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HVAD MENER KLUBBERNE 

Det er lige før vi går i gang med turneringen 
1964. Flere klubber har været i ilden i pokal
kampe og står derfor godt rustede til turne
ringskampene. 

Hvem der bliver danmarksmester i år, er 
nok ikke så vanskeligt at regne ud. AaB har 
vundet mesterskabet de sidste tre år, og det 
er ikke nemt at få øje på den klub, der kan 
true aalborgenserne. 

Spændingen i toppen vil være behersket, 
men i bunden kan vi som i de foregående år 
vente stor jævnbyrdighed. Det er et stort 
spørgsmål, om Hjørring kan beholde den an
denplads, klubben har haft de sidste par år, 
og det bliver spændende at se, hvordan det 
nye hold i 1. division, Svanholm, og det til
bagevendte Chang klarer sig. Af samtaler med 
de forskellige klubber ser det ud til, at der er 
gjort noget ved forberedelserne i år, så der er 
mulighed for, at der er sket en fremgang i 
spillets kvalitet. 

Hvo11dan ser det så ud i de forskellige klub
ber? 

AaB - Flemming Sørensen: Vi vil ikke 
hvile på laurbærene fra de foregående år, der 
skal kæmpes, og vi vil slås for førstepladsen, 
hvis det bliver nødvendigt. Der er blevet gået 
til træningen med en iver som aldrig før. Vort 
hold kommer til at bestå af ca. de samme spil
lere som sidste år. Vi må undvære Bjarne 
Lund, som nu spiller for KB, men det skorter 
ikke på reserver. For første gang kan man 
med rette sige, at det er svært at sidde i spil
leudvalget. 

Hjørring - Axel Morild: Jeg har ikke væ
ret tilfreds med træningsfliden, for få har vist 
sig på banen. Men vi må dog tage i betragt
ning, at forholdene ikke har været de bedste. 
Det bliver først nu her lige før turneringen, 
vi kan komme til at træne på vort nye anlæg, 
men så har vi også et anlæg, der kan sige spar 
to til landets øvrige cricketbaner. 

Vi har mistet Mogens Uhrskov til B 1909, 
men der er et par unge spillere, der kan gøre 
fyldest på holdet. Vi regner ikke med så god 
en placering som sidste år, men vi vil forsøge 
at holde os i den bedste halvdel. 

Nykøbing Mors - Otto Gade: Det går godt 
som aldrig før. Vi har været så mange til træ
ningen, at det ikke er til at holde tal på. For
holdene er ideelle i år. Vi har fået nyt tæppe 
og anlagt en ny pitch, således at vi nu har to 
baner at spille på. 

Der bliver sikkert ingen ændringer fra det 
hold, der spillede sidste år. Det er dog muligt, 
at Kaj Ove Jensen, der tidligere har spillet 
for Chang og KB, kan spille sig på holdet. 

Jeg har selv været på kursus i Vej le, og der 
fik jeg at vide af Crabtree, at han ikke ville 
no-bowle mig. Så de øvrige klubber behøver 
ikke at ophidse sig i år. 

Horsens - Anders Mose: Vi regner med, at 
det vil gå, som det er gået de sidste par år, så 
vi slutter på en fjerde- femteplads. Vi har træ
net udendørs siden først i april, men inter
essen har ikke været særlig stor. 

Vi har mistet en af vore gode spillere, Bent 
Steen Larsen, til Skanderborg, så der skal fin
des en reserve for ham, ellers bliver holdet 
stort set det samme som sidste år. 

B 1909 - Poul Riis: Vi regner med at få 
betydeligt mere ud af det i år end sidste år. 
Vi har fået Mogens Uhrskov fra Hjørring, og 
han betyder en forstærkning for holdet. 

Keld J annings var sidste år på skole og 
kunne derfor ikke passe sin træning tilfreds
stillende. Det kan han i år, og vi regner med 
at få megen fornøjelse af ham. 

Næste nummer 
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Soranerne - Sidney Nørgaard: Sidste år 
tog vi et par skridt op i rækken, og vi håber, 
at det vil fortsætte med at gå den vej. 

Det er meningen, at vi vil spille et ungt 
hold sammen i år. Der skal dog være et par 
»gamle«, der kan støtte de unge på grund af
rutinen.

Der kommer en del nye spillere. Den vi 
kommer til at få størst glæde af bliver sikkert 
inderen Shri Delphramde, der spillede på ln
dian Gymkhana, som sidste år var på turne i 
Danmark. Han har vist sig at være en solid 
gærdespiller, og hans kastning er ikke daarlig. 

