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TURNERINGS OVERSIGT 

Siden sids·te oversigt er der ikke skabt yder

ligere klarhed over turneringens endelige 

resultat. Dette skyldes dels, at der kun var 

ansat ret få kampe de sidste tre søndage og 

dels, at der i fire af de ansatte kampe ikke 
fremkom noget resultat på grund af regnvejr. 

Dertil kommer, at kun i eet tilfælde har klub
ber, der »konkurrerer, mødt hinanden. 

1. division

I denne række har der kun været spillet
fem kampe, og kun kampen Fredericia-Sla

gelse, som sidstnævnte vandt 3-1, kan siges 
at have været af særlig betydning, selv om den 

ikke gav nogen klaring på bundopgøret. Dette 
står stadig mellem klubberne Slagelse, Frede

ricia og Frem. Af de indbyrdes kampe mel

lem disse tre klubber mangler kampen mel

lem Slagelse og Frem; vinder Slagelse denne, 

skulle klubben være i sikkerhed, medens en 
sejr til Frem vil stille de tre klubber næsten 

lige, og afgørende for nedrykningen bliver da, 

hvilken af de tre klubber, der taber flest kam
pe med en halvleg. - Vi anser det nemlig for 

tvivlsomt, at de tre klubber skulle være i stand 
til at vinde over nogen af de andre klubber i 
rækken. 

I toppen synes Aa. B. næsten urørlig, og i 

hvert fald er Hjørring den eneste klub, der har 

mulighed for at true mesteren. 

2. division -- øst

I denne række er der siden sidste oversigt
kun blevet gennemført to kampe, idet en kamp 
er blevet udsat, og to blev afbrudt på grund af 

regn. 

Der har derfor ikke fundet nogen forskyd
ning sted i stillingerne; 

2. division - vest

De to tidligere 1. divisionshold Aarhus og
Chang har taget en klar føring i kampen om 

oprykning til den fine række igen med Kerte

minde og Silkeborg som farlige outsidere. -
Mon ikke denne række afgøres på turnerin

gens sidste dag, den 25. august, hvor Chang 
får Aarhus på besøg? Stærke Esbjerg er helt 

tabt af feltet. 

Turneringsledelsen gør opmærksom 

på, at der i turneringsplanens § 12 står, 

at det i 1. og 2. division påhviler den 

arrangerende klub at meddele Pressens 

Radioavis kampens resultat. 

Endvidere at indtelefonere resultatet 

til Ritzaus Bureau. 

Husk nu at gøre det efter hver kamp. 

Forbundet har modtaget klager over, at 

det meget ofte undlades. 

Det fremmer kun interessen for cricket 

med så mange pressemeddelelser som 

muligt. Turneringsledelsen. 

Næste nummer 

forventes udsendt 10. august 
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l. DIVISION
Aa. B. 61) 3 2 0 0 0 18 
Hjørring 5 0 5 0 0 0 15 
Nykøbing M. 5 0 3 0 2") 0 11 

Horsens 6 1 2 0 3 0 13 
B. 1909 7 0 4 0 2") 1 14 
Soranerne 6 0 2 0 4") 0 10 
Skanderborg 6 0 2 0 3") 1 9 
Slagelse 61) 0 1 0 4 0 7 
Fredericia 6 0 1 0 3 2 6 
Frem 5 0 0 0 5 0 5 

2. DIVISION ØST

K. B. 41) 2 1 0 0 0 11 

Svanholm 51) 2 2 0 0 0 14 
Nykøbing F. 51) 2 2 0 0 0 14 

A. B. 51) 1 2 0 1 0 11 

Køge 51) 0 2 0 2 0 8 
Næstved 61) 0 2 0 2 1 8 
Roskilde 4 0 0 0 3 1 3 
Ringsted 4 0 0 0 2 2 2 
Sorø 4 0 0 0 1 3 1 

2. DIVISION VEST

Aarhus 5 4 1 0 0 0 19 
Chang 51) 3 1 0 0 0 15 
Kerteminde 5 1 3 0 1 0 14 

Silkeborg 5 1 2 0 1 1 11 

Grenå 51) 0 2 0 2 0 8 
Holstebro 5 0 3 0 0 2 9 
Esbjerg 5 0 2 0 0 3 6 
B. 1913 5 0 1 0 4 0 7 
Nykøbing M II 6 1 0 0 4 1 8 
Hjørring II 6 0 0 0 3 3 3 

1) 1 kamp uden afgørelse.
2) 1 kamp tabt af begge, d. v. s. 1. halvleg ikke spillet

Kastning 

0 

i'.; 
"' "' 

"O "O 
"' 

·;; ..c ... 
> "' l\l 

:'il ...l c., 

1. DIVISION

Henning Eliasen, Horsens ... 4 1 178 145*
Hans Nielsen, Horsens ......... 3 0 145 116 
Hardy Sørensen, Aa.B. 9 1 364 76 
Jørn Høj, Horsens ............... 6 0 267 92 
Jens P. Morild, Hjørring ...... 6 3 127 63 
Leif Sørensen, Frem ............ 6 1 197 63 
Svend Willumsen, Nyk. M . ... 7 2 195 72* 

CRICKET 
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3,60 
3,00 
2,20 
2,17 
2,00 
1,67 
1,50 
1,40 
1,00 
1,00 

3,67 
3,50 
3,50 
2,75 
2,00 
1,60 
0,75 
0,50 
0,25 

3,80 
3,75 
2,80 
2,20 
2,00 
1,80 
1,20 
1,40 
1,33 
0,50 

færdig. 
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59,33 
48,33 
45,50 
44,50 
42,33 
39,40 
39,00 

Axel Morild, Hjørring 
Carsten Morild, Aa.B. 
Poul W øhlk, Aa.B. . .......... . 
Egon Jensen, B.1909 ........... . 
Hans Fausbøl, Hjørring 

7 0 228 
9 2 222 
3 1 61 
9 0 258 
6 1 141 

59 
105* 

21· 
89 
46* 

Il. DIVISION - ØST 

Eigil Nielsen, K.B. . . . . . . . . . . . . 3 2 
Jørgen Jønsson, Svanholm ... 6 2 
Ole Isakson, Svanholm . . . . . . . . . 9 2 
Harry Erichsen, Nyk. F. . . .. . . 4 0 
Erl. Christiansen, Svanholm . 3 1 
Jørgen Hansen, Nyk. F. . . . . . . 4 0 
Nils Mortensen, A.B. 4 1 
W. Dorsett, K.B. . . . .. . . . . . . . . . . 3 1 
S. Hofmann, A.B. . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 
Ib Hiickelkamp, Sorø . . .. ... . . 5 0 
Bent Brædder, Nyk. F. . . .. ..... 3 2 
Ebbe Udsen, Nyk. F. . . . . . .. . . .. . 4 1 

Il. DIVISION - VEST 

Chr. Morild, Hjørring II 3 2 
Erik Madsen, Aarhus . . . . . . . . . 4 2 
Gunnar Rasmussen, Silkeborg 3 1 
Jørgen Morild, Aarhus ..... .... 5 1 
Viggo Hansen, Grenaa ..... .... 4 0 
Eigil Andreasen, Grenaa . . . . . . 4 1 
Johs. Knakkergaard, Grenaa . 5 2 
Per Sørensen, Aarhus . . .. . . . . . 5 2 
Mogens Gregersen, Aarhus . . . 4 1 
A. Ali, Silkeborg . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 
Kurt Jensen, Aarhus 7 2 
Aage Jørgensen, Kerteminde . 7 3 

Gærdespil 

l. DIVISION

248 
262 
313 
187 

93 
168 
116 

76 
185 
184 

35 
99 

175 
221 
170 
222 
173 
120 
113 
115 
112 
205 
169 
131 
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119* 
100· 

75• 
101 

77* 
66 
89* 
51 

115* 
82 
15• 
52 

113* 
100· 

72 
98* 
87 
50* 
39 
52* 
85* 

104 
66* 
53 

Henrik Mortensen, Aa.B. .. . 
Carsten Morild, Aa.B. ..... . 
Hartm. Petersen, Hjørring 
Anders Mose, Horsens ..... . 

