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Før sæsonen 

Om få dage begynder den 10. sæson under for
bundets ledelse. Apropos jubilæum: Det må 
nu være ca. 100 år siden, at cricket kom til 
Danmark, idet den første officielle kamp her 
i landet blev spillet den 7. oktober 1866. 

Internationale kampe 

Internationalt set ser sæsonen meget lovende 
ud, idet forbundet selv har engageret sig i 3 
arrangementer. 

Sidst i juni kommer Indian Gynkhana på 
besøg til 3 · kampe. Holdet består udelukkende 
af indere, der er bosiddende i England - de 
fleste af spillerne er studenter. Klubben var 
for 2 år siden i Holland og spillede der en 
række strålende kampe mod stærke udvalgte 
hold. 

De 3 kampe, som klubben skal spille, vil 
blive mod udvalgte, men lokalt betonede hold, 
og udtagelseskomiteen vil sikkert følge kam
pene med stor interesse. 

Det næste - og sæsonens vigtigste - arran
gement bliver nemlig landskamprejsen til Hol
land midt i juli. Som det vil erindres, kom de 
danske hold ret dårligt fra de 2 sidste kampe 
- i 1959 og 1960 -, således at vi har revan
che til gode, og forhåbentlig får vi det. Håbet
beskæmmer som bekendt ingen, men det synes
som om, der siden de sidste kampe har fundet
en sådan fornyelse sted med unge og talent
fulde spillere, der ikke mindst har gjort mark
spillet betydeligt bedre, at man har lov til at
forvente betydeligt bedre resultater denne
gang.

I forbindelse med landskampen skal der 
spilles 2 kampe i Tyskland. Før landskampen 
spilles der mod B.A.O.R., som forbundet ind
ledte et samarbejde med sidste år, og bagefter 
mod et hold fra R.A.F.'s afdelinger i Tyskland. 
Begge kampe spilles i Rheindalen. 

Sidst på sæsonen kommer endelig M.C.C. 

efter en pause på ca. 10 år - på besøg. Også 
dette hold skal spille 3 kampe; først i Køben
havn mod et københavnsk og derefter i Odense 
mod et udvalgt hold fra Fyn. Den sidste kamp 
er henlagt til Hjørring og vil blive mod et ud
valgt dansk hold. M.C.C. kommer med et ungt 
hold, der er præget af universitetsspillere; 2 
af dem har tidligere spillet i Danmark, nemlig 
anføreren M. E. L. Melluish og den sydafri
kanske testspiller J. P. Fellows-Smith. 

Nye turneringsregler 

Den kommende turnering vil blive spillet 
efter regler, der afviger noget fra de, der blev 
indført for 2 år siden. 

Som bekendt var kvintessensen i disse, at 
spilletiden blev nedsat med 2 timer, således at 
den effektive spilletid blev 6½ time plus evt. 
½ time. Da denne forkortede spilletid ikke i 
almindelighed gjorde det muligt at gennemføre 
2 halvlegskampe, blev pointssystemet sam
tidig ændret, således at der opnåedes det sam
me points for en sejr efter 1. halvleg som efter 
færdigspillet kamp. 

I den kommende turnering sker der ingen 
ændring i spilletidens længde, dog indregnes 
den eventuelle ekstraspilletid i den ansatte 
spilletid, der derefter bliver på 7 timer uden 
tillæg. 

Derimod er der en meget principiel ændring 
i bestemmelsen om, hvornår en kamp må 
standses. Medens det hidtil var sådan, at en 
kamp kun måtte afbrydes, såfremt der var 
mindre end 3 timer tilbage af spilletiden, vil 

Næste nunimer

forventes udsendt 15. juni 
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det fremtidigt være anføreren tilladt at af
bryde spillet på et hvilket som helst tidspunkt, 
efter at der er opnået en afgørelse efter 1. 
halvleg. Denne ændring gennemføres, fordi et 
vilkårligt fastsat tidspunkt kan give og har 
givet anledning til urimeligheder. 

Der gælder endvidere den regel, at blot den 
ene anfører forlanger, at kampen skal fort
sættes, efter at der er opnået et resultat efter 
1. halvleg, skal dette ske. Der er til denne regel
føjet, at han - og dette gælder såvel ham selv
som hans holdkammerater - derefter har
pligt til at søge at opnå et nyt eller yderligere
resultat af kampen. En sådan regel burde være
overflødig i cricket, men er det desværre ikke.
Der kendes jo alt for mange eksempler på, at
en anfører har forlangt, at en kamp skulle
fortsættes, og derefter selv har benyttet resten
af spilletiden ved gærdet. Forhåbentlig kan
bestemmelsen alene ved det moralske pres,
den lægger på en anfører, forhindre sådanne
og lignende urimeligheder.