Skanderborg - Niels J. Hau.rum: Vi synes, 
det går godt, og vi håber vi bliver fri for at 
komme til at slås for at holde os i rækken, 
som tilfældet var sidste år. Vi har gået til den 
lige fra februar, hvor der blev begyndt med 
indendørstræning, og den første dag vi kom 
ud på banen, var der 30 til træningen. Jørgen 
Steen Larsen er kommet til os fra Horsens, og 
han vil betyde en stor forstærkning af holdet. 

Frem - Svend Jensen: Det ser ikke for lyst 
ud, vi må undvære Flemming Sørensen i år. 
Han har de sidste år været støtten på holdet, 
men på grund af arbejde kan han ikke passe 
træningen, og det kommer også til at knibe 
med kampene. 

Vi har fået en vestinder, G. B. Hosten, men 
det er uvist, hvor meget han vil komme til at 
betyde for os, da han er bosat i Malmo. 

Vi håber, at vi ikke kommer til at kæmpe i 
bunden igen i år, men skulle det ske, har vi 
jo prøvet det før. 

Svanlwlm - Torben Jensen: Vi er det helt 
nye hold i 1. division, og det er naturligvis 
spændende, hvordan vi kan klare os i denne 
række. 

Vi er en smule optimistiske. I de tre træ
ningskampe vi har spillet, er det blevet til tre 
sejre. Vores første kamp bliver mod AaB, og 
det er jo langt fra en let opgave, men vi trø
ster os med, at der er andre, der har tabt til 
dette hold. Vi kører med de samme spillere, 
som vi har haft de sidste par år. Alligevel er 
det et ungt hold. Gennemsnitsalderen er 21, 
og holdet er efterhånden ved at være spillet 
sammen. 

Chang - Ole Kjeld Christensen: Vi er atter 
kommet op i 1. division, og der skulle vi ger
ne blive. Det ser ikke galt ud hvad spillemate
rialet angår, det eneste det kniber med for os 
er plads. 

Klaus Buus er meget stærk i år, han vil 
være et af vore bedste kort. Vi kommer til at 
køre med de samme spillere som sidste år, 
men det gør ikke noget, for det er jo et ungt 
hold. Vi er optimister, det bliver i hvert fald 
ikke udelukkende nederlag. 

I 2. division øst vil kampen om oprykning 
sikkert komme til at stå mellem de to stor-

klubber AB og KB. Nu, hvor de er kommet af 
med Svanholm, er der mulighed for, at de 
selv kan komme til at snakke med igen. Men 
Slagelse, der sidste år rykkede ned fra 1. divi
sion efter kun et år i rækken, kan komme til 
at blande sig i opgøret. 

I vestkredsen er der jo det nedrykkede hold 
Fredericia, men Silkeborg og Esbjerg vil sik
kert presse sig på. 

POK ALTURNERINGEN 1964 

Forrunde. Skal spilles senest 18. maj. 

Kamp 1: Aarhus-Nykøbing M. 
" 2: Horsens-Skanderborg

3: Svanholm-Ballerup 
4: Slagelse-Glostrup 
5: K.B.-Nykøbing F. 

1. runde. Skal være spillet senest 21. juni.

Kamp 6: Holstebro-Vinder 1
" 7: Hjørring-Silkeborg 

8: Vinder 2-Fredericia 
9: B. 1913-B. 1909 

10: A.B.-Næstved 
11: Køge-Soraner 
12: Vinder 5-Vinder 3 
13: Vinder 4-Frem 

2. runde (kvartfinaler). Skal være spillet senest 
26. juli. 

Kamp 14: Vinder 9-Vinder 6
" 15: Vinder 8-Vinder 7 

16: Vinder 10-Vinder 13 
17: Vinder 11-Vinder 12 

3. runde (semifinaler). Skal være spillet senest 
30. augu�t.

Kamp 18: Vinder 16-Vinder 15
" 19: Vinder 17-Vinder 14 

4. runde (finale). Spilles første søndag efter
turneringens afslutning. 

Kamp 20: Vinder 18-Vinder 19 

Førstnævnte klub er arrangør. 

INTERNATIONALE KAMPE M. V. 

1964 

27/28-6: Svanholm-Magdalen Col
lege C.C. i København. 

30/6-1/7: Hjørring-Magdalen College 
C.C. i Hjørring

2/3-7: Aarhus-Magdalen College 
C.C. i Aarhus.