135,3 4 7 282 48 
158,2 38 408 46 
174,0 43 428 46 
147,3 31 401 40 

Knud S. Møller, Sk.borg .. . 
Ralf Andersen, B.1909 ..... . 
Otto Gade, Nyk. M. 
Jørn Høj, Horsens ........ . 

II. DIVISION - ØST

Karl Morild, K.B . ........... . 
Jørgen Jønsson, Svanholm 
Leif Hansen, Svanholm .. . 
Th. Provis, A.B. . .......... . 
Fl. Søegaard, Svanholm .. . 
Henning Nielsen, Nyk. F . .  
Vagn Ludvigsen, A.B. ..... . 
Bent Kock, Køge ........... . 

Il. DIVISION - VEST 

John Hansen, Aarhus ...... 
Claus Buus, Chang . ........
Erik Madsen, Aarhus ......
Knud E. Jensen, Aarhus ... 
L. P. Buh!, Chang .........
Hans W. Petersen, Kertem. 
Aage Jørgensen, Kertm . ... 
Henning Krabbe, Esbjerg . 

84,0 12 240 23 
46,4 8 141 13 

131,0 37 291 22 
87,4 19 229 15 

57,0 
80,0 
28,2 

122,4 
31,5 

101,0 
65,0 
87,3 

40,4 
93,3 
64,3 
76,4 
46,0 
70,1 
70,3 
95,0 

17 99 24 
12 244 29 

3 110 13 
36 284 32 

7 93 10 
20 289 29 
14 244 23 
25 188 16 

15 54 15 
36 131 29 
20 100 19 
13 210 39 
14 100 18 
21 129 18 
6 185 23 

22 182 22 

51 

32,57 
31,72 
30,50 
28,67 
28,20 

248,00 
65,50 
52,17 
46,75 
46,50 
42,00 
38,67 
38,00 
37,00 
36,80 
35,00 
33,00 

175,00 
110,50 
85,00 
55,50 
43,25 
40,00 
37,67 
38,33 
37,33 
34,17 
33,80 
32,75 

5,88 
8,87 
9,30 

10,00 
10,43 
10,85 
13,23 
15,27 

4,13 
8,41 
8,46 
8,88 
9,30 
9,96 

10,61 
11,75 

3,60 
4,52 
5,26 
5,38 
5,56 
7,16 
8,04 
8,27 
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København/Sjælland - Indian Gymkhana 
Dommere: Helge Hørby og Henrik Wahl 

Efter de smukke præstationer, lndian Gym
khana havde ydet i sine første to kampe i 
Danmark imod udvalgte danske mandskaber, 
var forventningerne før indernes match imod 
København/Sjælland på Gentofte stadions 
skønne bane skruet op i et plan, hvor de viste 
sig slet ikke at høre hjemme. Bevares, lndian 
Gymkhana var et habilt mandskab, men abso
lut uden de store linier. Gærdespillet var hol
dets rygrad og stærkeste aktiv, men de indiske 
batsmens dominans skal dog i nogen grad ses 
på baggrund af den ikke særlig imponerende 
danske kastning. I marken og specielt i kast
ningen var gæsternes kvalitet ikke iøjnefal
dende, selv om man må rose den ypperlige, 
lynhurtige keeper. Havde det danske hold 

· rådet over kvalificeret spin bowling, var det
sandsynligvis blevet dansk sejr.

Inderne vandt lodtrækningen og gik til gær
det, hvor de i løbet af lørdag eftermiddag sco
rede 289 points for 7 gærder. Lukningen faldt 
en halv time før spilletidens udløb, således at 
danskerne fik 20 minutter at batte i lørdag 
aften. Den dominerende spiller i den indiske 
innings var anføreren Moitra, som ved luknin
gen stod ved gærdet med 141 points. Han hav
de part i to century-gærdestande - først en 
5. gærdestand på 102 med Narain, der scorede
40 points, og derefter en 7. gærdestand på 123
sammen med Joshi, der tegnede sig for 33
points. Moitra havde i sit century 20 firere og

en sekser. Patkar, der scorede century både i 
Aalborg og i Fredericia, nåede kun 20, før han 
blev kastet ud af Jørgen Jønsson. 

Som sagt var kastningen svag, og kun de 
første 10-12 overs fra åbningskasterne, Th. 
Provis og Ole Isaksson, truede gærdespillerne. 
Selvfølgelig havde bowlerne ikke ideelle for
hold på den dyngvåde pitch, som ikke ydede 
meget samarbejde, men man bør alligevel 
kunne forlange af kastere i en sådan kamp, at 
retning og længde er i orden. Og det var ikke 
tilfældet her, hvor de indiske gærdespillere 
lukrerede af et væld af korte og skæve bolde. 
Peer Nørgård, som man på forhånd havde 
anset for at være det bedste danske kort, 
kastede alt for ukonstant, og inderne scorede 
da også hele 90 points på hans 14 overs eller 
mere end 6 points pr. over. Men Peer Nørgård 
må, hvis han får synkroniseret sit tilløb, så 
kastebevægelsen bliver mere harmonisk end 
nu, kunne blive en endog særdeles anvendelig 
bowler - også på udvalgte hold. 

