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Redaktør: KURT NIELSEN. (ansv. overf. presseloven) Gasværksvej 28, Aalborg, tlf. 2 03 05 

Faste medarbejdere: SIDNEY NØRGAARD, OLE THOMSEN, TH. PROVIS og TORBEN V. NIELSEN 

Ekspedition: LEO CLASEN, »Bakkegården«, Slukefter pr. Korup, Fyn. 

OrdincBrl reprcBsenlanlskabsmøde 
afholdes 

søndag den 29. november 1964 kl. 9,30 på 
Park Rrstaurant, selskabslokalerne, Østerbro
gade 79 (ved siden af stadion) 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.

3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber til
godkendelse.
a) Regnskab for Dansk Cricket-Forbund.
b) Regnskab for Dansk Cricket Fond.
c) Regnskab for Harald Simonsens Fond.

4. a) Forslag fra bestyrelsen til ændring af
lovenes § 18 

b) Forslag fra bestyrelsen til ændringer
turneringsreglemen tets § 14

c) Forslag fra bestyrelsen til ændring i
turneringsordningen ( til diskussion)

5. Valg af bestyrelse (på valg er: Leo Clasen,
Lehrmann Madsen og Jørgen Morild; des
uden skal der vælges et medlem i stedet for
H. Wahl).

6. Valg af amatør- og ordensudvalg (på valg
er: Knud Nielsen).

7. Valg af revisorer:
a) til Dansk Cricket-Forbund (på valg er:

Torben Andersen, Aage Moth samt Mo
gens Nielsen, suppl.).

b) til Dansk Cricket Fond (på valg er:
Torben Andersen og Aage Moth).

8. Fastsættelse af sted for næste års repræ
sentantskabsmøde.

9. Eventuelt.

Ret til at deltage i repræsentantskabsmødet·
har aktive medlemmer - hver med 2 repræ
sentanter - passive medlemmer samt valgte 
tillidsmænd. 

Repræsentanterne for de aktive medlemmer 
skal være forsynede med skriftlig legimation 
fra formanden for den klub, vedkommende 
rep ræs en ter er. 

Stemmeret har repræsentanterne for de ak
tive medlemmer og bestyrelsesmedlemmerne. 
Stemmeret kan kun udøves personligt, dog 
kan en repræsentant give en anden repræsen
tant fra samme aktive medlem skriftlig fuld
magt til at afgive sin stemme; en repræsen
tant kan dog kun afgive stemme for et aktivt 
medlem. 

Passive medlemmer har kun stemmeret i 
sager vedrørende passive medlemmers rettig
heder og pligter. 

P.b. v.

Kurt Nielsen, 

formand. 
ad pkt. 4 a 
I lovenes § 18 ændres i 1. stk.: »kr. 15,00« til 
»kr. 25,00«,

ad. pkt. 4 b 

I turneringsreglementets § 14 udgår 2. og 3. 
punktum i 1. stk. 

. I turneringsreglementets § 14 ændres 2. stk. 
til: 

» Ved kampe, der af bestyrelsen er henlagt
til neutral bane, ved opryknings- eller
kredskampe samt ved omkampe i følge § 10,
fordeles udgifter og indtægter ligeligt mel
lem de deltagende klubber. I udgifterne må
indgå baneleje - såfremt sådan betales for
den enkelte kamp -, bolde, rejseudgifter
samt - såfremt det er absolut nødvendigt
af hensyn til kampens afvikling - natop
hold og morgenmad; i indtægterne skal også
indgå sympatimærker«.

ad. pkt. 4 c 

Der udskrives en landsomfattende 2. division 
med deltagelse af 10 hold; vinderen af rækken 
deltager det følgende år i 1. division, medens 
nr. sidst rykker ned i mellemrækken. Mellem 
vinderne af mellemrækkerne spilles en cup
turnering om retten til i det følgende år at del
tage i 2. division. 

/ 
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INDTÆGTER: 

Driftsregnskab for 1/10 1963-30/9 1964 

UDGIFTER: 

Kontingent, aktive klubber .................... . 
Kontingent, passive klubber .................... . 
Kontingent, passive medlemmer . 7.345,00 
+ kontingent til bladet ............ 6.150,00 

Gebyr . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.335,00 
+ til Ungdomsfonden ... . ........... 3.000,00 

Administrationstilskud fra D.I.F. 
for 1963/64 ........................... 18.575,00 

Overf. fra Instruktionspenge .. . .. . 2.500,00 
Renter .................................................. . 
Solgt tryksager ...................................... . 

1.500,00 
220,00 

1.195,00 

335,00 

21.075,00 
2.117,28 

580,75 

Bestyrelsesmøder ................................... . 
Andre møder ......................................... . 
Administration ...................................... . 
Repræsentation, gaver etc . ....................... . 
Kontingent til D.I.F . ............................ .. 
Bladet: 
Bladomkostninger . . . . . . . . . . . . . .. . . . 20.369,01 
+ fra passive . . .. . ..... .. 6.150,00 

2.375, 75 
947,85 

4. 769,07 
1.295,55 

10,00 

+ annoncer etc. .... ..... 1.506,17 7.656,17 12. 712,84 

Kampe: 
Mod B.A.O.R. (her) ... 2.586,45 
+ entre ..... ......... .... 904,18 1.682,27 

Mod Holland (her) 6.634,85 
+ entre .................. 4.585,75 2.049,10 

3. 731,37 
+ tilskud D.I.F. ..... ...... ...... .. . . 2.000,00 

U.K.-Pressen . . . ......... 3.167,02 
1. 731,37 

+ entre .... .............. 512,00 2.655,02 4.386,39 

Afskrivning på skrivemaskiner . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 
Instruktionspenge fra D.I.F. .. . . . . 8.958, 72 
+ overført til adm. . .. 2,500,00 
+ kursus . . . . . .. . . . . . . . . . . . 6.458, 72 8.958, 72 0,00 

Materialepenge 
+ beholdning ........... . 

4.750,00 
4.750,00 0,00 0,00 

Driftsoverskud . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 75,58 

27.023,03 27.023,03 

INDTÆGTER: 

Ungdomsfonden 1/10 1963-30/9 1964 

UDGIFTER: 

Harald Simonsens Cricketlegat ................. . 
Årligt tilskud fra Forbundet .................... . 
Renter af indlån A. 44.527 ....................... . 
Gave 

500,00 
3.000,00 

102,03 
10,00 

3.612,03 

Juniorrejsetilskud ................................ . 
Ungdoms arrangement "Syd-Nord" ........ . 
Driftsoverskud ...................................... . 

1.583,90 
948,35 

1.079,78 

3.612,03 

INDTÆGTER: 

D. C. F's Hjælpefond 1/10 1963-30/9 1964

UDGIFTER: 

Indg. restance ...................................... . 
29 hold a kr. 10,00 (1964) ....................... . 
Renter af indlån A. 45.937 ....................... . 

AKTIVER: 

Kassebeholdning ................................... . 
Indlån B. 13128 (6 mdr.) ....................... . 
Indlån A. 41697 anf.) ............................. . 
Indlån A. 44527 (anf. Ungdomsfonden) ..... . 
Indlån A. 45937 (anf. Hjælpefonden) 
Checkkonto C. 4264 ................................ . 
Girokonto 94302 ................................... . 
2 stk. præmieobligationer ....................... . 
12.000,- 6½ % Østifternes Kreditf. obl. .. . 
Tilgode vedr. Hjælpefonden .................... . 
Tryksager, slips, blazers ...................... .. 
Materialepenge tilgode hos D.I.F . .............. . 
Inventar .............................................. .. 

10,00 Driftsoverskud ...................................... . 323,43 
290,00 

23,43 

323,43 323,43 

Status pr. 1/10 1964 

PASSIVER: 

1.188,38 
20.133,56 

6.499,12 
5.048,01 
1.195,44 
4.104,51 

352,89 
100,00 

10.515, 75 
290,00 

4.250,85 
356,30 
300,00 

54.334,81 

Kapitalkonto: 
Saldo pr. 1/10 1963 ................. . 
+ gave ............................... .. 

37.822,13 
600,00 

+ driftsoverskud .................... . 475,58 38.897,71 

U ngdomsfonden: 

3.968,23 Saldo pr. 1/10 1963 
+ driftsoverskud 1.079,78 5.048,01 

Hjælpefonden: 
Saldo pr. 1/10 1963 .................. 1.162,01 
+ driftsoverskud . . . . .. . . . . . .. .. .. . 323,43 1.485,44 

Instruktionspenge saldo 1/10 -63 8.362,37 
Instruktionspenge rest 1963/64 ... 541,28 8.903,65 

--------

54.334,81 

Odense, den 30. oktober 1964. 

Kurt Nielsen Leo Clasen 

Ovenstående regnskab er i overenstemmelse med Forbundets og Fonds bøger og bilag, som vi har revideret. 
Kasse-, bank- og girobeholdninger er forevist og fundet til stede. 

Odense, den 31. oktober 1964. 

Torben Andersen Aage Moth 
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INDTÆGTER: 

Dansk Cricket Fonds driftsregnskab for 1/10 1963-30/9 1964 

UDGIFTER: 

Rente af ohligationer pr. 2/1 1964 ........... . 
Rente af obligationer pr. 1/7 1964 ........... . 
Rente af bankhog 3717 pr. 31/12 1963 

422,50 
422,50 

94,01 

939,01 

Depotudgifter ...................................... . 
Overført til håndlagt formue ................. . 
Overskud til disposition .......................... . 

Status pr. 1. oktober 1964 

Al{TIVER: PASSIVER: 

Bunden formue pr. 30/9 1963 13.439,00 

1964 

23,70 
100,00 
815,31 

939,01 

1000,- kr. 4 % Østifternes Krf. obl. 14. s. 
5500,- kr. 4 % Østifternes Krf. obl. 16. s. 
2000,- kr. 4 % Sønderjyllands Krf. obl. 7. s. 
6200,- kr. 5 % Østifternes Krf. obl. 16. s. 
3000,- kr. 6 ½ % Østifternes Krf. obl. 15. s. 

730,00 
3.905,00 
1,380,00 
4. 774,00 
2.550,00 
3.832,32 

Overført fra driften .............. . 100,00 13.539,00 

Til ciisposit ion: 

Fra forrige år ....................... . 2.817,01 

Bankbog 3717 i Landmandsbanken ........... . 
Fra dette år .......................... . 815,31 3.632,32 

17.171,32 17.171,32 

Odense, den 30. oktober 1964. 