Endvidere ændres pointssystemet til: 

Vundet med en halvleg . ............ 4 points 

Vundet iøvrigt ........................ 3 » 

Uafgjort (lige mange points) ...... 2 » 

Tabt ( eller 1. halvleg ikke færdig-

spillet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 » 

Tabt med en halvleg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 » 

Dette pointssystem synes måske ved en 
umiddelbar betragtning at adskille sig væsent
ligt fra sidste års. Forskellen er imidlertid 
ikke så stor, som følgende forklaring vil vise: 

For at animere de stærke hold til dels at 
spille videre efter at 1. halvleg er afgjort, og 
til dels at spille noget livligere, gives der det 
hold, der vinder med en halvleg, 1 point ekstra, 
der tages fra taberen. Da taberen efter sidste 
års system ingen point fik, skulle den altså 
have + 1 point; imidlertid vil det være uhel
digt med negative points, hvorfor der til samt
lige satser er lagt 1 point. 

Det principielt eneste nye er altså, at der 
gives (fratages) 1 point ved halvlegsafgørel
ser. Det bør understreges, at en klub kun kan 
tjene dette ekstra point ved at vinde med en 
halvleg, hvilket betyder, at holdet selv kun er 
ved gærdet en gang, medens modpartens 10 
gærder skal tages 2 gange. En sejr med aldrig 
så mange stående gærder vil således ikke give 
til lægspoint. 

Hurtigste scoring 

For at animere spillere, der har fået spillet 
sig ind, til at score livligt, har bestyrelsen be
sluttet at udsætte et bat i hver af de 3 divisio
ner til den spiller, der i løbet af sæsonen scorer 
den hurtigste ½-century i den pågældende 
række. 

t 
1. nytårsdag døde John Larsen, og dansk
cricket mistede en af sine allerbedste
venner.

De, der ikke kendte John nærmere, 
kunne måske få det indtryk, at han var 
lidt studs og utilnærmelig, men kom man 
ham ind på livet, opdagede man snart, 
at han var et fint menneske, en ualmin
delig god kammerat og en cricketer i 
ordets allerbedste betydning. Han var en 
af dem, der ikke kunne sige nej, når man 
bad ham om at gøre et arbejde, og han 
var en af dem, der, når de påtog sig et 
job, udførte det godt, effektivt og med 
glæde. 

I A.B.'s ungdomsafdeling var han i 
mange år en uvurderlig arbejdskraft, og 
utallige er de timer, han gav klubbens 
drenge og juniores. Og da han blev med
lem af DCF's bestyrelse, gik han med liv 
og lyst op i ungdomsarbejdet og var til
lige en fremragende turneringsleder. 

For et års tid siden meddelte John med 
beklagelse, at han på grund af sygdom 
foreløbig måtte nedlægge sit arbejde for 
DCF, men håbede på den anden side 
snart atter at kunne genoptage det. Syg
dommen viste sig imidlertid at være for 
alvorlig, og hans håb blev ikke opfyldt. 

Vi vil savne ham! H. W.

Dommerkursus 

Søndagen før påske havde DCF indbudt de 
københavnske og sjællandske dommere til et 
instruktionsmøde i Køge. Deltagelsen var fak
tisk over forventning, idet næsten 20 interes
serede var mødt frem. Henrik Wahl, dansk 
crickets mest anerkendte dommer, ledede mø
det og gav udførlig og kvalificeret vejledning 
i spillets love og etik, og mødedeltagerne, 
hvoraf de fleste var rutinerede cricketdom
mere, gav igennem talrige forelæggelser af 
tvivlsspørgsmål deres rigelige bidrag til et liv
ligt møde, som forhåbentlig vil være medvir
kende til, at der bliver ensartethed og linie i 
de kommende sæsoners dommerkendelser. Det 
er at håbe, at DCF fortsat vil foranledige så
danne instruktionsmøder for dommere af
holdt, og det ville være af uvurderlig betyd-

. ning, om også de stadig aktive spillere i større 
tal gav fremmøde, idet man givet ville blive 
forskånet for mange hidsige debatter på baner 
og i omklædningsrum, såfremt spillerne fik et 
dyberegående kendskab til lovene. 
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Nyt fra Australien 
Test Match serien England-Australien 1962 
-63 endte som ventet uafgjort, og dette bety
der, at Australien beholder »The Ashes«.

Test resultaterne så således ud: 

Første Test - Brisbane 30. november, 
1., 2., 3. og 5. december. 

Uafgjort. 