Det københavnske åbningsgærde, Frank 
Pearson - Stefan Hoffmann, holdt stand de 
sidste 20 minutter af førstedagens spilletid, 
men ved spillets genoptagelse søndag morgen 
varede det ikke længe, før de indiske kastere 
afgørende havde brudt igennem det danske 
forsvar. Man havde egentlig ikke ventet, at 
den uvarierede og såre ordinære indiske kast
ning ville volde det danske gærdespil alt for 
store kvaler, og man havde set frem til en 

INDIAN GYMKHANA 

Gærdespil 

1. innings 

B. !\forti, k. T. Provis . . .. .. .. . .. . .. ................. ....... .. . . . . . . . . .. . 23 
J. S. Khare, k. P. Nørgård . ..... ...... ..... .................. ........... 14 
S. Patkar, k. J. Jønsson . ............. ....... ..... . ............ .......... 20 
H. L. Shah, gr. S. Hoffmann, k. P. Nørgård . ..................... 1 
B. Narain, k. F. Søegård .... . ........... ........................... ..... 40 
H. Moitra, not out ......................................................... 141 
A. S. Sastri, k. P. Nørgård . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. ............ .. . .. . . 1 
L. Joshi, gr. 0. Isaksson, k. K. Grandahl .... . ........... ........... 33 
K. Gandhi, did not bat ................................................. .. 
A. Parelkar, did not bat .............................................. .. 
Ekstra (b. 12, lb. 3, u. 1) . . ... .. . .. .. . . ...... .. . . . .. . . .. .. . . . . .. . . ... .. .. 16 

k. 0. I saks son
2. innings 

8 

gr. J. Jønsson, kV. Ludvigsen ............... 2 
k. 0. Isaksson . . . .. .. . ... .. . . .... . ... . . . .. . .. . .... 0 
gr. og k. V. Ludvigsen .. .. .. . . . .. . . . . .. . .. . .. . 5 
ben for, k. 0. Isaks son . . .. .. . .. . . . .. .. .. .. .. . . 3 
gr. 0. Isaksson, k. V. Ludvigsen .. .. . .. . .. .. 11 
not out . .... .. . .. .... .. .. .. . .. .. .. .... .... .. .. .. .. .. 4 
løbet ud . . . .. .. .. .................. ....... ... .. . . .. 0 
not out ............................................ . 1 

0 

Ialt for 7 lukket ............................................................ 289 Ialt for 8 gærder .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . 34 

2 3 

1. innings 31 59 59 
2. innings 3 11 12 

Th. Provis . ....................... . 
0. I saksson ...................... .. 
P. Nørgård . ....................... . 
J. Jønsson . ....................... . 
P. Christensen . ................. . 
F. Søegård . ....................... . 
V. Ludvigsen . .................... . 
K. Grandahl . .................... . 

Gærdefald 

4 5 6 

61 163 166 
16 24 

J(aslning 

1. innings 

16 3 39 1 
11 0 43 0 
14 2 90 3 
10 1 33 1 
2 0 3 0 
5 0 24 1 
5 0 21 0 
4.4 0 20 1 

31 

7 8 
--

289 
32 32 

9 10 

2. innings 

4 0 14 3 

1 0 7 0 

3 0 13 4 
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KØBENHAVN /SJÆLLAND 
Gærdespil 

1. innings 

S. Hoffmann, k. Narain ................................................... 4 

2. innings 

gr. Moitra, k. Shah .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 
gr. N arain, k. Shah .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. 17F. Pearson, gr. Shah, k. Sastri . ....... .... .. .... .. .... .. .... ...... .... 39 

K. Grandahl, k. Shah .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. . . . .. . . . . .. . .. .. .. . . . .. . .. .. . . .. . . 1 
P. Christensen, løbet ud .. .. .... .... .. .. .... .. .. .. ...... .. .... .. ...... .. 14 stokket ud, k. Pat kar .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. . 12 

k. Gandhi .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. 43 H. Fausbøll, ben for, k. Sastri ...... .... .... .. .... ...... .. .... .......... 6 
P. Nørgård, stokket ud, k. Shah ...... .. .. ...... .... .... .... ...... .... . 8 not out ............................................. 35 
V. Ludvigsen, gr. Sastri, k. Patkar .. .. .... .. .... .. ..... .... ........... 10 
0. Isaks son, k. Moitra .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 30 k. Moitra .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 38
J. Jønsson, gr. Shah, k. Narain ............ .... .. .. .... .. .. ...... .... . 37 gr. Sastri, k. Gandhi .. .. .. .. .... ........ .... .. . 19 
F. Søegård, ben for, k. Moitra .. .. .... .. .. . ...... .... .... .... ...... .... . 14 not out ............................................. 16 
Th. Provis, not out .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 1 
Ekstra (b. 10, lb. 3, u. 2) .. .... .. .. .............. .... .. . ...... .... .... .. . 15 (b. 1, f. 1) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 2 

lait .............................................................................. 179 lait for 6 lukket ................................. 185 

Gærdefald 

2 3 4 5 6 8 9 

1. innings

2. innings

22 

18 

23 

33 

70 

77 

70 

121 

80 87 

124 157 

97 158 178 179 

Rastning 

1. innings 

H. Shah ............................. . 16 5 60 2 
B. Narain .......................... . 19 9 42 2 
J. S. Khare ...................... .. 1 1 0 0 
L. Joshi ............................ .. 5 2 11 0 
A. S. Sastri ...................... .. 6 2 16 2 
K. Gandhi ......................... .. 5 3 9 0 
S. Patkar .......................... . 4 0 15 0 
A. Moitra .......................... . 5.2 2 11 2 

dansk innings af omtrent samme dimensioner 
som den indiske. Men de fleste af de danske 
batsmen gik underligt ukoncentreret til den 
ikke uoverkommelige opgave, og inden fro
kostpausen havde de mådelige indiske medi
umkastere 6 danske gærdespillere ude for blot 
87 points. Da det 7. gærde faldt umiddelbart 
efter pausen med 97 på tavlen, blev situationen 
særdeles kritisk, og det blev de resterende 
gærdespilleres fornemste mål at redde holdet 
fra en forsmædelig follow-on. 

Af de første 7 batsmen kunne kun Soraner
nes solide Frank Pearson gøre sig gældende. 
Han præsterede en ikke særlig ophidsende, 
men sikker inning på 39, dog først efter at 
den indiske anfører ikke helt reglementeret 
havde reddet ham fra en forkert ben-for-ken
delse ved at trække appellen tilbage. Stefan 
Hoffmann viste gode parader, men var blottet 
for angrebsslag, mens Kjeld Grandahl øjen
synlig på forhånd havde opgivet ethvert håb 
om at spille den indiske kastning. Peer Nør
gård fo'r hovedløst frem til en kort og skæv 
bold og blev stokket ud, og heller ikke Preben 
Christensen, Hans Fausbøll, der var blevet 
hentet til København fra Hjørring for over for 
UK at bevise sine kvalifikationer som keeper, 
og Vagn Ludvigsen kunne leve op til tidligere 
præstationer og måtte relativt hurtigt forlade 
gærdet. 

Det stod herefter til de tre unge Svanholm
spillere Ole Isaksson, Jørgen Jønsson og Flem
ming Søegård at redde den danske inning, 
men selv om de tilsammen tegnede sig for 81 
points, manglede man dog ved sidste gærdes 
fald 11 points i at undgå follow-on. Imidlertid 

2. innings 

14 3 36 2 
12 2 48 0 

4 0 12 0 

7 3 12 0 
6 1 24 2 
3 0 16 1 

12 3 35 1 

blev Flemming Søegård, der faldt som sidste 
mand efter ved sikkert og stilfuldt spil at have 
scoret 14 points, offer for en ny uforståelig 
ben-for-kendelse på en bold, der ville have 
gået ca. ½ meter over gærdet. En noget trist 
afslutning på det magtfulde danske come back 
i denne innings. Ole Isaksson viste det smuk
keste danske gærdespil i sin innings på 30, og 
et par mindre chancer må skrives på denut
nervøsitetens konto. Jørgen Jønsson gik frisk 
til opgaven og scorede 37 værdifulde points, 
inclusive 4 firere og 2 smukke seksere. Jons
son gjorde sig særlig bemærket med nogle 
flotte drives, men hans gærdespil var dog så 
chancebetonet, at den indiske anfører ved vel
overvejet anvendelse af sine kastere kunne 
have begrænse.t Svanholmerens scoring. 