4/5-7: Skanderborg-Magdalen 
College C.C. i Skanderborg 

4/5-7: D.C.F. XI-B.A.O.R. i Ny
købing M. 

11/12-7: Udtagelseskamp i Odense. 

25/26-7: Danmark-Holland i Aal
borg. 

2-8: Odensestævnet-Sandhurst 
Wanderers C.C. i Odense. 

4/5-8: A.B.-Sandhurst
Wanderers C.C. i København

8/9-8: Aa.B.-Sandhurst Wan
derers C.C. i Aalborg. 
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Turneringsprogram 1964 

1. division

24. maj Hjørring-Frem 
Chang-Horsens 
Svanholm-Aa.B. 
Nyk. M.-Soraner 
Sk.borg-B. 1909 

31. maj Aa.B.-Chang 
Horsens-Sk.borg 
Frem-Soraner 
B. 1909-Nyk. M.

7. juni Frem-Horsens 
Soraner-B. 1909 
Chang-Hjørring 
Svanholm-Sk.borg 

14. juni Svanholm-B. 1909
Nyk. M.-Aa.B. 
Sk.borg-Hjørring 

21. juni Horsens-Soraner 
Hjørring-Svanholm 
Frem-Aa.B. 
Chang-Nyk. M. 

28. juni Aa.B.-Soraner 
Horsens-Nyk. M. 
B. 1909-Hjørring 

19. juli Aa. B.-B. 1909 
Hjørring-Horsens 
Chang-Frem 
Svanholm-Soraner 
Nyk. M.-Sk.borg 

2. aug. Frem-Svanholm 
Sk.borg-Chang 

9. aug. Horsens-Svanholm 
Frem-Nyk. M. 
Soraner-Sk.borg 

16. aug. Aa. B.-Sk.borg 
Soraner-Hjørring 
Svanholm-Chang 
B. 1909-Frem 

23. aug. Horsens -Aa. B. 
Hjørring-Nyk. M. 
Chang-B. 1909 

30. aug. Aa.B.-Hjørring 
Soraner-Chang 
Nyk. M.-Svanholm 
B. 1909-Horsens
Sk.borg-Frem 

2. division - øst

24. maj Slagelse-Nyk. F. 
Glostrup-A.B. 
Ballerup-Roskilde 
Næstved-Køge 
Ringsted-K.B. 

31. maj K.B.-Glostrup 
Roskilde-Slagelse 

7. juni Køge-Roskilde 
Nyk. F.-Glostrup 
Ballerup-KB. 
Næstved-A.B. 

14. juni K.B.-Køge
Slagelse-Næstved 
Ringsted-Nyk. F. 

21. juni A.B.-Ringsted
Glostrup-Køge
Næstved-Ballerup 

28. juni K.B.-Nyk. F.
Køge-Slagelse
Glostrup-Roskilde
Ballerup-A.B.

5. juli A.B.-Køge
Slagelse-Glostrup 
Nyk. F.-Næstved
Ringsted-Ballerup
Roskilde-K.B. 

19. juli A.B.-Roskilde 
Ballerup-Nyk. F.
Ringsted-Næstved

2. aug. K.B.-Slagelse
Køge-Ringsted
Nyk. F.-Roskilde
Næstved-Glostrup 

9. aug. A.B.-K.B. 
Slagelse-Ballerup 
Glostrup-Ringsted 
Roskilde-Næstved 

16. aug. Ballerup-Køge 
Ringsted-Slagelse 
Nyk. F.-A.B. 

23. aug. Slagelse-A.B.
Køge-Nyk. F. 
Glostrup-Ballerup 
Næstved-K.B. 
Roskilde-Ringsted 

2. division - vest

24. maj Fredericia-Kerteminde 

B. 1913-Nyk. M. Il 
Grenå-Aarhus
Holstebro-Sk.borg Il

31. maj Aarhus-Fredericia 
Kerteminde-B. 1913 

Esbjerg-Holstebro 
Sk.borg II-Nyk. M. Il 

7. juni Kertemi-nde-Sk.borg Il
B. 1913-Esbjerg
Holstebro-Aarhus
Nyk. M. Il-Grenå 

14. juni Aarhus-Kerteminde 
B. 1913-Sk.borg Il
Grenå-Holstebro
Esbjerg-Nyk. M. II

21. juni Fredericia-Silkeborg 

28. juni Silkeborg-Esbjerg 
Grenå-Kerteminde 
Nyk. M. Il-Aarhus 
Sk.borg Il-Fredericia 

