Arnsbjerg 18

W. C. v. Manen, g ud, k Bloch J .... 13 

H. J. v. Weelde, k ud, k C. Larsen 21 
N. Leeftink, g ud, k C. Larsen ... 10 
P. Maas, g ud, k Bloch J. I 

L. C. Villeneuve, g ud, k Talbro . 8 

R. Colthoff, not out .................. 62 

W. v. Weelde, k ud, k V.-Hansen 54 
M. Maas, did not bat .... 
E. W. C. Vriens, did not bat . 

Ekstra 10 

Total for 8 gærder ... .. 213 

GÆRDERNES FALD 

2 3 4 5 6 

35 42 64 78 79 89 99 

KASTNING 

0 M p G 
C. V eng-Han sen 12,2 4 32 I 
B. Henriksen . .. 8 27 0 
J. Arnsbjerg . . . . . . . . . 16 2 
P. Bloch Jørgensen 9 33 2 
C. Larsen Il 52 2 
P. Tal bro 5 43 

8 

213 

KØBENHAVNS CRICKET STÆVNE 
H. Je ppesen, gud, k C. Vriens ... 26 
P. Talbro, g ud, k M. Maas ......... I 
S. Nørgaard, g ud, k N. Leeftink I 
E. Nielsen, k ud, k H. J. v. Weelde 48

J. Finnich, k ud, k E. W. C. Vriens 22 
B. Henriksen, gud, k d.Villeneuve 5 
B. Jørgensen, g ud, k d. V illeneuve 11 
J. Arnsbjerg, st ud, k R. Colthoff 28
J. Bernth, k ud, k d. Villeneuve ... 0 
V eng-Hansen, not out ........... .... 5 
C. Larsen, k ud, k d. Vil1eneuve 0 

Ekstra . 7 

Total for 10 gærder ...... 163 

GÆRDERNES FALD 
2 3 4 5 6 8 

20 36 68 84 114 120 139 

KASTNING 

0 M p G 

M. Maas . . . . . . 4 8 
N. Leeftink 8 I 19 
E. w. C. Vriens . . . Il 0 32 2 

P. Maas . . . . . . . . . . . . . . . 5 I Il 0 
L. C. de Villen euve 16 0 49 4 

H. J. V. Weelde . .. 10 0 34 
R. Colthoff I 0 3 

9 10 

9 10 

159 163 
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Gærdespil 
Mini•mum: 5 innings 

I. DIVISION 

Jørn Finnich ................. 
Eigil Nielsen 

Børge Lorent sen ...... ............... 
Carsten Morild ··················· .. 
Aksel Morild ......... 
Erik Madsen ............ 
Ole Michael sen 

Arne Sørensen 

Erik Abrahamsen . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Henry Buus ............ 
Erling Krogh Andersen 

Svend Erik Petersen 

2. DIVISION ØST 

B. Helmersen, Ringsted .............. 
Ejnar Knudsen, Korsør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Knud Jørgensen, Køge 

Leif Sørensen, Kalundborg . . . . . . . . . . . . . . . 
Erik Richardt, Sori, ................. , .... , .... 
K. B. Rieck, Nykøbing F. ......... 
John Jørgensen, Soranerne ·················· 
Bent Jørgensen, Korsør 

Gert Hansen, Slagelse 

Harry Erichsen, Nyki,bing F. 

Helge Sarpc, Sorø 

Jørgen Arnsbjerg, Soranerne 

2. DIVISION VEST 

Henry Gade, Nykøbing M. 

Erik Nielsen, Nykøbing M. .. ............ 
N. P. Kristensen, Nykøbing M. 

Poul Riis, O.B. ................ ................ 
Leo Cl asen, B.1913 

Poul Offersen, B.1913 ......... .............. 
Jørn Høj, Horsens ........................... 
Jørn Lund, O.B. 

Svend Eli asen, Horsens 

Mgs. Christensen, O.B. 

Georg Schyum, Nykøbing M. 

