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M. C. C.
København - M.C.C
M.C.C.'s kamp 12.-13. august mod det noget
reserveprægede københavnske hold endte uaf
gjort efter en rigtig god indsats af køben
havnerne, hvoraf J. Arnsbjerg i anden inning
viste et så godt og stærkt gærdespil, at han var
lige ved at fremtvinge en sejr mod den stærke
kaster J. P. Fellows-Smith, der måtte se sig
spillet over hele »fielden« med smukke græn
seslag.
Englænderne startede ved gærdet efter en
kort regnvejrspause og spillede et solidt og
pænt gærdespil med kvikke løb mellem gær
derne. De opnåede 175 points for tabet af 6
gærder, hvorefter de lukkede. J. F. Pretlove
var bedst med 7 4 points not out. Den unge
talentfulde Ole Jsaksson fik 3 gærder for 16.
Det københavnske hold startede meget usik
kert og vel nok lidt for imponeret af de engel
ske navne. Det blev kun til 107 for tabet af
alle gærder, men dog nok til at undgå en »fol
low-on«.
Englænderne gik så atter til gærdet og for
søgte at forcere nogle hurtige points frem.
Dette lykkedes delvist, dog noget ødelagt af
regn. Det blev til 70 points for tabet af 7 gær
der, hvorefter de lukkede og gav det køben
havnske hold to timer til at score 139 points.
Da englænderne denne gang gik i marken,
var det tydeligt, at de spillede for at frem
tvinge en afgørelse, men det københavnske
hold forsvarede sig godt, og da J. Arnsbjerg
kom i gang med sit stort anlagte gærdespil,
blev kampen lige pludselig særdeles spænden
de. Det så ud, som en dansk sejr var inden for
rækkevidde, men efter en god indsats ( 32
points) blev J. Arnsbjerg kastet ud af Fellows
Smith ved total 116. De sidste 4 gærder for
måede ikke at score de nødvendige points, og
kampen sluttede med de to .sidste københavn
ske gærder i en lidt heldig forsvarsposition.

kampene
Det blev til 130 points for 9 gærder. Fellows
Smith kastede i denne inning særdeles godt
( 6 gærder for 54 points).
Det engelske hold var et glimrende bekendt
skab i forhold til de meget ferieprægede hold,
der i de sidste par sæsoner »har gjort Dan
mark«. Det tjener forbundet til ære, hvis
denne linje kan holdes fremover, og skaber
større interesse hos de klubber, der synes, at
en englænderkamp hører til i løbet af en sæson.
STN.
KØBENHAVN XI-M.C.C. Uafgjort. :M.C.C. 175 for 6
(J. Pretlove 74 not out, limbers 49, Ole Isaksson 3 for
16) og 70 for 7 lukket (G. Chidgey 30, Henrik Morten
sen 3 for 21). KØBENHAVN XI 107 (Fellows-Smith 4
for 20, R. G. ,voodcock 3 for 36) og 130 for 9 (J. Arns
bjerg 32, Fellows-Smith 6 for 54).

Fyn - M.C.C.
Det var med store forventninger, vi imødeså
M.C.C.'s besøg her i Odense, og pressen havde
lagt op til den store begivenhed på Odense sta
dion onsdag og torsdag den 14.-15. august, så
allerede fra starten var der mødt mange til
skuere op.
En lille byge bevirkede, at kampen først
startede kl. 14,15, men ellers var det meget fint
vejr resten af onsdagen.
M.C.C. vandt lodtrækningen og sendte det
udvalgte fynske hold til gærdet, hvor de to
09'ere, Egon Jensen og Poul Riis, holdt god
stand mod W ait's og Denham-Davis' hårde
kast; der blev spillet omhyggeligt og forsig
tigt.
Ved 14 fik Vlait Egon Jensen med ben for,
og nr. 3, Aksel Petersen, Kerteminde, fortsatte
roligt de efterfølgende 22 minutter, inden han
blev kastet ud af Denham-Davis ved 22.
Jørgen Nielsen, Kerteminde, og Poul Riis
holdt nu gærdestand i 38 minutter. Da Poul
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M. C. C. i Odense

Riis efterhånden var spillet ind og havde haft
nogle dejlige flade fremadstød til grænsen,
blev kasterne skiftet ud med spinbowler Bra
der og venstrehånds slowbowler vVoodcock.
Woodcock fik ved 58 Jørgen Nielsen ka
stet ud.
5. gærde, Kjeld Larsen, B. 1909, satte sam
men med Riis lidt ekstra liv i scoringen, men
ved 92 blev Riis stokket ud på en bold fra
Brader. Poul Riis havde med sine 45 runs vist
godt og koncentreret spil trods et par chancer.
Allerede ved 99 fik Brader Kjeld Larsen
grebet ud ved grænsen af vVait, men Larsen
havde i løbet af 19 minutter med nogle dejlige
stød, 1 sekser og 3 firere, scoret 23.
Kjeld Jannings og Leo Clasen fortsatte, men
ved 119 fik Woodcock Kjeld Jannings med
ben for.
Et kvarter før tepausen (kl. 15,30-17,00)
blev Brader udskiftet med den hårdtkastende
Fellows-Smith, som på 5. bold fik Preben Mou
ritzen, B. 1913, med ben for.
Leo Clasen og Ralf Andersen, B. 1909, holdt
stand til tepausen, men kort efter pausen tog
Fellows-Smith Ralf Andersens gærde ved total
138.
10. gærde, Kurt Hansen, B. 1913, blev fanta
stisk godt grebet ud af Chidgey på Woodcock's
kast, som også umiddelbart efter tog Jens
Tjørnhøj's gærde. Clasen gik not out med 21,
et rart come back efter en brækket arm i syv
uger. Totalen blev 141.
M.C.C. ved gærdet
Kl. 17,30 gik Brearley og Umbers til gærdet,
og vi fik virkeligt skønt cricket at se.
Ved 23 misforstod gærdespillerne hinanden,
og Umbers blev løbet ud.
Den fynske kasteside over for så stærke
spillere var svag, så der blev skiftet kastere
mest muligt, men det var trods alt Ralf Ander
sen og Egon Jensen, der trak læsset, og de kla
rede det efter forholdene godt.
Egon Jensen fik ved 74 3. gærde, Chidgey,

med ben for og igen ved 92 Brearley ligeledes
med ben for. Brearley havde givet et par små
gribechancer, men det var en fornøjelse at se
en spiller som Bearley; meget omhyggelig
med hver bold, visende et eminent benarbejde,
som bevirker, han altid er over bolden.
Keith Vartan og Fellows-Smith viste, at de
kunne spille hele gærdet rundt, og uden mind
ste chance holdt de sig inde til spilletidens ud
løb kl. 19,00. Tavlen viste da 118.
Der var vist cricket af kvalitet, og publikum
glædede sig til torsdagens spil, men det skulle
desværre blive anderledes.
Hele torsdagen regnede bort, og vi skal flere
år tilbage for at erindre at have haft heldags
regn.
FYN XI-M.C.C. Uafgjort. FYN XI 141 (Poul Riis 45,
Kjeld Larsen 23, Leo Clasen 21 not out, R. G. Wood
cock 4 for 43, Fellows-Smith 2 for 8). M.C.C. 118 for 3
(J. M. Brearley 50, G. Chidgey 22, Keith Vartan 22 not
out, Egon Jensen 2 for 32).

D. C. F. XI - M. C.C.
Efter at M.C.C. ikke havde vist alt for overbevi
sende spil i de to første kampe på danmarks
turneen, spillede holdet op til sit bedste i kam
pen mod D.C.F. XI i Hjørring. Vore bedste 11
fik ikke på noget tidspunkt af kampen lejlig
hed til at vise noget af det cricket, som spilles
herhjemme, de engelske gærdespillere var
hårde ved vore kastere, og de engelske kastere
tog sig kærligt af vore gærdespillere. M.C.C.'s
sejr blev på 74 points efter færdigspillet kamp.
M.C.C.'s 1. inning
Den engelske anfører, .M. E. L. .Melluish,
vandt lodtrækningen og valgte at lade sit hold
gå til gærdet. Denne disposition viste sig at
være virkelig klog. Pitchen var til fordel for
gærdespillerne, idet den var halvblød. Pitchen
og halvsløj dansk kastning resulterede i den
gode engelske score på 201 for tabet af seks
gærder. M.C.C. åbnede med M. Brearley og
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Umbers, det varede imidlertid ikke længe med
Umbers, der Yiste meget nervøst spil. Ved to
talen 16 blev han kastet ud af Ole Isaksson,
bolden tog lige nøjagtigt den ene overligger,
medens den anden og pindene ikke bevægede
sig. Tredje gærde, Chidgey, kom nu ind, og
sammen med Brearley blev totalen bragt op på
58, inden han blev kastet ud af Hartmann Pe
tersen. Da M.C.C. var kommet op på 201 for
seks fald, og der var tre kvarter tilbage af lør
dagens spilletid, blev der lukket. J. M. Brearley
var blevet grebet ud ved totalen 190 efter at
have scoret 115 points. Denne fine enkelt
mandspræstation burde dog have været for
hindret, idet Poul Verner Jensen havde Brear
ley i hænderne, da han havde scoret ca. 50
points. Bortset fra denne ene chance viste den
unge englænder aldeles fortræffeligt cricket,
og det var en fornøjelse for publikum at se
ham batte.
J. M. Brearley, gr. Bjarne Lund, k. Hartm. Petersen
R. H. Umbers, k. Ole Isaksson ........ . ..................
G. Chidgey, k. Hartm. Petersen . ........................
J. F. Pretlove, løbet ud ....................................
Fellows-Smith, k. Henrik Mortensen ..................
C. Vartan, not out . ..........................................
Denham Davis, gr. A. Mose, k. Hartm. Petersen ...
Ekstra ............... . ..................................... .......

Om søndagen fortsatte disse to spillere med
det solide spil, og inden Carsten Morild blev
kastet ud, var totalen bragt op på 63. Det be
gyndte så atter at gå hurtigt med de danske
fald, og da Hartmann Petersen kom ind som
sidste mand, stod der kun 85 points på tavlen.
Der blev nu vist en livlig omgang cricket, det
kan ikke siges, at det var stilrent, men det var
effektivt. Hartmann Petersen gav på første
bold en stor chance, men så blev der gået til
den. Fire 6'ere i et over, og så valgte man klo
geligt at sætte kasteren \Voodcock af, det blev
dog til et par points mere til Hartmann Peter
sen, og da han blev grebet ud af Pretlove på
Fello,-vs-Smiths kastning, havde han scoret 33
points, og den danske total var bragt op på
127. lVI.C.C. kunne så ikke sende det danske
hold til gærdet igen og måtte selv ind.

115
6
23
34
0
7
5
11

Total... 201
1
16

2
58

3
152

4
158

Gærdefald
5
6
7
190 201
Kastning

8

0

Henrik Mortensen ........................ 21
Ole Isaksson . ..............................
9
Anders Mose ································· 11
Hartmann Petersen . ..................... 262/ 3
Carsten Morild ···························
9

9

M
5
2
4
2
2

10

R

50
18
28
76
18

w

1
1
0

3

0

D.C.F. XI's 1. inning
På det tidspunkt Melluish valgte at lukke og
sende det danske hold til gærdet, var det ved
at blive mørkt, og pitchen med et løst tæppe
var nu blevet en udpræget kastepitch, og inden
længe var der tre danske gærder nede for den
beskedne total 11. I det første over, som blev
kastet af 0. J. \Vait, scorede Hardy Sørensen
2 points. 2. over blev kastet af Fellows-Smith,
og her blev Flemming Nielsen grebet ud. Poul
Verner Jensen kom derefter ind og overlevede
den sidste bold fra Fellows-Smith. W ait kaste
de derpå et maiden over, og Fellows-Smith tog
Hardy Sørensen i fjerde over. I 5. over blev
der scoret et enkelt point, og så i 6. blev Poul
Verner Jensen kastet ud af Fellows-Smith, det
er, hvad man kan kalde for en chokstart. Car
sten Morild og Mogens Christensen kom nu til
at stå inde sammen, og disse to spillere bragte
lidt ro over spillet, og ved spilletidens ophør
kl. 19 var totalen bragt op på 24 uden yderli
gere fald.

Fel/ows-S111ith (Foto: Ernst Jensen, Aalborg)

Det var Fellows-Smith, der var den store
»man-killer«, idet han tog alle danske gærder.
Ved hård og taktisk bowling narrede han alle
de danske gærder, kun Bjarne Lund lykkedes
det ham ikke at få. Der er aldrig før blevet
vist så klog kastning i Hjørring, det er en så
dan mand, danske bowlere skal tage ved
lære af.
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2
Hardy Sørensen, k. Fellows-Smith .....................
0
Flemming Nielsen, gr. Melluish, k. Fellows-Smith
3
Poul Verner Jensen, k. Fellows-Smith ...............
9
M. Christensen, gr.Woodcock, k. Fellows-Smith ...
Carsten Morild, k. Fellows-Smith . ..................... 41
5
Henrik Mortensen, k. Fellows-Smith ..................
Bjarne Lund, not out ....................................... 20
2
Ole Isaksson, ben for, k. Fellows-Smith . ............
0
Hans Fausbøll, k. Fellows-Smith ........................
0
Anders Mose, gr. Pretlove, k. Fellows-Smith . ......
Hartm. Petersen, gr. Prctlove, k. Fellows-Smith ... 33
Ekstra ............................................................ 12
Total... 127
1
5
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2

6

3

11

4

63

5

68

Gærdefald

6

73

7

75

8
75

10
127

9
85

Kastning

0
0.J.Wait .................................... 14
Fellows-Smith . ........................... 22516
9
Woodcock

M
7
9
4

R W
30
0
40 10
45
0

M.C.C.'s 2. inning
M.C.C. kom nu atter til gærdet, og ligesom i
1. inning havde de krammet på den danske
kastning, og for tabet af tre gærder var totalen
bragt op på 148, hvorpå der blev lukket. Brear
ley scorede i denne inning 48 not out uden at
give chancer og viste lige så fremragende spil
som i 1. inning.
J. M. Brearley, not out . .............. ...................... 48
R. H. Umbers, k. Ole Isaksson ...........................
7
G. Chidgey, k. Hartm. Petersen ........................... 37
J. F. Pretlove, k. Bjarne Lund ........................... 54
Ekstra ............................................................
2

D.C.F. Xl's 2. inning
Det danske hold skulle nu ind igen, og denne
gang blev det en bedre start, idet første gærde
faldt ved totalen 24 og andet ved 42. Den dan
ske anfører havde helt udelukket den chance,
at holdet kunne score de 222 points, der skulle
til for at nå M.C.C., og koncentrerede sig om at
spille uafgjort. Dette medførte, at det blev en
noget trist forestilling, og flere tilskuere forlod
banen, før kampen var færdig. Der blev ikke
løbet igennem, og især Carsten Morild snød
sit hold for en mængde sikre points. Det er
helt i orden, at en anfører vil have, at hans
hold skal opnå det bedst mulige resultat, men
ligefrem at lade spillet gå helt i stå er helt uri
meligt. Der kunne nemt være vist bedre og
friskere spil, uden det på nogen måde var ble
vet hasarderet; det, der fandt sted i denne
kamp, var bestemt ikke noget, der fremmer
interessen for spillet herhjemme. Det danske
hold kom imidlertid ud for en score på 129, og
den engelske sejr blev på 74 points.
Hardy Sørensen, ben for, k. Fellows-Smith .........
Flemming Nielsen, ben for, k. 0. J. Wait ............
Bjarne Lund, k. 0. J. Wait . ..............................
Mogens Christensen, gr. Brader, k. Brader ............
Carsten Morild, gr. Melluish, k. Woodcock . .........
Henrik Mortensen, gr. Melluish, k. '\Vait . ............
Hans Fausbøll, gr. Melluish, k. ·wait ..................
Ole Isaksson, k. Fellows-Smith ...........................
Poul Verner Jensen, not out ..............................
Anders Mose, k.Woodcock .................................
Hartm. Petersen, k. Fellows-Smith .....................
Ekstra ............................................................