5. juli Aarhus-Sk.borg Il 
Silkeborg-B. 1913 
Grenå-Fredericia 
Esbjerg-Kerteminde 

19. juli Aarhus-Esbjerg 
Grenå-Silkeborg 
Holstebro-Fredericia 

2. aug. Fredericia-Esbjerg 
Silkeborg-Sk.borg Il 
Nyk. M. Il-Holstebro 

9. aug. Kerteminde-Silkeborg 
Holstebro-B. 1913 
Nyk. M. Il-Fredericia 
Sk.borg Il-Grenå 

16. aug. Aarhus-B. 1913 
Silkeborg-Nyk. M. Il 

23. aug. B. 1913-Grenå
Holstebro-Silkeborg 
Nyk. M. Il-Kerteminde 
Sk.borg II-Esbjerg 

30. aug. Fredercia-B. 1913 
Kerteminde-Holstebro 
Silkeborg-Aarhus 
Esbjerg-Grenå 

Mellemrækken kreds 21 

24. maj

30. maj
31. maj

7. juni

Soraner 11-Svanh. Il 
Sorø-Frem Il 

Soraner 11-A.B. Il 
Glostrup Il-Sorø 

Sorø-Svanholm Il 

14. juni Soraner 11-Rosk. II
Kalundborg-Sorø 
Frem Il-Glostrup II 

21. juni Svanh. Il-Frem II
Sorø-Soraner II 
Kalundb.-Rosk. Il 

28. juni A.B. II-Sorø 
Frem 11-Kalundb. 

4. juli Frem Il-Soraner 111) 
Rosk. II-Glostrup II 

5. juli Svanh. 11-A.B. II 

12. juli A.B. Il-Glostrup II 
Rosk. II-Frem Il 

26. juli Rosk. 11-Svanh. II 
Glostr. II-Kalundb. 

1. aug. A.B. II-Frem II2) 

1964 
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4. aug. Soraner II-Glost. II 

9. aug. Svanh. II-Kalundb.

16. aug. Sorø-Roskilde II 
Kalundb.-A.B. II 
Glostr. II-Svanh. II 

23. aug. Kalundb.-Soraner II 

30. aug. Rosk II-A.B. II 

Mellemrækken kreds 22 

6. juni Kertem. II-B. 1913 111)

7. juni Freder. II-Esbjerg II 
Varde-Kolding 

13. juni B. 1909 II-B. 1913 111)

14. juni Fredericia II-Varde

21. juni Kolding-Kertem. II
B. 1913 II-Varde

28. juni Freder. II-B. 1909 II 
Esbjerg II-B. 1913 II 
Kertem. II-Horsens II 

5. juli Horsens II-B. 1913 II 
B. 1909 II-Kolding

12. juli Horsens II-Esbjerg II 

19. juli Kold.-Fredericia II 
Esbjerg II-Varde 
B. 1909 II-Horsens II

26. juli B. 1909 II-Varde

2. aug. Horsens II-Freder. II 
Esbjerg II-Kertem. II 

9. aug. Varde-Horsens II 
B. 1913 II-Kolding

16. aug. Esbjerg II-B. 1909 II 
Kertem. II-Freder. II 

22. aug. B. 1913 II-Freder. 112) 

23. aug. Kolding-Esbjerg II 
Kertem. II-B. 1909 II 

30. aug. Horsens II-Kolding 
Varde-Kerteminde Il 

Mellemrækken kreds 23 

24. maj Aa.B. II-Nyk. M. III

7. juni Aarhus II-Aa.B. II
Herning-Chang II 

14. juni Chang II-Hjørring II 

21. juni Nyk. M. III-Aarhus II 

28. juni Hjørring II-Herning

5. juli Chang II-Aarhus II 

12. juli Aa.B. II-Herning 
Nyk. M. III-Hjørring II 

2. aug. Chang II-Aa.B. II 
Aarhus II-Hjørring II 
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9. aug. Herning-Aarhus II 

16. aug. Hjørring II-Aa.B. II 
Nyk. M. III-Chang II 

23. aug. Herning-Nyk. M. III 

Juniorrækken - kreds 41

30. maj Sorø II-Sorø Il) 

31. maj Svanholm-Køge 

5. juni Slagelse-Svanholml) 

13. juni Slagelse-Sorø 11) 

27. juni Sorø II-Slagelse!)