I" I 

III� 
"' 0 :i:: z 

14 

14 

10 

23 

20 2 

19 2 

7 3 

8 2 

15 1 

15 3 

14 2 

10 1 

14 2 

12 2 

14 5 

15 0 

18 4 

12 

13 

13 2 

9 0 

13 3 

13 2 

17 2 

2 

11 

Il 2 

14 2 

15 1 

14 0 

Il 

14 0 

11 0 

6 

SO:\IE LAKER llECORDS 
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518 93 39,85 

491 111 37,77 

318 108'' 35,33 

751 163 34,14 

591 116 32,83 

515 90'-' 30,29 

109 46'' 27,25 

161 61'-' 26,83 

363 90 25,93 

307 78 25,59 

304 60 25,33 

224 51 24,89 

695 198'' 57,92 

413 150 41,30 

295 70'-' 32,78 

467 87 31,13 

398 80 28,43 

308 71'' 28,00 

280 68''' 28,00 

282 65'' 25,64 

229 65'' 25,44 

233 47 23,30 

253 101'-' 23,00 

340 67 22,67 

420 114 84,00 

348 117,:, 69,60 

277 144 41,89 

372 102'' 41,33 

460 94 38,33 

488 90 34,86 

478 100 34,14 

182 48'' 30,33 

414 146 29,57 

297 116 27,00 

81 34t.: 27 ,00 

Xo bowler had e\'er hefore taken »all 10« 

in a Test match. 

Xe,·er hefore in f'irsl-class cricket has a 

bowler taken 19 \Yickels in a match. In 

1937, pla�·ing for Kent Il \'. Wiltshire the 

Jute X. W. Harding look 18 wickets, 9 in 

each innings. The pre\'ious hest in first

class cricket was 17. 

?\o other bowler h:is e\'er taken »all 10« 

twice in the same season - and against 

the same side. In Ma�· Laker look 10 for 88 

against the Australians at the O,·al. 

At the conclusion of the match he had 

taken 39 wickets, thus equalling A. \'. Bed

ser's record in the 1953 Test series <1gainst 

the Australians. 

I. 

Kastning 
Minimum: 15 gærder 

DIVISION 

Wm. Søndergaard ······················ 

Svend Erik Petersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Thomas Provis . . . . . . . . . . . . . 
Carsten Morild ................... 
Svend Morild .... ··················· 

Wm. Dorset ······ 
Børge Lorentsen 

Preben Michaelsen 

2. DIVISION ØST 

Kurt Svensson, Nykøbing F. "' 

P. Bloch Jørgensen, B.93 

Kaj Rieck, Nykøbing F. ............... 
B. Jørgensen, Korsør 

F. Damkier, Soranerne .... 
A. Guldbrandsen, Korsør 

J. Arnsbjerg, Soranerne "' .............. 
Erik Sørensen, Slagelse 

Knud Jørgensen, Køge ..... ............... 

2. DIVISION VEST 

Erik Nielsen, Nykøbing M. 

Knud Petersen, Nykøbing M. 

N, P. Kristensen, Nykøbing M. 

Mgs. Christensen, O,B, 

Ole Hansen, Holstebro 

Henry Gade, Nykøbing M. 

Svend Eli asen, Horsens 

Poul Riis, O.B. '" 

NB! Statistiken er desværre ikke 

ikke ved redaktionens slutning havde 

<I> 

i: " ..

<I> " " " 
'C 'C " " ·;; .,, � =� 

> ..,. ,,,,_ 
::;; ...:i l'.l l'.l � 

131,1 42 214 29 7,38 

67,5 15 155 19 8,16 

370,0 105 897 94 9,54 

325,3 97 814 78 10,44 

183,1 41 484 44 11,00 

201,4 53 412 34 12,12 

109,3 28 258 21 12,29 

153,0 31 352 28 12,57 

80,2 24 151 24 6,29 

197, I 46 539 68 7,93 

141,5 53 263 33 7,97 

254,4 70 457 53 8,62 

135,3 30 364 42 8,68 

163,0 58 300 33 9,09 

150,0 37 298 32 9,31 

238,0 62 601 63 9,54 

182, 1 60 372 39 9,54 

80,0 22 191 22 8,68 

120,1 16 299 34 8,79 

132,2 28 268 25 10,72 

214,4 61 428 37 11,57 

105,1 32 233 20 11,65 

96,4 8 294 25 11,76 

71,0 14 216 18 12,00 

125,0 28 485 38 12,76 

fuldstændig, da vi endnu 

fået underretning om alle 

kampe. Husk at afsende skemaerne på spilledagen. 