Australien: 404 (B. Booth 112, K MacKay 86 n.o., 

R. Benaud 51, R. B. Simpson 50. Knight 3-65, True

man 3-76) og 362 for 4 lukket (W. Lawry 98, Simp

son 71, R. N. Harvey 57, N. O'Neill 56. Dexter 2-78).

England: 389 (P. H. Parfitt 80, K. F. Barrington 78, 

t:. R. Dexter 70. Benaud 6-115, McKenzie 3-78) og 

278 for 6 (Dexter 99, G. Pullar 56, D. S. Sheppard 53. 

Davidson 3-43). 

Anden Test - Melbourne 29. og 31. december, 
1., 2. og 3. januar. 

England vandt med 7 stående gærder. 

Australien: 316 (Lawry 52. Titmus 4-43, Truemann 

3-83) og 248 (Booth 103, Lawry 57. Trueman 5-62).

England: 331 (M. C. Cowdrey 113, Dexter 93. David

son 6--75) og 237 for 3 (Sheppard 113, Cowdrey 58 

n. o., Dexter 52). 

Tredje Test - Sydney 11., 12., 14. og 15. 
januar. 

Australien vandt med 8 stående gærder. 

England: 279 (Cowdrey 85, Pullar 53, Simpson 5-57, 

Davidson 4-54) og 104 (Davidson 5-25, McKenzie 

3-26).

Australien: 319 (Simpson 91, Sheppard 71 n. o. Har
vey 64. Titmus 7-79) og 67 for 2. 

Fjerde Test - Adelaide 25., 26., 28., 29. og 30. 
januar. 

Uafgjort. 

Australien: 393 (Harvey 154, O'Neill 100. Statham 

3-66, Dexter 3-94) og 293 (Booth 77, Simpson 71. 

Trueman 4-60, Dexter 3-65, Statham 3-71).

England: 331 (Barrington 63, Dexter 61, F. J. Tit

rnus 59 n. o. McKenzie 5-89, MacKay 3-80) og 223 

for 4 (Barrington 132 n. o.). 

Femte Test - Sydney 15., 16., 18., 19. og 20. 
februar. 

Uafgjort. 

England: 321 (Barrington 101. Davidson 3-43) og 

268 for 8 lukket (Barrington 94, Sheppard 68, Benaud 

3-71, Davidson 3-80).

Australien: 349 (P. J. Burge 103, O'Neill 73, Benaud 

57. Titmus 5-103) og 152 for 4 (Burge 52 n. o.).

Som altid er tilfældet, efter en uafgjort
Test serie, er der en del utilfredshed med 
anførerne og deres dispositioner. Om kritik-

ken er berettiget eller ej, er selvfølgelig en 
anden sag. Test-matchene imellem England 
og Australien føres mere som krig end som 
cricket, og ingen anfører tør tage alt for 
store chancer - netop af frygt for den vold
somme kritik han med sikkerhed ville blive 
udsat for, såfremt det går galt for ham. Det 
er så nemt at være bagklog. 

Neil Harvey har nu trukket sig tilbage fra 
top cricket - og fejrede begivenheden ved at 
kritisere Dexter som anfører på en ret vold
som måde i bladene. Harvey har været med i 
toppen fra 1946, og indtil i år har han scoret 
21.699 førsteklasses runs med et gennemsnit 
af 50,93 ( 67 centuries). I Test matebene lave
de han over 6.000 runs (21 centuries). Han er 
kun overgået af Sir Donald Bradman på listen 
over alle tiders australske gærdespillere. 

Bedste engelske gærdespiller i Testerne var 
K. F. Barrington med et gennemsnit af 72,75 
(582 runs), E. R. Dexter 48,10 ( 481 runs), 
M. C. Cowdey 43,77 (394 runs). For Austra
lien havde P. J. Burge et gennemsnit på 61,25
(245 runs), B. C. Booth 50,50 ( 404 runs),
R. B. Simpson 44,55 ( 401 runs) og R. N. Har
vey 39,50 (395 runs). Englands F. J. Titmus
tog 21 gærder (snit 29,33) og F. S. Trueman
20 gærder ( 26,05), og for Australien tog A. K.
Davidson 24 gærder (20,00), G. D. McKenzie
20 gærder ( 30,95).

Som en lille kuriosum kan det nævnes, at· 
Dexter battede 10 gange i Test matcherne, og 
Benaud fik hans gærde 5 gange. 

og fra New Zeeland 
Resultaterne i de tre Test kampe, spillet 

New Zealand, var følgende: 

Første Test - Auckland. 

England: 562 for 7 lukket (Parfitt 131 n. o. Barring

ton 126, Knight 125, Cowdrey 86. Cameron 4-118). 

New Zealand: 258 (Yuile 64, Motz 60, Reid 59. Lar

ter 3-51) og 89 (Larter 4-26, Illingworth 4-34). 