Total... 129

Total... 148
1
22

2
80

3
148

Gærdefald

1
24

Kastning

Henrik Mortensen ........................
Ole lsaksson .................................
Anders Mose .................................
Hartm. Petersen ...........'. ...............
Carsten Morild . ...........................
Bjarne Lund . ..............................

0 8
8
5
8
3
15/G

M
2
0
0
0
0
0

R
22
26
15
43
14
26

w

0
1
0
1
0
1

23
6
19
1
33
5
4
12
2
1
15
8

2
42

3
49

4
53

Gærdefald
7
6
5
65
69 111

8
111

9
112

10
129

Kastning

Fellows-Smith ..............................
O.J.Wait ....................................
Brader . .......................................
Woodcock ....................................
Denham Davis ..............................

0
17 ½
17
8
12
3

M
3
6
4
2
1

R
47
35
7
29
3

Torben Nielsen.

Henrik .Mortensen
kaster /il Brearley

Foto: Hrnsl Jensen,
Aalborg

W
3
4
1
2
0
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Nyt fra England
Den sidste test
Den femte og sidste Test endte med en sejr til
Vestindien på 8 stående gærder, og alle var
enige om, at sejren i rubber'en, på 3½-1½,
var særdeles velfortjent.
Hårdkasteren Statham blev kaldt tilbage til
landsholdet for den sidste Test. Ved slutningen
af kampens første dag stod England med 275
for tabet af alle gærder (Sharpe 63, Close 46,
og den vestindiske hårdkaster Griffith 6 gær
der for 71). Dommer Buller måtte advare den
vestindiske anfører vVorrell om, at han ville
skride ind imod hårdkasteren Hall, såfremt
han fortsatte med sine »bumpers«. Anden dag
kastede Trueman og Statham godt, og dagen
endte med vestinderne 231 for 8 (Hunte 80,
Butcher 53). Frank vVorrell, som spillede, ved
denne lejlighed, sin sidste Test halvleg, fik en
stor modtagelse fra de mange tilskuere, men
måtte »lade livet«, da han havde lavet 9 runs.
Der er snart tradition for, at de store gærde
spillere svigter i deres sidste kamp.
De to tilbageblivende vestindiske gærder
faldt hurtigt dagen efter, og halvlegen sluttede
ved 246 (Trueman 3-65, Statham 3-68). Vest
indien 29 bagefter og med omtrent tre dage
tilbage af spilletiden. Alt kunne ske. Og ved
slutningen af dagen havde de vestindiske
kastere (Hall 4-39, Griffith 3-66, Sobers 3-77)
taget England for 223 (Sharpe 83), og havde
lavet 5 runs uden gærdetab.
Fjerde og sidste dag af Test'en blev en tri
umf for vestinderne. Englands total blev pas
seret for tabet af kun 2 gærder (Hunt 108 n.o.,
Kanhai 77). Det må siges, at Englands farlig
ste kaster Trueman forvred anklen således, at
han ikke var i stand til at kaste i Vestindiens
anden halvleg.
Testseriens resultater blev:
1. Test (Old Trafford) Vestindien vandt
med 10 stående gærder.
2. Test (Lord's) uafgjort.
3. Test ( Edgbaston) England vandt med
217 runs.
4. Test (Headingley) Vestindien vandt med
221 runs.
5. Test (Oval) Vestindien vandt med 8 stå
ende gærder.

M. C. C.
M.C.C. sender »landshold« til Østafrika og
Indien i vinter, og holdet, som skal til Indien,
blev udtaget umiddelbart efter den femte Test.
Re.i seholdet bliver:
M. C. Cowdrey (anfører), M. J. K. Smith
(viceanfører), Barrington, Binks, Bolus,

Edrich, Jones, Knight, Larter, Mortimore,
Parks, Price, Sharpe, Titmus og vVilson.
M.C.C. skal spille 5 testkampe mod Indien for
uden kampe mod de forskellige stater og re
gioner i løbet af kun to måneder. Programmet
er meget sammentrykt.
M.C.C.'s tur i Holland og Danmark er nævnt
i de engelske aviser, og man bemærker J. P.
Fellowes-Smith's flotte 10 gærder for 40 mod
Danmark i Hjørring. Det nævnes, at han tog et
af gærderne med en langsom fuldflugter imod
overliggerne - en såkaldt »spedigue«.

Rundt omkring
På Kent's bane i Canterbury er der sat en
plaque op til minde om Frank vVoolley, som
efterhånden er blevet til en slags skytshelgen
for Kent cricket.
Ted Dexter har gjort sig bemærket som an
fører for Sussex ved i kampen mod Leicester
shire at sætte sin keeper Parks til at kaste.
Parks tog 2 gærder for 31 med udmærket leg
skrue-googly-kastning, og det blev til Sussex'
første sejr i over en måned.
Samme Dexter har ladet sig opstille som
konservativ kandidat til Underhuset som med
lem for byen Cardiff. Cardiff er en havne- og
kulby i Syd-vVales. Bemærkningen faldt na
turligvis: »Nå, ja! Så får han endnu mere tid
til cricket.«
Et Trueman hat-trick fremkom i kampen
mod Nottinghamshire, som Yorkshide fjernede
for 55. Det var Trueman's tredie hat-trick mod
Nottinghamshire og hans fjerde i år.
John Gunn, et medlem af den berømte
cricketfamilie Gunn, er død i en alder af 87 år.
Han spillede fra 1896 til ·1925 for Nottingham
shire, og i sin karriere scorede han 24.601 runs
- deriblandt 40 centuries. Han tog 1243 gær
der for et gennemsnit af 24,53 og opnåede
doublen« tre 'gange.

Grevskabsturneringen
I kampen Yorkshire-Leicestershire næg
tede dommerne at gå med til at give Close,
Yorkshires anfører, tilladelse til at tage »den
ekstra halv-time« på anden dag under henvis
ning til, at lyset var begyndt at blive dårligt,
og at der ingen mulighed var for at få de sid
ste fem Leicester gærdespillere ud på en halv
time alligevel. Underforstået at såfremt Lei
cester havde appelleret mod lyset, ville dom
merne være gået med til at afbryde spillet.
Dagen efter var Yorkshire nøjagtig 25 mi
nutter om at fjerne de sidste fem Leicester
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folk, hvorefter regnen skyllede ned. Illing
worth tog 4 af de sidste fem mand for kun 6
runs, og derved passerede de 1000 gærder i
førsteklasses cricket.
Sejren betød, at Yorkshire sikrede sig me
sterskabet for fjerde gang i løbet af de sidste
fem år, og det til trods for at holdet har i år
måttet undvære sine testspillere i ca. en tredje
del af turneringskampene. Foruden at to an
dre testspillere har været i stykker hele sæso
nen.
Grevskabsturneringens kampe spilles i Eng
land samtidig med, at landskampene spilles.
Efter min mening burde man snarest gå over
til at gøre det samme herovre, da forbunds
arrangementerne snart stjæler alt for megen
tid fra Danmarksturneringen.
Grevskabsturneringen sluttede som følger:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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Yorkshire (1) ········· 28
Glamorgan (14) ...... 28
Somerset (6) .········· 28
Sussex (12) ............ 28
Warwickshire (3) ... 28
Middlesex (13) ....... 28
Northamptonshire (8) 28
Gloucestershire (4) . 28
Nottingsamshire (15) 28
Hampshire (10) ...... 28
Surrey (5) ............. 28
Essex (9) ............... 28
Kent (11) ··············· 28
\Vorcestershire (2) . . 28
Lancashire (16) ...... 28
Leicestershirc (17) . . 28
Derbyshire (7) ...... 28
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3
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11
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17
17
17
13
13
10
9

1
1
1
0
1
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0
1
1
3
0
1
0
3
1
2
3

1
1
2
1
1
1
1
2
4
1
1
0
1
2
2
2
1

6
6
7
7
7
7
5
3
7
4
11
5
8
8
7
3
3

144
124
118
116
116
106
105
100
82
80
74
70
60
60
58
40
28

Regnen reddede Yorkshire i kampen mod
M.C.C., som spilledes lige efter, at de havde
vundet mesterskabet. Yorkshire 110 og 265 for
8. M.C.C. 290. Trueman var ikke med i denne
kamp, men spillede dagen efter for landshol
det mod ungdomslandsholdet og scorede 100
not out på 67 minutter. Landsholdet vandt
kampen med 85 runs.
Førsteklasses statistikken er endnu ikke af
sluttet, men M. J. K. Smith fører blandt gær
despillerne med et gennemsnit på 45,81, me
dens Trueman er stadig førende kaster med
128 gærder for 14,69 runs hver.

Pokal turneringen
Finalen i Gilette Cup blev spillet lørdag den
7. september og blev en meget spændende
kamp, som vandtes af Sussex. Sussex 168
(Parks 57, Langridge 34, Gifford 4-33), Wor
cestershire 154.
Vejret var dårligt, pitchen blød, og kampen
blev ikke det festfyrværkeri af hurtigscoring,
man havde ventet med gærdespillere som
Dexter, Parks, Graveney og Headley på banen.
Vinderen Sussex spiller nu en afsluttende
eendags kamp mod Vestindien, hvoraf ind
tægterne går til velgørende formål. Forhåbent
lig får de godt vejr.

Bedre sent Den 17. juni foregik der noget ganske usæd
vanligt på grevskabet Kent's baner i byen Tun
bridge Wells. Gæsterne, Middlesex, som havde
scoret 121 for tabet af 3 gærder, som foreløbig
svar på en Kent 1. halvleg på 150, da spillet
sluttede på kampens første dag, kunne på
anden dag ikke fortsætte. 9 mand, og der
iblandt en af de to, som havde været not out
dagen før, var ikke til stede, da kampen skulle
genoptages.
Da Middlesex ikke kunne fortsætte deres
halvleg, gik Kent til gærdet, og Middlesex måt
te i marken med markreserven (som naturlig
vis var kommet) og 5 Kent spillere som »sub
stitutes«. Heldigvis, kan man måske sige, blev
kampen afbrudt af regnen og aldrig færdig
spillet, men Kent fik points for føring efter
første halvleg.
MCC meddeler, at Middlesex' halvleg regnes
som lukket ( !) ved 121 for 3.

Fortil{ ældet

Statistikerne og historikerne har naturligvis
været i gang med opsporingsarbejdet lige si
den, og det viser sig, at noget lignende er sket
tidligere i en kamp, som foregik i »tyverne«
mellem Surrey og Essex. Anføreren for Surrey,
P. G. H. Fender, opdagede, da han ankom til
kampen i bil sammen med en anden spiller,
at resten af holdet var blevet forsinket. Essex'
anfører, J. \V. H. T. Douglas (Johnny won't
hit today) insisterede på, at der skulle spilles
strengt efter reglerne, og da han vandt lod
trækningen, valgte han at gå til gærdet. Fen
der sagde ingenting, og da Douglas senere til
bød at låne ham spillere til marken, afslog han
tilbudet (øjensynligt godt fornærmet). Surrey
gik derefter i marken med to mand, som
kastede og keepede skiftevis.
Da resten af holdet ankom, havde de allerede
klædt om i bussen, og den første mand, der
kom ind på banen, var landsholdskeeperen
Strudwick, som styrtede ud til anføreren,
snappede keeperhandskerne fra ham og spurg
te med bekymring i stemmen: »Hvor mange
byes er der gået forbi?«
Det burde bemærkes, at Essex' åbnings
gærde, da de så, hvordan Surrey var stillet,
ikke havde forsøgt på at score points.

Hvis nu-?

Hvis nu Fender havde været alene i bilen,
kunne han så have begyndt kampen - og
holdt den i gang, indtil resten af holdet an
kom? Kun på en måde - nemlig, da den sam
me kaster ikke må kaste to o:vers i træk i
samme halvleg, ved at sørge for, at hans første
over ikke blev kastet færdig, d.v.s. ved at kaste
fejlbolde hele tiden.

