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Nathansens 
I 1923 indstiftedes overretssagfører J. L. Na-

thansens - tidligere formand for Dansk 

Idræts-Forbund - mindepokal, der vandrer 

mellem D.1.F.'s medlemmer, og som hvert år 

overrækkes på D.I.F.'s repræsentantskabs

møde. 

For 1965 var det Dansk Cricket-Forbund's 

tur til at bestemme, hvem der har gjort sig 

værdig til at modtage pokalen. 

Bestyrelsen besluttede eenstemmigt og 

med nedenstående motivering at indstille 

Leo Clasen til pokalen. 

Leo Clas en har i næsten 25 år uafbrudt 

været leder inden for cricket, idet han den 

31. maj 1940 indvalgtes i B. 1913's hoved

bestyrelse, og fra denne dato blev leder af 

klubbens cricketaf deling. Leo Cl asen sad i 

B. 1913's bestyrelse til 13. juni 1956 og vir

k.ede i en årrække som sekretær. 

Ved Dansk. Cricket-Forbund's start den 15. 

februar 1953 blev Leo Clasen valgt til kasse

rer, og han har siden da beklædt denne post. 

Igennem alle disse år har Leo Clasen med 

aldrig svigtende interesse udført et dygtigt, 

værdifuldt og uegennyttigt arbejde for dansk. 

cricket. 

Også Leo Clasens indsats som spiller bør 

nævnes. Han har været aktiv siden 1930, er 

mindepokal 
stadig den bærende kraft på B. 1913's første

hold og placerer sig hvert år blandt de f øren

de i gærdestatisfikk.en. 

Det skal endeligt bemærk.es, at Leo Clasen 

på grund af sit noble og gentleman-agtige 

væsen er en værdig repræsentant for cricket

s porten. 

Redaktørskifte 

Fra og med næste nr. overtager Ole Thomsen 

hvervet som redaktør af »Cricket«. 

Det er med den største glæde, jeg over

lader posten til Ole Thomsen, der igennem 

de senere år har været bladets flittigste med

arbejder. Der er for mig ingen tvivl om, at 

vi frem over kan forvente et livligt og ind

holdsrigt blad. 

Det er med den allerstørste lettelse, jeg 

afgiver hvervet, der - selvom det på mange 

måder har interesseret mig meget - dog har 

været en for stor byrde samtidig med for

mandshvervet. 

Idet jeg takker bladets medarbejdere for 

hjælpen og læserne for overbærenhed igen

nem årene, ønsker jeg Ole Thomsen held og 

lykke med fremtiden. 

Kurt Nielsen 
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Sådan er cricket 

En fortælling om fair play, som mange af 
vore unge spillere har godt af at høre om. 
Ikke noget med at vinde for enhver pris, det 
er måden, man vinder på. Jeg vil sige ligesom 
Don Bradman, Australiens store batsman, 
har skrevet i en bog om cricket: 0 n e o f 
u s m u s t w i n  ! På dette motto blev Don
Bradman en af historiens største spillere.

Dette er en fortælling fra en gammel en
gelsk cricketbog. 

Majoren fortæller 

Dersom jeg kunne skrive, sagde Major Rus
sel, da han stoppede sin pibe og som sædvan
lig samlede sine venner omkring sig i Caroa 
Tree Club'ens sludrehjørne, ville jeg forsøge 
at give mine unge landsmænd et indtryk af 
min barndomsven, Lord Thomas Grantley, 
der forsvandt sporløst i 1907 under et af de 
allieredes mislykkede flådeangreb på Darda
nellerne. Tom var nemlig indbegrebet af det, 
som jeg kalder sportsmand, og han har selv 
under en natlig patrulje i Middelhavet op
frisk.et en - måske i og for sig ubetydelig 
- hændelse, som vi begge for mange år siden
var vidner til. Vi gik sammen i ældste klasse
i ETON, og det var almindelig bekendt, at
Tom var en glimrende mark.spiller, men et
rent middelmådigt »bat«. Da derfor skolens
crickethold skulle udtages til vor værste kon
kurrent, Harrow College, var diskussionen
skarp i klassen, på gange og på sovesale,
inden holdet var endeligt fastsat. Gang på
gang havde Tom imponeret os ved sine sikre
indstik og en usvigelig færdighed i at gribe
den runde bold, der, ligesom de fleste af vi
drenge, så at sige følte sig magnetisk tiltruk
ket af den charme, som udstrålede fra den
unge adelsmand. Den nu velærværdige pastor
Jarnes R. Dunfield, som betjener et vist ikke
særligt fedt kald i nærheden af Nottingham,
var dengang captain på holdet. De spiller
godt cricket, disse engelske patere, jeg har
spillet med flere af dem. Jeg må dog sige, at
han dengang nærede større interesse for
cricket end for biblen, og få skoler kunne
prale med at have en bedre anfører, end han
var. Han var dus med alle bals, og det var
en almindelig vittighed, at han inden kam
pen lagde øret til jorden og spurgte regn
orme og oldenborrelarver om pitchens til
stand! Nå, derom en anden gang. Vor cap
tain var i hvert fald ikke i tvivl om beret
tigelsen af Toms anbringelse på holdet, selv
om han var klar over, at Randolph Jephson
var Toms hårdeste konkurrent og sikkert

havde mange tilhængere blandt skolens cric
ketspillere. Men han ræsonnerede, som rig
tigt var, at de point, som spares, er nok så 
gode som dem, der står ved gærdet, - og 
Tom kom på holdet. 

Det skulle vore spilleudvalg tage på lære 
af. Der gøres for lidt ud af marks pillet. Det 
er lige så morsomt som at stå ved gærdet og 
at bowle. 

Kritikken var hård, men Dunfield stod 
ved sit, som ved sin religion, selv om en af 
vore allerbedste folk, Carr, truede med ikke 
at ville spille - hvad der i øvrigt ikke lig
nede ham. 

Den store dag 

Dagen kom, den store dag, måske den stør
ste dag i en drengs liv, selv om det, som for 
Toms vedkommende, var viet til rigdom. Det 
er en større dag, end De tror, mine herrer, 
når en Elondreng skal spille sin første store 
kamp for sin skole og sine farver. Husker I 
ikke selv de første kampe, I spillede som 
dreng. Man kunne ikke sove om natten for 
spænding, jo, det var dejligt. 

Kampen skulle stå på Harrows bane, og 
vi kom dertil i god tid, så god tid, at vi egent
lig gik rundt og blev lidt nervøse. Vej ret var 
herligt og alt parat til en stor strålende match. 
ETON vandt lodtrækningen, og Dunfield og 
jeg gik først til gærdet. Tom skulle ind som 
nr. 6. Vi startede rigtig pænt, og da Tom kom 
ind, havde vi passeret de første 100 points. 
Tom var· usikker, det var tydeligt at se. Den 
første bold fra Harrow's hårde kaster hvine
de så tæt forbi hans leg-pind, at den næsten 
tog polituren af. Den næste sprang over over
liggeren, men den tredie fik Tom lidt kejtet 
spillet ud mellem slip og point. En toer. Ande
ægget i regnskabsbogen var dog undgået. 
Seks usikre points samlede Tom sig sammen, 
inden kasteren splittede hans gærde så efter
trykkeligt, at Tom ikke engang vendte sig 
om for at se ødelæggelsen. Tank.en var ham 
nok, og modspillernes ansigter forrådte, hvad 
der var sket. Tom forlod gærdet med en følel
se af flovhed. Ganske vist havde man ikke 
ventet så forfærdelig meget af ham, men det 
havde nu alligevel været herligt, om han ende
lig havde kunnet dokumentere, at han var 
med på holdet som andet end mark.spiller. 
Eton fik 158 points. 