Anden Test - Wellington. 

New Zealand: 194 (Blair 64 n. o. Trueman 4-46) 

og 187 (Playle 65. Tit mus 4-50, Barrington 3-32). 

England: 428 for 8 lukket (Cowdrey 128 n. o. Bar

rington 76, Smith 69 n. o.). 

Tredje Test - Christchurch. 

New Zealand: 266 (Reid 74. Trueman 7-75) og 159 

(Reid 100. Titmus 4-46). 

England: 253 (Barrington 47. Motz 3-68) og 173 for 

3 (Barrington 45). 

TAJP 
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Konkurrence momentet 

og »venskabs«-kampe 

»Når grevskabsturneringen er overstået, �e
gynder de engelske elite-spillere først at spille
cricket«. Sådan sagde en klog mand engang, 
og sidenhen ( som forbavsende tit er tilfældet 
med kloge mænds ord) er der mange, som har 
gentaget hans bemærkninger. 

Det ligger i cricketspillets væsen, at det �r 
og bliver en konkurrence-idræt. Det kan aldrig 
blive anderledes. Fjerner man konkurrence
momentet, er det omtrent det samme som at 
løbe med bolden. Spillerne står tilbage med en 
underlig »flad« fornemmelse. 

Oprindelig - inden der var noget, der her 
turneringer - blev konkurrencemomentet be
grænset til selve den forhåndenværende kamp, 
og denne kamps resultat var uden indflydelse 
på de øvrige kampe, som blev spillet i løb�t af 
sæsonen. Så snart man begyndte at orgamsere 
klubberne i turneringer, tildele turnerings
points, kåre mestre og indføre op- og nedryk
ning, blev konkurrencemomentet udvidet til at 
spænde over hele sæsonen, og resultaterne af 
de enkelte kampe således at have en indbyr
des sammenhæng. 

Når man forlænger konkurrencemomentet 
på denne måde, skaber man naturligvis en øget 
spænding, og den øgede spænding skaber 
større interesse og medleven fra tilskuernes 
side. Dette er naturligvis det tilsigtede resultat, 
da man (klubben eller foreningen) er under et 
økonomisk afhængighedsforhold til det beta
lende publikum og nødt til at skabe og opret
holde interessen hos dem. 

Men samtidig med, at man forøger spændin
gen for tilskuerne, øger man det psykiske pres 
på spillerne, som allerede er under et stort 
pres i forvejen. Ikke alle spillere har tilstræk
kelig psykisk styrke til at kunne stå for et så
dant vedvarende pres uden at »miste lysten« i 
mere eller mindre udpræget grad. Tilstanden 
er velkendt og hedder »spilletræthed«. Lysten 
kommer igen, når presset på den ene eller an
den måde bringes til ophør eller lettes igennem 
en »kamppause«. 

Tilskuerne får spændingsmomentet øget, 
men samtidig mister de noget, som de også 
sætter pris på - ja, ligefrem stiller krav om 
- nemlig det friske, opfindsomme aggressive
spil. Det er selvfølgelig også den slags spil, som
spillerne helst selv ville vise, men kun und
tagelsesvis er i stand til i turneringskampe,
fordi de spiller under psykisk påvirkning af
»pointsjaget«.

Problemet er et, som DCF's bestyrelse godt

er klar over, og som de beskæftiger sig med. 
De forskellige turneringspointsordninger, som 
DCF har anvendt i de senere år, har allesam
men haft til hensigt at præmiere det »rigtige« 
spil - selvom man muligvis kan sige, at nogle 
af systemerne har vist sig at være mindre hel
dige i praksis. Ordningen, som man er nået til 
for sæsonen 1963, er - tror j'eg - meget lo
vende i den henseende. 

Men problemet kan også løses ad anden vej. 
Nemlig ved, at klub- og forbundsledelse sør

ger for, at sæsonen består af en passende blan
ding af turneringskampe og »venskabs«kampe, 
hvis resultater står uden for den store »turne
rings sammenhæng«. 

Englænderne sørger for dette, for elitespil
lernes vedkommende, igennem forskellige 
»festival uger« samt andre løsrevne kampe,
som spilles efter sæsonens egentlige afslutning,
eller som kun hviler i sig selv, og hvori elite
spillerne kan folde sig ud til glæde for sig selv,
publikum og endog modstanderne.

En del mere kunne gøres her i landet på om
rådet »venskabs«kampe og »show«kampe. Øst 
mod Vest er afgået ved døden. »Danmarks
mestrene mod Resten af Landet« (ikke 
»Resterne«, som en Hjørring-spiller engang
betecrnede. dem over for mig - og han mente
det) 

0 

kunne være sjovt og sikkert indbrin
gende. 