12. juli Køge-Slagelse 
Svanholm-Sorø II 

26. juli Køge-Sorø Il 

9. aug. Sorø I-Køge 

23. aug. Sorø 1-Sv,rnholm 

Juniorrækken - kreds 42

24. maj Horsens--Skanderborg 

7. juni Horsens-Fredericia 
Skanderb.-Kertem. 

14. juni Kertem.-Skanderb. 

21. juni Kertem.-Horsens

5. juli Kertem.-Fredericia 

12. juli Fredericia-Skanderb. 

26. juli Horsens- -Kerteminde 
Skanderb.-Fredericia 

16. aug. Fredericia-Kertem. 
Skanderb.-Horsens 

23. aug. Fredericia-Horsens 

Juniorrækken - kreds 43

24. maj Aarhus-Grenå 

31. maj Grenå-Hjørring 

7. juni Hjørring-Aa.B.
Grenå-Chang 

14. juni Aa.B.-Chang
Hjørring-Aarhus 

21. juni Nykøbing M.-Grenå 

28. juni Aarhus-Chang

12. juli Chang-Nyk. M. 
Grenå-Aa.B. 

19. juli Nyk. M.-Aa.B. 

2. aug. Hjørring-Nyk. M. 

22. aug. Chang-Hjørringl) 

23. aug. Aa.B.-Aarhus 

30. aug. Aarhus-Nyk. M. 

Drengerækken - kreds 51

30. maj K.B.-Svanholm

6. juni Svanholm-Køge

7. juni K.B.-Ringsted2)

13. juni K.B.-Køge
Ringsted-Svanh. 

20. juni Svanholm-K.B. 

4. juli Køge-Ringsted 

1. aug. Ringsted-Køge

8. aug. Ringsted-KB.

15. aug. Køge-K.B.1)
Svanh.-Ringstedl) 

22. aug. Køge-Svanholml) 

Drengerækken - kreds 52

5. juni Esbjerg-Vardel) 

7. juni Kolding-Åbenrå 

14. juni Varde-Åbenrå 
Kolding-Esbjerg 

21. juni Esbjerg-Åbenrå 

28. juni Varde-Esbjerg 
Åbenrå-Kolding 

16. aug. Varde-Kolding 

23. aug. Esbjerg-Kolding 
Åbenrå-Varde 

30. aug. Kolding-Varde 
Åbenrå-Esbjerg 

Drengerækken - kreds 53

31. maj Silkeborg-Skanderb. 

7. juni Aa.B.-Hjørring

21. juni Skanderborg-Aa.B. 

5. juli Aa.B.-Silkeborg 

12. juli Nyk. M.-Hjørring 

19. juli Skanderb.-Nyk. M. 

9. aug. Hjørring-Silkeborg 
Nyk. M.-Aa. B. 

23. aug. Silkeb.-Nyk. M. 

30. aug. Hjørring-Skanderb. 
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Ngt frø 

En af vore gamle bekendte fra tidligere M.C.C. 
besøg i Danmark, Viscount Cobham, er blevet 
H.S.Altham's efterfølger som kasserer i M.C.C. 

Men det store samtaleemne i England for ti
den er selve banen hvorfra M.C.C. regerer cric
ket-verdenen, nemlig Lord's Ground. Lord's 
fylder nemlig 150 i år. 

Igennem årene er der sket en del ting på 
Lord's og da det måske kunne være morsomt 
med lidt statistik i bladet ( til en afveksling) 
gengiver vi lidt af det omfattende materiale 
her: 

Der er spillet 46 testkampe på Lord's, hvor
af England har vundet 22, tabt 10 og 14 er endt 
uafgjort. I øvrigt har Australien også spillet 
mod Sydafrika på banen (Australien vandt) i 
1912. 

Største halvleg i Testkampene er lavet af 
Australien: 729 for 6 lukket i 1930, og den 
mindste halvleg af Ny Zealand: 47 i 1958. 

Der er scoret i alt 72 Test centuries: D. G. 
Bradman har den største halvleg for gæsterne: 
254 i 1930: W. R. Hammond er hjemmehol
dets bedste med 240 i 1938. 

Bedste kastepræstation havde Englands 
Hedley Verity i 1934 mod Australien: 7 for 61 
og 8 for 43; og største gærdestand W. J. Ed
rich og D. C. S. Compton med 370 for 3 gærde 
mod Sydafrika i 1947. 

Tager man alle førsteklasses kampe med 
bliver Australiens 729 stadig den største halv
leg, men M.C.C., viser det sig, lod sig tage af 
Surrey for kun 15 runs i året 1839. 