Harrow gik til gærdet. 

Vore modstandere gik sædvanligvis for at 
være bange for at bide sig fast og spille back, 
men i dag syntes det at være anderledes. De 
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første gærder - \Vilson og Barrington -
spillede forsigtigt og samlede efterhånden 68 
points sammen, inden Barrington blev løbet 
ud. De næste gærder fik vi hurtigt, men 4de 
gærde nåede dog 98 points. På dette tidspunkt 
blev jeg selv sat til at kaste slow, men gær
derne faldt også tilsvarende, niende gærde 
faldt for 148 points, og Harrow's keeper, 
David Bates, en stor stærk fyr, kom ind. Hans 
medspiller - ,vhite - var en mand af den 
forsigtige type, der imidlertid var kommet 
godt i stød. Points steg til 150. Bates lod 
"'hite lave de fleste points. Han parerede de 
bolde, der var lige på gærdet, men slog til 
gengæld til af hjertens lyst, når en mindre 
godt kastet bold nåede inden for hans række
vidde. Harrow manglede nu 9 points for at 
vinde. Russel kaster næste over, sagde Dun
field lidenskabsløst. Min første langsomme 
bold blev for kort, og Bates straffede den med 
at sende den OYer grænsens kridtlinie - 154 
points. Vild jubel fra Harrows entusiastiske 
tilhængere. Da det atter IJlev min tur til at 
kaste, viste taYlen 155 points. ,vhite slog 
straks en hård ener, som Dunfield dog stop
pede godt points. Harrowianerne var nu kun 
4 points fra sejren. Jeg vil ikke sige, at Bates 
grinede, da jeg tog tilløb til mit næste kast, 
men det forekom mig, at han var bombesik
ker på Harrows sejr og kun omfattede mine 
alvorlige bestræbelser med medlidenhed. Bol
den fik en god længde og sprang højt med 
skruning til leg. Bates samlede sine tyrekræf
ter og lagde nakken tilbage. Jeg kunne forme
lig se, årerne svulme i hans underarme. 

En sekser 

De sekunder, en bold tager gennem luften, 
bliver lange i en sådan situation. Den sej lede 
af sted som en måge hen i den fjerneste ende 
af banen. Først så det ud, som om den ville 
passere grænsen i 7-8 meters højde og blive 
en formidabel sekser - men så gik farten 
pludselig af den, og den dalede stærkt. 

Harrowianerne hylede af glæde nede foran 
pavillonen. Først nu var der tid til at se efter, 
om der var nogen menneskelig chance for 
greb. Dernede stod Tom. Han var den eneste, 
der i sin egenskab af long leg havde chan
cen. Han var forlængst startet og sprang hen 
over grønsværet. Han anspændte alle muskler 
og nerver, og først nu gik det op for Har
ro\v, at nederlaget var muligt. Jubelråbene 
forstummede. Lige på grænsen standsede Tom 
og drejede sig rundt, og med et mægtigt greb 
sikrede han sig bolden i sin opstrakte ven
stre hånd. Bates så sig grebet ud, og sejren 
spillet Harrow af hænderne. Uden at fortræk
ke en mine forlod han sit gærde og vandrede 
mod pavillonen tæt fulgt af ,vhite. Dommer
ne tog overliggerne af gærderne. 

Men hvad gik der af Tom? Vi så ham stå 
helt nede ved grænsen med et underligt for
bavset udtryk i ansigtet, og jeg forstår nu den 
kamp, der i disse sekunder foregik i hans 
indre. Tom så skiftevis op i luften og ned på 
sine fødder. Pludselig tog han en beslutning 
og løb hastigt ind mod gærderne. »Hallo, Ba
tes, « råbte han, »du er ikke grebet ud.« 

Bates vendte sig hurtigt om og kom slen
trende tilbage til pitchen. »Så var der altså 
en sekser? « sagde han. »Ja, I har vundet 
kampen.« Dommerne rådslog kort. Over for 
Toms åbenhjertige erklæring om, at han hav
de grebet bolden stående med det ene ben 
uden for grænselinien, var der ingen tvivl 
mulig, og Harrowianernes jubel, der kun var 
forstummet et minut, brød atter løs, Harrow 
havde vundet. 

Der blev ikke talt mange ord under badet 
og omklædningen. Carr mumlede noget til sin 
sidemand, det var noget om, at Tom selv
følgelig havde ødelagt kampen for ETON, 
men et blik fra Dunfield fik ham til at tie. 

Returkampen 

Der var jo nok dem, der havde ventet, at 
ETON holdet blev en del ændret, da retur
kampen mod Harrow skulle finde sted ugen 
efter. Men J ephson kom trods Carrs forestil
linger heller ikke denne gang på holdet, og da 
Dunfield slog listen op på den store opslags
tavle i vestibulen, var der allerede mødt en 
anselig skare for at se resultatet. Dunfield 
er konservativ og holder på aristokratiet, 
sagde en spidsnæset, bebrillet fyr fra en af 
de lavere klasser, han ønsker atter, at lord 
Thomas Grantley skal bekrige David Bates. 
Ja, og Bates er oven i købet formand for Har
rows demokratiske klub, sagde en anden. Det 
er en køn en. Lord Thomas er god nok, faldt 
en tredie ind, og er i hvert fald sportsmand. 
Til gengæld kunne vi nok undvære Carr, Tyler 
og Selby, der ikke bestiller andet end at gå 
rundt og se godt ud og så tæve os andre til 
at hente boldene under træningen. Nej, ved 
du hvad, lille master Neddelhouse, du ville 
måske hellere have Klumpe-John eller Toma
ten på holdet, eller lave et hold af skolens 
artigste drenge, f. eks. dem, der komplette
rer naturhistoriesamlingen, ikke sandt? din 
lille snudebille. 

Sådan skiftede diskussionen mellem skæmt 
og alvor, indtil dagen kom, hvor ETON skulle 
slå det store slag for revanchen. Tom havde 
trænet et par timer daglig ved gærdet og følte 
med sig selv, at nu måtte det komme. Skulle 
han virkelig forlade sin gamle skole uden 
nogen sinde at have været topscorer i en offi
ciel kamp. Nej, nu måtte det ske! 