I 2. inning gik det straks meget bedre for 
de unge danskere, der havde rystet nervøsite
ten af sig og fundet ud af, at der ikke var sær
lig mange dikkedarer ved den indiske kast
ning. Ole Isaksson, Peer Nørgård, Hans Faus
bøll og Flemming Søegård viste alle godt og 
effektivt gærdespil, selv om man nok i halv
legens sidste del kunne have ønsket lidt større 
forcering af spillet. Provis lukkede ved 185 
for 6 og gav inderne en halv time til at score 
de til sejren nødvendige 76 points - en lige så 
lille chance som den, inderne havde budt det 
nordjyske hold i Aalborg weekenden forinden. 
Inderne nåede, inden kampen ebbede ud i den 
uundgåelige draw, at vise deres begrænsning 
også som gærdespillere, idet hurtigscoring lå 
ganske uden for deres kunnen, og hele 8 indi
ske gærder faldt inden for den sidste halve 
time for kun 34 points. OTh.
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B.A.O.R. 
Det lykkedes ikke for landsholdet at gentage 
sejren fra i fjor over BAOR i den første kamp 
på turen til Holland og Tyskland, men ved 
spilletidens udløb manglede vi kun 24 points 
i sejren med 5 gærder i behold, og kun den 
lave scoringshastighed i 1. innings hindrede 
os i at fremtvinge en afgørelse. 

Kampen som helhed var en ny understreg
ning af den fremgang på all-roundbasis, der 
i de senere år har præget dansk topcricket. 
Vort hold var bedre end englænderne i alle 
spillets discipliner, og mulighederne for en 
dansk landskampsejr over Holland må være 
bedre end på noget tidligere tidspunkt. 

BOAR vandt lodtrækningen og valgte at 
gå til gærdet, men allerede i kampens anden 
over faldt det første gærde, idet Legge-Bourke 
kantede den anden bold fra Anders Mose ud 
i slippen, hvor Henrik Mortensen sikkert holdt 
bolden. De følgende engelske batsmen spille
de udmærket, og vore kastere fik intet for
ærende. Bedst var Roberts med 51, Daniels 
med 47, Carr-Smith med 27 og keeperen \Veb
ster med 26. 

Kastningen var af god klasse, omend man 
måske kunne have ønsket sig lidt mere varia
tion. Bedst var Carsten Morild med 4 gærder 
for 68, og hans spin-bowling havde i lange 
perioder de engelske batsmen i stor vanske
lighed. Også Anders :Mose gjorde en god figur, 
og hans analyse (1-36) giver ikke et kor
rekt udtryk for hans virkelige værd. Bjarne 
Lund Petersen tog 2 gærder for 20, men hans 
kastning er desværre endnu lidt for ukon
stant, tydeligvis på grund af manglende 

D. C. F. XI
kamptræning. Henrik Mortensen gjorde også 
sin skyldighed med 3 for 23, og selv om han 
ikke syntes at frembyde noget virkeligt pro
blem for de bedste engelske gærdespillere, 
bowlede han med god længde og retning samt 
anselig fart. 

Vor kastning understøttedes af et fortrin
ligt markspil. Der blev droppet et par lette 
chancer, men denne kalamitet opvejedes til 
fulde af nogle helt ovenud smukke greb af 
Hardy Sørensen, Ole Isaksson og som ovenfor 
omtalt Henrik Mortensen. Også keeperen, den 
unge Hans Fausbøll, var en glædelig over
raskelse, og han samlede op bag gærdet, hvad 
man med rimelighed kunne forlange og lidt 
til. 

BOAR nåede op på 177, før sidste gærde 
faldt, og denne total giver sikkert et sandt ud
tryk for englændernes formåen. Kun 4--5 af 
dem havde virkelig klasse. Men alle forstod 
de kunsten at løbe mellem gærderne. På eng
lændernes debetside skal dog anføres, at den 
tunge outfield nærmest gjorde det umuligt at 
score en firer langs jorden. 

Vort hold startede forsigtigt ved gærdet, og 
scoringshastigheden var meget lav - den 
egentlige årsag til, at vi ikke i den sidste ende 
kunne notere en fortjent sejr. Jørn Høj spil
lede såre sikkert, og man ventede faktisk en 
ny stor innings fra hans bat, hvorimod Hardy 
Sørensen - trods sine 48 points - aldrig blev 
fortrolig med kastningen, hvoraf langt den 
farligste part leYeredes af den westindiske 
fast-bowler Vaughan. Hardy Sørensen stak 
flere gange til bolden, og han gav flere chan-

D. C. F. XI går fra 

banen efter 1. innings 
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cer, som englænderne imidlertid ikke forstod 
at udnytte. 

Ved 25 faldt det første danske gærde, og 
overraskende nok var det Jørn Høj, der ellers 
havde virket veloplagt og sikker på boldene, 
der måtte forlade pitchen. Poul V. Jensen var 
næste batsman, og han spillede pænt, indtil 
han blev løbet ud i et hasarderet løb. I det 
hele taget var vort svageste punkt - som sæd
vanlig - løbet imellem gærderne. Første løb 
gennemførtes som oftest i slow-motion, hvor
ved mange runs blev spildt. Carsten Morild 
var det sidste gærde, der faldt på førstedagen, 
men han havde, forinden han blev kastet ud, 
fuldendt en særdeles smuk all-roundpræsta
tion ved at score 30 chancefrie points. Ved 
afslutningen på første dag havde vi en så 
smuk score som 121 for 3 med endnu 6 stærke 
gærdespillere i behold. Hardy Sørensen og 
Mogens Christensen stod ved gi;Brdet med hen
holdsvis 47 og 23. 

tålmodighed forsøger at bevare sit gærde -
en helt uvurderlig egenskab hos en åbnings
batman. 

Mogens Christensen fortsatte med sikker 
scoring gærdet rundt. Nok vidste man, at 
Mogens Christensen var en god gærdespiller, 
men på baggrund af hans hidtidige præstatio
ner i denne sæson må hans indsats betegnes 
som en positiv og særdeles velkommen over
raskelse. Mogens Christensen viste hele re
pertoiret og gav ingen chancer, før han ved 
47 fortrød et cut og blev grebet i slip. 

Umiddelbart efter spillets genoptagelse på 
andendagen faldt Hardy Sørensen efter at 
have scoret endnu et point, og hans score på 
48 points må i betragtning af, at han aldrig 
dominerede kastningen, betegnes som sær
deles akceptabel. Hardy Sørensen viste i den
ne innings, at han, selv på sine mindre gode 
dage, bevarer hovedet koldt, og med omhu og 

Vore næste gærdespillere Bjarne Lund Pe
tersen og Claus Buus syntes langt fra topfor
men og præsterede kun henholdsvis 3 og 6, 
og det faldt i den kun 19-årige Svanholm
spiller Ole Isakssons lod at redde den danske 
innings. Ole Isaksson gik uimponeret til op
gaven og sikrede igennem strålende gærdespil 
med en serie smukke stød, specielt på off
siden, halvlegsføringen. Også Ole Isaksson 
blev imidlertid løbet ud i et hasarderet løb, 
men hans score på 56 points i denne hans 
første virkeligt betydningsfulde kamp hæve.de 
hans chancer for en landskampdebut i Hol
land til pari. 