Men initiativet skal hovedsagelig komme fra 
klubberne, igennem arrangering af venskabs
kampe for deres egen mandskaber. Vi bor 
trods alt ikke så langt fra hinanden, at af
stande har nogen større betydning, og vi skyl
der os selv og den danske amatørånd fortsat 
at opretholde »legen« i vor idræt. Heldigvis er 
der ikke penge nok i spillet, her i landet, til at 
friste til det modsatte! 

Thomas Provis. 

Støt forbundet! 

• 

ved at skaffe flere 

passive medlemmer og 

tegne annoncer 

til bladet! 
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Turneringsprog ram 1963 

I. division 7. juli A. B.-Nyk. F. 
Køge-Næstved Mellemrækken kreds 21 

19. maj Aa. B.-Slagelse Ringsted-Sorø 
Horsens-Hjørring 14. juli Svanholm-Roskilde 19. maj Soraner II-Kalundborg
Frem-Fredericia Næstved-Nyk. F. 26. maj Ballerup-A. B. II 
B. 1909-Soraner 

28. juli Køge--K. B. Glostrup-Frem II 
Skanderborg-Nyk. lVI. 

Roskilde-Nyk. F. Svanholm II-Soraner II 
26. maj Hjørring-Skanderborg

4. aug. Svanholm-Ringsted 9. juni Ballerup-Kalundborg 
Horsens--Frem 

K. B.-A. B. Svanholm II-Glostrup 
Nyk. M.-B. 1909 

Roskilde-Sorø 15. juni A. B. II-Soraner 111)Soraner-Slagelse 
Fredericia-Aa. B. 11. aug. A. B.-Næstved 16. juni Frem II-Svanholm II

9. juni Aa. B.-Horsens
Nyk. F.-Svanholm 

23. juni Glostrup-A. B. II
Sorø-K. B. 

B. 1909-Skanderborg
Roskilde-Køge 

Kalund,borg-Frem II 
Soraner-Nyk. M. Svanholm II-Ballerup 
Slagelse-Hjørring 18. aug. Næstved-Ringsted 

30. juni Kalundborg-Glostrup 
16. juni Hjørring-Fredericia 25. aug. A. B.--Svanholm

7. juli Soraner II-Ballerup
Nyk. l.VI.-Frem Nyk. F.-K. B. 

14. juli A. B. II-Kalundborg
B. 1909-Aa. B. Køge-Sorø 

Skanderborg-Soraner Ringsted-Roskilde 27. juli Soraner II-Frem 111)

Slagelse-Horsens 28. juli A. B. 11-Svanholm II

23. juni Frem-Skanderborg 2. division - vest 4. aug. Glostrup-Soraner II
B. 1909-Slagelse

26. maj Chang-Hjørring II 
11. aug. Frem II-Ballerup 

Fredericia-Soraner Kalundborg-Svanholm I I

30. juni Aa. B.-Nyk. M. 
Esbjerg-Aarhus 

17. Frem 11-A. B. 112) B. 1913-Silkeborg aug. 
Horsens-Fredericia 

Holstebro-Grenaa 18. aug. Ballerup-Glostrup 

7. juli Horsens-B. 1909 Kerteminde-Nyk. M. II 
Fredericia-Slagelse 9. juni Aarhus-Grenaa Nlellemrækken kreds 22 

14. juli Hjørring-Soraner Esbjerg-Hjørring II 

Frem-B. 1909 Silkeborg-Holstebro 9. juni Horsens 11-B. 1909 II

Skanderborg-Aa. B. Nyk. M. 11-B. 1913 Skanderborg 11--Varde 

28. juli Aa. B.-Frem 
Kerteminde-Chang Fredericia II-Kolding 

Hjørring-B. 1909 16. juni Aarhus-Nyk. M. II 16. juni Esbjerg II-Fredericia II

Nyk. M.-Fredericia Chang-Holstebro Varde-B. 1909 II 

Soraner-Horsens Grenaa-B. 1913 Kolding-Horsens II 

Skanderborg-Slagelse 23. juni Aarhus-Holstebro 23. juni Horsens II-Skanderborg II 

4. aug. Nyk. M.-Horsens Esbjerg-B. 1913 30. juni Varde-Fredericia II
Frem-Hjørring Nyk. M. II-Silkeborg Kolding-B. 1909 II 

11. aug. Nyk. M.-Hjørring Hjørring II-Kerteminde 
7. juli B. 1909 II-Fredericia II