Kurt Nielsen Leo Clasen 

Ovenstående driftsregnskah og status er i overensstem mel se med Fondens bøger, som vi har revideret. 
Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret i henh old til depotbevis nr. 24717. 

Odense, den 31. oktober 1964. 

Torben Andersen ilage Moth 

INDTÆGTER: 

Harald Simonsens Cricketlegat driftsregnskab for 1/10 1963-30/9 1964 

UDGIFTER: 

Rente af obligationer pr. 2/1 1964 . . .. . . . . .. . . 266,25 Depotudgifter ...................................... . 
Rente af ohligationer pr. 1/7 1964 ............ 266,25 Udhetalt til Dansk Cricket-Forbund ........ . 
Rente af kontant depot ............. .............. 3,88 Driftsoverskud ...................................... . 
Rente af sparekassebog 21642 .................. 39,68 

-----

5 76,06 

Status pr. 1. oktober 1964 

AKTIVER: 

6000,- kr. 4 % Hypothekf. obl. 7. s. 4.140,00 
4fi00,- kr. 6 ½ % Østifternes Krf. obl. 16. s. 3.825,00 
Kontant depot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,3 7 
Sparekassebog 21642 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 1.008, 76 

-----

9.095,13 

PASSIVER: 

Formue pr. 30/9 1963 ............................. . 
Driftsoverskud ...................................... . 

Odense, den 30. oktober 1964. 

Kurt Nielsen Leo Clasen 

10,73 
500,00 

65,33 

fi76,06 

9.029,80 
65,33 

9.095, 13 

Ovenstående driftsregnskab og status er i overensstem mel se med Legatets bøger og bilag, som vi har revide
ret. Beholdningernes tilstedeværelse er kontrolleret i henhold til recepisse 8009. 

Odense, den 31. oktober 1964. 

Torben Andersen Aage Moth 
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De endelige stillinger 
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a ::i a .s :=: 

(4) (3) (2) (1) (0) (4) (3) (2) (1) (0) 

1. division Mellemrække kreds 23 

Aa. B.* 9 5 3 0 0 0 29 3,63 Aa. B. II 5 1 4 0 0 0 16 3,20 
Chang* 9 0 7 0 0 1 21 2,63' Herning 5 2 2 0 1 0 15 3,00 
B. 1909* 9 0 5 0 3 0 18 2,25 Nyk. M. III 5 2 0 0 2 1 10 2,00 
Horsens 9 1 4 0 4 0 20 2,22 Chang II 5 1 1 0 2 1 9 1,80 
Soraner• 9 0 5 0 2 1 17 2,13 Hjørring II 5 0 1 0 1 3 4 0,80 
Hjørring 9 0 3 0 6 0 15 1,67. Århus Il* 5 0 0 0 2 2 2 0,50 
Skanderborg• 9 1 2 0 31 2 13 1,63 Juniorrække kreds 41 
Svanholm 9 0 2 0 7 0 13 1,44 Svanholm* 4 1 2 0 0 0 10 3,33 
Nykøbing M. 9 0 2 0 51 1 12 1,33 Sorø I 4 1 1 0 2 0 9 2,25 
Frem* 9 0 1 0 5 2 8 1,00 Slagelse 4 1 0 0 2 1 6 1,50 
2. division øst Køge 4 0 2 0 0 2 6 1,50 
A. B. 9 7 2 0 0 0 34 3,78 Sorø Il* 4 0 0 0 1 2 1 0,33 
K. B. 9 5 3 0 0 30 3,33 Juniorrække kreds 42 

Slagelse 9 3 4 0 1 1 25 2,78 Skanderborg* 6 1 4 0 0 0 16 3,20 
Køge 9 2 4 0 3 0 23 2,56 Fredericia* 6 0 4 0 1 0 13 2,60 
Nykøbing F. 9 1 4 0 2 2 18 2,00 Horsens 6 1 0 0 5 0 9 1,50 
Ringsted* 9 1 2 0 3 2 13 1,63 Kerteminde 6 0 1 0 3 2 6 1,00 

Glostrup C. C. * 9 1 2 0 2 3 12 1,50 Juniorrække kreds 43 
Ballerup 9 1 1 0 3 4 10 1,11 Chang 5 2 3 0 0 0 17 3,40 
Næstved 9 0 0 0 51 4 5 0,56 Nykøbing M. 5 2 2 0 1 0 15 3,00 
Roskilde 9 0 0 0 41 5 4 0,44 Aa. B. 5 1 2 0 2 0 12 2,40 
2. division vest Hjørring 5 1 1 0 2 1 9 1,80 
Silkeborg 9 4 5 0 0 0 31 3,44 Aarhus 5 0 1 0 1 3 4 0,80 
Aarhus 9 2 4 0 3 0 23 2,56 Grenaa 5 0 0 0 3 2 3 0,60 
Holstebro 9 0 5 0 3 1 18 2,00 Drengerække kreds 51 

Kerteminde 9 1 3 0 5 0 18 2,00 K. B. 6 2 3 0 1 0 18 3,00 
Fredericia 9 1 3 0 5 0 18 2,00 Ringsted 6 1 3 0 1 1 14 2,33 
B. 1913 9 1 3 0 5 0 18 2,00 Køge 6 1 1 0 4 0 11 1,83 
Skanderporg II 9 1 3 0 2 3 15 1,67 Svanholm 6 0 1 0 2 3 5 0,83 
Esbjerg 9 2 1 0 3 3 14 1,56 Hækken vindes af Ringsted, idet IL B. har anvendt ikke spille-

Nykøbing M II 9 0 3 0 4 2 13 1,44 berettigede spillere. 

Grenå 9 0 3 0 3 3 12 1,33 Drengerække kreds 52 

Holstebro og Kerteminde står lige på trediepladsen, Fredericia Kolding** 6 0 4 0 0 0 12 3,00 
og B 1913 lige på femtepladsen. Vardeu 6 1 1 0 1 1 8 2,00 
Mellemrække kreds 21 Esbjerg* 6 0 1 0 3 1 6 1,20 
Sorø 5 0 5 0 0 0 15 3,00 Aabenraa* 6 0 0 0 2 3 2 0,40 
Frem ·11 5 1 3 0 1 0 14 2,80 Drengerække kreds 53 

Soraner II 5 2 1 0 2 0 13 2,60 Nyk. M. 4 2 1 0 1 0 12 3,00 
Svanholm. II 5 0 2 0 3 0 9 1,80 Skanderborg 4 1 2 0 1 0 11 2,75 
A. B. II 5 0 1 0 3 1 6 1,20 Hjørring 4 0 2 0 1 1 7 1,75 
Glostrup II 5 0 0 0 3 2 3 0,60 Silkeborg 4 0 2 0 1 1 7 1,75 
Kalundborg og Roskilde II trukket. Aa. B. 4 0 0 0 3 1 3 0,75 

. t kamp uden afgørelse . 
Mellemrække kreds 22 .. 2 kampe uden afgørelse . 
B. 1909 II*** 6 2 1 0 0 0 11 3,67 ... 3 kampe uden afgørelse . 

Horsens Il* 6 1 3 0 0 1 13 2,60 1 kamp hvor første halvleg ikke færdigspilledes. 

Varde* 6 1 2 0 1 1 11 2,20 
Kerteminde II 6 0 2 0 2 2 8 1,33 
B. 1913 II 6 0 2 0 2 2 8 1,33 Støt forbundet: Fredericia II 6 0 1 0 3 2 6 1,00 
Kolding* 6 0 0 0 3 2 3 0,60 ved at indmelde passive medlemmer 

Esbjerg II trukket. 
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SUMMASUMMARUM 

Sæsonen 1964 blev så omsider historie uden 
dog at efterlade sig særligt markante indtryk 
af frugtbar vækst - det være sig i kvalitet 
eller kvantitet. Den ventede og håbede frem
gang udeblev ganske. Landskampen imod Hol
land endte i det tradiotinelle, overvældende 
nederlag - et nederlag, der dog kunne være 
undgået, såfremt Henrik Mortensen - sæso
nens dominerende spiller med såvel bold som 
bat - havde været til disposition, eller blot 
de forhåndenværende muligheder havde været 
udnyttet til bunds. Der stod megen blæst om 
udtagelsen af årets testhold, men det kan ikke 
have noget formål at dvæle ved disse genvor
digheder. Dog bør en række iøjnefaldende 
fej !dispositioner stå som et alvorligt memento 
til fremtidige UK'er, således at udviklingen i 
dansk cricket atter kommer ind i en frugtbar 
gænge, og den altfor længe ventede testsejr en
delig bliver en realitet. 

En walk-over for Aa.B. 

Heller ikke gennem danmarksturnerings
kampene fik den efterhånden lidt anløbne op
timisme ny næring eller nye impulser. I 1. di
vision var der kun spænding i bundregionerne. 
Som i de tre foregående sæsoner sikrede Aa.B. 
sig allerede på et tidligt tidspunkt mesterska
bet, og der var i realiteten tale om en ren 
\valk-over. Desværre byggede Aa.B.s suveræni
tet ikke på spil af større klasse, men nok så 
meget på stagnation eller direkte tilbagegang 
hos konkurrenterne. Vel præsterede aalborg
enserne et markspil i hjemlig særklasse, men 
mesterskabet baseredes hovedsageligt på den 
kendsgerning, at Aa.B. er det eneste hold i 

dansk cricket i dag, der disponerer over to 
klassekastere. At kastesiden så er ilde stedt, 
når enten Carsten Morild ( 61 gærder, gnst. 
7 ,84,) eller Henrik Mortensen ( 82 gærder ,gnst. 
5,58) må melde forfanld, er en ganske anden 
sag. Men det er i og for sig betegnende for 
dansk crickets svage bredde, at ikke engang 
mesterholdet besidder afløsningskastere af 
blot nogenlunde format. Denne manglende 
bredde og variation viste sig bedst i kampen 
imod B. 1909, hvor Henrik Mortensens fod
skade hindrede hans deltagelse. Aa.B. var i 
hvert fald ikke uheldig, da regnen satte en 
stopper for videre spil på et tidspunkt, hvor 
odenseanerne var godt på vej til at tilføje 
Aa.B. det første divisionsnederlag siden 1960. 