Vore 3 sidste gærdespillere prøvede ved 
forcering af gærdespillet at indvinde tid, men 
da det sidste gærde faldt ved 24 7, var der kun 

BAOR 

1. innings

Gærdespil 

\V. N. H. Legge-Bourke, grebet Henrik Mortensen, k. A. Mose 3 
C. A. Roberts, ben for, k. Carsten Morild ........................ 51 
Sr. Carr-Smith, gr. Hardy Sørensen, k. C. Morild .. .... .. .. .. .. . 27 
J. C. U. Daniels, gr. Hardy Sørensen, k. Bj. Lund Petersen 47 
J. R. Tozer, gr. J. Høj, k. Bj. Lund Petersen .. .. .... ...... .. ..... 2 
J. D. G. Pank, k. C. Morild .... .... .. ...... .... .... .. .. .... ...... .. .. .. . 4 
R. M. D. \Vebster, gr. Ole Isaksson, k. Henrik Mortensen ... 26 
R. Coke-Wallis, k. C. Morild .......................................... 7 
C. J. Pike, not out .... .... ...... .. .. .... .. .... ......... .... .... .. .. .... .... 0 
A. Thompson, k. Henrik Mortensen .... .... .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. ... 0 
W. C. Vaughan, k. Henrik Mortensen .............................. 0 

Ekstras (byes 4, legbyes 1, udenom 1, fejl 4) ............ 10 

lait ............ 177 

Gærdernes fald 

Kastning 

Henrik Mortensen . . . . . . . . . . . .

Anders Mose · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Carsten Morild . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mogens Christensen ............ 
Bjarne Lund Petersen . . . . . . . . .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 46 121 133 137 143 160 176 177 177 

DCF XI 

1. innings

Gærdespil J{astning 

Jørn Høj, ben for, k. Vaughan ....................................... 11 w. C. Vaughan · · · · · · · · · · · · · · ·

Hardy Sørensen, gr. \Vebster, k. Vaughan ........................ 48 
Poul V. Jensen, løbet ud .... .... .. ......... ...... .... .. ........... .... .. 8 
Carsten Morild, k. Thompson .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30 
Mogens Christensen, gr. Coke-Wallis, k. Vaughan .. .. .. .. .. .. .. . 4 7 

Bjarne Lund Petersen, gr. Carr-Smith, k. Vaughan ............ 3 
Claus Buus, gr. Daniels, k. Carr-Smith .. .. .... .. .... . .. .. .. .. .. .. 6 
Ole Isaksson, løbet ud .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 56 
Henrik Mortensen, gr. Roberts, k. Thomphson .. ...... .. .... .... 15 
Hans Fausbøll, gr. Tozer, k. Carr-Smith ........................... 12 
Anders ilfose, not out . . .. .. . ... . ... .. . .... . . .. . . ... . . ................... 6 

Ekstras (byes 3, legbyes 1, udenom 1) .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 5 

1 2 3 

lait ............ 24 7 

Gærdernes fald 

4 5 6 7 

R. 
A. 
s. 

8 

Coke-Wallis . . . . . . . . . . . . . . .

Thompson 
Carr-Smith 

9 10 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 42 85 122 140 153 166 207 234 247 

12.1 7 23 3 
8 0 36 1 

22 5 68 4 

6 2 20 0 
5 0 20 2 

35 13 81 4 
10 3 33 0 
25 6 57 2 
22.2 4 71 2 
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4 timer tilbage af spilletiden, og en draw syn
tes den eneste mulighed. 

Intet af holdene spillede i 2. innings til
nærmelsesvis op til standarden fra 1. De en
gelske gærdespillere havde øjensynlig mistet 
troen på sejr, og kun Carr-Smith med 50 og 
anføreren Tozer med 33 viste kvalificeret 
gærdespil. Desværre var også danskernes 
kastning og markspil langt under normalen, 
dog med Anders Mose som en hæderlig und
tagelse. Anders Mose, hvis kastning i 1. in
nings ikke ydedes retfærdighed, erobrede 
med sin farlige og uortodokse leftarmbowling 
3 betydningsfulde gærder for 24 points, mens 
Henrik Mortensen fik 2 for 40 og Bjarne Lund 
Petersen 1 for 16. Men den danske indsats 
hæmmedes af, at Carsten Morild efter at have 
fået en hård bold på knæet ikke var på top-

pen, samt at keeperen Hans Fausbøll måtte 
forlade banen efter at have fået en af Henrik 
Mortensens hårde bolde i panden. Hans Faus
bøll var dog ikke kommet noget alvorligt til. 

Da BAOR havde nået 171 for tabet af 7 
gærder, lukkede Tozer og gav det danske hold 
chancen for på de resterende 56 minutter at 
score de til sejren nødvendige 102 points -
en nærmest uoverkommelig opgave på bag
grund af den tætte engelske kastning. 

Vore gærdespillere gjord<:: et behjertet for
søg på at forcere gærdespillet, men man op
gav videre anstrengelser efter at have mistet 
5 gærder for 69 points. Bedst var Hardy Sø
rensen, der spillede langt sikrere end i 1. 
innings og med 31 points på lige så mange 
minutter viste, at han også magter det for-
cerede gærdespil. 0. Th.

BAOR 
2. innings 

Gærdespil 

W. N. H. Legge-Bourke, gr. Hardy Sørensen, k. A. Mose . . .. . . 8 
C. A. Roberts, løbet ud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
S. R. Carr-Smith, gr. Claus Buus, k. Bj. Lund Petersen . . . . .. 50 
J. C. U. Daniels, gr. A. Mose, k. Henrik Mortensen ............ 2 
J. R. Tozer, gr. A. Mose, k. Henrik Mortensen . . .... ... ..... .. .. 33 
J. D. G. Pank, k. A. Mose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
R. M. D. Webster, not out ............................................. 23 
R. Coke-W all is, gr. Ole Isaks son, k. A. Mose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
C. J. Pike, not out ......................................................... 19 
A. Thompson, ej inde
W. C. Vaughan, ej inde

Ekstras (byes 4, legbyes 8, udenom 1, fejl 3) .. . . ... . .. . . 16 

I alt for 7 lukket ............ 171 

Gærdernes fald 

1 2 3 4 5 6 7 

5 16 38 91 123 127 132 

DCF XI 
2. innings 

Gærdespil 

Hardy Sørensen, gr. Carr-Smith, k. Coke-Wallis ............... 31 
Poul V. Jensen, gr. Daniels, k. Vaughan ........................... 8 
Ole Isaksson, gr. vVebster, k. Coke-,Vallis ........................ 7 
Henrik Mortensen, løbet ud . . . .... ... . . . .. .. ...... ..... ... . ..... .. . ... . . 14 
Carsten Morild, not out ............................. ·... .. . .. .......... .... 6 
A. Mose, ben for, k. Coke-,Vallis ....................................... 5 
Mogens Christensen, not out . . .. . . . ... . .. ...... ... ... . .. ...... .... .... 5 
Jørn Høj, ej inde 
Bj. Lund Petersen, ej inde 
Hans Fausbøll, ej inde 
Claus Buus, ej inde 

Ekstras (byes 2) . . .. . .. . ... . ..... ...... ...... ......... .... ... . . .. . .... 2 

lait for 5 gærder . . . . . . . . . . . . 78 

Gærdernes fald 

1 2 3 4 5 6 7 

19 43 61 64 69 

Kastning 

Anders Mose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ole Isaksson · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

Henrik Mortensen · · · · · · · · · · · · · · ·

Carsten Morild . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jørn Høj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bjarne Lund 

8 9 10 

Petersen . . . . . . . . .