B. 1909-Fredericia 30. juni Esbjerg-Silkeborg Esbjerg II-Kolding 
Soraner-Aa. B. B. 1913-Kerteminde 

21. juli B. 1909 II-Esbjerg II
Skanderborg-Horsens Grenaa-Nyk. M. II

Horsens II-Varde 
Slagelse-Frem

7. juli Chang-Grenaa Skanderborg II-Kolding 
25. aug. Hjørring-Aa. B. Hjørring II-Aarhus 28. juli Fredericia II-Horsens II

Soraner-Frem 
Slagelse-Nyk. M. 14. juli Silkeborg-Chang 4. aug. Skanderborg Il-Esbjerg II 
Fredericia-Skanderborg Nyk. M. II-Hjørring II 

11. Varde-Esbjerg IIaug. 
21. juli Silkeborg-Grenaa Fredericia II-Skanderb. II 

2. division - øst Hjørring II-Holstebro 
18. aug. B. 1909 II-Skanderborg II

Kerteminde-Esbjerg 
Esbjerg II-Horsens II 

19. maj Svanholm-Køge 28. juli B. 1913-Chang Kolding-Varde 
K. B.-Roskilde Holstebro-Esbjerg 
Sorø-Næstved Kerteminde-Aarhus 

Mellemrækken kreds 23 Ringsted-A. B.
4. aug. Esbjerg-Chang 

26. maj A. B.-Sorø B. 1913-Aarhus 23. maj Aa. B. 11-Chang II
Nyk. F.-Ringsted Hjørring II-Silkeborg 26. maj Aarhus II-Aa. B. II
Næstved-Svanholm Holstebro-Nyk. M. II

9. juni Herning-Aarhus II
Kerteminde-Grenaa

9. juni K. B.-Ringsted 23. juni Herning-Aa. B. II
l{øge-A. B. 11. aug. Aarhus-Silkeborg

Sorø-Nyk. F. Chang-Nyk. M. II 30. juni Chang II-Aarhus II 

Grenaa-Esbjerg 14. juli Chang II-Herning
16. juni Nyk. F.-Køge Hjørring II-B. 1913 21. juli Aa. B. II-Herning

Svanholm-K. B. Holstebro-Kerteminde 
Næstved-Roskilde 

Chang-Aarhus 
28. juli Aarhus 11-Chang II

25. aug. 
4. aug. Chang 11-Aa. B. II

23. juni K. B.-Næstved B. 1913-Hols'tebro
Sorø-Svanholm Silkeborg-Kerteminde 11. aug. Aa. B. II-Aarhus II

Roskilde-A. B. Grenaa-Hjørring II Herning-Chang II 

Ringsted-Køge Nyk. M. II-Esbjerg 18. aug. Aarhus II-Herning 
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A-rækken kreds 31

23. maj Glostrup II-Næstved II

5. juni Glostrup II-Frem 1111)

9. juni Frem III-Slagelse II
Næstved 11-Svanholm III 

29. juni Svanholm III-Glostrup 111) 

30. juni Frem III-Næstved li 

13. juli Svanholm III-Frem 1111) 

14. juli Slagelse II-Glostrup II 

21. juli Næstved II-Slagelse II 

4. aug. Slagelse 11-Svanholm III

Juniorrækken - kreds 41 

23. maj Svanholm II-Nyk. F. 
Køge-Sorø 

2. juni Nyk. F.-Svanholm I 

5. juni Køge---Svanholm 11)

8. juni Sorø-Slagelse!)

16. juni Sorø-Svanholm II

23. juni Slagelse-Svanholm II

30. juni Svanholm I-Slagelse
Sorø-Nyk. F. 

14. juli Slagelse-Køge 

21. juli Nyk. F.-Slagelse 

4. aug. Nyk. F.-Køge

10. aug. Svanholm 1-Svanholm 112) 

17. aug. Svanholm II-Køge2)

18. aug. Svanholm I-Sorø 

Juniorrækken - kreds 42 

23. maj Aarhus-Horsens 

9. juni Åbenrå-Skanderborg

16. juni Åbenrå-Aarhus

23. juni Skanderborg-Horsens

7. juli Aarhus-Skanderborg 

14. juli Horsens-Åbenrå 

Juniorrækken - kreds 43 

19. maj Chang-Nyk. M. 

23. maj Nyk. M.-Hjørring 

Støt dansk

cricket 

CRICKET 

26. maj Aa. B.-Nyk. i\l. 

2. juni Chang-Aa. B. 
Hjørring-Nyk. M. 

5. juni Hjørring-Changl) 

23. juni Aa. B.-Hjørring 

6. juli Aa. B.-Changl)

17. juli Nyk. M.-Aa. B.

20. juli Hjørring-Aa. B.1)

21. juli Nyk. M.-Chang

27. juli Chang-Hjørring2) 

Drengerækken - kreds 51 

8. juni K. B.-Køge

15. juni K. B.-Sorø

22. juni Sorø-Køge

6. juli Køge-Sorø 

3. aug. Køge-K. B. 