Også ved gærdet udgjorde de to giganter 
Henrik Mortensen ( 483 points, gnst. 69,00) og 
Carsten Morild Aa.B.s styrke. Ganske vist yde
de den unge, talentfulde Hans Kurt Koch, om
hyggelige Poul Wøhlk og Hardy Sørensen, der 
havde en uheldig og skuffende sæson, mo
mentvis store præstationer, men alt i alt efter
lod A.B.s gærdeindsats et indtryk af ustabili
tet og manglende bredde. At det alligevel er 
blevet til flere talmæssigt store innings og 
flere store individuelle gærdeaverager, må i 
ikke uvæsentlig grad tilskrives modstander
nes manglende kastebredde - kastesider, 
hvor en enkelt overarbejdet topbowler uden 
nævneværdig støtte hos vekslende kastemak
kere sættes på en uriaspost. Tankeeksperi
menter som gærdespilleren Henrik Mortensen 
imod kasteren Henrik Mortensen eller imod 
kasteren Carsten Morild, eller gærdespilleren 
Carsten Morild konfronteret med de samme 

Danmarksmesteren 1964: Aa. B. 

I-Jans Ole Luther, Henrik Mortensen, Jørgen W. Larsen, Jørgen Ib Nielsen, Poul Wøhlk, Carsten Morild, Torben I-lansen, 

Hardy Sørensen, Flenrming Nielsen. Gert Christensen, Hans Kurt J{och, 
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kastere, ville næppe falde ud til de respektive 
batsmens fordel (jævnfør Henrik Mortensens 
gærdeindsats overfor Carsten Morild i udtagel
seskampen i Odense), og alt andet lige ville 
Aa.B.s gærdeside få uhyre vanskeligheder med 
blot at præstere en innings på 100 points stil
let overfor et kasterteam af Henrik Mortensen/ 
Carsten Morilds kaliber. 

At Aa.B. trods disse påfaldende svagheder 
placerer sig i dansk særklasse, er egentlig kun 
bedrøveligt - set ud fra et alment cricket
mæssigt velfærdssynspunkt -, og man skal 
vare sig vel for ikke på det grundlag at over
vurdere vort mesterholds styrke. Aa.B.s hold 
af i dag når ikke nær samme klasse som 
Aa.B.s og Hjørrings guldalderhold fra 40'erne 
og 50'erne eller Horsens' hold fra storhedsti
den i 30'erne og 40'erne, ligesom Aa.B. næppe 
heller ville have nogen betragtelig mulighed 
for blot at spille lige op med et hold sammen
sat af spillerne fra resten af vore klubber. At 
man i Aalborg-klubben synes at mene noget 
andet, må vel bero på ønsketænkning. Overfor 
et gærdehold med alle vore stærke batsmen 
(naturligvis undtagen Carsten Morild og Hen
rik Mortensen) ville selv ikke Carsten Morild/ 
Henrik Mortensens kvaliteter forslå - den 
manglende variation i kastningen ville blive 
sat i relief -, og det er kun lidet sansynligt, 
at Aa.B.s gærdeside - selv på egen pitch -
overfor et angreb med alle kastevariationer 
disponible kan præstere innings af nævne
værdig størrelsesorden. 

Men under alle forhold er Aa.B.s fire mes
terskaber på rad og række en så overdådig 
præstation, at man i beundring må give aal
borgenserne fuld honnør. Helt enestående i 
dansk idræt bliver Aa.B.'ernes indsats derved, 
at man overhovedet ikke har lidt nederlag i 
de fire mesterskabssæsoner, og med de nuvæ
rende styrkerelationer in mente kan det vare 
år, før Aa.B. trænges fra tronen. 

Chang vendte tilbage med applomb 

Det var derimod en betydelig overraskelse, 
at Changs unge stortalenter allerede i come
back-sæsonen i 1. division formåede at slutte 
som runner-up. For Aalborg blev sæson 1964 
således en firestjernet sukces. Changs anden
plads var iøvrigt ikke mindre overbevisende 
end Aa.B.s mesterskab, og kun Aa.B. kunne -
på en helt eventyrlig all-round-præstation af 
Henrik Mortensen - hindre en Changsejr, 
hvilket igen vil sige, at de to 1. divisionshold 
fra Aalborg ikke har været til at besejre for 
dansk crickets andre topmandskaber. Dog var 
den reelle forskel mellem Chang og de nær
meste konkurrenter, B. 1909, Horsens og So
ranerne, ikke overvældende, og samtlige disse 
hold havde samme særpræg i styrke som i 
svaghed - en solid gærdeside og manglende 
variation og effektivitet i kastningen. 

Hos Chang viste de unge batsmen en for
bløffende selvtillid - dog med Aa.B.-kampen 
som en undtagelse -, og spillere som Klaus 
Buus, Tom Iver Poulsen, Johan Luther, Stef
fen Larsen og den hårdtslående Stefferi San
den må have alle betingelser for en stor frem
tid i dansk cricket. I kastningen serveredes 
den farligste part af Klaus Buus, men også 
unge Johan Luther var i perioder særdeles 
effektiv, dog savnede han spinbowling ofte 
stabilitet. Derimod havde Eskild Larsen en af 
de tammeste sæsoner i sin lange karriere. Men 
Eskild Larsens navn forbliver udødeligt i 
dansk cricketsports historie, og da han nu er 
i midten af 50'erne, kan man ikke fortænke 
ham i, at han slapper lidt af. Et kapitel for 
sig er keeperen Jens Christensen, som med 
den rette skoling må kunne blive en virkelig 
fornyelse på vort testhold - ikke mindst hvis 
han lærer at holde sit temperament i tømme. 

Bred fremgang i B. 1909 

B. 1909 viste sund fremgang i alle spillets
discipliner og havde den bedste sæson siden 
Carsten Morilds gæsteoptræden i 1959-60. Til 
trediepladsen i 1. division føjedes den første 
aktie i den nyetablerede landspokal, hvilket 
dog ikke kunne slå nogen med forbløffelse, 
da såvel Aa.B. som Chang havde af stået fra 
deltagelse i pokalturneringen. Det var B. 1909s 
gode all-round-egenskaber, der gjorde udsla
get, selvom man ikke var uheldig, da Horsens 
i finalen måtte stille op uden sin first string 
Jørn Høj. De garvede kæmper Egon Jensen, 
Poul Riis og Mogens Christensen var i over
dådig form, og ikke mindst Egon Jensen 
havde helt genvundet fordums styrke. At han 
ikke var at finde på vort testhold, stod som en 
gåde for de fleste. Dette trekløver kæmpede 
imidlertid ingenlunde alene. Klubbens unge 
cricketers syntes omsider at have erhvervet 
den fornødne rutine og selvtillid, og gærde
spilleren Kjeld J annings, all-rounderen Ralf 
Andersen og fastmedium-kasteren Kjeld Lyø 
viste momentvis præstationer helt i topklas
sen. 

Jørn Høj viste atter sit værd 

I Horsens var det til gengæld påny de er
farne Jørn Høj, Anders Mose, Henning Elia
sen og Hans Nielsen, der trak det store læs i 
såvel kastning som gærdespil. Især imponere
des man over Jørn Højs effektive og stabile 
gærdespil. Hans scoringer var enestående kon
stante - kun i tre ud af 19 gærdeinnings 
kunne han ikke notere tocifret scoring -, og 
han var som i de nærmest foregående sæsoner 
en af vore allerypperste og mest pålidelige 
batsmen - også i international henseende. 
Selvom Anders. Moses uortodokse leftarmbow
ling afstedkom en række smukke analyser, 
savnedes gentagne gange den fornødne effekti-
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vitet i kastningen, hvor Jørn Høj og Henning 
Eliasen var knapt så farlige som før set. Ta
bet af den unge talentfulde Jørn Steen Larsen 
til Skanderborg var føleligt i både kastning og 
gærdespil, ikke mindst da han i Skanderborg 
fik et eklatant gennembrud og erhvervede sin 
landsholdscap. Yngre kræfter som Erik Olsen, 
Erik Jørgensen og Ole Schaumann har store 
anlæg, men kan ikke endnu fuldt honorere de 
strenge krav, der stilles i 1. division. 

Soranernes kastedefekt afdækket 

I sæsonens løb blev den kastemæssige svag
hed særdeles signifikant hos Soranerne. Hans 
Rasmusen kæmpede som vanlig en heroisk 
kamp for at knægte modstandernes gærde
spillere, men uden kvalificeret støtte hos sine 
bowlerkolleger blev han for ofte overarbejdet 
og modløs. Kun i glimt viste han de helt store 
takter fra B. 93's glanstid, og specielt vakte 
hans leg-cutters furore i Horsens, hvis solide 
gærdeside ganske gik fra koncepterne. Peer 
Nørgård får derimod ikke meget ud af sin 
kastning, som han åbenlyst har grebet helt 
galt an. Det er ganske evident, at han burde 
skifte til off-spin, mens tid er. Som sædvanlig 
prægede soliditeten spillet ved gærdet, hvis 
man da er så elskværdig at lade den fatale 
innings på 16 imod Aa.B. gå i glemmebogen, 
men alligevel havde batsmen gennemgående 
svært ved at opveje de kastemæssige defekter. 
Alle spillerne gav dog prøver på gærdemæssig 
habilitet, og fremmest i billedet stod Jørgen 
Arnsbjerg, der desværre gik i stykker, netop 
som han stod overfor sin længe ventede test
debut, John Sørensen og Peer Nørgård, der 
dog for ofte sløser sit gærde bort. Anerken
delse må også gives til den nytilkomne inder 
Deshpande, til Frank Pearson og til Sidney 
Nørgård - sidstnævnte for en særdeles betyd
ningsfuld innings på 72 imod Hjørring. 

Hjørring i alvorlig knibe 

Hjørring - sidste års runner-up - viste 
alvorlig tilbagegang på alle felter. Den mang
lende fornyelse kræver nu sin pris. »The 
grand old man« Axel Morild var ikke i vigør 
som i de foregående sæsoner, og med ham 
faldt gærdespillet. Da samtidig kastevetera
nen Hartmann Petersen ikke var i tidligere 
uimodståelige form og ikke i fuldt mål kunne 
opveje kastesidens manglende bredde, skulle 
det jo gå galt. Selvfølgelig var Hartmann Pe
tersen et uvurderligt aktiv for vendelboerne, 
og han kunne notere mange bemærkelsesvær
dige analyser, men tydelig overbelastning lam
mede ikke sjældent effektiviteten i hans bow
ling. De kommende sæsoner kan blive skæbne
svangre for de sympatiske vendelboere, hvis 
da ikke holdets unge spillere pludselig skulle 
kaste alle hæmninger over borde og finde på 
at indfri de stillede forventninger. 