Harrow vandt lodtrækningen og gik først 
til gærdet. Sejren fra forrige uge besjælede 
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spillerne til et langt mere aggressivt spil end 
sidst. Bates kom i spidsen med 51 points not 
out. Barrington 40 points. Wilson 26 points. 
Hele Harrows hold var ude for 193 points. 

Dunfield gjorde virkelig alt, hvad han kun
ne for at opmuntre sine folk til at vinde kam
pen. De begyndte meget forsigtigt, men Dun
field selv svigtede totalt. Tredie gærde var 
nede for 36 points. Jeg selv og Alfred Pinner 
hjalp noget på stillingen, idet vi satte points 
op til 100, da jeg blev grebet ud af square 
leg på et mislykket glance. Carr gik det bedre 
end sidst, og ligeledes Selby og Tyler, og 
ETON havde da også nået de 140 points, da 
Tom kom ind som 8de gærde. Tom parerede 
den første bold, men slog en treer på sin 
anden bold. Hans makker, Law, var meget 
nervøs og indskrænkede sig til at lade Tom 
score. Tom scorede støt og roligt og syntes 
aldeles ikke at være nervøs, da Law blev 
cleanbowlet så eftertrykkeligt, at pindene 
dansede hen ad jorden, og slip greb hver sin 
overligger. Det så for så vidt lystigt ud! Regn
skabet viste 170 points. Tom syntes besjælet 
af en eller anden fantastisk cricketånd. Jeg 
havde aldrig vidst, at han mestrede alle de 
stød rundt om gærdet. Marken passede på ham 
som djævle, men han placerede sine bolde, 
forcerede spillet, og ETON nåede 178 points, 
da - - - Ja, så skete der noget forfærde
ligt. Tom placerede bolden mellem point og 
slip og løb. Det første løb gik glat, men på 
hjemvejen kneb det, og i det øjeblik, Tom 
nåede slaggrænsen, lå overliggerne på jorden. 
Bates havde gjort sin pligt som Harrow-kee
per - oven i købet på et flot indstik fra Whi-

0 K-KONSERVES - 0 K-KONSERVES 

te. How's that? Der var ingen tvivl. Domme
ren hævede pegefingeren. Run out. Syg om 
hjertet forlod Tom sit gærde. Kampen var 
så godt som tabt, for sidste gærde kunne umu
ligt lave de fornødne 16 points, der skulle 
til for at vinde. I dag havde han netop håbet 
på, at den store dag var kommet. Han havde 
følt sig som herre over kastningen og var 
glimrende oplagt. Pokkers ærgerligt! Jeg 
stod selv foran pavillonen sammen med Dun
field og Carr, da vi så Bates, keeperen, løbe 
efter Tom og lægge hånden på hans skulder, 
som for at trøste ham. Men sandheden var, 
at Bates samtidig sagde: »Jeg kunne have 
fået dig dømt ud, men jeg væltede gærdet, 
før jeg fik bolden i hænderne, så det gælder 
ikke.« Efter den måde, hvorpå du behandlede 
os sidst, skal vi ikke have nogen begunsti
gelse, der ikke tilkommer os. \,Vhite kunne 
bekræfte Bates forklaring. Tom lavede de 
resterende points i en fart og mere til. Dun
field berørte let Carrs skulder, da Tom slog 
»the winning hit«. »Kan du se,« sagde han,
» Tom vidste, hvorledes spillet skulle spilles.«

Sådan er cricket!

Kære læser, dersom du havde set disse 
kostskoledrenge spille cricket og set dem gå 
op i spillet med en vis alvor og leg, kan du 
også forstå denne lille crickethistorie om 
»fair play«. Ville vore unge spillere tage på
lære af dem. Ikke vinde for enhver pris, men
det er måden, der vindes på.

Med tak for optagelsen 

Svend Morild. 
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Statistik på anden måde 
Selv om v1 1 jubilæumsnummeret mente at 
have givet en gennemgribende analyse af for
holdene i dansk cricket i det hidtil forløbne ti
år under D.C.F., er der alligevel ble,vet påpeget 
visse mangler. Således har man f.eks. efterlyst 
en rangering af de respektive holds modstan
dere. For at råde bod herpå har vi endnu en 
gang gennemgået samtlige opgørelser fra åre
ne 1954--63 og fordelt spillernes præstationer 
på modstandere. For at begrænse vort »opera
tionsfelt« har vi dog indskrænket os til at 
rubricere modstanderne til hver enkelt af det 
forgangne decenniums 15 mest fremtrædende 
klubber ( dvs. klubber med mere end en sæson 
i 1. division), og nedenfor ses resultatet. Af 
disse statistiker kan direkte aflæses, hvilke 
spillere de forskellige klubber mest respekte
rer, hvilken kastning vore topbatsmen bedst 
kan spille, og hvor vore topbowlere venter de 
bedste resultater. For gærdespiller er termino
logien den gode gamle, hvor kolonnerne viser: 
halvlege, not out, points, største score og ave
rage, mens der hos kasterne kun er anført: 
antal gærder, points og average. 

HJØRRINGS MODSTANDERE 

Gærdespil 

Børge Lorent sen, Århus ......... 16 3 496 
J. Finnich, A.B. . . . .. ... . .. ... ... .. 6 2 152 
Eigil Nielsen, K.B . ............... 16 1 568 
Henrik Mortensen, Aa.B. . . . .. . . 7 1 203 
Jørn Høj, Horsens . . . . . ... ..... .. 6 0 195 
Erik Nielsen, Nyk. M./B. 1909 . 11 1 286 

Kastning 

Henrik Mortensen, Aa.B. .................. 27 
Knud Petersen, Nyk. M. . . .. . . . ....... .. .. 20 
Carsten Morild, Aa.B./B. 1909 ... . . ..... .. 58 
Sv. Aa. Madsen, Skanderbg. .. ... .. .... . 23 
Carsten Eilertsen, Århus .................. 46 
Bj. Lund Petersen, Aa. B. .. .. . .. .... . ... . 22 

131* 
78* 
93* 
52 

116 
92 

175 
198 
652 
284 
570 
277 

38,15 
38,00 
37,87 
33,83 
32,50 
28,60 

6,48 
9,90 

11,24 
12,35 
12,39 
12,59 

Svend Morild N. P. Kristensen 

AA.B.s MODSTANDERE 

Gærdespil 

Hg. Hauth, A.B. . . ...... ...... ..... 6 2 144 
Erik Jensen, Århus ............... 11 2 288 
Jørn Høj, Horsens .... ..... . ..... 7 2 157 
E. Krogh Andersen, Hjør./K.B. . 9 1 243
Sv. E. Petersen, Hjørring .... 7 0 186 
Axel Morild, Hjørring .......... 15 0 356 

Kastning 

N. P. Kristensen, Nyk. M./Chang ...... 19 

Carsten Morild, B. 1909 ................... 20 
Ths. Provis, A.B. ... . .... . ... . . .... .... . .... . 55 
Hartm. Petersen, Hjørring ............... 74 
Per Martens, A.B. . .... . .... .. .... .. ......... 15 
Knud Petersen, Nyk. i\I. .. ........ .... .. .. 18 

A.B.s i\lODSTANDERE 

Gærclespil 

Svend Morild, Aa.B. ........... .. 
Jørn Høj, Horsens .............. . 
Erik Madsen, Århus ............ . 
Eskild Larsen, Chang ........... . 
Carsten i\lorild, Aa.B/B. 1909 
Sig. Uhrskov, Hjørring ......... 