TAJP.
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Efter svære ge1wordigheder med sensomme
rens ustabile vejr lykkedes det omsider at få
sæson 1963 bragt til en afslutning. Det var
ikke nogen sensation, at de stærke Aa.B.ere
påny på overlegen vis sikrede sig det danske
mesterskab. Aalborgenserne understregede
deres suverænitet ved for tredje år i træk at
vinde samtlige turneringskampe, samtidig
med at de på alle statistikkens væsentlige om
råder placerede sig længder foran de nærmeste
konkurrenter. For Aalborg blev successen
fuldkommen, da Chang efter en uimodståelig
slutspurt genvandt sin plads i 1. division og i
tilgift endda formåede at tage juniordan
marksmesterskabet hjem for andet år i træk.
I 2. divisions østkreds belønnedes sæsoners
målbevidst stræben med oprykning fo r det
unge talentfulde Svanholm-hold, og det er en
såre nærliggende mulighed, at såvel Chang
som Svanholm hurtigt - måske allerede til
næste år - bliver alvorlige aspiranter til me
sterskabet. I hvert fald er det disse to mand
skaber - med al respekt for årets runner-up
Hjørring og de andre garvede 1. divisionshold
- der med tiden har de største chancer fo r at
fortrænge de hidtil så ovennægtige Aa.B.ere
fra crickettronen.
Vil Aa. B. blive detroniseret i 1964?
Meget taler iøvrigt for, at Aa.B.s virkelige
storhedstid er ved at være omme. Carsten Mor
ild, der i mange år har været vor største all
rounder og både som kaster og gærdespiller
har båret Aa.B.s hold frem til de store trium
fer, må formentlig på grund af en alvorlig og
progredierende ankelskade fremover ind-

skrænke sin kastning til et minimum. Samti
dig synes Bjarne Lund Petersen, dansk cri
ckets mest talentfulde batsman, i færd med at
rykke teltpælene op i Aalborg for at forlægge
residensen til København, hvor det bliver ny
oprykkede Svanholm, der får glæde af hans
evner med såvel bold som bat. Selvfølgelig har
Aa.B. mange lovende unge spillere, der får
chancen for at komme frem i lyset efter at
have stået totalt i skygge af de »store«, men
erstatte Carsten Morild og Bjarne Lund Peter
sen vil de aldrig kunne. Sværest bliver det
måske at finde en kastet til afløsning for Car
sten Morild, og man sætter i Aa.B. vel i første
række sin lid til Gert Kristensen og Hans Kurt
Koch.
Disse for Aa.B. så uheldige omstændigheder
vil imidlertid skabe øget interesse for dan
marksturneringen, der havde udviklet sig i en
noget ensidig retning. Selv om Aa.B.erne vel
fortsat vil stå som mesterskabsfavoritter, bør
de andre 1. divisionshold ikke føle sig besej
ret på forhånd. Som før nævnt bliver det
måske de to nyoprykkere, der bliver Aa.B.s
hårdeste konkurrenter til næste år, og af disse
to synes Svanholm på all-round-basis at have
det stærkeste og bedst afbalancerede hold.
Kastesiden bliver efter Carsten Morilds - i
hvert fald delvise --- frafald hos Aa.B. 1. divi
sions bedst varierede. Modstanderne kan imø
dese livlige stunder konfronteret med Ole
Isakssons og lefthanderen Flemming Søegårds
velkontrollerede swingbowling, Jørgen Jøns
sons præcise off-skruere samt Leif Hansens
spinnere. Hertil kommer så måske også Bjarne
Lund Petersens farlige legspinkastning, som
ikke har haft ideelle udviklingsmuligheder
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Svanlwlm

Aa.B., hvor Henrik Mortensen og Carsten Mor
ild i reglen ordnede paragrafferne alene. Men
det bliver under alle omstændigheder spæn
dende at se, hvad Svanholms bowlere kan ud
vikle sig til under den mere hårde konkurrence
i 1. division, specielt vil Flemming Søegård bli
ve fulgt med interesse. Den unge Søegård synes
at besidde uanede muligheder som kaster. I
øjeblikket foretrækker han medium-swing
bowling, men vil givetvis med årene finde ud
af, at det vil kunne betale sig at lægge mere
vægt på spin end på fart -- og så må han have
alle betingelser for at blive en ny Svend
Morild.
Men heller ikke i gærdespillet er Sv;mholm
tabt bag en vogn. Dog medfører den manglen
de rutine og selvtillid til tider katastrofale
derouter, men evnerne er der intet i vejen med.
Det vil nok også hjælpe, når Finn Nistrup
efter endt militærtjeneste kan genindtage sin
naturlige plads på holdet som åbningsgærde
en plads han iøvrigt også må have gode chan
cer for at besætte på vort landshold. At han
ydermere er på vej til at blive vor bedste
keeper, gør jo ikke hans værd mindre. Dertil
kommer landsho.Jdsspilleren Ole Isaksson og
den solide hitter Jørgen Jønsson. Muligvis får
Svanholm også gang i den særdeles lovende
Ole Kube! igen samt eventuelt assistance af
Bjarne Lund Petersen, hvorved gærdesiden
bliver en hård nød at knække for 1. divisions
kastere. Svanholm kan næppe være langt fra
førstepladsen til næste år.
Chang er vel knapt så stærk som Svanholm,
men man kan alligevel ikke helt udelukke en
overraskelse fra denne kant. Holdets svageste
side er det lidt tynde kasteangreb. Klaus Buus
er selvfølgelig et stærkt aktiv, så meget mere
som hans kastning har vundet svært i taktisk
henseende, og Eskild Larsen må sine 55 år til
trods endnu kunne klare nogle sæsoner i top
pen, men udover disse to synes det at skorte
på klasse hos Changs bowlere - men det gør

det jo desværre hos de fleste af vore 1. divi
sionshold. I gærdespillet må Chang derimod
kunne gøre sig stærkt gældende. De ganske
unge Tom Iver Poulsen, Klaus Buus, Steffen
Larsen og Johan Luther synes foruden de
medfødte anlæg at have erhvervet sig en vel
gørende stabilitet.
Aa.B.s traditionelle arvefjende, Hjørring,
ser trods årets andenplads ud til at være på
retur. Holdets styrke baseres i for udpræget
grad på veteranerne, de to giganter Axel Mor
ild og Hartmann Petersen, men det er yderst
tvivlsomt, om disse to uforlignelige cricketers
fortsat vil kunne holde Hjørring fremme i for
reste række - de er dog ikke årsunger læn
gere. Støtter som Sigurd Uhrskov, Per og Chri
stian Morild har i de seneste sæsoner ikke
kunnet leve op til tidligere storhed, og sam
tidig har tilgangen af kvalificeret ungdom
svigtet. Men det er jo også en tung arv, de unge
skal løfte. Svagest står det kastemæssigt set.
Kun Hartmann Petersen synes at være nogen
trussel for modstandernes gærdespillere. Sav
net af William Søndergård, Aage Heilesen m.
fl. er føleligt, og det vil ikke kunne afhjælpes
med det forhåndenværende materiale. Ved
gærdet er mulighederne større. Her kan Axel
Morild dog regne med værdifuld hjælp fra
Poul V. Jensens bat, men heller ikke Hans
Fausbøll og Axels søn Jens Peter er ringe bats
men, og dertil kan man jo håbe på et virkeligt
come-back for Sigurd Uhrskov eller Per og
Christian Morild. Men alt i alt må det være
med bange anelser, man i Vendsyssels hoved
stad ser den - forhåbentlig fjerne - dag i
møde, hvor Axel Morild og Hartmann Petersen
lægger bat og bold på hylden.
Fredericia og Slagelse forlader 1. division,
men man bør vist i Frem takke en velvilligt
indstillet fru Fortuna for, at opholdstilladel
sen i 1. division blev forlænget. Havde Hjør
ring ikke måttet stille til kampen i Valby uden
Hartmann Petersen, er der næppe nogen tvivl
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om, at det var blevet Frem, der var blevet Fre
dericias følgesvend på den tunge vandring ned
i 2. division. Men al honnør for Frems indædte
slutspurt, der oYerlod sorteper til Slagelse, og
efter resultatet af den indbyrdes kamp kan der
ikke siges at være sket en dødelig uretfærdig
hed - selv om Slagelse på papiret ser ud til at
have et bedre hold. Det kan dog ikke være med
lutter optimisme, fremmerne imødeser næste
sæson. Det er faktisk svært at se, hvor der er
turneringspoints at hente. Men måske gør
fremmernes ubetalelige fighteregenskaber
endnu en gang vore spådomme til skamme.
Landsomfattende 2. division?

Fra de to 2. divisioner rykker henholdsvis
Sorø og Hjørring II ned i mellemrækken og
bliver erstattet af Glostrup og Skanderborg Il.
De to nye divisionshold får utvivlsomt svært
ved at begå sig i den højere række. !øvrigt har
2. divisionerne været årets smertensbørn. Kva
litetsforsk.ellen mellem top og bund har været
så udtalt, at forbundet -- for at bevare spæn
dingsmomentet og konkurrencelysten - alle
rede nu bør tage en revision af 2. division op
til alvorlig overvejelse. En landsomfattende
2. division på 10 hold må være den mest nær
liggende løsning. Dette vil maksimalt betyde
tre årlige ture over bæltet, og det skulle vel
være til at overkomme. Meget dyrere vil en
sådan nyordning næppe blive, og en eventuel
mindre udgiftsstigning vil i hvert fald fuldt
opvejes af jævnbyrdigere og interessantere
kampe mod nye modstandere.
Samlet antal points

Fordelingen af points og gærder

divisio-

1963

nerne fremgår af tabel 1, hvor terminologien
er den efterhånden godt indarbejdede. Man
ser, at der i 1963 scoredes ialt 39.133 points
imod 34.690 i fjor. Da der i de to sæsoner faldt
henholdsvis 2812 og 2712 gærder, kostede
gærderne i denne sæson 13,92 points pr. stk.
imod 12,79 i 1962. I det alt væsentlige var kast
ningen af samme kvalitet som i fjor, og da
heller ikke de spillemæssige konditioner havde
undergået betydelige ændringer, indicerer den
stedfundne stigning på 1,13 point pr. divisions
gærde en reel forbedring i gærdespillets kva
litet. For 1. divisions vedkommende var stig
ningen endog så stor som 1,46 (fra 12,98 til
14,44), og dette afdækker desværre den kends
gerning, at bedringen hovedsagelig er foregået
i »toppen«. Beklageligvis ser det stedse værre
ud, hvad bredden angår. Der findes selv på
divisionsholdene - specielt i 2. division mærkbare haler, og i 1. division optræder der
i dag hold, som for blot 7-8 år siden ville
have haft uhyre vanskeligheder med at klare
sig i 2. division.
Aa.B.ernes dominans manifesterede sig som
nævnt på alle felter. Gærdespillerne holdt et
gennemsnit på 25,25 points - svarende til en
gennemsnitshalvleg på 253 points -, hvilket
var en mindre fremgang fra i fjor på 1,10 pr.
gærdefald. Aa.B. præsterede hele fire innings
på over 200 points, men viste dog i innings på
113 imod både Hjørring og Nyk. M. og 130
mod Horsens, at man var til at tale med. Inden
for gærdespillet kom Soranerne og Horsens
mestrene nærmest med averager på 18,18 og
17,18 - smukke resultater, men dog nok lidt
i overkanten af den faktiske styrke, som hos
Soranerne var jævnt fordelt, mens Horsens'
points i overvejende grad skyldtes trioen Jørn
Høj, Hans Nielsen og Henning Eliasen. Aa.B.
havde også den højeste totalscore med 1616
points efterfulgt af Skanderborg med 1544,
men Skanderborg mistede næsten det dobbelte
antal gærder. De fleste af holdene viste gærde
mæssig fremgang, kun Hjørring og Frem gik
tilbage. Størst var den talmæssige fremgang i
Nyk. M., som forbedrede fra 11,87 i 1962 til
15,80 points pr. gærde i år.
Vender vi os li! kastningen i 1. division, så
indtager Aa.B. en om muligt endnu mere
fremskudt position. Henrik Mortensen, Car
sten Morild & co. afgav kun 6,75 points pr.
erobret gærde - en klækkelig forbedring fra
1962's 7,79, og i forsøget på at sikre sig mak
simumspoints er der erobret 150 gærder imod
kun 100 i fjor. I disse tal nedfældes den store
fremgang, der har kendetegnet Henrik Mor
tensens kastning i denne sæson. Han præste
rede i perioder virkelig fast bowling, og han
har samtidig formået at indføre farlige og
overraskende variationer i sin bowling. Car
sten Morild var som altid farlig med vel gen
nemtænkt spinbowling, men gik i stykker sidst
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på sæsonen. Det næstbedste kastehold var
Nyk. M. med 12,12; Otto Gades omdiskuterede
kastning havde en væsentlig andel i dette pæne
resultat.
Alle 1. divisionshold undtagen Aa.B. måtte
i år afgive flere points pr. erobret gærde end i
1962. Tilbagegangen var størst for Frem og
Skanderborg, og for begge holds vedkommen
de kan netop de lidet imponerende og dårligt
koordinerede kastesider blive skæbnesvangre
i 1964. Overraskende nok kunne også Soraner
ne notere en følelig tilbagegang i kastemæssig
henseende (fra 14,58 til 16,04), men holdets
klassekaster Hans Rasmusen kæmpede hele
sæsonen med en mindre skade, som både hin
drede ham i at nå sidste års storform og fratog
ham chancen for en landskampdebut.
På all-round basis (differencekolonnen i
tabellen) ligger Aa.B. naturligvis også klart i
teten. Hele 18,50 pr. gærde er Aa.B.s overskud,
hvilket igen vil sige, at aalborgenserne gen
nemsnitlig har scoret 185 points mere end
modstanderne pr. halvleg. Næstbedst har Hor
sens klaret sig med et overskud på 5,08. Hjør
ring måtte trods andenpladsen i turneringen
lade sig nøje med et så beskedent overskud
som 1,53 og en femteplads i tabel 1. Dette
skyldes dog i høj grad den fatale Frem-kamp,
hvor kasteaveragen forringedes kolossalt. Sva
gest i billedet stod Fredericia med et under
skud i differencekolonnen på ikke mindre end
1. division:

Aa.B. .............. . ... . .. . .. . 1616
Horsens . . . . . . . ............ . 1424
Nykøbing M. ........ . .. . . 1296
Soranerne . ................ 1509
Hjørring ··················· 1466
B. 1909 ...................... 1456
Skanderborg . ············· 1544
Slagelse . ................... 1381
Frem ......................... 1232
Fredericia . ................ 1196
lait 1. division . . . . . . . . . . . 14120
2. division øst:

Svanholm . ················ 1435
A.B. ························· 1467
K.B. ......................... 1123
Køge ......................... 1408
Nykøbing F. . ............. 1256
Roskilde ................... 1200
Næstved . ................... 1056
Ringsted .................. .
763
Sorø .........................
998
lait 2. division øst ....... 10706
2. division vest:

Århus . ······················ 1635
Chang . ...................... 1698
Kerteminde ················ 1718
Silkeborg ................... 1673
Esbjerg . ................... 1469
B. 1913 ...................... 1360
Grenå . ...................... 1199
Nykøbing M. II .......... 1104
Holstebro ................... 1528
Hjørring II ................
923
lait 2. division vest
14307
Samtlige divisioner .... 39133