Nerverne holdt stand 

Med Henry Rasmussens store off-sæson 
faldt også Skanderborgs forhåbninger om et 
roligt regime uden nervepirrende nedryk
ningsproblemer. Men ganske i overensstem
melse med traditionerne holdt nerverne til 
presset, og ser:sationelle sej re over Hjørring 
og B. 1909 baseret på lovende spil af yngste 
generation sikrede den fortsatte tilværelse i 
1. division. Som sagt var Henry Rasmussen en
skuffelse - intet ville lykkes for ham -, men
nedgangen i hans udfoldelser opvejedes rige
ligt af god udvikling hos den tidligere horsen
sianer, all-rounderen Jørn Steen Larsen, der
endog blev Skanderborgs første testspiller, og
Kjeld Christensen. Dertil kom flere solide og
kærkomne innings fra veteraner som Bengt
Stem Møller, Niels J. Haurum og Evald Møl
ler. Kan Skanderborg holde skindet på næsen
i blot et par sæsoner endnu, vil man fra ju
niorafdelingen kunne rekrutere en buket af
unge talenter, som blot skal have den for
nødne rutine for at stabilisere Skanderborgs
position i 1. division.

Svanholms store problem 

Svanholm kunne ikke honorere de forvent
ninger, man havde stillet til holdet. De unge 
københavnere syntes alt for benovede over 
konfrontationen med dansk crickets tophold 
og -spillere, og denne omstændighed kombine
ret med den manglende rutine kom til at koste 
dyrt. Der er imidlertid ingen grund til at for
tvivle, når man nu lykkeligt har overstået den 
svære debutsæson. Talenterne er modnede, 
og allerede i sæson 1965 vil de gode resultater 
melde sig. Forunderligt nok var det kastnin
gen, der var det svage punkt. Angrebet fore
kom ellers vel varieret, og hver for sig syntes 
kasternes kvalitet tilstrækkelige. Og når alt 
kommer til alt, er det vel et spørgsmål, om 
det ikke var anføreren, der svigtede i admini
strationen af kastningen. Skiftet af kasterne 
gik som oftest for trægt, og mark.opstillin
gerne var uortodokse og tilfældige - sjældent 
i overensstemmelse med kasteres og gærde
spilleres egenart. Desuden skabte Svanholms 
skiftende anførere unødig uro og nervøsitet i 
marken ved uafladelig at flytte rundt på 
markspillerne. I gærdespillet gik det rigtigt 
godt, selvom man ikke undgik de obligate 
derouter. Ole Isaksson er set bedre - meget 
bedre endda -, Finn Nistrup var i reglen på
lideligheden selv og fik fortjent testdebut, 
Henrik Lam afdækkede sine store evner i 
flere smukke og aggressive innings sidst på 
sæsonen, og Flemming Søegård, der let var 
holdets bedste og farligste kaster, gjorde også 
en ypperlig indsats ved gærdet. Glædeligt var 
desuden Ole Kubels come-back, der dog hæm
medes kendeligt ved en skulderskade først på 
sæsonen. Til næste år vil Kube! med regelmæs-
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sige træningsforberedelser kunne blive en me
get nærgående aspirant til en landsholdsplads. 
Men alt i alt lå Svanholms væsentlige svaghed 
i den kendsgerning, at der savnedes en anfø
rer med autoritet, overblik og rutine. Bringes 
dette forhold i orden, vil holdet gå en stor 
fremtid i møde. 

Nyk. M.s tragedie 

Tragisk var det, at Nyk. M. måtte gå den 
tunge gang ned i 2. division, men de unge 
spillere fra Mors havde ikke den fornødne 
medgang i de kritiske situationer. Det er jo 
kun en fattig trøst, at man i henseende af ta
lent og kunnen ikke var 1. divisions næstsva
geste mandskab. Først og fremmest var det 
kastningen, der svigtede. Hverken Erik Niel
sen eller Otto Gade nåede tidligere effektivitet. 
Dog imponerede Otto Gade ved at erobre 8 
Aa.B. gærder for blot 44 points, men overfor 
de svagere hold var der overraskende tit "ud
solgt". At Otto Gades aflevering stadig er su
spekt, er en ganske anden sag, som vi her skal 
lade ligge. Heller ikke gærdespillet havde dog 
den påkrævede stabilitet. Erik Nielsen og Otto 
Gade var også på dette felt langt under daglig 
vande, mens Kjeld Lyngsøe fik sit virkelige 
gennembrud i en række værdifulde innings, 
og han var særdeles uheldig med ikke at finde 
plads på testholdet. Også Erik Hansen kan se 
tilbage på sæsonen i tilfredshed - flere store 
scores gav løfter om en sund og hurtig udvik
ling -, mens holdets øvrige spillere ikke ud
mærkede sig. 

Manglende klasse hos Frem 

Ubetinget svagest i 1. division stod Frem, og 
denne gang kunne nedrykningen ikke afven
des. Såvel i gærdespil som i kastning stod det 
skralt til, men det hjalp naturligvis heller 
ikke på slagkraften, at de tre bedste batsmen, 
Leif Sørensen, Flemming Hermann og Jørgen 
Plouffmann, i den overvejende del af kam
pene stod udenfor. I gærdespillet nåede kun 
fire spillere over 10 i "snit" med Knud Timms 
12,69 som topnotering, mens Olaf Berthelsens 
average på 16,46 stod som angrebets bedste, 
og Olaf Berthelsen var da også den eneste af 
Frems kastere, der kunne være en trussel for 
bedre gærdespillere. Havde han ikke tegnet 
sig for 10 gærder for 39 points på Hjørrings 
græspitch, havde iøvrigt også hans average 
været såre beskeden. Mest bemærkelsesvær
digt var det, at fremmerne for tredie år i træk 
var i stand til at besejre Hjørring. 

Thomas Provis & Co. imod bedre tider 

På en ny enestående all-round-indsats af 
Thomas Provis lykkedes det for A.B. at gen
vinde pladsen i 1. division. Kampen imod ar
vefjenderne, K.B., var hård, og overbevist om, 
at det var det stærkeste hold, der vandt op
rykning, er man ingenlunde. Men det er glæ-

Vinder af 2. division øst: AB 

Siddende fra venstre: Lars Persson, Sven Frederiksen, Th. Pro vis, 

Erling Froulund og Dennis Råhave. Stående fra venstre: Finn 

Villumsen, Carsten Bronee, Erik Bach, Vagn Ludvigsen, Niels 

Mortensen, Jan Ribe/, Sleffen Hansen og Stefan Hoffmann. 

deligt, at det er et ungt hold ined udviklings
muligheder, der nu kommer op til erstatning 
for Frem. Gærdespillet viste en overraskende 
fremgang - selv modstanden taget i betragt
ning. Hele 12 spillere nåede over 13,50 i gen
nemsnit, og ikke færre end halvdelen af disse 
passerede et så imponerende "snit" som 28,00. 
Man var på forhånd klar over, at Steffen Han
sen og Stefan Hoffmann havde gode evner og 
stod umiddelbart foran et gennembrud, men 
helt sensationel fremgang viste Finn Willum
sen, Erling Froulund samt Dennis Råhave. 
Det er bemærkelsesværdigt hurtigt, at studen
terne er kommet over tabet af en række store 
batsmen, og det er sansynligt, at der også i 1.

division vil ligge mange points til den nuvæ
rende unge gærdeside. Er generationsskiftet 
heldigt gennemført, hvad gærdespillet angår, 
så har man langt igen, før tidligere impone
rende kastestyrke er genoprettet, og det bliver 
vanskeligt for den nuværende "snævre" kaste
side at hævde sig på det højere niveau. Ganske 
vist har man stadig en Thomas Provis i fuldt 
vigør, men det er næppe nok til at konsolidere 
1. divisionstilværelsen. Der er ufatteligt langt
mellem kastetalenterne i A.B., og i Nørre alle
formelig sukker man efter afløserne for Carl
Larsen, Per Martens og Louis. Bronee.

K.B.s uheldige dag 

Det var egentlig ikke så lidt af en overras
kelse, at det ikke lykkedes for K.B. at vinde 
avancement til 1. division. Med Bjarne Lund 
Petersen og Erling Krogh Andersen ( i de sid
ste kampe) til disposition havde K.B.'erne på 
papiret klart 2. divisions bedste mandskab, 
men den lidt uheldige dag hos A.B. kostede 
oprykningen. Kan imidlertid det nuværende 
mandskab holdes intakt, vil kun den helt store 
udtur kunne hindre oprykning til næste år. 
Bjarne Lund og Erling Krogh - to af dansk 
crickets største talenter gennem tiderne � 
viste på all-_round-basis smukke præstationer,
m_en heller _1�ke K.B.s garvede trekløver Eigil
Nielsen, \,Villiam Dorset og Karl Morild svig-
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tede og var som oftest helt i top. Men udover 
disse topcricketers råder klubben over stabile 
spillere som Henning Lystrup, Poul W. Jen
sen, Preben Hansen m. fl. og besidder - ret 
beset - med en fyldig gærdeside og et vari
eret kasteangreb klart 1. divisionsklasse. 

Køge nærmer sig atter 1. division 

En klasse under disse to giganter lå Køge, 
Slagelse og Nyk. F. De største muligheder sy
nes der at ligge i Køge, som med årene må 
have en reel chance for at komme i 1. division 
påny. De to unge all-rounders Ebbe Hansen og 
Bent Kock havde mest at gøre med sukces
serne på såvel kaste- som gærdeside, men flere 
andre ydede en god indsats - især Niels Jen
sen, genopstandne Ole Larsen og lidt over
raskende Kjeld Nielsen. Hos Slagelse var det 
veteranerne Erik Sørensen og Preben Chri
stensen, der bar de tungeste byrder - i kast
ning som i gærdespil. Stortalentet Leif Søren
sen viste sig desværre ikke på pitchen, men 
man har en fuldgod erstatning klar i den unge 
all-rounder Leif Petersen, der endnu har juni
oralder. Indenfor et kortere åremål vil man 
givetvis høre godt nyt om Leif Petersen. Også 
i Nyk. F. dominerede den gamle garde, og 
beklageligvis synes ungdommens kvaliteter 
ikke at kunne skabe en ny stortid for den 
hæderkronede klub. Harry Erichsen formåede 
i sin 30. sæson på Nyk. F.s bedste hold at 
score over 300 points, og han var sammen 
med Henning Nielsen og Jørgen Hansen gær
deholdets rygrad. Kastningens effektivitet syn
tes derimod stærkt på retur, og selv ikke Hen
ning Nielsen kunne give modstanderne sær
lige problemer. 