... 

" 
-�

co,s 
'St€1vof;4 
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Nogle kritiske bemærkninger om dansk cricket 
af I. Pieris fra Cambridge U. C.C. 

Lad mig straks sige, at jeg er blnet bedt om i 

denne artikel at begrænse mig til at beskæftige 

mig med, hvad der er galt med dansk cricket og 

ikke med at fortælle læserne om den vidunderlige 

tur vi har haft her i Danmark. Den slutning, man 

må drage, når man ser tilbage på Cambridge U. 

C. C.s resultater her, er, at der er noget galt med

dansk cricket. Resultaterne taler for sig selv. Et

Cambridgehold, som ikke var ved fuld styrke,

og som aldrig behøvede at spille sig ud, var i

stand til at nedkæmpe enhver modstand. Dansk

crickels standard kan måles med disse kendsger

ninger alene. Et engelsk hold under engelsk før

ste klasses standard viste sig at være langt bedre

end de hold, det spillede mod her, 'Som skulle

være nogen af de bedste i Danmark.

Men hvorfor eksisterer så denne forskel? Hvad 

kan man gøre for at udjævne den? Svarene herpå 

vil i sandhed være lange, og skønt jeg skal gøre 

forsøg på at analysere grundene og foreslå mulig

heder for afhjælpning, må jeg bede læserne have 

mig undskyldt for manglende rletailler. Indenfor 

de grænser denne artikel giver mig, må min ana

lyse nødvendigvis være kort. 

Det første indtryk, man får, når man spiller 

cricket i Danmark, er, at danske cricketspillere 

ikke er taktisk dygtige nok, hvilket sandsynligvis 

skyldes, al de mangler tilstrækkelig kamptræning. 

Den kendsgerning, al der ikke spilles cricket i 

skolerne, samt kun en halv snes eendags kampe 

om året, gør det næsten umuligt for dem, at opnå 

disse taktiske færdigheder, der skal til for at man 

kan klare sig, når man bliver stillet overfor hold, 

der er sta�rkere, end man er \'ant til. Også spiller

nes begrænsning, som skyldes, at man spiller på 

tæppepitch, viste sig tydelig i hver eneste kamp, 

vi spillede. 

Disse taktiske færdigheder, som netop er del, 

der skulle gøre cricket til et spil for de mere 

intelligente, kan ikke overvurderes, og man må 

udvikle en større viden om de korrekte grund

regler, hvis man vil forbedre standarden. Mange

len på logisk tænkeevne i dansk cricket viste sig 

tydeligt ved de mange dårlige markopstillinger, 

vi var vidner til, ved næsten enhver lejlighed. 

Dette reducerede den gode kaster til en middel

mådig, og den middelmådige kaster til en dårlig. 

Den korrekte markopstilling betinger i lige så 

høj grad succes·sen, som noget andet. Der er gan

ske bestemte grundmønstre for markopstillinger, 

og jo hurtigere kasterne og anførerne faller de 

fundamentale ideer, jo hurtigere vil spillestandar

den bedres. Kasterne har 9 spillere til fordeling i 

marken, og først skal han tænke på, om det vil 

være mest naturligt for gærdespilleren at spille 

bolden til off eller til leg og dernæst hvormange 

markspillere han skal placere på legsiden og hvor

mange på offsiden. Dette spørgsmål, om at opdele 

marken er meget vigtigt, og der er fem metoder: 

1) 9 p[1 den ene side og O på den anden. 2) 8 på

den ene, 1 på den anden. 3) 7 og 2. 4) (i og 3. 5) 