15,36, hvilket jo ikke kan overraske stort, idet
midtjyderne både ved gærdet og i kastningen
stod langt tilbage for de øvrige hold. Frem og
Slagelse havde dog heller ikke grund til at
vigte sig, men den omstændighed, at Slagelses
underskud kun var 6,30 imod Frems 6,72,
synes dog at understrege, at det næppe var
1. divisions næstdårligste hold, der degradere
des sammen med Fredericia.
I 2. divisions østkreds noteredes 10.706
points og 719 gærdefald, d.v.s. et gennemsnit
på 14,89. I 1962 scoredes kun 12,32 points pr.
gærdefald, men hele fremgangen kan ikke
ukritisk tages til indtægt for det bedre gærde
spil. De tre tophold Svanholm, K.B. og A.B.
samt Køge var klart bedre spillende ved gær
det end i fjor, men en del af den talmæssige
fremgang må dog nok tilskrives en forringelse
af kastningen, hvor især Sorø, Ringsted, Ros
kilde og Næstved havde svært ved at hævde
sig. Sensationelt var Køge det bedst scorende
gærdehold med 22,00 points pr. gærde, men
det flatterende resultat hvilte i udpræget grad
på nedtromlingen af Roskildes kastning.
Køgenserne fordoblede næsten gennemsnittet
fra i fjor (11,33) uden dog at vise en reel
formforbedring svarende hertil. A.B. (20,66),
Svanholm (20,21) og K.B. (19,03) var i reali
teten bedre gærdehold, omend også de lukre
rede af bundholdenes svage kastning, og i sær
lig grad har man taget for sig af retterne imod
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16,61
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Sorøs uerfarne bowlere. Hos A.B. var det over
raskende Ths. Provis, der trak det store læs
ved gærdet, mens de unge efter en god sæson
start med blandt andet en hel ovenud åbnings
gærdestand imod Sorø, hvor både Vagn Lud
vigsen og Stefan Hoffmann scorede century,
senere faldt ned i den almindelige ubemærket
hed. Svanholms ungdom holdt derimod stilen
sæsonen ud, og blandt mange smukke præsta
tioner kan nævnes centuries fra såvel Ole
Isaksson som Jørgen Jønsson. Som så ofte før
var K.B.s gærdespil helt afhængig af Eigil
Nielsens indsats, men Eigil Nielsen forstod at
leve op til forventningerne med tre centuries
og mere end en trediedel af holdets totalscore.
Sorø tegnede sig for den dårligste gærde
average, men holdet led også svært under en
katastrofal åreladning, hvor de tidligere års
bærende kræfter enten pludselig opgav spillet
eller flyttede til andre klubber. Den tilbage
værende stab af spillere manglede rutinen og
modenheden for at kunne gøre sig blandt 2.
division østs garvede cricketers. Ved gærdet
blev det kun til 7,92 pr. gærdefald, men meget
bedre var Ringsteds 9,19 jo ikke.
Kastningen i østkredsen domineredes af
Svanholms vel varierede kasteside, som kun
afgav 7,56 points pr. erobret gærde - en be
tragtelig fremgang fra 1962's 9,31. Også K.B.
viste med 9,81 en god fremgang - i 1962
noteredes 12,01 -, først og fremmest på grund
af genopstandne Karl Morilds farlige spinbow
ling og Wm. Dorsets velkontrollerede venstre
armskastning. Hos A.B. var der derimod tale
om en klar tilbagegang på 2,92 pr. gærde, og
klubben synes stadig i alvorligt bekneb for
kastere til supplering af Ths. Provis, der var
i vanligt kastehumør sæsonen igennem. Også
i kastemæssig henseende var Sorø jumbo med
ikke færre end 47,22 points pr. erobret gærde
-en bundrekord, der formodentlig aldrig bli
ver slået. Sorøs »drenge« formåede slet ikke at
hamle op med de rutinerede batsmen, og de
vil givetvis have godt af et par år i mellem
rækkens mere stilfærdige atmosfære.
Svanholm indtog efter differenceprincippet
en fortjent førsteplads, der klart understre�
gede berettigelsen af holdets avancement.
Overskuddet pr. gærde var så pænt som 12,65,
mens de nærmeste konkurrenter, A.B. og K.K.,
nøjedes med 9,73 og 9,22. Naturligvis notere
des der nogle fæle minusser for bundholdene.
Således tegnede Sorø sig for et deficit på 39,30,
mens Ringsted fik 18,06 i underskud pr. gær
defald.
Vestkredsen i 2. division domineredes fuld
stændigt af de to tidligere 1. divisionshold,
Chang og Århus. I kredsen som helhed score
des 14.307 points for 1115 gærdefald eller
12,83 pr. gærdefald, hvilket var en tilbagegang
på 0,32 fra i fjor. Årsagen hertil må igen søges
i den svindende bredde på gærdeholdene, især
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syntes flere af bundholdene at ligge under for
en akut spillerkrise. Århus var ikke uventet
bedst i gærdespillet, som producerede 1635
points med et snit på 25,55 - landets højeste.
Chang var dog ikke langt efter med en average
på 23,92, mens Silkeborg på trediepladsen kun
noterede 15,07. Kerteminde scorede flest
points af samtlige divisionshold, nemlig 1718,
men da der gik 126 gærder med i købet, blev
»snittet« så beskedent som 13,71, hvilket dog
er en eklatant fremgang fra 1962's 9,54. løv
rigt var Kerteminde og Holstebro de eneste af
1962's 2. divisionshold i vestsektoren, der kun
ne notere fremgang i spillet ved gærdet. År
husianerne levede endnu en gang højt på vete
ranerne Erik Madsen og Jørgen Morilds kun
nen, men det var glædeligt at se, at der i Århus
som hos Chang er mange unge talenter på vej.
De trænger kun til »lidt hår på brystet«, før
det afgørende gennembrud kommer. Det kan
aldrig gå helt galt i Århus med ungdom som
Kurt Jensen, Per Sørensen, Freddy Kruuse,
Mogens Gregersen og den lovende kaster John
Hansen at ty til i fremtiden. Oprykningen
glipper næppe i 1964. Hos Hjørrings andethold
stod det derimod helt elendigt til. Gærdegen
nemsnittet blev årets mindste - 6,59 -, men
det virkede jo heller ikke befordrende på sco
ringen, at man ofte var i spillernød og måtte
stille med ukomplet hold. Hjørring II forlader
nu 2. division for i mellemrækken at slikke
sårene og forsøge at give de unge mere rutine
under mindre hårde vilkår. Der er desværre i
Hjørring i de seneste par år mangen en vel
tjent cricketer, der for tidligt har lagt spillet
på hylden, og det er i første række det, der er
skyld i den nuværende misere.
Chang var den stærkeste i kastningen, hvil
ket som tidligere anført hovedsagelig var
Klaus Buus og Eskild Larsens fortjeneste.
Kun 6,29 - også divisionernes bedste - for
måede modstanderne at fravriste Changs bow
lere pr. gærde. Århus med trioen Erik Madsen,
Knud E. Jensen og John Hansen i helt over
dådig form fulgte Chang til dørs med 7,42 pr.
gærde, mens Kerteminde ved Svend Aage Han
sens glædelige come-back samt tilgangen af
A.B.s gamle stjerne Per Martens indtog en
smuk tredieplads med 10,53. De øvrige hold
imponerede ingenlunde i kastningen, og også
her var Hjørring II nr. sjok med 23,20.
Århus havde et lidt bedre all-round-resultat
end Chang - overskuddet var på 18,13 points
imod Changs 17,63, men aalborgenserne ret
færdiggjorde med en overbevisende sejr i den
indbyrdes kamp sin oprykning. Kerteminde og
Silkeborg indtager som i turneringstabellen
tredie- og fjerdepladsen, mens Esbjerg sensa
tionelt er faldet tilbage på femtepladsen med
et minus på 2,47 �- et vidnesbyrd om den
sløjeste sæson i Esbjerg i mands minde. Det
er iøvrigt bedrøveligt at se, hvor mange af det

1963

85

CRICKET

sidste tiårs lovende spillere i Vestjyden, der
har forladt cricketsporten - endnu et klart
bevis for de ulige konkurrencevilkår.

Scoringshastighed

Tabellerne 2 og 3 viser henholdsvis scorings
hastighed og kasteeffektivitet i de tre divisio
ner. Der er i årets løb kastet 80.015 bolde for
de 39.133 points, hvilket vil sige, at der score
des 48,91 points pr. 100 bolde eller omtrent
3 points pr. over. I 1962 scoredes der på 34.690
bolde 73.825 points eller 46,99 points pr. 100
bolde. Fremgangen er størst for 1. divisions
vedkommende, idet der i vor fineste række
noteredes 14.120 på 29.321 bolde eller 48,16
points pr. 100 bolde - en forbedring på 3,58
fra i fjor. Også de to andre divisioner viste sti
gende. scoringshastighed, og denne stigning
må tilskrives det nye pointsystem, hvor det
ekstra turneringspoint for en halvlegssejr
giver anledning til forcering af spillet.
Horsens' gode gærdespillere fortrængte for
en gangs skyld Aa.B.erne fra en førsteplads,
idet man spillede med en hastighed på 56,96
- noget under Aa.B.s topnotering på 59,15 fra
i fjor. Aa.B. kom i denne sæson på andenplad
sen med 53,67 - formentlig i første række
fordi holdets flittigst scorende gærdespiller,
landsholdets eminente åbningsgærde Hardy
Sørensen, ikke fra naturens hånd er nogen
hurtigscorer, men også fordi stortalentet
Bjarne Lund Petersen, der normalt går ret
hårdt på boldene, havde en af de uundgåelige
sæsoner, hvor intet ville lykkes. Til gengæld
var Aa.B.s gærder 1. divisions mest holdbare,
idet nordjyderne kun mistede 2,13 gærder pr.
100 bolde imod 3,20 hos Horsens. Sagt med
andre ord varede hvert Aa.B.-gærde 47 bolde,
mens der kun skulle bowles 31 bolde pr. gær
defald hos Horsens. Heroverfor kan stilles Fre
dericia, som kun formåede at score 36,77
points pr. 100 bolde med en gærdebestandig
hed på 24 bolde.
I 2. divisionerne opvartede Køge med en så
imponerende scoringshastighed som 72,95 også en følge af den tidligere omtalte Roskilde
kamp, hvor de to stærke hittere Ebbe Hansen
og Bent Kock ordentlig tog for sig af retterne.
De øvrige 2. divisionshold kunne naturligvis
ikke måle sig med Køge, men klubber som
Århus, Chang og Svanholm 'kunne dog føle sig
tilfreds med hastigheder på 62,90, 59,85 og
58,31 points pr. 100 bolde. Hjørring II indtog
den absolutte sidsteplads med beskedne 32,14.
Sorøs gærder var de mindst bestandige, idet
der faldt et gærde pr. 15 bolde - iklie lige
frem et udtryk for overbevisende gærdespil.
Da Sorø-spillerne imidlertid samtidig formåe
de at score 54,03 points pr. 100 bolde, kan man
se, at de ikke har spildt den korte tid ved gær
det. Man har vist endda lov til at gå ud fra, at
det ikke har været det lodrette bat, der var i

1. division:
Horsens
Aa.B.
Soranerne
B. 1909
Hjørring
Skanderborg
Slagelse
Nykøbing i\l.
Frem
Fredericia
lait 1. div.

2500
3011
2818
2983
3038
3208
2972
2826
2712
3253
29321

1424
1616
1509
1456
1466
1544
1381
1296
1232
1196
14120

56,96
53,67
53,55
48,81
48,25
48,13
46,47
45,86
45,43
36,77
48,16

1930
2461
2135
1847
2786
2182
2807
1803
2547
20498

1408
1435
1200
998
1467
1123
1256
763
1056
10706

72,95
58,31
56,16
54,03
52,66
51,47
44,75
42,32
41,46
52,23

2. division vest:
2599
Århus
2837
Chang
2659
Esbjerg
2935
Holstebro
2331
Grenå
3502
Silkeborg
3976
Kerteminde
2753
Nykøbing M. II
3739
B. 1913
2865
Hjørring II
30196
lait 2. div. vest
Samtlige divisioner 80015

1635
1698
1469
1528
1199
1673
1718
1104
1360
923
14307
39133

62,90
59,85
55,25
52,06
51,44
47,77
43,21
40,10
36,38
32,14
47,38
48,91

2. division øst:
Køge
Svanholm
Roskilde
Sorø
A.B.
K.B.
Nykøbing F.
Ringsted
Næstved
lait 2. div. øst

højsædet. Det ser unægtelig ud til, at man har
»svinget skeen« lidt vel rigeligt i Sorø.