Svage bundhold i østkredsen 

Resten af holdene i 2. divisions østkreds 
havde slet ikke divisionsklasse - målt over 
divisionsstyrken siden forbundets start. Bedst 
klarede Ringsted og Glostrup sig. Hos først
nævnte havde Helmer, Henning og Helge Han
sen som sædvanlig en vægtig andel i de få 
sukcesser; dog viste både Carsten Stoustrup 
og Preben Hansen gærdemæssig fremgang. 
Thor Jensen var påny den store mand hos 
Glostrup og passerede atter de 300 points 
(347 pts., gnst. 31,55). Stoute Knud Jørgensen 
gav dog sidst på sæsonen - især imod K.B. -
prøver på sine uomtvistelige gærdekvaliteter. 
I kastningen var der intet at være stolt over, 
og kun Jørgen Nordkamp opvartede med en 
akceptabel average. Ballerup dokumenterede 
indtrykket af manglende klasse og bredde. 
Især var kastningen lidet effektiv. Den tidli
gere Kerteminde-spiller Aage Jørgensen var 
en kærkommen forstærkning, og overraskende 
sejre over garvede 2. divisionshold som Næst
ved og Roskilde baseredes i det væsentlige på 
hans all-round-udfoldelser. 

Chokerende var tilbagegangen hos Roskilde 

og Næstved. Selvom den indbyrdes kamp slut
tede uden afgørelse, bliver det Roskilde, der 
på flest halvlegsnederlag må gå den tunge 
gang ned i den lidet spændende mellemrække. 
Det så iøvrigt ud til den helt store katastrofe 
for Roskilde, da man midt på sæsonen havde 
vanskeligheder med blot at stille fuldt hold. 
Situationen blev dog stabiliseret, omend ned
rykningen ikke kunne undgåes. Kastningen 
var katastrofalt dårlig - kun een gang blev 
modstanderne taget for under 155 points -, 
mens der i gærdespillet var enkelte lyspunkter 
i Jørgen Petersen og Bent Johansen. Sidst
nævnte tog beklageligvis kun del i to kampe, 
men kunne registrere et så imponerende gen
nemsnit som 63,00. I Næstved kunne man slet 
ikke komme over tabet af gærdesidens krum
tap Benny Pedersen, og hverken gærdespil 
eller kastning hævede sig over det ordinære. 
Bedst gjorde Kjeld Grandahl sig, men også 
han tabte efterhånden modet. 

De unges triumf hos Silkeborg 

I 2. divisions vestkreds løb det unge Silke
borg-hold hurtigt Århus' oprykningsdrømme 
over ende. Midtjyderne var sæsonens ubetin
get største og glædeligste overraskelse. Holdet 
åbenbarede en ganske akceptabel bredde i så
vel kastning som gærdespil, men om de for
håndenværende kvaliteter vil slå til i den 
langt hårdere konkurrence i 1. division, er et 
spørgsmål, som kun tiden kan give svar på. 
Den største cadeau må gives den særdeles lo
vende trio, Azhar Ali, Gunnar Rasmussen og 
Poul Rasmussen, på hvis indsats oprykningen 
realiseredes. Både Azhar Ali og Gunnar Ras
mussen scorede mere end 450 points, mens 
Azhar Ali og Poul Rasmussen begge erobrede 
mere end 40 gærder. Men foruden disse top
figurer er der en buket af unge talenter, som 
kan blive den helt store gevinst for holdet. 
Her tænkes ikke mindst på Poul Transbøl og 
Kjeld Rasmussen. Det største handicap for 
silkeborgenserne i debutsæsonen i 1. division 
bliver utvivlsomt den manglende rutine og er-
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faring fra kampe på 1. klasses plan. Kan man 
komme helskindet igennem den første svære 
sæson i de højere luftlag, skulle alle betingel
ser for en lukrativ fremtid være til stede. Svæ
rest bliver det jo nok for kasterne, mens der 
er en solid bund i gærdesiden - en bredde, 
der i år har resulteret i hele fire innings over 
200 points. 

Jørgen Morild viste sin klasse 

Hos Århus lagde man derimod skuffelse 
på skuffelse. Man havde fra sæsonstarten an
set århusianerne for sikre på avancement, 
men helt sensationelle nederlag til Holstebro 
og Skanderborg II pegede tydeligt på svag
hederne, og man genvandt heller ikke i denne 
omgang den i 1962 tabte plads i 1. division. 
Især svigtede kastningen på afgørende tids
punkter, men stort set var det måske nok så 
meget den hellige ildhu, der led af kedelige 
brist. Veteraner som Jørgen Morild, Børge Lo
ren tzen, Knud Erik Jensen samt i glimt Erik 
Madsen gjorde deres skyldighed, mens det -
bedrøveligt nok - i første række var ungdom
men, der ikke kunne leve op til forventnin
gerne. Bortset fra derouten mod Skanderborg 
II i en innings på 30 points, var gærdespillet 
ganske solidt med Jørgen Morild og Børge 
Lorentzen som standhaftige ankermænd. Især 
viste Jørgen Morild sin klasse i en række store 
og sunde innings med klimaks i Silkeborg
kampens brillante century på 135 not out. 
Blandt kasterne var John Hansen den eneste, 
der aftvang større respekt hos modstanderne, 
men heller ikke han kunne kaste op til fjor
årets imponerende average. 

Holstebro i glædelig fremgang 

Trediepladsen i 2. divisions vestlige sektor 
deltes af Holstebro og Kerteminde. Først
nævnte vandt noget overraskende den indbyr
des kamp, men viste også i sejrene over Århus 
og Fredericia, at der er grøde i spillet i "Jyl
lands hjerte", De mange og store stjerner er 
der måske ikke på holdet, men en gennemgri
bende soliditet og et godt kammeratskab er 
ikke mindre vægtige aktiver. Holdets first 
string var den sympatiske John Jespersen, 
hvis all-round-styrke var signifikant voksende. 
Han stod for årets største century - 154 not 
out imod Grenå -, præsterede divisionens 
hurtigste halve century, scorede 447 points 
og tog 42 gærder. 

Hos Kerteminde var sæsonstarten yderst 
lovende og oprykning syntes indenfor række
vidde, men sukcessen kunne ikke følges op, og 
man faldt ned på vanligt stade. Men ingen 
tvivl om, at der med tiden vil høres godt nyt 
fra Amandas by. Man har fat i den rigtige 
ende, og driftige ledere har fået god gang i 
ungdomsarbejdet efter nogle års stilstand. 
Som hos Holstebro var soliditet og homogeni-

tet ikke de mindst fremtrædende momenter. 
Hele 10 spillere nåede over 10 i "snit" i gærde
spillet, og heller ikke kastningen viste påfal
dende mangler, men svigtende held og rutine 
og måske også klasse gjorde udslaget i de be
tydende øjeblikke. Imidlertid gør de øvrige 2. 
divisionshold klogt i ikke at underkende fyn
boernes muligheder på længere sigt. 

Jævnbyrdigheden større i vest 

Også divisionens femteplads deles af to hold 
i skøn forening - B. 1913 og Fredericia-, og 
jævnbyrdigheden i kredsen understreges af, 
at disse to klubber nåede nøjagtigt samme 
pointtal som Holstebro og Kerteminde, selv 
om de fik mindre ud af de indbyrdes kampe 
de fire hold imellem. Fredericia besejrede 
B. 1913, men tabte både til Holstebro og Ker
teminde, og holdet var som nedrykker fra 1.
division en skuffelse. Alligevel havde man en
besynderlig fornemmelse af, at Fredericia var
bedre, end resultaterne indicerede. Bedst gik
det ved gærdet, hvor kvartetten Peter Øster
gård, Bent Fisker, Sv. E. Jensen og Curt Ras
mussen, der desværre ikke medvirkede i alle
kampe, holdt Fredericias traditionelle gode
gærdestandard, men i kastningen brændte det
for ofte på. Imidlertid kan Fredericia med en
talentfuld og frodig ungdomsafdeling se frem
tiden optimistisk i møde, og ikke mindst glæ
deligt er det, at der blandt de yngre årgange
findes reelle muligheder for kvalificeret til
gang til den betrængte kasteside.

Hos B. 1913 var det som så ofte før Leo 
Clasen og Poul Offersen, der tegnede holdet 
og stod bag sejrene. På disse to giganters skul
dre lå det gærdemæssige ansvar, og de stillede 
krav honoreredes med vanlig akkuratesse. 
Dog gjorde andre batsmen momentvis deres 
skyldighed, f. eks. Kaj Hansen, Bent Dams
gård og Preben Mouritzen, mens kastningen 
trods Harry Egstrøms come-back ikke kunne 
imponere nogen. 

Alt i alt må topholdene i østkredsen antages 
at ligge ikke uvæsentlig over vestkredsens 
bedste mandskaber i kvalitet. Til gengæld var 
forskellen på holdene ikke så påfaldende i vest 
som i øst, og flere af vestkredsens bundhold 
viste imod højere placerede klubber habil 
styrke. Skanderborg II overraskede således i 
sin første sæson i 2. division med helt uven
tede gevinster imod de tidligere 1. divisions
hold Århus og Fredericia, og de mange junio
res på holdet drog tilsyneladende fuld nytte af 
divisionsatmosfæren, idet de sidst på året på 
juniorholdet var stærkt medvirkende til op
sigtsvækkende sejre over favoritterne til ju
niormesterskabet, Chang og Svanholm, hvor
ved Skanderborgs første danmarksmesterskab 
blev en realitet. Med tiden må flere af disse 
unge cricketers kunne blive værdifulde akti
ver for Skanderborgs 1. divisionshold. Esbjerg 
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var som Århus og Fredericia en betydelig 
skuffelse, og det er tragisk, at en klub med så 
rige traditioner og et tidligere så vægtigt ung
domsmateriale, nu fører en hensygnende til
værelse. Mange spillere var i aktivitet på Vest
jydens divisionshold - mellemrækkeholdet 
måtte trækkes -, men selvtilliden var som 
blæst væk. Måske var træningstilstanden ej 
heller den bedste, og det er svært at håbe, at 
man atter får hold på de mange talentfulde 
spillere og gang i ungdomsafdelingen. 