5 og 4. De første to metoder kan man se bort fra

sorn inferiøre, den tredie bruges kun meget sjæl

dent, og· så er der kun lo metoder tilbage. Af disse

burde efter min ringe mening metoden med 6 og 3

være den mest anvendte, især når gærdespille! er

korrekt, hvad Cambridgeholdets Yar. Delte er især

vigtigt for off-skrue-kasterne og for »medium pa

ce« kasterne. Langt de fleste af de danske kastere

falder ind under disse to kategorier. Når bedre

off-skrue-kastere finder ud af, at cle må have

mindst 5 og måske endda 6 markspillere på leg

siden, indser de, at de ikke har råd til en luksus

som både en slip og en gully og i de fleste til

fælde må nøjes med en slip. På samme måde bur

de en venstrearms leg-skrue-kaster normalt ikke

ha\'e mere end tre mand på leg-siden. Dette sid

ste blev i øvrigt demonstreret tydeligt af en lang

som leg-skruekaster i en af vore kampe. Han var

ikke nogen dårlig kaster, med god længde og gan

ske god retning; alligeYel havde han fire mark

spillere på leg-siden, og endvidere havde han to 

markspillere dårligt placeret på off-siden. Dette

betød, at han faktisk kun kastede til 6 markspil

lere, og han kom naturligvis derfor til at se meget

dårligere ud, end han egentlig var.

For at fortsætte lidt med emnet korrekt mark

opstilling, så lagde vi mærke til et par markspil

lere, som ble\' meget dårligt placeret. Dette var 

konstant mid-off og cover-spillerne. Gang på gang 

så man micl-off placeret parallelt med kastegærdet 

og ikke mere end en armslængde fra kastegræn

sen. ?llid-off placering burde \'ariere mellem fra 

ti til ty\'e eller endog tredive meler fra kastegær

det, hvor han både har chance for at standse et 

hårdt ,,drive« og gribe et unøjagtigt slag. Hvor 

»fine<< han skal stå kommer an på, om kasteren

bestræber sig på at skrue off eller leg. Hvis han

skruer off skulle mid-off placeres temmelig »fine«

måske fire eller fem meter fra pitchens linie.

Hvis han kaster legskruere skulle placeringen væ

re mere i retning af square. På samme måde skul

le mid-off placeres dybere til langsomme kastere,

end til de hårde hvor gærdespilleren ikke så ofte

får lejlighed til at »drive«. Hvad der her er sagt

om mid-off kan til en vis grad også siges om re

sten af markspillerne. Kasterne må huske på, at

bolden har tendens til at komme mere square i

marken, hvis den skruer til en af siderne, og han

må derfor placere sin mark i overensstemmelse

hermed. En anden hyppig fejltagelse var, at man

meget hyppigt kunne ·se markspillere i såkaldte

halYvejspositioner, hvor de hverken kunne for

hindre de små enere eller stoppe de hårde slag

til fire.

(Fortsættes i næste nummer) 
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.Afgørelsen er truffet i de fleste af 

sekundarækkerne 

Allerede på søndag kan man ga 1 gang med af- De a jour førte stillinger 
viklingen af de afsluttende kredskampe i de la
vere rækker. Mellemrække-kredsene må dog vente 
en uges tid, idet hverken kreds 21 eller 22 er fær
digspillet på nuværende tidspunkt. K.B. II er ikke 
sikker på oprykning, da holdet i søndags måtte 
indkassere et nederlag til den farlige konkurrent, 
Næstved, men de 4 points for føring efter 1. halv
leg blev dog reddet i land. Slår K.B. II Roskilde i 
den ·sidste kamp er sagen klar, og holdet er kvali
ficeret til forfremmelse til 2. division. Får K.B.er
ne derimod ikke alle 8 points i Roskilde hedder 
kredsens vinder sandsynligvis Næstved, som ikke 
bør komme i vanskeligheder mod A.C.C. I øvrigt 
skylder vi K.B. II vor mest uforbeholdne und
skyldning for vore tviYl om holdets kvalifikatio
ner, som er blevet dokumenteret igennem de sene
ste kampe. 

Kreds 22 afgøres i kampen mellem O.B. II og 
Esbjerg II. Vinder Esbjerg II kampen, er første
pladsen i sikkerhed, mens Kolding i alle andre 
tilfælde bliver den endelige sejrherre. Herning 
kan trods et overraskende nederlag til Randers 
ikke røres på førstepladsen i kreds 23. Herning 
har da også vist konstant styrke gennem hele sæ
sonen og må stå med gode muligheder for avance
ment til 2. divisions vestkreds. Den nordlige kreds 
24 er et internt opgør mellem andetholdene fra 
Nykøbing :VC. og Hjørring. Vinder ;\Tykobing :\I. 
også denne række bliYer det 100 o/,- sukces for 
de 3 hold fra :\fors. 