10. aug. Sorø-K. B. 

Drengerækken - kreds 52 

23. maj Esbjerg-Fredericia

5. juni Fredericia-Kolding!) 
Varde-Esbj ergl) 

9. juni Kolding-Esbjerg 
Åbenrå-Varde 

16. juni Fredericia-Varde 

23. juni Kolding-Åbenrå 

11. aug. Esbjerg-Åbenrå 

18. aug. Varde-Kolding
Åbenrå-Fredericia 

Drengerækken - kreds 53 

29. juni: I Skanderborg 
Skanderborg-Hjørring 
kl. 15,30-19,00. 
I Silkeborg 
Silkeborg-Nyk. M. 
kl. 15,30-19,00. 

30. juni: I Skanderborg 
Skanderborg-Nyk. M. 
kl. 9,30-13,30. 
Hjørring-Nyk. M. 
kl. 14,30-18,00. 
I Silkeborg 
Silkeborg-Hjørring 
kl. 9,30-13,30. 
Silkeborg-Skanderborg 
kl. 14,30-18,00. 

Internationale kampe 

2i 

22/23-6: Nordjylland-Indian Gym
khana i Aalborg. 

26/27-6: Sydjyiland/Fyn-Indian 
Gymkhana i Fredericia. 

29/30-6: København/Sjælland-lndian 
Gymkhana i København. 

29/30-6: Hjørring-Erratics i Hjør
ring. 

29/30-6: Aarhus-Leicester University 
i Aarhus. 

2/3-7: Slagelse-Leicester Univer
si ty i Slagelse. 

6/7-7: Svanholm-Leicester Univer
sity i København. 

6/7-7: Skanderborg-Erratics i 
Skanderborg. 

17/18-7: B.A.O.R.-D.C.F XI i Rhein
dalen. 

20/21-7: Holland-Danmark i Amster
dam. 

23/24-7: R.A.F.-D.C.F. XI i Rhein
dalen. 

12/13-8: København-M.C.C. i Køben
havn. 

14/15-8: Odense-M.C.C. i Odense. 

17/18-8: D.C.F. XI-M.C.C. i Hjørring. 

Fra Skattedepartementet har Dansk Cricket
Forbund fået meddelelse om, at forbundet er 
berettiget til at modtage gaver med den virk
ning, at giveren kan fratrække disse ved opgø
relsen af sin skattepligtige indkomst. 

gøreisen af den skattepligtige indkomst er betin
get af, at der vedlægges selvangivelsen kvittering 
fra DCF til dokumentation for, at der er ydet 
gaver af den nævnte art med et samlet beløb på 
over kr. 100. Ved opgørelsen af det samlede 
gavebeløb kan kun medregnes gaver på i alt 
mindst kr. 50 til vedkommende forening. En 
gave behøver således ikke at udgøre kr. 50 for at 
komme i betragtning, idet del er tilstrækkeligt, 
at der i det pågældende indkomstår i all er ydet 
kr. 50 til den enkelte klub eller forbund. 

Da denne meddelelse kan have interesse for 
dem, der på den ene eller den anden måde støt
ter eller kunne tænke sig at støtte spillet her
hjemme, skal vi oplyse, at tilladelsen tillige 
dækker klubberne, - dog således forstået, at 
gaven skal gives til Dansk Cricket-Forbund, som 
skal kvittere for den, men derefter kan lade den 
gå videre til den klub, den af giveren er til
tænkt. 

Retten til at fratrække en sådan gave ved op-

Af det efter disse regler opgjorte gavebeløb 
kan der ved indkomstopgørelsen fradrages den 
del, der overstiger kr. 100, men fradraget kan 
ikke udgøre mere end kr. 1000. 

- og

øf

klip toppen 

skatten! 
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Trænerkursus 

Den 9. januar 1963 er der udsendt følgende 

CIRKULÆRE TIL KLUBBERNE: 

Der vil i år blive afholdt et instruktionskursus 
på idrætshøj skolen i Vej le i ugen fra 12/8 til 
17 /8, begge dage incl. 

Instruktionen vil blive ledet af mr. H. P. 
Crabtree, fhv. countyspiller fra Essex, nu før
ste trænerrådgiver for M.C.C. 

Kurset kalder han »The Teaching of Cricket« 
og er i særdeleshed lagt an på gruppetræning, 
hver mand med sit bat o.s.v., og er baseret på 
uddannelse af trænere til undervisning af 
spillet. 