Kastning 

8 0 290 
5 0 163 

12 3 286 
7 2 154 

14 1 367 
13 1 338 

61 * 36,00 
88 32,00 
69* 31,40 
60 30,38 
61 26,57 
87 23,77 

108 5,68 

140 7,00 
396 7,20 
710 9,59 
155 10,33 
194 10, 78 

119 36,25 
69 32,60 
58 31, 78 
60 30,80 

101 * 28,23 
105 28,17 

Hans Rasmusen, Soraner .............. . 
Henrik Mortensen, Aa.B . ................ .. 
N. J. Lorentzen, K.B . ..................... . 
Svend Morild, Aa.B . ....................... . 
Hartm. Petersen, Hjørring .............. . 
Otto Gade, Nyk. M . ...................... .. 

18 75 
18 109 
39 358 
28 273 
64 627 
18 190 

4,17 

6,06 
9,18 
9,75 
9,80 

10,65 

ÅRHUS' MODSTANDERE 

Gærclespil 

Sv. E. Petersen, Hjørring 7 2 
Axel Morild, Hjørring .......... 13 3 
Hardy Sørensen, Aa.B. .. .. .. . .. . 4 0 
Egon Jensen, B. 1909 ............ 14 1 
Henry Buus, Chang .. .. .... .. .. 6 1 
Henn. Eliasen, Horsens 5 0 

Kastning 

Ths. Provis, A.B . .......................... . 
Carsten Morild, Aa. B./B. 1909 ......... . 
Kjeld Christensen, Skandbg ........... . 
A. Mose, Esbjerg/Horsens .............. .. 
Henrik Mortensen, Aa.B . ................. . 
Åge Heilesen, Hjørring .................. . 

NYK. M.s MODSTANDERE 

Gærclespil 

271 103* 
406 80* 
148 103 
464 100· 
177 78 
148 66 

62 472 
57 467 
17 143 
16 136 
15 141 
15 147 

54,20 
40,60 
37,00 
35,69 
35,40 
29,60 

7,61 
8,19 
8,41 
8,50 
9,40 
9,80 

Sig. Uhrskov, Hjørring ......... 9 1 293 
Bj. Lund Petersen, Aa.B . .... .. 9 0 293 
Jørn Høj, Horsens ............... 12 1 353 
Henrik Hang, Holstebro . . . ... . 6 0 183 
Jørgen Morild, Århus ............ 8 1 210 
Axel Morild, Hjørring . . .. ... . . 10 1 267 

90 * 36,63 
109 32,56 

74 32,09 
106 30,50 
102 30,00 

89 29,67 

Kastning 

Henrik Mortensen, Aa.B. .... . .... .... ..... 28 148 5,29 
Egon Jensen, B. 1909 .. ..... ............... 40 245 6,13 
Ths. Provis, A.B. ... ..... ........ ... ... ..... 42 286 6,81 
Erik Madsen, Århus .. .. .. . . ........... ..... 34 271 7,97 
Carsten Morild, Aa. B./B. 1909 .......... 32 273 8,53 
N. J. Loren tzen, K.B. .. .. . . . .. .. . .. .. .. .. .. 23 202 8, 7 8 
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HORSENS' MODSTANDERE 
Gærdespil 

Bj. Lund Petersen, Aa.B. .... .. 3 1 158 
Børge Søvsø, Chang . . . .. ... . .... 4 1 155 
Erik Nielsen, Nyk. M./B. 1909 . 10 3 289 
Poul Offersen, B. 1913 . . . . . ... .. 8 0 269 
Leo Clasen, B. 1913 ............... 10 0 272 
Egon Jensen, B. 1909 .. ... .. . . . . . 7 0 187 

116* 79,00 
82* 51,67 
72* 41,29 
65 33,63 
82 27,20 
64 26,71 

Kastning 
Carsten Morild, Aa. B./B. 1909 ......... . 
Ths. Provis, A.B . ........................... . 
Henrik Mortensen, Aa.B . ................. . 
N. P. Kristensen, Nyk. M./Chang ...... . 
Otto Gade, Nyk. M . ........................ . 
Hartm. Petersen, Hjørring .............. . 

SORANERNES MODSTANDERE 
Gærdespil 

Henrik Mortensen, Aa.B. . . . . . . 3 1 
Hardy Sørensen, Aa.B. . . . . . . . . . 3 0 
Svend ,villumsen, Nyk. M. . . . . 4 1 
Werner Petersen, Korsør . . . . . . 5 0 
Børge Pockendahl, K.B. 5 0 
Einar Knudsen, Korsør ......... 6 1 

Kastning 
Jørgen Jønsson, Svanholm .............. . 
A. Gulbrandsen, Korsør ................. . 
Hartm. Petersen, Hjørring .............. . 
Kaj Rieck, Nyk. F./Næstved ............ . 
Helmer Hansen, Ringsted ............... . 
Erik Sørensen, Slagelse .................. . 

I<. B.s MODSTANDERE 
Gærdespil 

32 187 
32 263 
21 190 
17 158 
28 266 
36 348 

143 69 
159 80 
158 72* 
202 77 
167 68 
159 87* 

18 152 
22 190 
15 134 
18 186 
25 306 
20 253 

5,84 
8,22 
9,05 
9,29 
9,50 
9,67 

71,50 
53,00 
52,67 
40,40 
33,40 
31,80 

8,44 
8,64 
8,93 

10,33 
12,24 
12,65 

Børge Lorentsen, Århns 13 5 413 
Axel Morild, Hjørring .......... 12 2 398 

108* 51,63 
81 * 39,80 

Carsten Morild, Aa. B./B. 1909 . 12 3 331 
Jørgen Morild, Århus ............ 11 3 274 
Sv. E. Petersen, Hjørring ...... 6 1 149 
P. A. Svendsen, A.B . ............. 11 1 278 

Kastning 

106 • 36, 78 
97 • 34,25 
44 29,80 
89 27,80 

Svend Morild, Aa.B . ....................... . 
Otto Gade, Nyk. M. . ...................... . 
Carl Larsen, A.B. .......................... . 
Eskild Larsen, Chang .................... . 
N. P. Kristensen, Nyk. M./Chang ..... . 
Henrik Mortensen, Aa.B . ................. . 