I den ene A-rækkekreds (32) er :\Iaribo kå
ret som vinder efter at have besejret riYalen, ny
stiftede Glostrup med 1 halvleg og 3 points i en 
usædYanlig kamp med minimale scoringer. Del 
er i hvert fald længe siden, at en innings på 70 
points har været nok til at vinde med 1 halvleg. 
Kreds 31 er derimod ikke afgjort endnu, da det 
førende hold Frem II, der syntes klar vinder, til
syneladende har benyttet en ikke-spilleberettiget 
spiller på holdet, og derfor nok må OYerlade før
stepladsen til B.93 IT. 

!:! 
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Mellem række11 - kreds 21 

K.B. II 6 5 0 
Næstved 6 5 0 
Ballerup 6 4 0 
A.13. II G 3 0 
Schneek!oth 6 3 0 
Roskilde 5 2 0 
Nakskov 7 2 0 
A.C.C. 6 0 0 

Mellemrækken - kreds 22 

Kolding 5 4 0 
Esbjerg II 4 3 1 

B.1909 II 4 2 1 
13.1913 TT 3 0 0 
Varde 3 0 0 
O.B. II 0 0 

Mellemrækken - kreds 23

Herning (i 5 0 
Randers 5 3 0 
Grenå 5 3 0 
01 >'lll pi a 5 2 0 
Aarhus (i 2 0 
Skanderborg II 3 1 0 
Viborg 4 1 0 

!VI el/emrække11 - kreds 2/i 

Nykøbing :V!. II 5 4 0 
Hjørring II 5 3 2 
Aa.B. II 5 1 2 
Tobakken 5 0 0 
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0 
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0 
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0 
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4 
0 
0 
4 
4 
0 
4 
4 

0 
0 
4 
4 

4 

0 

4 
8 
4 
4 
0 
0 
0 

0 
4 
4 

0 

Juniorslutrunden starter på søndag, idet alle 
vindere bortset fra den totalt fallerede fynske 
kreds' er klar. Schneekloth vandt den diminutive 
københaYnske række, K>'købing F. stødte Korsør 
fra tronen på Sjælland, mens de 2 j>·dske kredse 
gik til Esbjerg og Nykøbing i\!. Også her bor Ky
købing kunne hoste laurbær i form af et junior
danmarksmesterskab. Foruden elanmarksmester
skabsrunden bliver rier i Odense den 1. og 2. sep
tember Øst-Vest-kamp for juniores, et påskønnel
sesværdigt initiativ fra ungdomsudYalgets side. 

Juniorrækken - kreds 11 (færdi"gspillel) 

I de 2 af drengerækkerne synes Schneekloth og 
B.93 ret oplagte vindere, mens der på F>·n også
her blandt de alleryngste er totalt sammenbrud.

Schneekloth 
K.13.
B.93

.!L111iorrækken 

l\ykohing F. 
Korsør 
Koge 
Slagelse 
Ringsted 
N:x-stveds hold 

2 1 
2 1 
2 0 

kreds 

4 4 
4 3 
4 2 
4 0 
4 0 

trukket. 

1 0 0 0 
0 1 0 0 
1 1 0 4 

li2 (f ærdigspillel) 

0 0 0 0 
0 1 0 0 
0 2 0 0 
1 3 0 4 
1 :� 0 0 

1956 

"' 
E E ·;:; -�C. 

3 
>� 

44 7,33 
40 6,67 
32 5,33 
28 4,67 
28 4,67 
16 3,20 
20 2,86 

4 0,67 

32 (i,40 

24 6,00 
20 5,00 

4 1,33 
4 1,33 
0 0,00 

44 7,33 
32 G,40 
28 5,60 
20 4,00 
16 2,67 

8 2,67 
8 2,00 

32 6,40 
28 5,G0 
12 2,40 

0 0,00 

8 4,00 
8 4,00 
4 2,00 

32 8,00 
24 6,00 
Hi 4,00 
4 1,00 
0 0,00 

Afleveret til postvæsenet den 17. august 1956 Chr. Andersens bogtrykkeri, København K. 