Største enkeltmandspræstation ved gærdet 
har J. B. Hobbs med 316 not out i 1926. 

Flest runs på banen er scoret af »Patsy« 
Hendren (det var nu hans hjemmebane som 
Middlesex spiller) : 25.097, 7 4 centuries. I 1938 
lavede W. J. Edrich, også Middlesex, 1.010 
runs på banen i maj måned. 

Største gærdestand overhovedet er 3 gærde; 
Edrich og Compton igen: 424 (ikke færdig) i 
1948. Bemærkelsesværdigt er det, at gærdere
korden for 10. gærde, R. W. Nicholls og "V. 
Roche, Middlesex mod Kent i 1899, er på 230. 

68 gange har en spiller »carried his bal« i 
første klasses kampe, og 7 gange er der scoret 
centuries før frokostpausen; 20 gange har en 
spiller scoret century i begge halvlege af en 
kamp (Hendren og Prins Duleepsinjhi 2 g:rn
ge). 

Hurtigste 100 har F. G. J. Ford 100 n. o. på 
55 min. i 1897. G. L. J essop som spillede for 
Gloucestershire og M.C.C., og var sandsynlig
vis den mest konstant hurtigscorende gærde
spiller nogen sinde, figurerer på rekordlisten 
med: 

England 

100 n. o. på 57 min., 1901 
100 n. o. på 60 min., 1901 
100 n. o. på 60 min., 1900 
200 n. o. på 135 min., 1901 

og i 1921 scorede F. T. Mann 52 på 14 min. 
Langsomste scoring: 

20 runs på 197 min. af Hannif Moham
med i 1945 

31 runs på 266 min. af K. MacKay i 1956 
Foruden Verity mod Australien er der 9 an

dre kastere, som har taget 15 gærder i en 
kamp, men kun 4 som har taget 16 - sidste 
gang var det W. G. Grace(!) i 1885. Samme 
Grace debuterede for øvrigt på banen i 1864 
for Gentlemen mod Players - som 16 årig. 

Australierne er nået til England underSimp
sons anførerskab, men mere om turen og den 
engelske grevskabsturnering næste gang. 

Thomas Provis. 

Tilføjelser til jubilæumsnummeret 

Der er jo nok vågne læsere, der har været 
opmærksomme på, at· der i afsnittet »på 
strejftog i klubberne« visse steder er uover
ensstemmelse mellem klubbernes kamptal 
og de enkelte spilleres kampantal, således 
at enkelte spillere øjensynlig har medvirket 
i flere turneringskampe, end klubben har 
spillet. Dette skyldes den omstændighed, at 
vi, hvor en kamp p. gr. a. regn el. lign. er 
blevet spillet om, kun har medregnet kam
pen een gang i klubbens total, mens en
hver påbegyndt match er talt med hos de 
enkelte spillere. For nogle af Fredericia
spillernes vedkommende omfatter partial
statistikken under Fredericia også kampene 
på det kombinerede Kolding/Fredericia
hold i 1957, mens innings-totalerne iøvrigt 
er registreret på Koldings konto. 

Endelig har der sneget sig en menings
forstyrrende fejl ind i forkortelseslisten på 
side 20. Forkortelsen ba. betyder bedste 
kasteanalyse i en innings, mens bk. betyder 
antal gange, hvor pågældende kaster har 
haft det bedste kasteresultat i en innings. 

Redaktionen beklager, at delte nr. på grund af 

pinsen er blevet et par dage forsinket, således 

al del ikke er udkomme/ før turneringens be

gyndelse. 
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FØR SÆSONEN 

Om få dage begynder cricketsæsonen for al
vor, og alt tyder på en begivenhedsrig og inter
essant sæson. Vil det endelig lykkes os at slå 
hollænderne? Skal Aa.B detroniseres? Vil po
lrnlturneringen vise sig at være en værdifuld 
nyskabelse? 

Forbundskampe. 

Atter i år forestår der et begivenhedsrigt 
program for de bedste spillere. 

Lørdag den 4. og søndag den 5. juli spilles 
den årlige kamp mod B.A.O.R. i Nykøbing M. 
Til kampen vil blive udtaget et D.C.F.-hold, 
hovedsageligt blandt nordjyske spillere. 

Allerede den følgende week-end spilles i 
Odense den næste forbundskamp, nemlig ud
tagelseskampen til landskampen mod Hol
land; kampen vil antagelig blive spillet mel
lem et hold udtaget af U.K. og et udtaget af 
pressen. 