28 180 
24 175 
16 122 
23 204 
22 203 
22 213 

6,43 
7,29 
7,64 
8,87 
9,23 
9,68 

B. 1909's MODSTANDERE
Gærdespil

Carsten Morild, Aa.B . ............ 10 1 422 
Erik Abrahamsen, Esbjerg . . .. 4 0 162 
Henrik Mortensen, Aa.B. ...... 6 2 161 
Bj. Lund Petersen, Aa.B. .... .. 7 1 226 
Ths. Provis, A.B. . ... . .. . . . .. . ... . . 9 1 267 
Poul Talbro, A.B. . ..... .. . .. ..... 5 0 163 

130 46,89 
90 40,50 

103 • 40,25 

67* 37,67 
98 33,38 
45 32,60 

Børge Lorenisen 

Kastning 

Hartm. Petersen, Hjørring .............. . 
Wm. Søndergård, Hjørring .............. . 
Carsten Morild, Aa.B. . ................... . 
Henrik Mortensen, Aa.B . ................. . 
Ths. Provis, A.B . ........................... . 
Jørn Høj, Horsens ........................ . 

Erik Abrahamsen 

CHANGS MODSTANDERE 

Gærdespil 

74 430 
45 278 
60 404 
26 186 
66 478 
31 253 

5,81 
6,18 
6,73 
7,15 
7,24 
8,16 

Ths. Provis, A.B . ................. . 
Chr. Morild, Hjørring ......... . 
Sig. Uhrskov, Hjørring ........ . 
Børge Lorentsen, Århus ...... . 
P. A. Svendsen, A.B . ........... . 
Poul Offersen, B. 1913 ......... . 

4 1 161 
3 0 144 
5 0 178 
6 0 196 
5 0 160 
8 1 221 

72 • 53,67 
68 • 48,00 
52 35,60 
61 32,67 
71 32,00 
54 31,57 

Kastning 

Wm. Søndergård, Hjørring .............. . 
Carsten Morild, Aa.B./B. 1909 ........... . 
Sv. Østergård, Aa.B . ....................... . 
Carsten Eilertsen, Århus ................. . 
Sv. Aa. Madsen, Skanderborg ........... . 
Egon Jensen, B. 1909 ..................... . 

FREMS MODSTANDERE 

Gærdespil 

Einar Knudsen, Korsør ..... . 
Jørgen Arnsbjerg, Sorø/Soran 
Børge Madsen, Nyk. F . ........ . 
Thor Jensen, Nyk. F . ........ . 
Erik Richardt, Sorø ........... . 
Ove Jensen, B.93 .............. . 

Kastning 

6 3 
5 2 
3 0 
4 1 
5 1 
5 1 

Bent Jørgensen, Korsør .................. . 
Henrik Mortensen, Aa.B. . .............. . 
Erik Richardt, Sorø ....................... . 
Erik Jensen, Køge .......................... . 
Jørgen Jønsson, Svanholm .............. . 
Bent Henriksen, Svanholm .............. . 

SKANDERBORGS MODSTANDERE 

Gærdespil 

Kjeld Lyngsøe, Nyk. M. ......... 4 3 
Henry Gade, Nyk. M. ........ ... . 4 0 
Erik Jensen, Århus ...... ..... .. 8 2 
Børge Lorentsen, Århus . . . .... 7 3 
Axel Morild, Hjørring ......... 11 2 
Carsten Morild, Aa.B./B. 1909 10 1 

Kastning 

N. J. Lorentzen, KB . ..................... . 

16 80 
34 191 
24 153 
15 96 
36 232 
34 223 

336 
297 
260 
177 
204 
188 

136* 
112 
120 

76* 
81 
67* 

20 74 
19 83 
22 163 
15 115 
39 306 
16 126 

5,00 
5,62 
6,38 
6,40 
6,44 
6,56 

112,00 
99,00 
86,67 
59,00 
51,00 
47,00 

3,70 
4,37 
7,41 
7,67 
7,85 
7,88 

159 53 • 159,00 
25 7 106 64,25 
326 96 54,33 
196 48* 49,00 
422 126 * 46,89 
402 163 44,6 7 

E. Krogh Andersen, Hjørring/K.B . ... . 

22 135 
18 120 
50 342 
24 166 
43 299 
63 449 

6,14 
6,67 
6,84 
6,92 
6,95 
7,13 

Carsten Morild, Aa.B./B. 1909 ........... . 
Henrik Mortensen, Aa.B . ................. . 
Erik Madsen, Århus ....................... . 
Hartm. Petersen, Hjørring .............. . 
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SLAGELSES MODSTANDERE 

Gærdespil 

Hans Nielsen, Horsens ......... 2 0 159 116 79,50 
Henrik Mortensen, Aa.B. ...... 3 1 143 - 72 71,50 
Jørn Høj, Horsens . . . . . ...... .... 2 0 140 82 70,00 
Einar Knudsen, Korsør .. .. .. . .. 8 2 258 65 43,00 
Erik Richardt, Sorø . . . ... .. .. . . . 5 1 165 53 41,25 
Finn Nistrup, Svanholm ...... 6 1 192 51 * 38,40 

Kastning 

Carsten Morild, Aa.B./B. 1909 . . . . . . . . .. . . 21 100 4, 76 
Henrik Mortensen, Aa.B. . . .. . . . . .. . .. ..... 21 110 5,24 
Aage Jønsson, Nyk. F. ..................... 20 118 5,90 
Palle Bloch Jørgensen, B. 93 ............ 25 175 7,00 
Kaj Rieck, Nyk. F./Næstved . . . .. ... ... . . 17 137 8,06 
Wm. Dorset, KB. . . .. . ... .. . . . . .. . .. . ..... .. 22 185 8,41 

ESBJERGS MODSTANDERE 

Gærdespil 

Børge Lorentscn, Århus . . . . . . . 4 1 161 
Svend Eli asen, Horsens . . . . . . . . . 5 0 246 
Curt Rasmussen, Fredericia . . . 8 0 259 
Kjeld Larsen, 0. B./B. 1909 ... 7 1 190 
Henrik Haug, Holstebro . . .. . . 6 0 178 
N. J. Haurum, Skanderborg . . . 7 1 153 

Kastning 

56 53,67 
142 49,20 

64 32,38 
127* 31,67 

63 29,67 
53 25,50 

Wm. Søndergård, Hjørring ............... 15 51 3,40 

Ths. Provis, A.B. . . . . . . . . . . . .. . . . . .......... 26 116 4,46 
Carsten Morild, Aa.B./B. 1909 . . . . . .. . . . . . 20 92 4,G0 
Børge Lorentsen, Århus . . . . . .. ... . .. . . . . . 21 142 6, 76 
Klaus Buus, Chang . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . 18 140 7, 78 
Sv. A. Hansen, Kerteminde . . .. . . . . .. . . . . . 43 371 8,63 

KØGES MODSTANDERE 

Gærdespil 

Eigil Nielsen, K.B . .............. . 
Per Morild, Hjørring ........... . 
John Jørgensen, Soraner ..... . 
Sv. E. Petersen, Hjør./Rosk . .. . 
Benny Pedersen, Næstved ..... . 
Ove Christiansen, Sorø ........ . 