Kasteeffektivitet

Også tabel 3 frembyder interessante detaljer.
Man ser, at der gennemsnitlig er erobret 3,51
gærder pr. 100 bolde eller sagt på anden måde
faldet et gærde for hver 28. bold. Gærderne var
i 1. division lidt mere modstandsdygtige end i
2. divisionerne - et nyt bevis på den mang
lende bredde i disse sidste. Så langt det effek
tiveste kastehold var Aa.B.s, som erobrede
næsten 6 - nøjagtig 5,98 - gærder pr. 100
bolde eller et gærde for hver 17. bold. Svan
holm og Århus kom Aa.B. nærmest med re�
spektive 5,57 og 5,11 gærder pr. 100 bolde.
Sorø lå igen helt i bund, idet holdets kastere
kun formåede at tage 1,54 gærder pr. 100
bolde eller et gærde pr. 65 kastede bolde, og de
måtte endda lide den tort at se 72,65 points
scoret imod sig på de 100 bolde. Men også
Ringsteds, Fredericias og Næstveds kastere
synes at have haft mange onde øjeblikke i lø
bet af sæsonen 1963. I fjor var top- og bund
noteringen henholdsvis A.B.s 5,71 og Århus'
2,57 gærder pr. 100 bolde, altså i begge ret
ninger et stykke fra noteringerne fra i år. Bil
ligst kastede i 1. division Aa.B. - naturligvis
-, idet der kun scoredes 40,49 points pr. 100
bolde, men Chang og Århus præsterede i 2.
divisions vestkreds så »lave omkostninger«

som 31,41 og 37,87. Der scoredes flittigst imod
Roskildes kastere med 74,00 points pr. 100
bolde, men heller ikke Sorø med de nævnte
72,65, Hjørring II med 59,44 og Fredericia
med 59,08 har noget at prale af. Som et kurio
sum kan nævnes, at Fredericia i fjor var det
billigst kastende hold med kun 35,03 points
pr. 100 kastede bolde - dog i 2. division. Ros
kilde havde også i 1962 det dyreste angreb
med 73,05 points pr. 100 bolde.
Største halvleg

Sluttelig skal det lige nævnes, at Holstebro
tegnede sig for årets største inning med 309
points imod Silkeborg - iøvrigt den eneste
gang Holstebros ikke uefne gærdespillere rul
lede sig ud. Bedre var dog næsten Roskildes
306 for 6 gærder imod Sorø og A.B.s 299 for
blot eet gærdefald også mod Sorø. 1. divisions
største inning var Horsens' 290 for 6 gærder
imod Fredericia. Bundnotering var Næstveds
15 points imod A.B., mens Hjørring II dog Ida
rede 16 points imod Nyk. M. II. Hjørring II
scorede i hele kampen kun 57 points - også
bundrekord -, hvorved Nyk. M. ved blot at
score 74 points kunne vinde med en halvleg. I
1. division gik B. 1909 helt til bunds med 19
points imod Aa.B. !øvrigt havde B. 1909 ved
første gærdes fald 18 points, således at de re
sterende ni gærdespillere kun orkede at føje
eet sølle point til totalen. Frem og Fredericia
fik dog også kærligheden at føle imod Aa.B.
med halvlege på 21 og 28. I sekundarækkerne
måtte Svanholm III lade sig nøje med 14 imod
Glostrup II, mens Fredericias drengekastere
helt »terroriserede« modstanderne i kreds 52.
Således tegnede både Kolding og Varde sig for
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halvlege på 7 points imod Per vValkusch & co.
Kolding scorede i kampens 2. inning kun 10,
således at holdets 11 spillere i hele kampen
kun formåede at score ialt 17 points for 20
OTh.
gærdefald.
1. division:

Aa.B.
2509
Hjørring
3077
Nyk. M.
2870
Soranerne
2556
Horsens
3318
B. 1909
2991
Slagelse
2651
Frem
3006
3154
Skanderborg
Fredericia
3189
29321
Ialt 1. div.

1016
1491
1212
1412
1425
1386
1404
1523
1367
1884
14120

150
111
100
88
112
95
74
82
88
78
978

5,98
3,61
3,48
3,44
3,38
3,17
2,79
2,73
2,47
2,45
3,34

40,49
48,46
42,23
55,24
42,95
46,34
52,96
50,66
43,34
59,08
44,58

2. division øst:
Svanholm
2279
2874
K.B.
2554
A.B.
2685
Nyk. F.
Roskilde
1908
Køge
2023
Næstved
1911
1924
Ringsted
Sorø
2340
Ialt 2. div. ø. 20498

960
1236
1125
1410
1412
897
876
1090
1700
10706

127
126
103
108
72
64
43
40
36
719

5,57
4,38
4,03
4,02
3,77
3,16
2,25
2,08
1,54
3,51

42,12
43,01
44,05
52,51
74,00
44,34
45,84
56,65
72,65
52,23

2. division vest:
3348
Århus
Chang
3044
2735
Kerteminde
2980
Silkeborg
B. 1913
3086
Esbjerg
3186
Nyk. M. II
2929
Holstebro
3706
Grenå
2889
Hjørring II
2303
lalt 2. div. v. 30196

1268
956
1285
1612
1595
1416
1335
1924
1547
1369
14307

171
152
122
118
108
108
91
106
80
59
1115

5,11
4,99
4,48
3,96
3,50
3,39
3,11
2,86
2,77
2,56
3,69

37,87
31,42
47,16
54,09
51,69
44,44
45,58
51,92
53,55
59,44
47,38

Div. tilsam.

39133

2812

3,51

48.91
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flvad er der, dommør;)
Spørgsmål

87

d) Endelig forespørges, om M.C.C.'s lovgi
vende myndighed har ændret noten, der fore
skriver, at dommerne skal signalere, at en spil
ler er væk, »ved at løfte en strakt pegefinger
over hovedet«, og altså udelukker, at man sig
nalerer »væk« ved at strække en arm frem og
pege på spilleren.
17. august 1963.

Jacques Hermann

a) Under en cricketkamp forekom for nylig
følgende:
Svar
En gærdespiller spillede forsætligt en bold,
der var ved at passere ham til leg, ved at flytte
ad a) I de officielle noter til § 30 om bye og
sit ene ben således, at bolden ramte skinnen leg bye står:
og ændrede retning. Gærdespillerne gav sig til·
Leg byes, der følger af gærdespillerens ufor
at løbe, og da de forsøgte deres andet løb, blev sætlige spillen af bolden med nogen del af sin
den ene løbet ud ved legdommerens gærde, og person undtagen en hånd, der holder bold
denne dømte ham »løbet ud«. Den anden dom træet, er fair, enten han har forsøgt at spille
mer skred imidlertid ind og hævdede under bolden med dette eller ikke. Hvis dommeren
henvisning til, at han havde råbt »død bold«, ikke er fuldstændig sikker på, at handlingen
at spilleren ikke kunne dømmes ud og altså var uforsætlig, skal han råbe »død bold«, så
ikke var væk. Herimod protesterede anføreren, snart han har set, at markholdet ikke har mu
der var i marken, og forlangte, at dommeren lighed for at få en af gærdespillerne ud som
skulle tilbagekalde sin kendelse »død bold« og umiddelbar følge af denne handling.
Dommeren har således ret. Gærdespilleren
altså også denne indskriden, da det ikke kun
ne være lovmedholdeligt, at der straks var spillede forsætligt bolden med benet, og da
råbt »død bold«, men dommeren afviste denne markholdet ikke havde mulighed for at få en
protest.
af gærdespillerne ud som umiddelbar følge af
Der spørges herved, om dommeren eller handlingen (bolden ændrede retning, fortsatte
ud i outfielden, og gærdespillerne begyndte at
markholdets anfører havde ret.
Man gik naturligvis ud fra, at dommeren løbe), skal dommeren straks råbe »død bold«.
talte sandhed, når han sagde, at han havde
ad b) Spørgsmål et har været drøftet såvel
råbt »død bold«, selv om hverken gærdespil
lerne eller den anden dommer eller nogen af mundtligt som skriftligt med M.C.C., hvis sek
retær peger på, at svaret ikke findes i de offi
markspillerne havde hørt det.
cielle love, men at det altid har været accep
b) I nærværende blad for 1. november 1962 teret, at under sådanne omstændigheder gives
findes aftrykt en skrivelse fra cricketforbun der grænseslagspoints, og dette er altid blevet
det til mig, hvori bl.a. siges, at dets bestyrelse meddelt som M.C.C.'s afgørelse, når spørgs
vil optage en nærmere drøftelse med M.C.C. målet tidligere er blevet rejst.
Spørgsmålet diskuteres iøvrigt for tiden en
om, hvorvidt et hold, som mangler eet point
for at vinde, og der slås et grænseslag, kun del i den engelske cricketpresse, og således
skal have eet og altså tabe 3 points, hvis der hævder sekretæren for det engelske dommer
løbes et løb, inden bolden når til grænsen, men forbund, Tom Smith, den modsatte opfattelse.
skal beholde alle 4 points, hvis gærdespillerne Dette er måske grunden til, at M.C.C. slutter
sin udtalelse lidt forsigtigt.
bare bliver stående.
Der spørges herved om, hvilket resultat den
ad c) Note b. til cricketlovenes § 22 er sta
ne drøftelse har givet.
dig gældende.
c) Under hensyn til, at note b. til cricket
Dette, at et hold ikke kan tvinges til at fort
lovens § 22 siger, at »et hold kan ikke tvinges sætte kampen, efter at dens resultat foreligger,
til at fortsætte kampen, efter at dens resultat betyder imidlertid ikke, at det frivilligt kan
foreligger«, og således umiskendeligt og i fuld fortsætte kampen. Dette vil nemlig stride
overensstemmelse med spillets ånd giver et imod:
hold ret til f.eks. at give en modspiller, der har 1. Tillægskommentarerne til § 22, hvori det
hedder: »Så snart et hold har vundet, er
99 point, »a sporting chance« for at nå sit cen
tury ved frivilligt at fortsætte spillet, efter at
kampen forbi, og intet, der derefter sker,
kan teknisk set betragtes som en del af
kampens resultat allerede foreligger, og følge
spillet«, jfr. pkt. 3 i M.C.C.'s svar af 19.
lig udelukker, at dommerne i så fald kan af
oktober Hl62 til J. H., hvorefter et hold, der
bryde kampen uden samtykke af en af anfø
kun mangler 1 løb i at vinde en kamp, kun
rerne, da dommerne jo ikke kan vide, om ikke
skal noteres for 1 løb, selv om der løbes
anførerne er enige om, altså frivilligt, at spille
videre, forespørges, om M.C.C.'s lovgivende
flere,
og
myndighed har ændret denne note.
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2. Cricketlovenes § 18, der siger: »Dommerne
skal råbe »tid« og samtidig fjerne overliggerne fra begge gærder ..................... ved
kampens ophør.
Det er selvfølgelig beklageligt, at gærdespil
leren står med 99 points i det øjeblik, hans
hold har vundet kampen. Spillet er imidlertid
forbi, og dommerne skal råbe »tid« og fjerne
overliggerne fra begge gærderne.
Der er naturligvis ingen, der forbyder de to
hold at fortsætte for deres fornøjelses skyld.
Kun må man stadig huske, at kampen officielt
er forbi, at intet, der derefter sker, kan betrag
tes som en del af spillet, og at de points, gær
despilleren nu scorer, derfor ikke godskrives
i nogen officiel statistik.
Bestyrelsen er iøvrigt ganske uenig med
J. H. i, at det skulle være i fuld overensstem
melse med spillets ånd, at en kamp fortsættes,
efter at den er afgjort, for at forære en gærde
spiller et century, idet cricket er et holdspil,
hvori den enkelte spillers indsats kun er et led
i helheden.
ad d) M.C.C. har ikke ændret note b til
cricketlovens § 47, der bl.a. siger, at domme
ren markerer, at en spiller er væk, ved at løfte
pegefingeren op over sit hoved.
Der står i den engelske tekst intet om, at det
skal være en strakt pegefinger, ej heller at fin
geren skal pege lige op, eller at armen ikke må
være strakt, men skal være bøjet.
Bestyrelsen kan således ikke se, at skikken
med at »pege« på spilleren, der er væk, er imod
noten. Skikken er kommet hertil fra England,
hvor den i dag er almindelig anvendt. Dog
»peger« dommeren ikke på spilleren; han
nøjes med at strække armen med den løftede
pegefinger i retning af spilleren.
Der er vel iøvrigt meget få dommere, der har
fulgt bestemmelsen til punkt og prikke, idet
man sjældent ser en finger løftet over hovedet.
Bestyrelsen.

M. C. C. eksperimenterer med
"ben-for" reglen
På Lord's bane er der foretaget en prøvekamp med et
gærde 11 tommer bred i stedet for det sædvanlige 9
tommers gærde. Den gamle ben-for regel, hvor bolden
skal falde i »rektanglet« dvs. pitche imellem gærde
og gærde, blev anvendt, og som en hjælp for eksper
terne blev der tegnet streger på pitchen fra gærde til
gærde.
Der er stærke røster, som taler for genindførelse af
den gamle ben-for regel, og forsøget skulle vise hvor
dan førsteklasses gærdespillere og kastere ville reagere,

t

Formanden for Aarhus Boldklub, med
lem af Dansk Cricket-Forbunds besty
relse, installatør Johs. Hørslev Nielsen,
er lørdag den 17. august død næsten 68
år gammel.
En ven, en kammerat, nej, mere end
det - en ældre broder - en man hol
der af, en man ikke diskuterer med,
med drøfter de forskellige sager med,
selv om det bliver henad de små timer.
Altid parat, aldrig træt, når det gjaldt
cricket eller klubbens anliggender. Hans
mål var: ikke alene efter lovens bogstav,
men også efter dens ånd. Måtte alle spil
lere blot fornemme dette: altid »fair
play«.
Hørslev eller »Filler«, som han kald
tes i inderkredsen, havde været medlem
af Aarhus Boldklub fra starten, først
som spiller senere som leder. Som spil
ler deltog han i flere kampe på udvalgt
hold for J. B. U. I 29 år har han været
formand for klubben, ja, faktisk i over
30 år, idet han fungerede som formand
under forgængerens sygdom.
Lige siden Dansk Cricket-Forbunds
stiftelse har han været medlem af besty
relsen.
Mange, måske særligt blandt de yngre
cricketspillere, kender kun navnet, men
lad dem vide:
Få har haft så stor interesse for cri
cket som Hørslev, og få har gjort så stort
et arbejde for cricketsporten i sin hel
hed og Aarhus Boldklub i særdeleshed.
Hans motto kan kun have været: Alt
for cricket, altid gentlemann.
Æret være hans minde!
Gregers Gregersen.

når det ikke længere var muligt at få en ben-for dom
på en bold, som pitchede uden for off-pinden. Det
bredere gærde skulle indføres samtidigt.
Pressen er tilsyneladende enstemmigt imod forsla
get, idet man mener, at der er sket så mange ændringer
i de senere år, at både spillere og tilskuere trænger til
ro et stykke tid for at assimilere betydningen af disse.
Måske den mest interessante kendsgerning, som er
kommet frem under forsøget er, at det er uhyre sjæl
dent, at en bold, kastet af en højre-arms kaster fra
venstre, når den falder med god længde »inden for rekt
anglet«, rammer gærdet - selv når gærdet, som til
fældet var under forsøgene, er 11 tommer bredde.
Hvad så når gærdet kun er 9 tommer?
TAJP
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Pointgivningen
Jeg har med interesse bemærket Dansk Cri
cket-Forbunds afgørelse af den uafgjorte
kamp mellem Skanderborg og Nykøbing M.,
hvorefter hvert hold fik et point, og jeg tror,
at mange cricketspillere har haft svært ved
at forstå denne afgørelse.
Dette har imidlertid fået mig til at tænke
over hele pointsgivningen, og min konklusion
er, at den stort set har virket udmærket. En
svaghed er måske par. 10, pkt. 5: »Foreligger
der intet resultat efter 1. halvleg.« Var det
ikke en god ide i sådanne tilfælde at give 2
points til det hold, der har flest points? Til
støtte for en sådan tankegang kan jeg anføre:
1. Der hører to ting til at vinde en kamp: at
score mange points samt at hindre mod
parten i det.
2. Man formindsker muligheden for, at andet
hold ved gærdet på forhånd har opgivet
enhver chance og derfor ensidigt går ind
for at hindre modparten i at få 3 points,
hvilket jo absolut ikke tjener til at popu
larisere spillet. Tværtimod tror jeg, at det
vil trække på samme hammel som præ
miebattene.
3. Det udelukker enhver mulighed for fristel
se til at »dele i porten« for at få 2 points
hver.
Asger Sørensen.