Kastning 

9 1 24 3 
4 1 10 0 

18 3 40 2 
10 2 37 0 

6 0 28 0 
4 1 16 1 

N. C. Vaughan ..................... 5 1 20 1 
A. Thompson . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 3 0 16 0 
R. Coke-Wallis ..................... 6 2 14 3 
S. R. Carr-Smith . . .. .. ........ .. . . 4 0 26 0 

8 9 10 
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Nyt fra England 

Den 2. Test Match 

Der er almindelig enighed i den engelske 
presse om, at den anden Test-Match på Lord's 
mod W est Indien vil blive husket som en af de 
helt store landskampe. Dexter's 70 runs i Eng
lands første halvleg berømmes. Man skriver, 
at han angreb de westindiske hårdkastere på 
en sådan måde, at såfremt de havde været 
»almindelige« kastere, ville de have været
»ødelagte« for resten af kampen. Men Dexter
til trods var Hall og Griffith's hårdkastning
noget af det mest aggressive, som er set i Eng
land siden krigen - også når Lindwall og Mil
ler tages i betragtning. På Test-Matchens sid
ste dag kastede Hall hårdt og aggressivt 3
timer og 40 minutter i træk.

Cowdrey overtog anførerjobbet, mens Dex
ter var ude af banen med et ophovnet knæ, og 
man læser imellem linierne, at man mener, 
Cowdrey gjorde det bedre. Der skrives lige
frem, at såfremt Cowdrey ikke havde brækket 
armen, var han muligvis blevet udtaget som 
anfører inden afslutningen af Test-serien i år. 
Nu er Dexter blevet udtaget til de sidste tre 
Tests. 

124.000 tilskuere overværede den anden 
Test. 

Den 3. Test Match 

På en udmærket, ikke særlig vanskelig bane 
slog England Westindien i den 3. Test med 217 
runs, og nu står parterne lige med en sejr 
hver og en uafgjort. 

England gik først til gærdet på Edgbastons 
udmærkede bane og scorede 216 (Close 55, 
Sobers 5 for 60), og Westindien kunne kun 
svare med 186 (Carew 40, Trueman 5 for 75, 
Dexter 4 for 38). England scorede i anden 
halvleg 278 for 9 lukket (Sharpe 85 not out, 
Lock ( ! ) 56, Gibbs 4 for 49) og tog derefter 
westinderne for 91 (Kanhai 38, Trueman 7 
for 44). 

Trueman var kampens storspiller som så 
mange gange før og har nu taget i de tre Tests, 
som indtil nu er blevet spillet, 23 gærder for 
271 runs. 

Siden eksperterne meddelte sidste år, at 
Trueman havde kulmineret som hårdkaster, 
og det kun kunne gå en vej (nedad) for frem
tiden, er han blevet bedre og bedre. Men det 
er selvfølgelig en ganske typisk reaktion fra 
kasteren, hvis øgenavn er »Fiery« - altså 
»Flammende Freddy«.

NB. Den næste Test foregår på Headingley,
True].llan's hjemmebane - westindere bedes 
venligst bemærke! 

Pokalturneringen 

M.C.C. har godkendt forslaget om, at vinde
ren af Gilette Cup skal spille mod West Indien, 
og kampen bliver sandsynligvis den 12. sep
tember på pokalvinderens hjemmebane. Om 
ikke andet kommer der mange dejlige skillin
ger i den heldige grevskabsklubs kasse - hvor 
de altid falder på et tørt sted. 

Semifinalerne blev spillet den 10. juli og 
resulterede i, at Sussex (292, Dexter 115, 
Parks 71, Larter 4 - 68 (deriblandt hat
trick) ) slog Northants (187, Prideaux 73). 
Dexter fik 1000 kr. præmien for kampens bed
ste præstation. 

W orcester ( 60 for 1) slog Lancashire ( 59) 
i en kamp, som kun varede 2½ time. Wor
cester's hårdkaster, Flavell, svingede med bol
den og tog 6 gærder for 14. Naturligvis blev 
hans indsats præmieret med »Man of the 
Match« l?ræmien på 1000 kroner. 

Grevskabsturneringen 

Grevskabsturneringen I i der noget under 
konkurrencen fra de spændende Test Matches 
og pokalturneringen, samtidig med at regnen 
har afkortet en del kampe. 

Sussex, som også har haft succes i pokaltur
neringen, fører med 76 points for 13 kampe, 
tæt fulgt af sidste års mesterhold Yorkshire, 
som har 74 points for 14 kampe. Nr. 3 er Gla
morgan med 58 points ligeledes for 14 kampe. 

Bemærkelsesværdigt er det, at Worcester
shire, som sluttede sidste år som nr. 2, ligger 
for øjeblikket som trediesidst med kun 10 
turneringspoints. Samtidig med at de har nået 
frem til finalen i pokalturneringen! 

Freddy Trueman fører stadig blandt kaster
ne med 79 gærder for et gennemsnit af 13,03. 
J. B. Bolus fører blandt gærdespillerne med 
48,25 i gennemsnit og det største totalantal: 
1303. To andre gærdespillere har passeret de 
1000: R. M. Prideaux med 1070 og P. E. Ri
chardson med 1180. 

Dame cricket 

Alt imens mændene kæmper mod west

inderne, har det engelske damelandshold spil

let landskamp mod Australiens damer. 

Kampen blev uafgjort: Australien 173 og 

223 for 5 lukket (J. Wady 50). England 196 

og 91 for 3 (J. Elledge 51 not out). 



58 CRICKET 1963 

RESULTATER 

1. division : 

7. juli 1963
FREDERICIA-SLAGELSE (turneringspoints 1-3).
Slagelse vandt med 94 points efter første halvleg.
SLAGELSE 213 for 8 lukket (Leif Sørensen 58, 0.
Brandstrup 38, Erik Sørensen 39, Pr. Christensen 28,
Leif Nielsen 5 for 62). FREDERICIA 119 (Leif Nielsen
31, Sv. E. Jensen 28, Bent Nielsen 3 for 17, Pr. Chri
stensen 3 for 53).