Kastning 

4 3 197 106* 
2 1 167 102* 
8 3 249 74* 
4 1 142 105* 
4 0 167 118 
7 1 241 60 

197,00 

167,00 
49,80 
47,33 
41,75 
40,17 

Wm. Søndergård, Hjørring . . . .. . . . . ... . 19 84 4,42 
F. Perch Nielsen, Soraner ............... 19 95 5,00 
Ths. Provis, A.B. ............................ 28 213 7,61 
Hans Rasmusen, B. 93/Soraner .... ..... 43 334 7,77 
Kj. Grandahl, Næstved .................. 21 171 8,14 

Leif Sørensen, Kalundborg/Frem ...... 26 215 8,27 

Eigil' Nielsen Villiam Søndergård 

- og de mest bemærkelsesværdige

Disse opgørelser taler vel i det store og hele 
for sig selv og er bedst egnet til selvstudium 
med mange interessante gisninger, men vi 
skal kortelig pege på nogle af de mest øjnefal
dende momenter. Således har vi bemærket, -

at Eigil Nielsens 568 point imod Hjørring er 
den største scoring af en batsman imod et en
kelt hold, 

at Hartmann Petersens 7 4 gærder imod så
vel Aa.B. som B. 1909 er det største antal gær
der erobret imod et enkelt hold, 

at Eigil Nielsens gærdeaverage imod Køge 
er uden sidestykke, 

at William Sø�1dergårds kasteaverage imod 
Esbjerg er en absolut bundnotering, 

at Carsten Morild, Hartmann Petersen, Tho
mas Provis og Henrik Mortensen går igen 
nogle gange på kastelisterne, 

at Jørn Høj gærdemæssigt har placeret sig 
smukt imod de fleste af de øvrige tophold, 

at Nyk. M.s stabile bowler Knud Petersen 
har gjort det særdeles godt imod så stærke 
gærdehold som Hjørring og Aa.B., 

at N. P. Kristensens kasteresultater imod 
Aa.B. har været ret imponerende, 

at Carsten Morild ikke lagde fingrene imel
lem, da han i sine to Odense-sæsoner stilledes 
over for »moderklubben« Aa.B.s gærdespil
lere, 

at Hans Rasmusen har gjort det ikke min
dre godt imod A.B., 

at studenterne desuden må have imødeset 
enhver konfrontation med Svend Morild med 
bange anelser, idet aalborgenseren såvel ved 
gærdet som i kastningen har taget godt for sig 
af de »studentikose anretninger«, 

at Soranernes uvarierede kasteangreb tyde
ligt manifesteres i modstandernes smukke 
gærdeaverager, 

at holdets egen gærdestyrke dog samtidig 
har givet midre flatterende resultater til mod
standernes bowlere, 

at Børge Lorentsen indtager gærdelistens 
førsteplads imod både Hjørring og K.B., 

at Esbjergs Erik Abrahamsen har vist sin 
klasse imod B. 1909, 

at w·illiam Søndergård har været en torn i 
øjet på gærdespillerne hos mange af de »min
dre klubber«, idet han imod såvel Chang som 
Esbjerg og Køge indtager overbevisende før
stepladser med imponerende averager, 

at samme Søndergård desuden indtager en 
flot andenplads efter klubkammeraten Hart
mann Petersen imod B. 1909, 

at ranglisterne hos B. 1909 i øvrigt giver ud
tryk for, at fynboerne har komplekser imod 
Aa.B. og Hjørring, 

at Frems kastere ikke just kan prale af 
overvældende styrke, samt 

at heller ikke Skanderborgs kastere kan se 
tilbage på de ti år med særlig stolte følelser. 
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Henrik Mortensens dominans 

Endelig har vi til afrunding af analysen for 
tiåret 1954-63 rangeret gærdespillerne efter 
indsatsen imod de tre stærkeste kastehold 
blandt modstanderne i de respektive sæsoner 
og på samme måde rangeret kasterne efter 
indsatsen imod de forskellige sæsoners tre 
bedste gærdehold. På denne måde synes man 
på den retfærdigste måde at få skilt »fårene 
fra bukkene«, og styrkeforholdet spillerne 
imellem må formodes at blive bedst og sand
færdigst bedømt over indsatsen imod den 
stærkest mulige modstander. I parentes er an
ført spillernes placering på den 1. klasses sta
tistik for 1954-63, men disse pladstal tjener 
dog først og fremmest til bedømmelse af den 
relative forskydning spillerne imellem, idet 
der på 1. klasses statistiken er placeret en 
lang række spillere fra 2. divisionerne, som 
ikke har haft lej lighed til at møde de bedste 
kaste- og gærdehold. Her er så de nøgne kends
gerninger: 

Jorn Finnich Henrik Mortensen 

Gærdespil 

(min. 8 innings) 

Henrik Mortensen, Aa.B. (28) 
J. Finnich, A.B. (7) .................. . 
J. Arnsbjerg, Soraner (35) ........ . 
Eigil Nielsen, KB. (16) .............. . 
Jørgen Morild, Århus (21) ......... . 
Egon Jensen, B. 1909 (27) ........... . 
Erik Abrahamsen, Esbjerg (22) .. . 

inn. no. pts. 

20 3 576 
10 3 212 

9 1 238 
41 2 1013 
45 4 964 
54 3 1133 
12 0 260 

ave. 

33,88 
30,29 
29,75 
25,97 
24,00 
22,22 
21,67 

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

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

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

Jørn Høj, Horsens (11) ............... 20 2 379 
Axel Morild, Hjørring (5) .......... 46 3 903 
Bj. Lund Petersen, Aa.B. (31) ...... 30 2 572 

Sig. Uhrskov, Hjørring (38) ....... 46 3 877 
Børge Lorentsen, Århus (14) ....... 44 6 768 
Carsten Morild, Aa.B./B. 1909 (10) 45 3 840 
Hg. Haut, A.B. (51) ................... 17 4 259 
Sv. E. Petersen, Hjørring (13) .... 19 0 377 
Sv. Morild, Aa.B. (57) .. ..... ........ 24 1 456 
Henry Gade, Nyk. M. (9) ............ 13 1 230 
E. l{rogh Andersen, Hjør./KB. (25) 26 4 421
P. Talbro, A.B. ( 47) . . . . .. .. . . .. .. .. . . . 30 3 507 
A. i\lose, Esbjerg/Horsens (81) . ... 17 1 291 
Erik Nielsen, Nyk. i\'l./B. 1909 (39) 36 6 542 

J<.asinino 

(min. 20 gærder) 

Henrik Mortensen, Aa.B. (3) ........ . 

Sv. Morild, Aa.B. (16) ................. . 
Ths. Provis, A.B. (10) ................. . 
Carsten Morild, Aa.B./B. 1909 (11) 
N. P. Kristensen, Nyk. M./Chang (14) 
Hartm. Petersen, Hjørring (12) ..... . 
Per i\fartens, A.B. (30) ............... . 
Kn. Stem i\løller, Skanderborg (59) 
Otto Gade, Nyk. i\'l. (18) .............. . 
Hans Rasmusen, Soraner (6) ........ . 
"'m. Søndergård, Hjørring (13) .. . 
N. J. Lorentzen, KB. (34) ........... . 
Knud E. Jensen, Århus (84) ......... . 
Bj. Lund Petersen, Aa.B. (65) ..... . 
Carsten Eilertsen, Århus (41) ...... . 
Knud Petersen, Nyk. M. (24) ........ . 
Eskild Larsen, Chang (17) ........... . 
Wm. Dorset, KB. (49) ................. . 
Jørn Høj, Horsens (39) .............. . 
Aage Heilesen, Hjørring (45) ........ . 
Anders Mose, Esbjerg/Horsens (33) 
Børge Lorentsen, Århus (62) ........ . 
Erik Nielsen, Nyk. M./B. 1909 (29) .. . 

wck. pts. 