Endelig spilles så årets vigtigste kamp 
landskampen mod Holland - lørdag den 25. 
og søndag den 26. juli. Kampen er henlagt til 
Aalborg som et cadeau, dels til denne bys 
store cricketinteresse og dels til danmarks
mesteren. Forhåbentligt lykkes det byen at 
få bragt Aa.B.s bane, der ellers ikke hører til 
de bedste, i en sådan stand, at kampen kan 
gennemføres på forsvarlig vis, og således at 
vore forvænte gæster ikke har noget at be
klage sig over. 

Den ordinære turnering. 

Denne gennemføres efter de samme ret
ningslinier som sidste år, dog med en mindre 
ændring for kampe, hvor 1. halvleg ikke spil
les færdig; reglerne ser samlet således ud: 

1. Det vindende hold får 3 points; vinder det
med en inning, får det dog 4 points.

2. Har de 2 hold lige mange løb, får det hold,
der var sidst ved gærdet, 2 points. Det hold,
der var først ved gærdet, får ligeledes 2
points; holdet får dog kun 1 points, såfremt
modparten havde gærder i behold ved kam-
pens slutning. , 

3. Det tabende hold får 1 points; taber det
med en inning, får det dog O points.

4. Er 2. inning ikke spillet færdig - jfr. dog
pkt. 2 - gælder 1. innings resultat.

5. Foreligger der intet resultat efter 1. inning
får begge hold 1 points.

Andet steds i bladet bringer vi klubbernes
mening om turneringens forløb. 

Atter i år udsættes der et præmiebat i hver 
af de 3 divisioner til den spiller, der i løbet af 
turneringen opnår den hurtigste halvleg over 

50. Reglerne er ændret derhen, at det er løb
pr. minut for den totale score i halvlegen, der 
er afgørende. 

Pokalturneringen. 

I denne nye turnering har der allerede væ
ret spillet enkelte kampe, idet det er overladt 
til klubberne selv at fastsætte spilletid og 
-sted, dog således at de enkelte runder af tur
neringen skal være færdigspillet inden en be
stemt termin.

De vigtigste regler for turneringen er føl
gende: 

1. Hvert hold har en inning på maksimalt 40
overe.

2. En inning er færdigspillet, når holdet har
mistet samtlige disponible gærder eller har
modtaget 40 overe.

3. Ingen kaster må kaste mere end 9 overe i
en inning.

4. En kamp er vundet af det hold, der i en
færdigspillet kamp har opnået flere løb
end modparten.
Ender en kamp uafgjort ( de 2 hold har
lige mange løb i en færdigspillet kamp),
går det hold, der har mistet det færreste
antal gærder, videre i turneringen. Har de
2 hold mistet lige mange gærder, skal de 2
anførere trække lod om retten til at gå
videre i turneringen.
Såfremt en kamp ikke spilles færdig, går
det hold, der har mistet færrest gærder ef
ter de første 20 overe, videre i turneringen.
Har de 2 hold mistet lige mange gærder ef
ter 20 overe, eller har det hold, der er sidst
ved gærdet, ikke haft 20 overe ved gærdet,
skal de 2 anførere på stedet aftale en ny
kamp eller trække lod om retten til at gå
videre i turneringen.
Såfremt det i løbet af en kamp bliver åben
bart, at den ikke kan færdigspilles, kan an
førererne afbryde den, og aftale en ny
kamp på 10 overe til hvert hold.
Såfremt finalen ender uafgjort eller ikke
spilles færdig, ansættes der af bestyrelsen
en ny kamp. 

Støt forbundet! 

ved at indmelde passive medlemmer 
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25 års jubilæum 

En af sjællandsk crickets fremtrædende le
derskikkelser, HARRY HANSEN fra Sorø, har 
i år siddet i sin klubs bestyrelse i et kvart se
kel. I to perioder har Harry Hansen endog 
været Sorø C.C.s formand - senest siden Jør
gen Corrells død i 1961. Harry Hansen kom til 
Sorø fra Ringsted i 1935, og før han helt hel
liget sig lederarbejdet, dannede han sammen 
med broderen Helge Hansen, navnkundige Chr. 
Larsen og Correl stammen på Sorø-klubbens 
første storhold. 