HORSENS-B. 1909 (turneringspoints 1-3). B. 1909 
førte efter første halvleg med 19 points. B. 1909 188 
for 9 (Egon Jensen 64, K. Jannings 53*, Kjeld Lar
sen 32, A. Mose 3 for 63). HORSENS 169 (J. Høj 92, 
Erik Olsen 27, Ralf Andersen 5 for 27, Mogens Chri
stensen 3 for 43). 

SKANDERBORG - AA. B. (turneringspoints 0-4). 
Aa. B. vandt med en halvleg og 88 points. AA. B. 218 
for 6 (Hardy Sørensen 76, Jørgen Ib Nielsen 63, Hen
rik Mortensen 30, Henry Rasmussen 3 for 58). SKAN
DERBORG 50 (Carsten Morild 7 for 23) og 80 (Car
sten Morild 5 for 38, Henrik Mortensen 4 for 21). 

FREM - B. 1909 (turneringspoints 1-3). B. 1909 
førte efter første halvleg med 95 points. FREM 103 
(Mgs. Christensen 3 for 12, Egon Jensen 3 for 21) og 
86 for 4 (0. Bertelsen 46). B. 1909 198 for 5 (Egon 
Jensen 89, Kjeld Larsen 58). 

HJØRRING - SORANER (turneringspoints 3-1). 
Hjørring førte efter første halvleg med 98 points. 
SORANER 78 (Hartm. Petersen 4 for 15, Pr. Michael
sen 4 for 21) og 99 for 1 (Peer Nørgaard 51 *, F. Pear
son 35 •). HJØRRING 176 (Axel Morild 59, Hartm. 
Petersen 39, P. V. Jensen 25, Hans Rasmusen 3 for 
53). 

2. division Øst: 

23. juni 1963 
K.B.-NÆSTVED (turneringspoints 4-0). K.B. vandt
med en halvleg og 90 points. NÆSTVED 60 (Helge Pe
tersen 27, Carl Morild 7 for 22) og 82 (Benny Pedersen
45, Carl Morild 5 for 42, Eigil Nielsen 4 for 7). K.B.
232 for 5 lukket (Eigil Nielsen 116*, W. Dorset 51, H. J. 
Halling 43, Helge Petersen 3 for 67). 

7. juli 1963. 
A. B. - NYK. F. Kampen ikke færdigspillet på grund
af regn. A. B. 142 for 6 (Th. Provis 63*, Henning Fin
nich 52, Henning Nielsen 3 for 49). 
14. juli 1963.

Støt forbundet! 
ved at skaffe flere passive medlemmer og 

tegne annoncer til bladet! 

SVANHOLM - ROSKILDE (turneringspoints 4-0). 
Svanholm vandt med en halvleg og 150 points. SVAN
HOLM 270 for 6 lukket (Jørgen Jønsson 100', Erling 
Christiansen 77 *, Bent Henriksen 28, Brian Lucas 3 
for 100). ROSKILDE 69 (Leif Sonne Nielsen 30, Jør
gen Jønsson 3 for 11) og 51 (Helmer Hansen 30, Jør
gen Jønsson 6 for 15, Leif Hansen 4 for 34). 

NÆSTVED - NYK. F. (turneringspoints 1-3). Nyk. 
F. førte med 7 points efter første halvleg. NÆSTVED
186 (Benny Pedersen 68, K. Grandahl 46, Poul Erik
Nielsen 6 for 44). NYK. F. 193 (H. Erichsen 56, P. J. 
Pedersen 38, Jørgen Hansen 32, K. Grandahl 5 for 76).

KØGE-NÆSTVED. Ikke spillet på grund af regn. 

2. division vest:

7. juli 1963 
CHANG-GRENAA. Ikke spillet på grund af regn. 

HJØRRING II-AARHUS (turneringspoints 0-4). Aar
hus vandt med en halvleg og 118 points. HJØRRING II 
48 (John Hansen 5 for 8, Erik Madsen 4 for 8) og 22 
(Knud E. Jensen 7 for 15, John Hansen 3 for 5). 
AARHUS 188 for 2 lukket (Jørgen Morild 98*, Per Sø
rensen 52*). 

14. juli 1963.
NYK. M. - HJØRRING II (turneringspoints 4-0).
NYK. M. vandt med en halvleg og 17 points. HJØR
RING II 16 (Ove Sørensen 5 for 11, 0. Hald 3 for 5) 
og 41 (0. Hald 5 for 29, Ove Sørensen 3 for 11). NYK.
M. 74 (Hans Jørgen Larsen 9 for 26). 

SILKEBORG - CHANG (turneringspoints 0-4). Chang 
vandt med en halvleg og 39 points. SILKEBORG 116 
(Per Sørensen 35, Jørn Rasmussen 32, Lars P. Buhl 6 
for 41, Claus Buus 3 for 31) og 48 (Ole K. Kristensen 
4 for 4). CHANG 203 (Steffen Larsen 74, Claus Buus 
33, A. Ali 6 for 105, Poul Rasmussen 3 for 52). 

Sidste! 

Cricketlandskampen mellem Holland 
og Danmark i Amsterdam blev vundet 
af Holland, der dermed efter to uafgjor
te kampe har tilføjet os tre nederlag i 
træk. 

Danmark valgte at gå til gærdet og fik 
i 1. innings 82 ! ! Holland svarede med 
127, der gav et forspring på 45. Dan
mark lavede derefter 183, hvilket bragte 
os i spidsen med 138. For tabet af 6 gær
der lavede Holland disse points og vandt 
således kampen med 4 st. g. 

Udførligt referat i næste nummer. 
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21. juli 1963.
KERTEMINDE - ESBJERG (turneringspoints 4-0).
Kerteminde vandt med en halvleg og 32 points. KER
TEMINDE 202 for 6 (Jørgen Nielsen 54, Aage Jørgen
sen 37', Sv. Aa. Hansen 36, Axel Petersen 26, E. Abra
hamsen 5 for 116) ESBJERG 89 (E. Abrahamsen 37, 
Sv. Aa. Hansen 5 for 36) og 81 (E. Abrahamsen 35,
Aage Jørgensen 4 for 24, Sv. Aa. Hansen 3 for 39). 

HJØRRING II - HOLSTEBRO (turneringspoints 1-3). 
Holstebro førte efter første halvleg med 123 points. 
HOLSTEBRO 200 for 8 lukket (H. Larsen 72, E. Du
pont 34, Ole Schjøth 26, H. J. Larsen 4 for 76). HJØR
RING II 77 (Chr. Morild 58*, Knud Havkjær 4 for 36, 
H. Larsen 3 for 19) og 197 for 8 (Chr. Morild 113*,
0. J. Hansen 34, F. S. Jens�n 31, Fl. Christensen 3
for 47).

Mellemrækkerne: 
30. juni 1963
KALUNDBORG-GLOSTRUP (turneringspoints 0 -4). 
Glostrup vandt med en halvleg og 30 points. GLO
STRUP 188 (Thor Jensen 56, Knud Jørgensen 45, Jør
gen Hansen 6 for 63). KALUNDBORG 95 (Ole Jensen
33, Carl Petersen 7 for 52, Knud Jørgensen 3 for 41) og 
63 (Carl Petersen 3 for 2, Knud Petersen 3 for 9, Knud 
Jørgensen 3 for 20). 