68 624 

83 828 
165 1695 
177 1899 

33 372 
190 2216 

33 399 
21 259 
84 1043 
26 330 
69 941 
74 1125 
42 641 
42 643 
95 1489 
35 554 
41 661 
75 1215 
55 900 
29 475 
45 746 
85 1411 
52 866 

21,06 
21,00 
20,43 

20,39 
20,21 
20,00 
19,92 
19,84 
19,82 
19,17 
19,14 
18,78 
18,19 
18,07 

ave. 

9,18 

9,98 
10,27 
10,73 
11,27 
11,66 
12,09 
12,33 
12,42 
12,69 
13,64 
15,20 
15,26 
15,31 
15,67 
15,83 
16,12 
16,20 
16,36 
16,38 
16,58 
16,60 
16,65 

Heller ikke disse statistiker skal vi kom
mentere, men vi vil dog ikke undlade at frem
drage Henrik Mortensens eminente all-round
indsats, der har bragt ham på førstepladsen 
blandt såvel kastere som gærdespillere - lidt 
overraskende m·åske, men ikke desto mindre 
et vidnesbyrd om, at Henrik Mortensen er ved 
at placere sig som dansk crickets bedste og 
mest alsidige spiller. 0th. 

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

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

- og

øf

klip toppen 

skatten! 
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Nyt fra England 

3 fremtrædende engelske cricketfolk er gået 
bort inden for de sidste måneder. H. S. Alt
ham, spillets berømte historiker. R. C. Robert
son - Glasgow, historiker af cricketspillets 
lysere sider. Og A. P. (Tich) Freeman, leg
skrue googly kaster par excellence. 

»Tich« Freman's resultater lyder som et
eventyr: I en karriere som strakte sig fra 
1914 til 1936 tog han i alt 3776 gærder for en 
gennemsnit af 18,42. Som den eneste tog han 
over 300 gærder i en sæson - 304 (gennem
snit 18,05) i 1928. Derefter indtil 1935 tog han 
over 200 gærder hvert år (i alt i perioden 
2.090). Forholdsvis få har taget alle 10 gærder 
i en halvleg - Freeman som den eneste gjorde 
det 3 gange. Han var også den eneste som 2 
gange havde taget 17 gærder i en kamp. I 1922 
tog han 9 for 11 mod Sussex, og 4 af disse blev 
scoret i den første over - derefter tog han 9. 
gærde i løbet af 47 bolde for kun 7 points. 

Han blev æresmedlem af M.C.C. i 1944. 

New Zealand 

Topspillerne i New Zealand går en streng tid 
i møde. Når testmatchene mod Pakistan i New 
Zealand er overstået skal landsholdet spille 4 
Tests i Indien, 3 i Pakistan og så kommer 
Englandsturen. J. R. Reid har fornøjelsen at 
være anfører. 

De •3 Tests mod Pakistan i N. Z. er for 
resten færdige. Alle 3 endte uafgjort: 

1. Test: N. Z. 266 (J. R. Reid 97) og 179
for 7 lukket. 
Pakistan: 187 og 140 for 7. 

2. Test: Pakistan: 226 og 207.
N. Z.: 214 og 166 for 7.

3. Test: Pakistan: 206 og 309 for 8 lukket
(Hanif Mohammed 100 n. o.). 
N. Z.: 202 og 223 for 5.

I førsteklasses turneringen Plunket Shield 
har en 17 årig skoleelev G. M. Turner gjort sig 
bemærket ved at spille to rekordhalvlege: 21 
runs på 238 min. og senere 28 på 279 min. I 
den sidste af disse halvlege blev han løbet ud. 
Han er nok kommet til at glide i spindelvæve
net. 

Indien 

Ceylon har besøgt Indien og spillet 3 test
kampe. Resultaterne: 

1. Test: Indien vandt med 1 halvleg og 45.
Indien: 508 for 4 lukket (D. N. 
Sardesai 126, Hanumant Singh 
149 n. o.). 
Ceylon: 205 og 257. 

2. Test: Indien vandt med 7 stående gær
der. 

Indien: 505 for 6 lukket (M. L. 
Jaisimha 131, C. G. Borde 138) og 
154 for 3 lukket (F. M. Engineer 
102 n. o.). 
Ceylon: 280 og 378 ( S. J ayasinghe 
135, M. H. Tissera 122). 

3. Test: Ceylon vandt med 4 stående gæ·r
der. 
Indien: 189 og 66. 
Ceylon: 144 for 7 lukket og 115 
for 6. 

Sydafrika 

De to sidste testkampe endte uafgjort, såle
des at England vandt serien. 

4. Test: S. A. 390 for 6 lukket og 307 for 3
lukket (Goddard 112). Det var 
Goddards første test aukiry og han 
trækker sig tilbage fra testcricket 
i år. 
England: 384 (Parfitt 122 n. o.) 
og 153 for 6. 

5. Test: S. A. 502 (R. G. Pollock 137) og
178 for 4 lukket. 

England: 435 ( Boycott 117) og 29 for 1. 
M. J. K. Smith fik megen ros for sin indsats

som Englands anfører. Det var første gang 
siden 1948/49, at et engelsk hold gik igennem 
en Sydafrika tur uden at tabe en eneste kamp. 

Australien 

Inden afgang til W est Indien tog lands
holdsspillerne godt for sig af retterne i den 
hjemlige Sheffield Shield turnering. 

B. Shepherd (Western Australia): 215 n. o.
mod Victoria.

R. M. Cowper (Victoria) : 192 mod New
South W ales.

P. J. Burge (N. S. W.): 242 n. o. mod 
Queensland, 101 n. o. mod South Austra
lia. 

vV. M. Lawry (Victoria): 143 n. o. mod S. 
Austr., 140 n. o. mod N. S. W., 101 n. o. 
mod Queensland, 87 n. o. og 246 mod S. 
Austr. 

R. B. Simpson (N. S. W.): 121 n. o. mod 
Victoria, 121 og 142 n. o. mod S. Austr. 

N. C. O'Neill (N. S. W.): 133 n. o. mod S.
Austr.

O'Neills 133 og Simpsons 142 blev scoret i 
en åbningsstand på 276. 

I kampen Victoria mod N. S. W. blev der 
scoret 3 centuries i Victorias 1. halvleg. Red
path 101, Cowper 108 og Skackpole 113. 