For de elever, der måtte ønske det, afsluttes 
kurset med eksamination, og de, der består, 
erhverver M.C.C.'s ungdomstrænercertifikat. 
Crabtree har gennem de sidste år ledet lignen
de kurser i Holland, hvor man erfaringsmæs
sigt har haft stort udbytte deraf. 

Vi henvender os allerede nu til klubberne, 
så der i god tid kan findes frem til kvalifice
rede folk. Forbundet ser gerne, at klubberne 
kontakter skolerne for at finde frem til egnede 
lærere, der har lyst til at deltage, og som i 
klubber eller skoler vil træne ungdom. 

Elevernes antal kan maximalt være 30, og 
skulle flere mel de sig, forbeholder forbundet 
sig ret til at afgøre, hvem der skal udskydes. 

Forbundet betaler deltagernes ophold, me
dens rejseudgifterne må afholdes af deltager
ne. Der vil for de deltagere, der optages på 
kurset, blive opkrævet et anmeldelsesgebyr på 
10,00 kr. 

Anmeldelse må af hensyn til den videre 
planlæg ing være forbundet i hænde senest 
den 1. maj dette år. 

De sidste resultater 1962 

JUNIOR RÆKKEN 

16. juni 

SLAGELSE-SORØ. Sorø vandt med 102 points efter 
l. halvleg. SORØ 149 (f. Hlickelkamp 54, J. Sarøe 34,
Henning Henriksen 27, Leif Petersen 5 for 61). SLA
GELSE 47 (John Hansen 4 for 2, K. Arnth 3 for 5). 

5. august 

SLAGELSE-NYK. F. Nyk. F. vandt med en halvleg og 
43 points. SLAGELSE 46 (Poul E. Petersen 31, F. With 
6 for 29) og 36 (F. With 8 for 12). NYK F. 125 (Bernh. 
Esbensen 39, F. With 31, Bent Olsen 25, Leif Petersen 
6 for 77, Per Petersen 4 for 41). 

Afleveret til postvæsenet 15. maj 1963. 

Statistik 1962 
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JUNIORRÆKKE, kreds 42. 

Steen Sørensen, Sorø ············ 3 2 44 18· 44,00 
Jørgen Jørgensen, Nyk. F . ...... 4 1 122 112· 40,67 
Ib Hlickelkamp, Sorø . . . . . . . . . . . . 4 0 138 54 34,50 
Poul E. Petersen, Slagelse ...... 4 0 125 84 31,25 
J. Sarøe, Sorø . ..................... 4 0 87 34 21,75 
Bernh. Esbensen, Nyk. F. ...... 4 0 77 39 19,25 
Bent Olsen, Nyk. F . ............... 4 0 68 31 17,00 
Poul Larsen, Svanholm II ...... 3 0 45 26 15,00 
Henning Henriksen, Sorø . ..... 4 0 57 27 14,25 
Niels Gregersen, Sorø ............ 3 0 42 34 14,00 
F. With, Nyk. F. .................. 4 0 53 31 13,25 
Leif Petersen, Slagelse ......... 4 1 34 23' 11,33 
John Svensson, Nyk. F. ......... 4 0 40 30 10,00 

Kastning 
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F. \Vith, Nyk. F. ··············· 48,4 13 109 25 4,36 
J. Sarøe, Sorø .................. 75,3 28 114 22 5,18 
I. Hlickelkamp, Sorø ········· 74,1 17 135 26 5,19 
Leif Petersen, Slagelse ...... 56,4 10 186 24 7, 75 
Per Petersen, Slagelse . ...... 46,0 8 129 11 11,73 

John Larsen in memoriam 

På tærskelen til det nye år gik John Larsen 
bort. Uforståeligt og uvirkeligt er det, at denne 
vitale personlighed, denne skarpe intelligens, 
denne strålende og uegennyttige kammerat 
ikke er iblandt os mere - ubarmhjertigt revet 
bort i sin manddoms fulde kraft. For os, der 
igennem mange år har haft et nært og frugt
bart samarbejde med John og satte hans ven
skab særlig højt, vil hans plads bestandig for
blive tom. Ingen vil kunne erstatte ham. Hvad 
han betød for cricketsporten herhjemme i 
almindelighed og for sin klub A.B.'s cricket
og fodboldungdom i særdeleshed, vil ikke 
kunne vurderes højt nok. Mange stod i tak
nemmelighedsgæld til John Larsen - en gæld, 
det aldrig vil blive muligt at betale af på. Vi, 
der havde det privilegium at turde regne os 
blandt hans venner, føler savnet mangefold, og 
vi vil for altid bevare og værne om mindet om 
mange hyggelige og glade, men også travle 
stunder sammen med John. 

Sidney Nørgård og Ole Thomsen. 

\Vilh. Burmesters bogtrykkeri AIS • Aalborg 