Også Nyk. M. II anvendte et utal af spillere, 
men man holdt skuden flydende igennem en
keltstående, store kastepræstationer af Knud 
Petersen, Bent 0. Andersen og Tommy Jen
sen. Heiler ikke bundholdet Grenå kunne sige 
sig fri for at skuffe lidt. Johs. Knakkergård 
ydede den sædvanlige kæmpeindsats i gærde
spil som i kastning, men holdets øvrige spil
lere havde svært ved at holde standarden. 
Grenå undgik dog med Nyk. M. I's degrada-

tion fra 1. division nedrykning til mellemræk
ken - en nedrykning, der nu »overtages« af 
Nyk. M. Il, da ingen klub som bekendt må 
have to hold i samme division. 

Sorø og Aa.B. Il i 2. division 

I østkredsen bliver Roskilde erstattet af 
Sorø, der havde sine støtter i brødrene Ole og 
Ib Hiickelkamp samt Jørgen Sarøe. Holdet er 
ungt, men bredden og talentet står næppe helt 
mål med ildhuen, og de unge Sorø-spillere går 
sikkert en svær tid i møde i 2. division. Efter 
en gedigen holdindsats bliver Aa.B. II Nyk. M. 
U's afløser i 2. divisions vestsektor. De unge 
Aa.B.-ere, der har stået noget i skyggen af-ko
ryfæerne på mesterholdet, noterede ligesom 
disse lutter sejre - sejre, som væsentligt skyl
des eminent kastning af Sv. Aa. Jeppesen og 
Niels J. Andersen. Måske er der kastemæssig 
forstærkning at hente her for 1. divisionshol
det? 

Tabel 1. 

I
Egen 

Itotalscore lror gærder! gennemsnit 

1. divsion.

Aa.B. ....................................... 1564 
B. 1909 .................................... 1468 
Horsens . .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. . ... .. . .. . . 1369 
Chang ..................................... 1197 
Hjørring .............. ......... .......... 1149 
Soraner .. .. . . . . .. . . . . . .. . . . .. . .. . . . . .. . . . . . 1245 
Svanholm .. ............................... 1205 
Skanderborg . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . .. . .. . . 1181 
Nyk. M. .................................... 1321 
Frem ....................................... 1102 

I alt 1. division 

2. division øst.

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

12801 

1831 
1897 
1685 
1712 
1411 
1179 
1355 
1726 
1407 
1144 

I alt 2. division ø . ... 1534 7 

2. division vest.

Silkeborg . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . . .. . 1760
Århus ..................................... 1689 
B. 1913 .......... ...................... .... 1602 
Kerteminde . . . .. .. .. .. .. .... .. .... .. ... . . 1440 
Holstebro ................................. 1547 
Fredericia .. .. .. . . .. .. .. .. ....... .. . . . .. ... 1366 
Esbjerg .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. ... .. .. . . . .. .. 1495 
Grenå ....................................... 1295 
Nyk. M. II .. .................... ...... ..... 1361 
Skanderborg II .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1521 

I alt 2. division v . ... 15076 

Samtlige divisioner ... 43224 

62 
78 
78 
80 

106 
76 
96 

109 
111 
119 

915 

75 
75 
96 

107 
104 
109 
117 
154 
142 
143 

1122 

75 
87 
91 

104 
114 
91 

129 
113 
140 
141 

1085 

3122 

25,23 
18,82 
17,55 
14,41 
10,84 
16,38 
12,55 
10,83 
11,90 
9,26 

13,99 

24,41 
25,29 
17,55 
16,00 
13,57 
10,82 
11,58 
11,21 
9,91 
8,00 

13,68 

23,47 
19,41 
17,60 
13,85 
13,57 
15,00 
11,59 
11,46 
9,72 

10,79 

13,89 

13,85 

Modstanderens

I Difference 
totalscore lror gærclerl gennemsnit 

1131 
1119 
1395 
999 

1201 
1267 
1482 
1263 
1354 
1590 

12801 

1178 
1248 
1437 
1347 
1719 
1380 
1530 
1655 
2015 
1838 

15347 

1298 
1540 
1591 
1226 
1377 
1557 
1753 
1600 
1555 
1579 

15076 

43224 

143 
86 
96 
78 

107 
75 
89 
83 
80 
77 

915 

169 
149 
126 
116 
116 
97 

102 
82 
84 
81 

1122 

130 
131 
101 
102 
98 
94 

126 
100 
105 
98 

1085 

3122 

7,91 
13,01 
14,53 
12,65 
11,22 
16,89 
16,65 
15,22 
16,93 
20,65 

13,'99 

6,97 
8,38 

11,40 
11,61 
14,82 
14,23 
15,00 
20,18 
23,99 
22,69 

13,68 

9,98 
11,76 
15,75 
12,02 
14,05 
16,56 
13,91 
16,00 
14,81 
16,11 

13,89 

13,85 

+17,32
+ 5,81
+ 3,02
+ 1,76
+ 0,38
+ 0,51
+ 4,10
+ 4,39
+ 5,03
+11,39

+17,44
+ 16,91
+ 6,15
+ 4,39
+ 1,25
+ 3,41
+ 3,42
+ 8,97
+14,08
+14,69

+13,49
+ 7,65
+ 1,85
+ 1,83
+ 0,48
+ 1,56
+ 2,32
+ 4,54
+ 5,09
+ 5,32
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Bliver den landsomfattende 2. division 

en realitet? 

Endnu har forbundet ikke definitivt taget 
stilling til, om den nugældende turnerings
struktur skal bevares. En udvidelse af 1. divi
sion, som det fra enkelte sider er foreslået, vil 
næppe være nogen god ide - med mindre ud
videlsen går i retning af længere spilletid 
(helst todages-kampe) og ikke imod flere 
hold. Derimod tyder alt på, at en landsomfat
tende 2. division - således som den blev skit
seret på sidste års repræsentantskabsmøde -
vil blive forsøgt gennemført fra næste sæson 
at regne. Og trods de øgede transportudgifter 
bør også de implicerede klubber hilse en så
dan nyordning med tilfredshed. Man vil igen
nem konkurrencen med jævnbyrdige hold 
opnå større spillemæssig tilfredsstillelse med 
en deraf følgende mulig- og sandsynlighed for 
større tilslutning og interesse blandt de aktive. 
Fremgang i kvalitet som i kvantitet må stå 
som en essentiel part af forbundets målsæt-

ning, og basis herfor må først og fremmest 
skabes via udvidet spilletid i 1. division ( to
dages-kampe), en landsomfattende 2. division 
og eventuel en genoptagelse af de tidligere så 
succesfulde landsdelskampe over to dage. Den 
nye landsomfattende 2. division vil formentlig 
kunne påregne deltagelse af følgende hold: 

1. division

Aa.B ............................... 
Chang ···························· 
B. 1909 ···························
Horsens · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Soraner ........................... 
Hjørring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skanderborg . . .................. 
Svanholm · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Nyk. M. ........................... 
Frem ······························ 

I alt 1. div .... 

2. division øst

A.B. .............................. 
K.B. . .............................. 
Slagelse .......................... 
Køge .............................. 
Nyk. F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . ..
Ringsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....

Glostrup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

Ballerup .......................... 
Næstved .......................... 
Roskilde .......................... 

I alt 2. div. øst ... 

2. division vest

Silkeborg ........................ 
Arhus .............................. 
Holstebro . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .

Kerteminde ..................... 
B. 1913 ··························· 
Fredericia ........................ 
Skanderborg II ................. 
Esbjerg ........................... 
Nyk. M. II ....................... 
Grenå · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

I alt 2. div. vest ... 

Samtlige divisioner ... 

mod
tagne 
bolde 

2623 
2839 
2953 
2522 
2332 
2762 
2619 
2669 
3072 
2838 

27229 

2720 
2731 
2569 
2674 
2928 
2319 
2914 
3570 
2786 
3106 

28317 

3168 
2688 
2932 
3348 
3602 
3201 
3403 
2527 
3375 
2452 

30696 

86242 

Nyk. M., Frem, K.B., Slagelse, Køge, Århus, 

Holstebro, Kerteminde, mens de to sidste del
tagere bliver at udfinde blandt Fredericia, B. 

1913 og Nyk. F. Denne strukturændring vil 
desuden have den iøjnespringende fordel, at 
der vil kunne etableres to interessante 3. divi
sioner til afløsning af de mere motionspræ
gede mellemrækker. I den vestlige sektor vil 
optræde hold som Esbjerg, Herning, Grenå, 
Varde, Kolding, Skanderborg Il, Nyk. M. II, 
Aa.B. II, B. 1909 II og eventuelt B. 1913 eller 
Fredericia, mens kombattanterne i østkredsen 
må blive hold som Ringsted, Glostrup, Balle
rup, Næstved, Roskilde, Sorø, Soraner Il, Frem 
II, forhåbentlig Kalundborg og event. Nyk. F. 

Tabel 2. 

Scoringshastighed m. v. Kasteeffektivitet m. v. 