Firmacricket?
I en tid, hvor publikum ikke ligefrem stor
mer cricketbanerne, må det være en opgave
for Dansk Cricket Forbunds bestyrelse og for
de lokale cricketklubber at søge interessen
for cricketsporten fremmet mest muligt.
Vi har i Nykøbing Mors forsøgt med bl. a.
firmacricket. Kampene arrangeres således, at
firmaerne udfordrer hinanden. Cricketklub
ben stiller så rekvisitter, dommere samt regn
skabsfører til rådighed. Foreløbig har vi af
viklet fem kampe mellem forskellige firmaer.
Vi regner med at nå op på ca. 10 kampe, hvis
ellers vejret tillader det.
Klubben har med glæde konstateret, at folk,
som ellers ikke tidligere har vist sig på cri
cketbanen, har overværet divisionskampe,
efter at de selv har deltaget på firmahold.
N. C. C. opfordrer derfor alle de cricket
klubber i landet, som har mulighed for det,
om at arrangere sådanne kampe. Vi tror, det
vil øge tilskuerantallet, og ligeledes få med
lemstallet til at stige betydeligt.
Nykøbing M.C.C.

Nogle spredte beD1ærkninger
Reklamens magt er som bekendt stor. Det har
tit slået mig, at der rundt omkring i klubberne
nok kunne gøres mere for at få resultater og
referater af kampe mere omtalt i den lokale
presse, ligesom det var betydningsfuldt, om
den del af landspressen, som ofrer en del plads
på cricket, kunne formåes til at referere resul
tater af sekundakampe også. Her kunne de
stedlige klubber gøre en hel del til at forbedre
situationen, hvis man gik ind for sagen. Der
har været meddelt resultater fra mellemræk
kerne i radioens sportsreferater søndag aften
tidligere. Nu hører man det ikke mere.
Hver torsdag har Gunnar Nu-Hansen sports
orientering. Kunne det mon ikke lade sig gøre
at få ham til at tage glimt fra cricket med i
højsæsonen? Det må da være mindst lige så
berettiget som travløb og galopdito !
Det er opmuntrende at se, at der i denne
sæson har været langt mindre med trukne
hold og aflyste kampe end i de nærmest fore
gående sæsoner. Det tyder på større sammen
hold. Og det er det, der skal til.
Hvis jeg havde tid og penge, ville jeg rejse
land og rige rundt og tale med alle de tidligere
og nuværende ledere, jeg kunne opdrive, og
bede dem tage opgaven op med at opfostre
drenge og unge til cricketspillere. Vor formand
har ret i, at det er det, der skal skabe fremtid
for dansk cricket. Det samme som al anden
idræt og ungdomsforeninger råber på.
Jeg har en fornemmelse af, at der er klub
ber her i landet, hvor det hele hænger på en
enkelt, uopslidelig mand, og hvad så den dag
hen er udslidt?
Tak til hovedbestyrelsen for initiativ med
hensyn til hold fra England i rigelig mængde.
Det har uvurderlig betydning.
Tak også for instruktionskursuset i V ej le,
som undertegnede besøgte som gæst, - men
det var dog trist, at så mange af de tilmeldte
måtte sende afbud.
Noget andet er, at jeg tror, at mr. Crabtree
skulle have været forsynet med en tolk, der
havde oversat hver sætning, han sagde, under
den teoretiske instruktion.
Kun?e vi ikke få de klubber, der er begyndt
med pigehold eller ansats dertil, til at opgive
navn og adresse til bladet, så vi kunne aftale
arrangementer til næste år. Jeg kender kun
Skanderborg, Nykøbing Mors og Horsens. Der
er vist noget i Hjørring? I radioens ønskekon
cert hørte jeg noget om Svendborg pigecricket
klub!
V. Agerschou-Andersen.

Næste num,ner
forvente& udsendt medio november
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UN�DOMSSID(N
Nordjylland • Sydjylland
Søndag den 1. september d. å. spilledes en
cricketkamp i Skanderborg mellem udvalgte
drengehold fra Nord- og Sydjylland.
Resultatet af kampen blev, at syd sejrede
med 57 points efter 1. halvleg. Dette resultat
var vist overraskende for de fleste, som nok
havde ventet, at drengene fra de stærke nord
jyske klubber ville have vundet denne match.
Holdet fra nord var følgende:
Flemming Jensen, Hjørring, Kim Stef
fensen, Hjørring, Ole Berntson, Hjørring,
Preben Buus, Aa.B., Aalborg, Niels E.
Sørensen, Aa.B., Aalborg, Jes Chdsten
sen, Chang, Aalborg, Kim Christensen,
Chang, Aalborg, Lars Rasmussen, Aar
hus, Henning Jensen, Nykøbing M., Hans
J. Andersen, Nykøbing M., P. Saaby, Ny
købing M., P. Eriksen (reserve), Nykø
bing M., Sv. Rasmussen (reserve), Nykø
bing M.
Holdet fra syd:
Ole Schaumann, Horsens, Orla Sørensen,
Esbjerg, Kurt Østergaard, Fredericia,
John Madsen, Skanderborg, Per vVal
kusch, Fredericia, Bjarne Rasmussen,
Silkeborg, Jan Rasmussen, Fredericia,
Martin Laursen, Silkeborg, Dan Søren
sen, Skanderborg, Preben Rasmussen,
Silkeborg, Anders Nørgaard, Skander
borg.
Lodtrækningen vandtes af nord, der mærke
ligt nok valgte at gå i marken, som ved kam
pens begyndelse endnu var meget våd og
fedtet.

Efter nøjagtig 2 timers spilletid var alle syds
gærder nede for en total på 106 points.
I betragtning af, at kun en spiller scorede
et tocifret tal, måtte pointshøsten vel siges at
være god.
Ole Schaumann, Horsens, som scorede 66
points, var dagens oplevelse med sit friske og
uimponerede spil, som, hvis det får en sidste
afpudsning, med tiden vil bringe Ole op blandt
vore bedste spillere.
Bjarne Rasmussen, Silkeborg, og Orla Sø
rensen, Esbjerg, var de næstbedste med hen
holdsvis 8 og 7 points.
Preben Buus var bedste kaster med 3 gærder
for 2 points. Derefter fulgte Flemming Jensen
med 2 for 15 og Henning Jensen 6 for 56.
Ekstra gav i alt 10 points.
Langt de fleste havde vel nok næret tiltro
til, at holdet fra nord sagtens kunne overgå
den score, som syd havde opnået, men man
blev sørgeligt skuffet.
Efter ca. 2 timers spil faldt sidste gærde, og
tavlen viste kun 49 points. Nord havde dog den
tilfredsstillelse, at to spillere scorede tocifrede
tal, idet Flemming Jensen og Kim Steffensen,
begge Hjørring, hver scorede 11 points. Nær
mest de to nævnte kom Jes Christensen, som
scorede 7 points not out. Ekstra gav her 13
points.
Kasteresultater: Ole Schaumann 5 for 13,
Per ,v alkusch 2 for 16, Jan Rasmussen 1 for 6
og Bjarne Rasmussen 1 for 1. Som det vil ses,
er der i Ole Schaumann også stof til en god
kaster, men mere instruktion er nødvendig.

De 2 drengehold
foran Skanderborgs klubhus
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Sydholdets chance for at vinde med en halv
leg var nu inden for mulighedens rammer,
men en for dårlig koncentration om denne
opgave bevirkede, at nord holdt stand til spille
tidens udløb.
Da nord atter måtte gå til gærdet, var alle
enige om, at efter det spil, holdet havde vist i
dets første halvleg, ville det for sydholdet være
en let opgave at få nord ud for ca. samme
pointstal, som 1. halvleg opviste.
Henning Jensen, Nykøbing M., var manden,
som ville det anderledes, idet han »kvalte«
sydholdets kastere og markspillere ved et for
sigtigt spil, som indbragte ham 31 points n.o.
Næsthøjest var Flemming Jensen, der sco
rede 15 points, og igen var der ikke flere to
cifrede tal. I alt scoredes 7 4 points.
Kasteresultater: Ole Schaumann 1 for 18,
Per Walkusch O for 10, Bjarne Rasmussen 1
for 11, John Madsen 6 for 16, Orla Sørensen 0
for 1 og Jan Rasmussen 2 for 17.
Spilletiden udløb kl. 16,15, og kl. 16,10 faldt
nordholdets sidste gærde, og syd måtte erken
de, at chancen for at vinde med en halvleg
unægtelig blev tabt på for dårlig koncentra
tion.
Skal man kort forsøge at bedømme stan
darden i drenge-cricket, må det blive, at in
struktionen i markspil og taktik er et meget
forsømt område.
I gærdespil var man vidne til, at en stor del
viste gode anlæg, men som før nævnt var selv
den bedste spiller endnu ikke »færdigstøbt«.
Der er imidlertid stof i mange af de drenge, vi
så i Skanderborg, og det er helt og holdent
klubbernes egen opgave at gå endnu bedre og
mere energisk ind for, at drengene får en alsi
dig træning. Taget over et er det ungdomsud
valgets opfattelse, at der arbejdes alt for slapt
i klubberne med at skaffe ungdom.
For undertegnede er der ingen tvivl om, at
der kan skaffes ungdom til dansk cricket, men
der skal arbejdes og arbejdes hårdt, hvis man
skal klare denne for cricketspillets fremtid så
livsvigtige opgave.
Dansk cricket må være lykkelig for de klub
ber, som endnu indser denne opgaves vigtig
hed, men som ikke alene kan sikre spillets
fremtid.
Som nævnt så ofte før er ungdomsudvalget
altid klar med råd og dåd over for de klubber,
der evt. mangler oplysning om de muligheder,
der findes for at skaffe ungdom.
Og det kan endvidere oplyses, at Dansk
Cricket-Forbunds ledelse altid har været vil
lige, når det har drejet sig om en økonomisk
håndsrækning til ungdomsarbejdet.
Man kan altså ikke skyde sig ind under, at
man ingen forståelse finder, men skal bare
vise initiativ og megen energi i denne sag, og
opgaven vil lykkes.
Aage Rasmussen,
Held og lykke!
Silkeborg.

luniorslutrunden
I turneringen deltog de 3 kredsvindere, Sorø,
Skanderborg og Chang, hvoraf den først
nævnte gik direkte til finalen.
Mesterskabet blev overbevisende vundet af
Chang, sidste års mester, der viste sig at ligge
over de 2 andre deltagere på alle områder.

Chang-Skanderborg
Gæsterne fra Skanderborg vandt lodtræk
ningen og valgte ejendommeligt nok at sende
Chang til gærdet; dette tilbud benyttede de
nordjyske batsmen - i første række Steffen
Larsen og Johan Luther, der blev topscorere
med henholdsvis 95 og 79 løb - sig til fulde
af ved ialt at score 226 løb. Chang havde 120
for 4 gærder ved middagspausen, og de reste�
rende 106 løb blev lavet på kun 69 minutter.
Skanderborgs første inning blev på kun 46
løb, og kampen var nu i realiteten afgjort, men
Chang sendte Skanderborg til gærdet i håb om
at vinde med 1 halvleg, hvilket lykkedes. Skan
derborgs sidste gærde faldt 1 time før spille
tidens ophør ved 91, og Changs sejr blev på
1 halvleg og 90 løb.
CHANG - SKANDERBORG. Chang vandt med en halv
leg og 90 points. CHANG 226 (Steffen Larsen 95, Johan
SKANDERBORG 45 (Steffen Larsen 5 for 19, Johan
Luther 79, Karl Nielsen 4 for 61, Bo Jepsen 3 for 87).
Luther 5 for 19) og 91 (John Madsen 26, Peter Frcd
berg 4 for 45).

Chang-Sorø
Slutkampen kom - bortset fra, at Chang
vandt lodtrækningen -- til at ligne semifinalen
meget.
Chang gik først til gærdet og scorede i løbet
af 31/.,i time 176 løb, atter med Steffen Larsen
og Johan Luther som de dominerende gærde
spillere.
De samme to spillere dominerede også, da
Chang kom i marken, og tog tilsammen 9 af
Sorøs gærdespillere, der ialt kun opnåede 60
løb i 1. halvleg. Sorøs bedste gærde, Ib Hiickel
kamp, blev grebet bag gærdet på Luthers kast
for kun 6 løb.
Selv om det var begyndt at støvregne, blev
Sorø sendt til gærdet igen. Det var øjensynligt,
at gæsterne havde opgivet at gøre modstand
mod den effektive jyske kastning, og halvlegen
blev denne gang kun på 50 løb i løbet af godt
1 time, således at Chang vandt med 1 halvleg
og 66 løb.
CHANG-SORØ. Chang vandt med en halvleg og 66
points. CHANG 176 (Johan Luther 53, Steffen Larsen
38, Jørgen Sarøc 4 for 61, Ih Hlickclkamp 3 for 39,
Keld Arenth 3 for 65). SOHØ 60 (Steffen Larsen 6 for
10, Johan Lnther 3 for 16) og 50 (Johan Luther 6 for
20, Steffen Larsen 3 for 27).
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The Danish cricket season 1963 has been pro�
ductive of few surprises as far as the Cham
pionship is concerned. AaB. ( Aalborg Boldspil
klub) »did it again« for the third year run
ning, and again without losing a match. It
must be something of an all-time record to
have gone three years without being beaten.
Unfortunately the Danish international side,
although built, naturally enough, around an
Aa.B. nucleus, has not been so successful.
Denmark lost, again, to Holland this year at
Amsterdam thanks to the record-breaking left
arm bowling of Pierhagen, 14 wickets for 69
in the match. As so often before Wally van
Weelde was the stumbling-block over which
the Danish bowlers fell. On the way to, and
from, Holland the Danish XI player against
R.A.F. and B.A.O.R. in Germany. On the tour
Mogens Christensen batted with an average of
34,75 and old stalwart Hartmann Petersen
bowled his steady off-breaks to good effect
taking 16 wickets in 46,2 overs for an average
of 7,44.
M.C.C. visited us in August, playing three
matches which were most enjoyable to all con
cerned. The hest individual performance of the
tour was undoubtedly J. P. Fellowes-Smith's
10 wickets for 40 in the match against the All
Denmark XI.
It was noticeable from the reports of the
matches played against foreign opponents this
year that matches were in the main lost by
weaknesses in the batting. This fault is, of
course, directly attributable to the faet that
batsmen in the regular week-end club matches
are constrained by time limits to »get on or
get out« and thus become accustomed to
playing an aggresive game. This they are able

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 giver.en er til
tænkt.
Retten til at fratrække en sådan gave ved op
gørelsen af den skattepligtige indkomst er betin-

to do, since club bowling is usually weaker at least from one end --- than the bowling they
meet in representative games and more bad
halls are bowled. More catches are also put
down since there are almost always one or hvo
weak points in club fielding sides. By reason
of this the Danish batsman finds it sufficient,
at home, to play the good halls without
attempting t.o score off them, since there are
enough bad halls bowled to provide him with
a reasonable scoring rate.
His reaction to »light« bowling from both
ends, combined with a well-placed field is
firstly that his scoring-rate is reduced since
he is not equipped with the »pushes« and
»pats« necessary to keep things moving whilst
he is tiring the bowlers. The reduced scoring
rate and increased concentration required to
meet the pressure put on by the bowlers will
either physically tire him so that his concen
tration finally breaks, or alternatively bring
on a »rush of blood to the head« causing him
to try to play pre-decided scoring strokes which always seem to be made to the wrong
hall. As my father used to say when he went
in to bat (he was a bowler of the old school
and batted next to the roller) - »any runs
made will be purely coincidental«.
Only one thing can remedy this state of
affairs for a batsman, and that is experience
in »bigger« cricket. Ergo we must wait until
all Danish club sides have hvo or three bow
lers of top class, or we must arrange more re
presentative games in which the hest players
can take part. But this latter solution will take
many years to put into effect with the present
strained economy of Danish cricket, and
would also merely have as an end-result the
production of an »elite«, and not an increase
in the »breadth« of the game generally in Den
mark.
It seems to be a problem which only time
T. A. J. Provis.
can solve.