ESBJERG II - FREDERICIA II (turneringspoints 
1 -3). Fredericia vandt med 5 points efter færdigspil
let kamp. FREDERICIA 77 (Erik Jensen 25, Chr. Ve
sterbæk 6 for 38, Frode Sørensen 4 for 38) og 37 
(Frode ·Sørensen 5 for 17, Chr. Vesterbæk 5 for 18). 
ESBJERG 45 (Kaj Larsen 8 for 18) og 64 (K. E. Mam
men 5 for 27). 

7. juli 1963. 
ESBJERG II - KOLDING (turneringspoints 3-1).
Esbjerg vandt med 23 points efter færdigspillet kamp. 
ESBJERG 64 (Kurt Classen 39*, Herluf Nielsen 5 for 
23, Keld Jessen 5 for 39) og 78 (Herluf Nielsen 6 for 
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37). KOLDING 72 (Herluf Nielsen 28, Frode Sørensen 
5 for 36, Erik Nielsen 3 for 18) og 47 (Frode Sørensen 
5 for 24, Erik Nielsen 4 for 18). 

B. 1909 II - FREDERICIA II (turneringspoints 4-0).
B. 1909 vandt med en halvleg og 46 points. FREDE
RICIA 27 (Ole West 4 for 14, Leif Nielsen 4 for 4)
og 58 (Kaj Larsen 37*, Ole West 4 for 17, Leif Nielsen
3 for 27). B. 1909 131 (Birger Larsen 48, Emil Larsen
26, Sv. E. Madsen 6 for 61). 

14. juli 1963.
CHANG II - HERNING (turneringspoints 3-1). 
Chang vandt med 10 gærder. HERNING 62 (Bent Jen
sen 28, Morten Larsen 4 for 6, Lauritz Andreasen 3 for
9, Henning Olsen 2 for 22) og 89 (Knud Nielsen 28,
Lauritz Andreasen 5 for 27, Morten Larsen 3 for 16).
CHANG II 114 (H. Buus 30*, Morten Larsen 26, Knud
Nielsen 7 for 42) og 41 for O (Morten Larsen 25 *).

20. juli 1963.
A. B. II - SORANER II (turneringspoints 3-1). A. B. 
II vandt med 53 points efter første halvleg. A. B. II
141 (H. Finnich 42, J. Ward 28, Allan Anderson 4 for 
40). SORANER II 88 (Knud Jørgensen 28*, F. Willum
sen 3 for 13, J. ,vard 3 for 19). 

21. juli 1963. 
SKANDERBORG II - KOLDING (turneringspoints
4-0). Skanderborg II vandt med en halvleg og 39 
points. SKANDERBORG II 121 (Jens E. Jensen 45, Kaj
Nielsen 33, H. Nielsen 6 for 44, I{. Jessen 3 for 35). 
KOLDING 39 (Jørn Jacobsen 4 for 14) og 43 (Kaj Niel
sen 5 for 14). 

HORSENS II - VARDE (turneringspoints 3 -1). Hor
sens vandt med 7 gærder. VARDE 52 (Erik Jørgensen 
7 for 4, Erik Olsen 3 for 33) og 40 (Erik Olsen 6 for 
13, Erik Jørgensen 3 for 21). HORSENS II 80 (Steen 
Christensen 7 for 29) og 21 for 3 (0. Lyngdal 3 for 13). 
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A-rækken:
30. juni 1963 
FREM III-NÆSTVED II (turneringspoints 4-0). Frem
III vandt med en halvleg og 20 points. FREM III 125
(Pr. Jørgensen 43, Fl. Hermann 26, Villy Jacobsen 6
for 60). NÆSTVED II 44 (Fl. Hermann 7 for 18, Pr.
Jørgensen 3 for 22) og 61 (P. Ftissel 6 for 6).

13. juli 1963.
SVANHOLM III - FREM III (turneringspoints 0-4).
Frem III vandt med en halvleg og 15 points. SVAN
HOLM III 62 (Preben Jørgensen 5 for 29, J. Plouf
mann 5 for 7) og 120 (Søren Nissen 25, Ole Christian
sen 3 for 16). FREM III 197 (J. Ploufmann 74, Bent
Madsen 29).

21. juli 1963. 
NÆSTVED II - SLAGELSE II (turneringspoints 0-4).
Slagelse Il vandt med en halvleg og 22 points. SLA
GELSE II 203 (Leif Sørensen 67, Per Petersen 53, John 
Andersen 30*, Willy Jacobsen 7 for 79, Kurt Jørgen
sen 3 for 68). NÆSTVED II 105 (Olaf Christensen 30*,
John Andersen 7 for 4 7) og 76 (Jørgen Petersen 28,
John Andersen 5 for 30, Leif Petersen 3 for 10).

Juniorrækkerne: 
6. juli 1963.
AA. B. - CHANG (turneringspoints 4-0). Aa. B.
vandt med en halvleg og 42 points. AA. B. 132 (Sv.
Aa. Jeppesen 39, Jimmy Nielsen 35, Gert Christensen 
25, Steffen Larsen 8 for 59). CHANG 62 (Gert Chri
stensen 6 for 11, Sv. Aa. Jørgensen 3 for 24) og 23
(Gert Christensen 6 for 10, E. Westergaard 3 for 8).

Drengerækkerne: 
29. juni 1963. 
SILKEBORG - NYK. M. (turneringspoints 1-3). Nyk. 
M. vandt med 83 points efter første halvleg. NYK. M.
126 (Henning Jensen 60, Hans J. Andersen 26, Bjarne 
Rasmussen 6 for 39, Johs. Lundkvist 3 for 84). SILKE
BORG 43 (Henning Jensen 5 for 12, Hans J. Andersen 
5 for 26) og 51 for 4 (M. Lauersen 34*).

Støt dansk 

cricket 
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. 

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-

Afleveret til postvæsenet 25. juli 1963. 

SKANDERBORG HJØRRING (turneringspoints 
1-3). Hjørring vandt med 7 gærder. SKANDERBORG 
44 (F. Jensen 6 for 9, K. Steffensen 4 for 24) og 41
(K. Steffen sen 4 for 4, Ole Bendtson 4 for 23). HJØR
RING 56 (M. Madsen 7 for 28) og 31 for 3.

Privatkampe: 

29.-30. juni 1963 
HjØRRING-ERRA TICS. Hjørring vandt med en halv
leg og 82 points. HJØRRING 251 (P. Morild 80, J. P. 
Morild 63, A. Morild 48, J. Wheeler 5 for 54). ERRA
TICS 116 (R. Mitchell 38, G. Moore 25, Torben Nielsen 
4 for 20) og 53 (Hartm. Petersen 8 for 13). 

Gør et godt indtryk 

med bogtryk 

fra Burmester 

Wilh. Burmesters 

bogtrykkeri A/s

Algade 9 . Aalborg . Telf. (081) 2 04 77 

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 det er tilstrækkeligt, 
at der i det pågældende indkomstår i alt er ydet 
kr. 50 til den enkelte klub eller forbund. 

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? 

\Vilh. Burmesters bogtrykkeri AIS • Aalborg 