I I I pts. pr. Ipoints gærder 100 
bolde 

1564 62 59,63 

1197 80 42,17 

1468 78 49,71 

1369 78 54,28 

1245 76 53,39 

1149 106 41,60 
1181 109 45,09 
1205 96 45,22 
1321 111 43,00 
1102 119 38,83 

12801 915 47,01 

1831 75 67,32 
1897 75 67,46 

1685 96 65,59 
1712 107 64,02 
1411 104 48,19 
1179 109 50,84 
1355 117 46,50 
1726 154 48,35 
1144 143 41,06 
1407 142 45,30 

15347 1122 54,20 

1760 75 55,56 
1689 87 62,83 
1547 114 52,76 
1440 104 43,01 
1602 91 44,48 
1366 91 42,67 
1521 141 44,69 
1495 129 59,16 
1361 140 40,33 
1295 113 52,81 

15076 1085 49,11 

43224 3122 50,12 

bolde 
pr. 

gærde 

42,31 
35,49 
37,86 
32,33 
30,68 
26,06 
24,03 
27,80 
27,68 
23,85 

29,76 

36,27 
36,41 
26,97 
24,99 
28,15 
21,28 
24,91 
23,18 
19,48 
21,87 

25,24 

42,24 
30,90 
25,72 
32,19 
39,58 
35,18 
24,13 
19,59 
23,94 
21,70 

28,29 

27,62 

kastede I Ibolde gærder 

3045 143 
2255 79 
2510 86 
2961 96 
2519 75 
2640 107 
2560 83 
2916 89 
3168 80 
2655 77 

27229 915 

2958 169 
2801 149 
3018 126 
2986 116 
3233 116 
2886 97 
2703 102 
2267 82 
2863 81 
2602 84 

28317 1122 

2773 130 
3355 131 
2665 98 
3029 102 
3081 101 
3025 94 
2966 98 
3697 126 
3189 105 
2916 100 

30696 1085 

86242 3122 

points 

1131 
999 

1119 
1395 
1267 
1201 
1263 
1482 
1354 
1590 

12801 

1178 
1248 
1437 
1347 
1719 
1380 
1530 
1655 
1838 
2015 

15347 

1298 
1540 
1377 
1226 
1591 
1557 
1579 
1753 
1555 
1600 

15076 

43224 

I gærder Ipr. 100 
bolde 

4,70 
3,50 
3,43 
3,24 
2,98 
4,05 
3,24 
3,05 
2,53 
2,90 

3,36 

5,71 
5,32 
4,17 
3,89 
3,59 
3,36 
3,77 
3,61 
2,83 
3,23 

3,96 

4,69 
3,90 
3,68 
3,37 
3,28 
3,11 
3,30 
3,41 
3,29 
3,43 

3,53 

3,62 

pts. pr. 
100 

bolde 

37,14 
44,30 
44,58 
47,11 
50,30 
45,49 
49,34 
51,17 
42,74 
59,89 

47,01 

39,82 
44,56 
47,60 
45,11 
53,17 
47,82 
56,60 
73,00 
64,20 
77,44 

54,20 

46,79 
45,90 
51,67 
40,47 
51,64 
51,47 
53,24 
47,42 
48,76 
54,87 

49,11 

50,12 
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Bred gærdemæssig tilbagegang 

Den traditionelle oversigt over divisions
klubbernes indsats (tabel 1) underbygger blot
ovennævnte betragtninger, og den skal kun
kortelig kommenteres. I samtlige divisioner
scoredes 43.224 points for 3.122 gærdefald,
hvilket vil sige, at der noteredes 13,85 points
pr. gærdefald. I 1963 faldt kun 2.812 gærder
for 39.133 points med et gennemsnit på 13,92
points. Tilbagegangen var således nominelt af
beskedent omfang, men reelt tegnede situatio
nen noget mørkere. Objektivt set var kaste
styrken i divisionerne klart vigende, idet til
gangen af nye kvalitetskastere var minimal,
og kun de færreste af de gamle, prøvede kræf
ter kunne holde standarden. Dette indicerer
en betydelig tilbagegang i gærdespillet -
en tilbagegang, der kan henføres til både top
og bredde.

Udviklingen i 1. division, der står som den
mest pålidelige fællesnævner for vort spille
niveau, viser klart situationens alvor. Der sco
redes i vor fornemste række 12.801 points for
915 gærder imod fjorårets 14.120 for 978, hvil
ket igen vil sige, at averagen viste en alvorlig
forringelse på 0,45 points pr. gærde - fra
14,44 til 13,99. Da nedgangen i kastestyrke og
-effektivitet ikke mindst har vist sig i 1. divi
sion, vil det sige, at vore elitegærdespillere har
været i rask tilbagegang, der reelt er langt
større end de nævnte 0.45 points pr. gærde.

Som i fjor præsterede Aa.B. det bedste gen
nemsnit såvel i gærdespillet (25,23) som i
kastningen ( 7,91), selv om man i begge discip
liner måtte notere en mindre nedgang fra
1963, hvor tallene var respektive 25,25 og 6, 7 5.
Aa.B.s kastemæssige suverænitet kan ikke be
strides, men man føler sig ingenlunde overbe
vist om, at aalborgenserne besidder 1. divi
sions bedste gærdeside. Man havde jo blot den
uomtvistelige fordel ikke at møde Henrik Mor
tensen/Carsten Morild, ligesom man heller
ikke blev udsat for Hjørrings berygtede græs
pitch. Under alle forhold synes gærdespillet i
B. 1909, Horsens og Soranerne fuldt på højde
med Aa.B.s

Græs pitchens ind{ [ydelse 

B. 1909 havde en tydelig gærdemæssig frem
gang - ikke mindst i bredden - og var Aa.B.
nærmest, tæt fulgt af Horsens. I kastningen lå
Hjørring på andenpladsen uden dog reelt at
besidde større effektivitet end de næstfølgende
klubber, Chang, B. 1909 og Horsens. Vendel
boernes kastere havde imidlertid i fire hjem
mekampe en ubetalelig fordel af græspitchen,
der tydeligt - og misvisende - decimerede
averagerne til skade på gærdespillerne og til
gavn for kasterne og forrykkede relationerne
for de berørte klubber, således at en rangering
på grundlag af tallene i tabel 1 må tages med
alle forbehold. Tilbagegang på all-round-basis

regi�treres for Soranerne, Nyk. M. og Frem,
og sidstnævnte stod svagest på alle felter.

. Østkredsen i 2. division viser en klar uddyb
mng af styrkeforskellen mellem holdene i top
og bund, mens den modsatte tendens har væ
ret fremherskende i vest. Som i 1. division var
der i 2. division øst tale om en udtalt nedgana . d 

o
i �ær estandarden - en nedgang, hvortil ikke
mmdst Næstved og Roskilde har bidraget.
A.B. og K.B. har skilt sig ud fra de øvrige, og
efter nogle års stagnation ser begge ud til
at have generhvervet konkurrenceevnen. A.B.
var med en Thomas Provis i uangribelig form
bedst i kastningen ( 6,97), mens K.B. stod
stærkest i gærdes pillet ( 25,29). En kastemæs
sig fremgang på 3,96 points pr. erobret gærde
i forhold til i fjor hjalp studenterne godt på
vej til oprykningen.

I modsætning til de to andre divisioner for
bedredes gærdegennemsnittet i 2. division vest
- fra 12,85 til 13,89 -, og bag dette faktum
ligger dels en reel forbedring af gærdestyrken
- ikke mindst i bredden og hos en række
unge talenter -, dels den omstændighed at
svage Hjørring II forlod rækken med udgan
gen af 1963. Oprykkerne fra Silkeborg viste
bred fremgang, og også Holstebro stod for en
stor og overraskende forbedring. Derimod var
Århus en fæl skuffelse, og spillerne fra Jyl
lands hovedstad kom slet ikke i nærheden af
fjorårets stolte resultater.

Scoringstempoet nedad i 1. division 

Tale for sig selv kan også tabel 2, som rum
mer scoringshastigheder og kasteeffektivitet.
I divisionerne som helhed udgjorde scorings
hastigheden i år 50,12 points pr. 100 bolde -
43.224 points på 86.242 bolde. Scoringen har i
relation til 1963 været en anelse livligere, men
den lille fremgang dækker over en stor forbe
dring i 2. divisionerne og en klar tilbagegang
i 1. division. Til gengæld holdt divisionsgær
derne ikke så længe i år, hvor bestandigheden
pr. gærde var 27,6 bolde imod 28,5 i fjor.

1. division kunne som nævnt opvise en sco
ringshastighed betydeligt under fjorårets --
47,01 points pr. 100 bolde imod 48,16 i fjor.
Aa.B. øgede sit scoringstempo fra 53,67 til
59,63, mens der for næsten alle de øvrige hold
var tale om langsommeligere scoring. Sidste
sæsons hurtigst scorende mandskab Horsens
detroniseredes af Aa.B. og gik tilbag� fra 56,96
t�l 54,28. 1. divisions bestandigste gærder var
ligeledes at finde i Aa.B., hvis batsmen gen
nemsnitlig holdt sig ved gærdet 42,3 bolde -
dog en tilbagegang fra 1963's imponerende
4 7 ,0 bolde. Den absolut største scoringshastig
hed blan?t divisionsholdene kunne K.B. og
A.�. opvise med respektive 67,46 og 67,32
pomts pr. 100 bolde, men til gengæld havde de
k�benhavnske gærder ikke de jyskes bestan
dighed. Også Slagelse, Køge og Århus scorede
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mere en 60 points pr. 100 bolde, mens Frem 
med 38,83 var det eneste mandskab, der ikke 
nåede over 40 points pr. 100 bolde. Hvad be
standigheden angår, var Silkeborg det eneste 
hold, der kunne måle sig med Aa.B. - med 
42,2 bolde pr. gærdefald. På dette område var 
de tidligere så stærke Næstved og Esbjerg helt 
i bund med kun 19,5 og 19,6 bolde pr. tabt 
gærde. 

Henrik· Mortensen Carsten Morild effektivest 
og billigst 

Vender vi os til kasteeffektiviteten, noteres 
en lille fremgang fra i fjor - fra 3,51 til 3,62 
gærdefald pr. 100 bolde. I 1. division ligger 
Aa.B. atter på en overlegen førsteplads med 
4,70 erobrede gærder pr. 100 bolde. Nærmest 
kommer Hjørrings »græspitchbetvingere« med 
4,05. Naturligvis er der i 2. divisionerne, hvor 
halerne på gærdeholdene er længst, lokalt no
teret større effektivitet med A.B.s 5,71 gærder 
pr. 100 bolde som topnotering. 

Endelig skal det nævnes, at Henrik Morten
ten & Co. var divisionernes ubetinget, billigst 
kastende angreb, idet modstanderne kunne 
score 37,14 points pr. 100 bolde. Også A.B. 
holdt omkostningerne under 40, mens der hos 
Roskilde (77,44) og Ballerup (73,00) ikke kan 
være mange lystelige mindre om kastemæssig 
stordåd. 

B. 1909 blev første pokalvinder

Den første landspokalturnering i forbun
dets historie blev ingen ubetinget succes -
dels fordi for mange klubber havde afstået 
fra deltagelse, dels fordi spilledatoerne ikke 
var fastsat fra starten. Kunne disse mangler 
og fej I bringes i orden, må en tilbagevendende, 
interessant turnering kunne etableres. Som 
tidligere nævnt tegnede B. 1909 sig for den 
første aktie i pokalen. Det hjalp imidlertid 
09'erne godt på vej til triumfen, at Aa.B. og 
Chang ikke deltog, at Horsens gik svært svæk
ket til finalen, og at Nyk. M. reagerede på en 
uheldig lodtrækning ved at sende afbud til 
kvartfinalen. 