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 klip toppen
øf skatten!
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RESULTATER
1. division :
11. august 1963.
NYKØBING M. - HJØRRING (turneringspoints 1-3).
Hjørring vandt med to gærder efter 1. halvleg. NY
KØBING M. 154 (Leo Ulsøe 46, Niels Petersen 34 n. o.,
Hartmann Petersen 6 for 47). HJØRRING 155 for 8
(P. W. Jensen 59, Per Nielsen 31, Otto Gade 5 for 71).
SLAGELSE - FREM (turneringspoints 1-3). Frem
vandt med 8 points efter første halvleg. SLAGELSE
99 (Otto Brandstrup 36, H. Espensen 4 for 31, J. Plouf
mann 3 for 4, 0. Berthelsen 3 for 17) og 30 for 3.
FREM 107 (Leif Sørensen 36, J. Ploufmann 35).
SKANDERBORG - HORSENS (turneringspoints 1-3).
Horsens vandt med 81 points efter 1. halvleg.
HORSENS 150 (Jørn Høj 60, K. S. Møller 7 for 47).
SKANDERBORG 69 (Henry Rasmussen 27, Jørn Høj
5 for 40, Anders Mose 4 for 14) og 48 for 9 (Erik Ol
sen 3 for 19).
25. august 1963.
FREDERICIA - SKANDERBORG (turneringspoints
1-3). Skanderborg vandt med 113 points efter første
halvleg. FREDERICIA 47 (Henry Rasmussen 5 for 13)
og 44 for 2. SKANDERBORG 160 (Henry Rasmussen
32, Finn Nielsen 28 n. o., Søren Jensen 4 for 30, Kaj
Larsen 3 for 27).
SORANER - FREM (turneringspoints 3-1). Sora
nerne vandt med 3 gærder efter første halvleg. FR.EM
125 (Fl. Hermann 26, Hans Rasmusen 5 for 55, Jørgen
Hansen 4 for 14). SORANERNE 127 for 8 (Peer Nør
gaard 51, Olaf Bertelsen 3 for 54, Helmer Espensen 3
for 26).
SLAGELSE-NYK. M. (turneringspoints 3-1). Slagelse
vandt med 70 points efter første halvleg. SLAGELSE
115 (Bent Helt 29, Erik Nielsen 7 for 48). NYK. M. 45
(Preben Christensen 6 for 23, Erik Sørensen 3 for 9).
HJØRRING-AA.B. (turneringspoints 1-3). Aa.B.
vandt med 9 gærder efter færdigspillet kamp. HJØR
RING 64 (Henrik Mortensen 5 for 15, Carsten Morild 4
for 42) og 87 (Hans Fausbøll 29, Henrik Mortensen 4
for 25, Carsten Morild 4 for 28). AA.B. 113 (Henrik
Mortensen 33, Hans 0. Luther 31, Hartm. Petersen 8
for 45) og 40 for 1 (Jørgen W. Larsen 26 not out).
1. september 1963.
AA.B.-SLAGELSE (turneringspoints 4--0). Aa.B.
vandt med en halvleg og 16 points. SLAGELSE 56
(Henrik Mortensen 5 for 22, Carsten Morild 5 for 25)
og 91 (Carsten Morild 5 for 45, Henrik Mortensen 4
for 35). AA.B. 163 (Carsten Morild 45, Preben Chri
stensen 6 for 56, Bent Helt 3 for 68).
2. division Øst :

11. august 1963.
NYKØBING F.-SVANHOLM (turneringspoints 1-3).
Svanholm vandt efter første halvleg med 31 points.
NYKØBING F. 66 (Jørgen Jønsson 5 for 18, Fl. Søe
gaard 4 for 23) og 58 for 7 (Jørgen Jønsson 5 for 29).
SVANHOLM 197 (Ole Isaksson 104 n. o., Bent Henrik
sen 37, Arne Mogensen 32, Henning Nielsen 4 for 69)
og P. E. Nielsen 3 for 58).

A.B. - NÆSTVED (turneringspoints 3-1). A.B. vandt
efter første halvleg med 194 points. A.B. 209 for 6
lukket (Th. Provis 101 n. o., Henning Finnich 33, Fl.
Bregnager 27). NÆSTVED 15 (Th. Provis 6 for 8,
James Ward 4 for 6) og 121 for 6 (Kjeld Grandahl
61 n. o., Helge Petersen 42, Vagn Ludvigsen 3 for 68).
ROSKILDE - KØGE (turneringspoints 1-3). Køge
vandt med 4 gærder efter første halvleg. ROSKILDE
155 (Fritz Ulrich 37, Bent Hansen 35, Jørgen Peder
sen 32, Ebbe Hansen 4 for 42). KØGE 258 for 6 gær
der (Ebbe Hansen 115 not out, Bent Koch 65).
18. august 1963.
NYKØBING F. - ROSKILDE. Ingen afgørelse p. g. a.
regn.
NÆSTVED - RINGSTED. Ingen afgørelse p. g. a. regn.
KØGE - K.B. Ingen afgørelse p. g. a. regn.
25. august 1963.
KØGE - SORØ (turneringspoints 4--0). Køge vandt
med en halvleg og 85 points. SORØ 64 (Hans Chr. Jen
sen 3 for 14, Bent Kock 3 for 22) og 62 (Hans Chr.
Jensen 4 for 4). KØGE 211 for 5. lukket. (Ebbe Han
sen 73 not out, Bent Kock 59, Jens P. Jensen 27).
A.B. - SVANHOLM (turneringspoints 3-1). A.B.
vandt efter første halvleg med 53 points. A.B. 112
(Finn Willumsen 37, Ole Isaksson 6 for 29, Fl. Søe
gaard 3 for 27). SVANHOLM 59 (Th. Provis 6 for 23).
NYKØBING F. - K.B. (turneringspoints 0-4). K.B.
vandt med 1 halvleg og 1 point. NYKØBING F. 46
(W. Dorsett 6 for 12, Carl Morild 4 for 30) og 67
(W. Dorsett 4 for 14, Carl Morild 4 for 35). K.B. 114
(H. J. Balling 30, Claus Utoft 26, Henning Nielsen 4
for 14, P. J. Pedersen 3 for 38).
1. september 1963.
RINGSTED-SORØ. Ikke spillet på grund af regn.
RINGSTED (70 for 3, Mogens Larsen 32 not out).

Præmiebattene
henhold til de modtagne oplysninger blev
præmiebatterne vundet af følgende:
1. division:

28. juli Bent Helt, Skanderborg-Slagelse, 21
min.
2. division - øst:
11. aug. Ebbe Hansen, Roskilde-Køge, 25 min.
2. division - vest:
16. juni Kurt Jensen, Aarhus-Nyk. M. II, 41
min.
Imidlertid er scoringstiden for samtlige ½-cen
luries ikke blevet indberettet til lurneringsledel
sen. Der kan derfor ikke udelukkes den mulig
hed, at listen ikke er korrekt, hvorfor indven
dinger modtages indtil den 1. november.
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SVANHOLM-K.B. (turneringspoints 3-1). Svanholm
vandt efter første halvleg med 51 points. SVANHOLM
101 (Ole Isaksson 42 not out, W. Dorsett 7 for 34). K.B.
50 (Jørgen Jønsson 5 for 10, Fl. Søegaard 4 for 20).

(Henning Larsen 58, Leo Clasen 8 for 29) og 75 (Jør
gen Nagstrup 26, Kaj Hansen 4 for 16, Leo Clasen 3 for
44). B. 1913 225 for 7 lukket (Leo Clasen 86, Kjeld
Nielsen 37, Bent Damsgaard 29).

1. september 1963.
A.B.-NYK. F. (turneringspoints 1-3). Nyk. F. vandt
efter første halvleg med 7 gærder. A.B. 133 (Th. Provis
32, Flcming Bregnager 27, Henning Nielsen 5 for 45,
P. E. Nielsen 3 for 48). NYK. F. 134 for 3 (Harry
Erichsen 49 not out, Henning Nielsen 55).

SILKEBORG-KERTEMINDE (turneringspoints 1-3).
Kerteminde vandt med 43 points efter første halvleg.
SILKEBORG 170 (A. Ali 40, Per Sørensen 28, Poul
Transbøl 25, Jørn Due 5 for 70). KERTEMINDE 213
(Kaj Andersen 68, Axel Pedersen 58, Jørgen Nielsen
28, Ernst ,voller 25, "Willy Petersen 3 for 16, A. Ali 3
for 86).

29. september 1963.
BALLERUP-A.B. II (turneringspoints 3-1). Ballerup
vandt med 90 points efter første halvleg. BALLERUP
132 (Kaj Pedersen 49, J. Ward 7 for 49). A.B. II 42
(Kaj Pedersen 3 for 13) og 98 for 4 (J. Ward 62 not
out).
2. division vest:
26. maj 1963
GRENAA (turneringspoints 3-1).
HOLSTEBRO
Holstebro vandt med 45 points efter første halvleg.
HOLSTEBRO 166 (John Jespersen 56, Henning Larsen
26, Tommy Hansen 5 for 47, Viggo Hansen 4 for 57).
GRENAA 121 (Niels Sjørup 37, Chr. Havkjær 5 for 35).
28. juli 1963
HOLSTEBRO - ESBJERG (turneringspoints 1-3).
Esbjerg vandt med 7 gærder. HOLSTEBRO 121 (Hen
ning Larsen 40, Knud Hansen 6 for 32) og 74 (Knud
Hansen 4 for 31, Frode Sørensen 4 for 41). ESBJERG
128 (P. Mose 28, Knud Havkjær 5 for 34 og 73 for 3.
(E. Flink 3 for 45).
11. august 1963.
GRENAA - ESBJERG (turneringspoints 3-1). Grenaa
vandt efter første halvleg med 2 points. GRENAA 127
(E. Andreasen 38, J. Knakkergaard 35, Knud Hansen
4 for 15, Fr. Sørensen 3 for 24). ESBJERG 125 (E.
Ankersø 37, Ole Mølsted 25, J. Knakkergaard 5 for 53,
Viggo Hansen 3 for 24).
18. august 1963.
CHANG---NYKØBING M. II (turneringspoints 1-1).
Første halvleg ikke færdigspillet. NYK. M. II 133 (Knud
Pedersen 59, Finn Hvass 25, J. Luther 4 for 31, K. Buus
4 for 36). CHANG 131 for 9 (Tom Ivar Poulsen 59,
Steffen Larsen 29, Ove Sørensen 4 for 56, Knud Peder
sen 3 for 19).
25. august 1963.
GRENAA - HJØRRING Il. Tabt af Hjørring II.
CHANG - AARHUS (turneringspoints 3-1). Chang
vandt med 35 points efter første halvleg. CHANG 85
(Erik Madsen 5 for 27, John Hansen 3 for 17) og 73
for 3 (Børge Søvsø 34, Kn. Erik Jensen 3 for 42). AAR
HUS 50 (Claus Buus 6 for 8).
NYK. M. II-ESBJERG (turneringspoints 1-3). Es
bjerg vandt med 64 points efter første halvleg. NYK.
M. II 93 (D. Knakkergaard 26, Frode Sørensen 7 for
43, E. Nielsen 3 for 36) og 70 for 5 (Finn Hvass 27 not
out, Frode Sørensen 4 for 46). ESBJERG 157 (Erik
Abrahamsen 87, Henry Poulsen 6 for 46, Tommy Jen
sen 3 for 74).
1. september 1963.
B. 1913-HOLSTEBRO (turneringspoints 4-0). B. 1913
vandt med en halvleg og 29 points. HOLSTEBRO 121

CHANG-GRENAA (turneringspoints 4-0). Chang
vandt med en halvleg og 169 points. CHANG 247 for
5 lukket (Tom I. Poulsen 100 not out, Claus Buus 66,
Børge Søvsø 34, Johs. Knakkergaard 3 for 72).
GRENAA 26 (Claus Buus 5 for 9, J. Luther 3 for 15)
og 52 (J. Luther 4 for 29, Ole Jacobsen 3 for 22).
Mellemrækkerne:
30. juni. VARDE-FREDERICIA II. Tabt af Fredericia
uden kamp.
4. august 1963.
SKANDERBORG II-ESBJERG II (turneringspoints
4-0). Skanderborg vandt med 1 halvleg og 151 points.
SKANDERBORG 232 (Leif Hansen 76, Kaj Nielsen 37,
Bo Jepsen 33 not out, Frode Sørensen 7 for 96). ES
BJERG 35 (Kaj Nielsen 5 for 2) og 46 (Bent Klejnert
20 not out, Leif Hansen 3 for 6).