Ganske vist nåede Harry Hansen aldrig 
helt frem i forreste række ( unionskampe 
m. v.), men han var i en årrække et pålideligt
og værdifuldt åbningsgærde, som har scoret
mange og betydningsfulde points-heriblandt
et century i en privatkamp imod Køge i 1939.
Men trods alt har Harry Hansens vægtigste
indsats koncentreret sig om klubbens ledelse
og udvikling, og også i denne for Sorø så
mørke stund, hvor nedrykning til mellemræk
ken er blevet en realitet, er klubbens fremtids
udsigter og videre trivsel nært knyttet til
Harry Hansens navn. På hans skuldre ligger
nu ansvaret for krisens heldige afvending, og
alle gode ønsker følger ham og hans purunge
førsteholdsspillere. Blandt disse er i øvrigt en
af de mest talentfulde, Harry Hansens søn
John, som både ved gærdet og i kastningen
må have rige udviklingsmuligheder. Også en
anden søn, left-handeren Preben Hansen, har
ført familiens crickettraditioner videre. Først
i hjembyen Sorø og siden på K.B.s bedste
hold har Preben Hansen været en såre anven-
delig aggressiv batsman. 0th.

2. division skal sammenlægges

Gregers Gregersen har til nummer 1 af 
»Cricket« sendt et indlæg: »Skal 2. division
sammenlægges«. Han besvarer det med et
ubetinget »nej«, og spørger i samme anled
ning, hvor pengene skal komme fra.

Kære Gregers Gregersen. Jeg er slet ikke i 
tvivl om, at du har dine besværligheder med 
at skaffe penge til arbejdet. På den anden side 
er jeg heller ikke i tvivl om, at du har hove
det fuldt af ideer om, hvordan du skal skaffe 
penge til klubbens arbejde. De samme proble
mer har vi sikkert alle steder, men det har vel 
aldrig været så nemt for klubberne at skaffe 
penge som i disse år. 

For os i Holstebro Cricketklub er problemet 
ikke at skaffe penge. Vi har hovederne fulde 

Afleveret til postvæsenet 26. maj 1964. 

af ideer, men det kniber os til gengæld at 
skaffe egnede lokaler til at føre arrangemen
terne ud i praksis. 

For Holstebros vedkommende må det blive 
et klart JA til en landsomfattende 2. division. 
Som inddelingen er nu, er der alt for stor for
skel i spillestyrke mellem de bedste i 2. divi
sion og de nederste i samme række. En lands
omfattende 2. division vil give mere jævnbyr
dige kampe, mere spænding, og først og frem
mest skal det gøres spændende for at vi kan 
bevare det publikum, som vi stadig har. 

For at en landsomfattende 2. division skal 
have nogen værdi, er det nødvendigt med en 
lidt anden opdeling end den hidtidige. Jeg har 
lavet et forslag - men har desværre ikke haft 
tid til at regne udgifterne ved nyordningen 
ud, men mon de bliver meget større end de 
nuværende. 

Nu vil en hel del klubledere nok korse 
sig, at vi herovre fra det »mørke og underud
viklede Vestjylland« vover at komme med et 
forslag. Men det gør vi altså. Vort forslag til 
en turnering, som kunne give alle klubber 
mere jævnbyrdige kampe ser således ud: 

1. division
AaB, Hjørring, Nykøbing M, B 1909, Horsens,

Soranerne, Skanderborg, Frem, Svanholm og 
Chang, Aalborg. 

2. division
Slagelse, Fredericia, KB, AB, Silkeborg,

Kerteminde, Nykøbing F, B 1913, Køge og 
Århus Boldklub. 

3. division vest
Grenaa, Esbjerg, Holstebro, Nykøbing M II,

B 1909 II, Horsens II, Chang II, AaB II og 
Hjørring Il. 

3. division øst
Næstved, Roskilde, Ringsted, Sorø, Glostrup

CC, Ballerup, Soraner II, Svanholm II, AB II 
og Frem II. 

Mellemrække (vestkreds) 
Århus II, Herning, Esbjerg II, Fredericia II, 

Kolding og Varde. 

Mellemrække ( østk reds) 
Kalundborg, Glostrup II, Frem III, Slagelse 

II, Næstved II og Svanholm III. 

Forslaget kan sikkert ikke gennemføres, 
men hermed er det bragt til diskussion, og så 
kan klubkassererne jo begynde at regne ud 
hvor dyr denne nyordning vil blive. 

Med sportslig hilsen 

Flemming Christensen, 

Ho,lstebro Cricketklub. 

\Vilh. Burmesters bogtrykkeri AIS - Aalborg 