I alt bestod pokalturneringen af 19 kampe, 
hvori der på 7.068 bolde scoredes 4.109 points 
for 279 gærder. Gennemsnittet pr. gærdefald 
var således hele 14,73 points, men også sco
ringshastigheden og kasteeffektiviteten var 
tydeligt bedre end i danmarksturneringen med 
henholdsvis 58,13 points og 3,95 gærder pr. 
100 bolde. Og dermed havde pokalkampene jo 
honoreret hensigten: at skabe morsommere og 
livligere kampe. Horsens spillede flest kampe, 
nemlig fem, og var derfor også det mest sco
rende hold med 671 points. Svanholm tog del 
i fire kampe, mens pokalvinderne fra B. 1909 
kun var med i tre. Størst gærdesnit nåede A.B. 
med 31,93, B. 1909 med 27,86, Svanholm med 
26,90 og Horsens med 20,97, men modstan-

dernes styrke var dog særdeles varierende. I 
kastningen gjorde Nyk. M. med 8,60 point pr. 
erobret gærde kortest proces med modstan
derne, mens B. 1909's kastere viste en average 
på 11,90. Horsens havde 12,41 og Slagelse 
13,26, men heller ikke her kan tallene direkte 
sammenlignes. 

Den største halvleg var Svanholms 307 for 
8 imod Ballerup, og denne innings viste da 
også den højeste scoringshastighed - 1,28 
points pr. kastet bold. A.B.s 246 for 7 imod 
Slagelse var ikke meget ringere, og tempoet 
var så acceptabelt som 1,03 points pr. bold. 
Også Horsens havde imponerende innings -
ikke mindst 178 for 3 og 176 for 3 imod hen
holdsvis A.B. og Hjørring. Mindste innings 
noterede de to omegnsklubber Glostrup og 
Ballerup med respektive 36 imod Slagelse og 
47 imod Svanholm. Den korteste kamp var 
dysten imellem A.B. og Næstved. Den varede 
kun 260 bolde af de stipulerede 480, før Næst
veds nederlag var en kendsgerning. De største 
individuelle scores var Svanholms Ole Isaks
sons 76 imod Ballerup, Horsens' Jørn Højs 
73 imod Hjørring, Horsensveteranen Svend 
Eliasens sensationelle 71 imod A.B. og A.B.
eren Erling Froulunds 70 imod Slagelse. 
Hos kasterne er der - trods det begrænsede 
antal overs - registreret mange opsigtsvæk
kende analyser. Fremhæves skal Erik Søren
sen, Slagelse, med 6 for 3 imod Glostrup, Hart
mann Petersens 6 for 5 imod Silkeborg, Jørn 
Højs 6 for 20 imod Hjørring, Soranernes Hans 
Rasmusens 5 for et imod Køge samt Thomas 
Provis' 4 for nul imod Slagelse. .oth. 

Gamle årgange 

af "Cricket" 

Forbundet ligger med nogle ældre komplette 

årgange af »Cricket«, 

1963 

1962 

1961 

1960 

som kan købes for kr. 15,00 pr. årgang. 

Såfremt nogle mangler en årgang eller flere, 

kan disse rekvireres hos kassereren, Leo 

Clasen, »Bakkegården«, Slukefter, Korup, 

Fyn. 

En årgang af ))Cricket« kan måske bruges 

som julegave? 
Venlig hilsen 

Leo Clasen 
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RESULTATER 

2. division Øst : 
28. juni.
GLOSTRUP-ROSKILDE (turneringspoints 4-0). Glo
strup vandt med en halvleg og 17 points. ROSKILDE
51 og 118 (Helmer Hansen 45'', Jørgen Pedersen 42, J.
Nordkamp 6 for 21). GLOSTRUP 186 for 3 lukket 
(Thor Jensen 116'", J. Nordkamp 45). 

2. august. 
K.B.-SLAGELSE (turneringspoints 3-1). KB. vandt 
med 50 points efter 1. halvleg. SLAGELSE 69 (Bj. 
Lund Petersen 6 for 27) og 55 for 3 (F. Ulrich 28, Bj.
Lund Petersen 3 for 22). K.B. 119 (Hg. Lys trup 29*,
\Vm. Dorset 27, Preben Christensen 5 for 41).

16. august.
K.B.-GLOSTRUP (turneringspoints 3-1). K.B. vandt 
med 75 points efter 1. halvleg. K.B. 209 (Wm. Dorset
39*, Hg. Lystrup 39, Preben Michaelsen 29, Bj. Lund
Petersen 28, J. Nordkamp 4 for 32, Thor Jensen 3 for 
52). GLOSTRUP 134 (Knud Jørgensen 49, Knud P. Pe
tersen 26, Bj. Lund Petersen 3 for 59) og 55 for 8 (J. 
Schmidt 25, Bj. Lund Petersen 3 for 10, Karl Morild 3
for 14).

BALLERUP-KØGE (turneringspoints 0-4). Køge 
vandt med en halvleg, idet Ballerup forlod banen, in
den 2. halvleg var færdigspillet. BALLERUP 79 (Jør
gen Nielsen 5 for 6) og 56 for 6 (Ole Larsen 3 for 14). 
KØGE 172 (Ebbe Hansen 49, Aage Jørgensen 7 for 59). 

Mellemrækkerne: 
28. juni.
ESBJERG II-B. 1913 II (turneringspoints 3-1). Es
bjerg vandt med 178 points efter færdigspillet kamp.
ESBJERG II 94 (Erik Abrahamsen 39, Erik Jensen 5 
for 43) og 174 (Knud Hansen 102*, Frode Sørensen 37, 
T. Rix 4 for 35). B. 1913 II 56 (F. Rask 36, Frode Sø
rensen 7 for 22, Knud Hansen 3 for 34) og 34 (Frode
Sørensen 6 for 15, Knud Hansen 4 for 18).

2. august. 
ARH US II-HJØRRING Il. Tabt af Hjørring II.

30. august.
VARDE-KERTEMINDE Il. Tabt af Kerteminde Il.

Juniorrækkerne: 
13. juni.
SLAGELSE-SORØ I. (turneringspoints 1-3). Sorø
I vandt med 4 points efter 1. halvleg. SLAGELSE 84 
(Leif Petersen 40, J. Sarøe 5 for 26, K. Arnth 4 for 42)
og 83 (Per Nielsen 26, J. Sarøe 4 for 32, K. Arnth 3 
for 39). SORØ I 88 (J. Sarøe 48, Leif Petersen 6 for 
37, Per Petersen 4 for 43) og 66 for 6 (Leif Petersen
3 for 24). 

27. juni.
SORØ II-SLAGELSE. Tabt af Slagelse. 

12. juli.
GRENA-AA.B. (turneringspoints 1-3). Aa.B. vandt
med 32 points efter færdigspillet kamp. Aa.B. 68 (Gun
ner Hansen 6 for 23, Jørgen Knakkergård 3 for 36) og
47 for 7 lukket (Gunner Hansen 5 for 13). GRENA 39 
(P. Thorup 5 for 23, Niels E. Sørensen 4 for 11) og 44 
(P. Thorup 7 for 17). 

Afleveret til postvæsenet 12. november 1964. 

26. juli. 
HORSENS-KERTEMINDE (turneringspoints 4-0). 
Opført som Horsens II-Kerteminde II i bladets 6. nr. 

23. august. 
FREDERICIA-HORSENS. Fejlagtigt angivet som taht
af Horsens uden kamp i bladets nr. 7. Kampen blev
spillet den 30. august, og resultatet står i samme nr.
af bladet.

Drengerækkeme: 
7. juni. 
K.B.-RINGSTER (turneringspoints 4-0). K.B. vandt
med en halvleg o•g 21 points. RINGSTED 26 (Allan
Hansen 5 for 10, B. Burmeister 3 for 4) og 29 (B. Bur
meister 3 for 6). K.B. 76 (Jan Hansen 8 for 47).

14. juni.
V ARDE-ABENRA. Ikke spillet. 

21. juni.
ESBJERG-ABENRA. Tabt af Abenrå.

SKANDERBORG-AA.B. (turneringspoints 3-1). Skan
derborg vandt med 110 points efter 1. halvleg. SKAN
DERBORG 129 (J. KAMP 34, Bjarne Jensen 4 for 31, 
Torben Laursen 3 for 10). AA.B. 19 (Jørgen Madsen 6 
for 7, Sv. E. l'vladsen 3 for 9). 

Pokalkampe: 

5. juni.
B. 1913-B. 1909. B. 1909 vandt. B. 1913 66 (Kaj Han
sen 28, Ralf Andersen 4 for 12, Mgs. Uhrskov 3 for 11).
B. 1909 69 for O (P. Riis 39'", Egon Jensen 25*).

B. 1909-Nyk. M. Kvartfinale. B. 1909 vandt uden
kamp.

22. og 23. juli.
SVANHOLM-SORANER. Svanholm vandt med 4 gær
der. SORANER 155 (F. Pearson 40, Hans Rasmusen
28 •, Henrik Lam 3 for 23, Fl. Søegaard 3 for 26. SVAN
HOLM 159 for 6 (Finn Nistrup 54, 0. Isaksson 30, 
Hans Rasmusen 3 for 45).

6. september. 
A.B.-SLAGELSE. Kvartfinale. A.B. vandt med 246 for 
7 (E. Froulund 70, D. Råhave 50, Lars Person 30•,
Nils Mortensen 26 •). SLAGELSE 96 (F. Ulrich 39, Ths. 
Provis 4 for 0). 

SVANHOLM-B. 1909. Semifinale. B. 1909 vandt. B. 
1909 187 for 7 (P. Riis 67, K. Lyø 34, Suleman Khan 
31, F. Søegård 3 for 26). SVANHOLM 146 (H. Lam 46, 
F. Søegård 36*, Egon .Jensen 5 for 38, K. Lyø 3 for 16).

13. september.
A.B.-HORSENS. Semifinale. Horsens vandt med 44
points. A.B. 134 for 7 (E. Froulund 53, Carl V eng 33 •,
Anders Mose 2 for 26). HORSENS 178 for 3 (Svend
Eliasen 71, Jørn Høj 66). 

20. september. 
HORSENS-B. 1909. Finale. B. 1909 vandt. HORSENS 
133 for 9 (Ralf Andersen 4 for 22). B. 1909 134 for 7 
(Kjeld Larsen 40*, P. Riis 28, Erik Olesen 3 for 25).

\Vilh. Burmesters bogtrykkeri A/S • Aalborg 