Turneringsvindere 1963
1. division:
Aalborg Boldspilklub.
2. division - øst:
Svanholm Cricketklub.
2. division - vest:
Idrætsklubben »Chang«.
Mellemrækken (kreds 21):
Glostrup Cricket Club.
Mellemrækken (kreds 22):
Skanderborg Boldklub.
Mellemrækken (kreds 23):
Idrætsklubben »Chang«.
A-rækken:
Glostrup II.
Juniorrækken (kreds 41):
Sorø Cricket Club.
Juniorrækken (kreds 42):
Skanderborg Boldklub.
Juniorrækken (kreds 43):
Idrætsklubben »Chang«.
Drengerækken (kreds 51):
Køge Kricket Klub.
Drengerækken (kreds 52):
Fredericia Cricketklub.
Drengerækken (kreds 53):
Nykøbing M. Cricket Club.
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11. august 1963.
KALUNDBORG-SVANHOLM
II
(turneringspoints
0-4). Svanholm II vandt med en halvleg og 82 points.
KALUNDBORG 43 (Roy Jørgensen 3 for 11, Jørgen
Nielsen 3 for 17) og 21 (Jørgen Nielsen 4 for 12, Wal
ther Hansen 3 for 1). SVANHOLM II 146 for 7 lukket
(Mogens Kryger 69, Jørgen Nielsen 34 not out, Jørgen
Hansen 3 for 44, Palle Frederiksen 3 for 63).
HERNING--CHANG II (turneringspoints 0-4). Chang
II vandt med en halvleg og 99 points. CHANG II 196
(P. ,v. Jensen 78, Henning Olesen 28, Steffen Sanden
26 not out, Leif Andersen 4 for 41, P. Giitsche 3 for 37).
HERNING 64 (Svend Nielsen 29 not out) og 33 (Henry
Buus 5 for 10, Lauritz Andresen 3 for 4).
AA.B. II-AARHUS II (turneringspoints 1-3). Aarhus
vandt med 14 løb efter 1. halvleg. AA.B. 27 (Ib Ander
sen 6 for 17, Carsten Eilertsen 3 for 10) og 100 for 8
(N. J. Andersen 36). AARHUS II 41 (Carsten Eilertsen
22 not out, Sv. Aa. Jeppesen 7 for 26, N. J. Andersen
3 for 15) og 64 for O (Carsten Eilertsen 35 not out,
Flemming Gregersen 26 not out).
17. august 1963.
FREM II-A. B. II (turneringspoints 1-3). A. B. II
vandt med 6 gærder efter første halvleg. FREM II 102
(Jørn Finnich 5 for 18, Nils Mortensen 3 for 26). A. B.
II 105 for 4 (Jørn Finnich 51 not out, Poul Nielsen 36
not out, P. E. Hansen 3 for 8).
18. august 1963.
ESBJERG II-HORSENS II (turneringspoints 0-4).
Horsens II vandt med en halvleg og 56 po.ints. HOR
SENS II 126 (J. S. Larsen 35, Tage Falstrup 30, Frode
Sørensen 6 for 54, Erik Nielsen 3 for 61). ESBJERG II
44 (Ole Schaumann 5 for 11) og 26 (J. S. Larsen 4
for 2).
BALLERUP - GLOSTRUP (turneringspoints 3-1).
Ballerup vandt med 63 points efter første halvleg.
BALLERUP 109 (Schack Granell 42, Kn. Jørgensen 4
for 29, Jørgen Nordkamp 3 for 7 og 69 for 8 (Ib Kjær
25 n. o., Carl Petersen 3 for 28). GLOSTRUP 46 (Kaj
Pedersen 7 for 26).

Juniorrækkerne:
Kreds 41. Nyk. F. har trukket holdet.
14. juli.
SLAGELSE-KØGE (turneringspoints 3-1). Slagelse
vandt med 8 gærder. KØGE 15 (Leif Petersen 5 for 2,
Per Petersen 3 for 3) og 41 (Leif Petersen 7 for 21).
SLAGELSE 35 (Jørgen Nielsen 4 for 16, Fin Nielsen 4
for 17) og 26 for 2.
20. juli 1963
HJØRRING - AA.B. (turneringspoints 1-3). Aa.B.
vandt efter første halvleg med 69 points. AA.B. 128
(Gert Christensen 60, H. J. Larsen 5 for 46, J. P. Mor
ild 3 for 19). HJØRRING 59 (J. P. Morild 29, Elif
Westergaard 5 for 40, Gert Christensen 5 for. 17) og
74 for 4 (Ole Jensen 34).
21. juli 1963
CHANG - NYK. M. (turneringspoints 4-0). Chang
vandt med en halvleg og 99 points. CHANG 200 for 5
lukket (Johan Luther 50*, Peter Fredberg 48*, Niels
Andersen 31, Tommy Jensen 3 for 74). NYK. M. 55
(Steffen Larsen 7 for 26, Johan Luther 3 for 25) og
46 (Lauritz Andreasen 5 for 14).
27. juli 1963
AA.B. - NYK. M. (turneringspoints 4-0). Aa.B.
vandt med en halvleg og 35 points. AA.B. 110 (Gert
Christensen 42, Eilif \Vestergaard 32, Tommy Jensen
5 for 38, Henning Jensen 4 for 9). NYK. M. 38 (Eilif
Westergaard 6 for 17, Gert Christensen 4 for 21) og 37
(Eilif Westergaard 6 for 18, Gert Christensen 3 for 18).
27. juli.
CHANG-HJØRRING (turneringspoints 3-1). Chang
vandt med 92 løb efter 1. halvleg. CHANG 189 for 8
(Lauritz Andreasen 33, Steffen Larsen 30, Johs. Chri
stensen 25, J. P. Morild 4 for 79, Georg Eriksen 3 for
19). HJØRRING 97 (Hans Jørgen Larsen 20, Johan
Luther 6 for 34) og 99 for 6 (Hans Jørgen Larsen 61,
Steffen Larsen 3 for 35).

B. 1909 II - SKANDERBORG II. Uden afgørelse på
grund af regn. B. 1909 II 66 (Willy Thorsen 39 not
out, Jørgen Jacobsen 6 for 19). SKANDERBORG II 12
for 0).
18. aug. ARHUS II-HERNING. Tabt af Herning uden
kamp.

GØr et godt indtryk

KOLDING-VARDE. Tabt af Varde.

frø Burmester

med bogtryk

25. august 1963.
KALUNDBORG - FREM II (turneringspoints 3-1).
Kalundborg vandt med 48 points efter første halvleg.
KALUNDBORG 107 (Poul Høi 36, Erik Larsen 6 for
32, P. Fiissel 3 for 32). FREM II 59 (Jørgen Hansen 6
for 40, Palle Frederiksen 4 for 19).
8. september 1963.
SORANER II-BALLERUP (turneringspoints 4-0).
Soraner Il vandt med en halvleg og 15 points. BALLE
RUP 98 (Sv. E. Nielsen 33, Frank Damkier 4 for 20,
Floyd Haliday 3 for 6) og 79 (Frank Damkier 5 for 30,
Allan Anderson 3 for 11). SORANER II 192 (Curt Øls
gaard 37, John Jørgensen 30, Henning Hcnriksen 28,
Jørgen Arnsbjerg 28, Schack Granell 7 for 97).

Wilh. Burmesters
bogtrykkeri A/s
Algade 9 . Aalborg . Telf. (081) 2 04 77
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10. august.
AA.B-HJØRRING (turneringspoints 3-1). Aa.B.
vandt med 3 gærder. HJØRRING 124 (J. P. Morild 42,
Hans J. Larsen 35, Gert Kristensen 5 for 32) og 59 for
4 (J. P. Morild 33, Sv. Aa. Jeppesen 3 for 23). AA.B.
175 for 7 (Eilif Westergaard 61, Gert Kristensen 41,
Sv. Aa. Jeppesen 21, Hans J. Larsen 4 for 50).
17. august 1963.
ESBJERG-AABENRAA (turneringspoints 4-0). Es
bjerg vandt med en halvleg og 45 points. AABENRAA
9 (Orla Sørensen 5 for 3, Niels Abrahamsen 4 for 1)
og 13 (Svend Hansen 7 for 8). ESBJERG 67 for 3.
SVANHOLM II-KØGE (turneringspoints 0-4). Køge
vandt med en halvleg og 39 points. KØGE 127 for 3
lukket (Cai Petersen 91, Jørgen Nielsen 27). SVAN
HOLM Il 37 (Jørgen Nielsen 6 for 14, Cai Petersen 4
for.14) og 51 (Jørgen Nielsen 7 for 27).
18. august 1963.
SVANHOLM I-SORØ (turneringspoints 1-3). Sorø
vandt med 38 points efter første halvleg. SVANHOLM
I 17 (Kjeld Arnth 7 for 8) og 67 for 3 (S. H. Knudsen
31 not out, Finn Madsen 28). SORØ 55 (Henrik Lam
6 for 18).
NYK. M.-AA.B. (turneringspoints 1-3). Aa.B. vandt
med 9 gærder efter første halvleg. NYK. M. 77 (Kaj
Christensen 25, S. Aa. Jespersen 4 for 27, Jimmy Niel
sen 3 for 16). AA.B. 86 for 1 (S. Aa. Jespersen 51 not
out, Gert Kristensen 28 not out).
Kreds 42. 9. juni. AABENRAA-SKANDERBORG. Tabt
af Aabenraa uden kamp.
14. juli. HORSENS-AABENRAA. Tabt af Aabenraa
uden kamp.
Drengerækkerne:
15. juni 1963. K.B.-SORØ. Ikke spillet.
29.-30. juni 1963.
(turneringspoints
SKANDERBORG-NYKØBING M.
3-1). Skanderborg vandt efter 1. halvleg med 41
points. SKANDERBORG 89 (John Madsen 50 not out,
H. Jensen 8 for 37). NYKØBING M. 48 (John Madsen 7
fur 26) og 53 for 4 (H. J. Andersen 25).
30. juni 1963.
HJØRRING-SILKEBORG
(turneringspoints
1-3).
Silkeborg vandt med 4 points efter første halvleg.
HJØRRING 46 (Bjarne Rasmussen 6 for 22, Johs.
Lundkvist 3 for 21). SILKEBORG 50 (Flemming Jen
sen 4 for 9, 0. Bentson 4 for 13).
HJØRRING-NYK. M. (turneringspoints 0-4). Nyk.
M. vandt med en halvleg og 48 points. HJØRRING 32
(Hans J. Andersen 4 for 12, Henning Jensen 4 for 16)
og 21 (Henning Jensen 5 for 12, Hans J. Andersen 4
for 9). NYK. M. 101 for 3 lukket (Svend Rasmussen
33 not out, Per Eriksen 30).
18. august. AABENRAA-FREDERICIA. Ikke spillet på
grund af regn.
24. august 1963.
KØGE - K.B. (turneringspoints 4--0). Køge vandt
med en halvleg og 39 points. KØGE 84 (Allan Hansen
5 for 13). K.B. 32 (Leif Hansen 8 for 12) og 13 (Bj.
Olesen 7 for 5, Leif Hansen 3 for 2).
Afleveret til postvæsenet 23. oktober 1963.

1. september 1963.
K.B.-KØGE (turneringspoints 0-4). Køge vandt med
en halvleg og 22 points. KØGE 83 for 3 lukket (Arne
Nielsen 33 not out). K.B. 38 (Leif Hansen 6 for 18) og
23 (Arne Nielsen 6 for 9, Leif Hansen 4 for 14).
AABENRAA-VARDE (turneringspoints 1-3). Varde
vandt med 7 gærder efter færdigspillet kamp. AABEN
RAA 24 (Pelle Dalsgaard 6 for 16, Bent Christensen 4
for 8) og 17 (Bent Christensen 5 for 4, Pelle Dalsgaard
5 for 13. VARDE 31 (Børge Schmidt 3 for 2) og 13
for 3.
15. september 1963.
VARDE-KOLDING (turneringspoints 0-4). Kolding
vandt med en halvleg og 6 points. VARDE 27 (Ole
Madsen 5 for 3, Poul E. Nielsen 5 for 16) og 53 (Erik
Wolf 28, Ole Madsen 5 for 17, Poul E. Nielsen 4 for
28). KOLDING 86 (Ole Madsen 29, Chr. Sørensen 6 for
35, Bent Christensen 4 for 1).
Privatkampe:
6.-7. juli 1963.
SKANDERBORG-ERRATIC. Uafgjort. ERRATIC 63
(R. Moore 24, K. S. Møller 4 for 10) og 76 for 5 (D.
Orton 27). SKANDERBORG 166 (0. Gade 43, P. Juul
39, K. Kristensen 20, P. MacDonald 8 for 61).
3. august 1963.
GLOSTRUP-KØGE. Glostrup vandt efter 1. halvleg
med 29 points. GLOSTRUP 118 (Jørgen Nordkamp 41
ret., Bjørn Laursen 31 ret., Knud Andersen 22). KØGE
89 (Cai Petersen 26, Leif Souberg 22, Jørgen Nordkamp
4 for 22).
SILKEBORG - ERRATIC CC. Erratic CC vandt med
9 points efter første halvleg. ERRATIC CC 143 (Tavi
nor 42, Buckley 31, Ib Andersen 7 for 43, A. Ali 3
for 63). SILKEBORG 134 (Jørn Rasmussen 52, Willy
Pedersen 29, R. More 5 for 19).
CHANG jun. - SVANHOLM jun. Chang vandt med
en halvleg og 86 points. SVANHOLM 63 (Henrik Lam
37, J. Luther 5 for 22) og 57 (Steffen Larsen 3 for 8,
Laur. Andreasen 3 for 10, Jes Christensen 3 for 22).
CHANG 206 (Johan Luther 106 •, Laur. Andreasen 58,
Henrik Lam 7 for 39).

......................................................................................................
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Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes

søndag den 1. december i Aalborg
Der gøres opmærksom på, at ifølge lovene skal
repræsentantskabsmødet afholdes i november
måned. Der har imidlertid vist sig visse van
skeligheder med at gennemføre dette i år, men
bestyrelsen håber, at denne afvigelse fra
lovene kan accepteres af alle. Indvendinger
bedes omgående meddelt formanden.

Bestyrelsen.

\Vilh. Burmesters bogtrykkeri A/S - Aalborg
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