Et nyt navn er dukket op på N. S. \V.s hold. 
D. Walters 253 mod S. Austr. Mange mener
han burde også være blevet udtaget til W est
indiens turen.
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Westindien 

Verdenscricketpressen har nu fået et nyt 
emne til afløsning af spørgsmålet, som opstod 
under M.C.C. turen til Sydafrika, om hvorvidt 
man burde gå frivilligt når man mener man 
er ude eller vente på dommerens afgørelse. 
Det nye problem er om hårdkasteren Griffith 
kaster stikarms eller om de australske gærde
spillere er tøsedrenge. 

De australske journalister, Benaud og Mil
ler er dybt uenige. Benaud siger han stikker, 
Miller siger han stikker ikke. Den engelske 
ekspert Gover mener han kun stikker ind 
imellem. 

Det er et problem. Men ind imellem alt 
snakken spilles der I idt cricket trods alt. 

1. Test: W.l.vandtmedl79.

1i\1. I. 239 og 373. 

Australien: 217 og 216. 

Den anden vestindiske hårdkaster, vVesley 
Hall var væsentlig farligere end Griffiths i 
denne kamp og tog 5 g. for 60 i 1. og 4 g. for 
45 i 2. halvleg. Bl. a. kastede han Lawny ud 
med en bold, der ramte gærdespilleren først 
på brystet og derfra gik ned i gærdet. 

Der blev talt meget om at australierne må
ske ville bruge beskyttelseshjelme på resten 
af turen. Anføreren Simpson lod imidlertid 
meddele, at disse godt må bæres men kun 
uden for banen. 

2. Test uafgjort. Simpson vandt lodtræk
ningen og sendte W. I. til gærdet. 

1. dag: W. I. 125 for 1.

2. dag: W./.4 00 for 7 (B.C.Butcherll7).
En time før tid stod W. I. på 365 
for tabet af 3, men så løb Booth 
både Butcher og Sokers (69) ud 
med korte mellemrum (begge på 

O'Neills kast). 

3. dag: W.I.429 (O'Neill4for41).O'Neill
kaster legskrue googly, og det er 
første gang han har haft succes 
med det i en test. 

Australien: 127 for 2. Ligesom i den 1. Test 
måtte O'Neill gå retired hurt, ramt 
af Griffiths. 

4. dag: Australien: 350 for 4 ( Cowper 143,
Booth 119). 

5. dag: Australien: 516.
W. I. 44 for 0.

Pitchen viste sig at være for god til at ka
sterne kunne få noget ud af den. Hall fik så
ledes 2 g. for 194 i løbet af 35 overs. 

6. dag: W. I.: 306 for 5 - uafgjort.

TAJP 

Protest! 

Undertegnede spillere forsamlet til cricket
møde i Hjørring, udtaler vor protest mod, at 
vi endnu en sæson skal spille med det nu
værende pointsystem. 

Det er stadig vor mening, at det geniale i 
spillet er gået tabt ved een-halvlegscricket. 

Hjørring, den 11. marts 1965. 

Erik Fausbøll Børge Jensen Per Nielsen 
Torben V. Nielsen Jørgen Busch l\fogens Pedersen 

Sig. Uhrskov Hartm. Pedersen Kaj Nielsen 
Hans-Chr. Christensen Fl. Jensen Kaj Hermansen 
Thomas Thomsen Svenn V. Frandsen Lars Klinbech 

Erik Eriksen Jørgen Holmen Ole Berntson 
Hans Fausbøll Peter Jensen Jens P. Morild 

Vi mangler modstandere 

Som cricketspiller gennem snart 15 år og 
bekendt med spillets udbredelsesvanskelig
heder her i landet er det nærmest en velsig
nende lykke at være næstformand i vor yng
ste cricketklub, Åbenrå Cricket Club. At se 
den ivrige ungdom, der slutter op om spillet 
hernede i Sønderjylland, varmer en om hjer
tet. Det hjerte, hvor man har sin sportsånd 
gemt. 

Kalenderen fortæller nu igen, at vi er nået 
derhen, hvor det så småt begynder at krible 
for at komme udendørs. Når vi er nået der
til, er der kun otte søndage, til turneringen 
begynder. For første gang begynder den og
så for et seniorhold fra Åbenrå C.C., der i 
løbet af klubbens treårige historie har for
mået at fostre et mandskab, der møder op i · 
lange benklæder. Uden succes deltog Å.C.C. i 
1964 med et drengehold, der måske til gen
gæld kunne fremvise det usædvanlige at tælle 
vor første kvindelige cricketer. 

Det er vel i sig selv beundringsværdigt, at 
en så nyfødt cricketklub i vinterens løb har 
arrangeret vintertræning for sine unge, end
nu urutinerede medlemmer. En beundring af 
forberedelsestræningen bliver dog sikkert 
ikke mindre, når klubbens medlemmer hå
ber, at bestyrelsen er i stand til at arrangere 
nogle træningskampe, inden turneringen star
ter. Håbet er tankernes frie spil, hvor pro
blemerne ofte synes simplificeret. Dog vel 
næppe så løselige, som nødvendigt for os. Vel 
næsten traditionelt for danske cricketklubber 
er vor klasse slunken, hvilket i dette tilfælde 
vil sige, at der ikke er mulighed for økono
misk at gengælde de træningsmodstandere, 
vi søger. Såfremt der dog alligevel er 2. divi-
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sionshold eller mellemrækkehold, der har 
lyst til en tur til Sønderjylland, er de hjerte
lig velkomne. I øvrigt er vi ikke som mange 
andre generet af den lokale fodboldklub, idet 
Åbenrå Cricket Club har sit eget cricketsta
dion. 

p.k.v.:

Jørgen Mizander. 

P.S.: Henvendelse til formanden, overlærer
Børge Borgå, telefon ( 046) 2 30 00. 

- at rette og tilføje.

En kritisk revision af statistiken for 1964 har 
afdækket en ligeså ubegribelig som beklagelig 
fejl. Henrik Mortensen står i statistiken op
ført med 97 gærder (gnst. 6,22), men det vi
ser sig, at hans gærdekvota kun var 87 gærder 
med en gennemsnit på 6,93. Det er j,o fortsat 
imponerende størrelser, men korrektionen be
tyder, at Thomas Provis med sine 90 gærder 
har været sæson 1964's grådigste kaster, mens 
Henrik Mortensen stadig står bedst i 1. divi
sion. Hvad averagen angår, bliver Aa.B.eren 
passeret af Kjeld Lyngsøe, hvis smukke kaste
average baseres på 5 billige Holstebrogærder, 
men moralsk står Henrik Mortensen urokket 
som vor bedste kaster. Henrik Mortensens dif
ference i all-round-statistiken på side 11 skulle 
herefter rettelig være 42,32 - stadig nok til 
en overbevisende - og fortjent - førsteplads 
på dette felt. 

Endnu en fejl - omend af mindre katastro
fal natur - er dukket op. I gærdestatistiken 
for 1. division har vi ganske overset B.1909's 
pakistaner Suleman Khans fortjenester. Sule
man Khans sæsonresultater blev således: 11 
halvlege - 1 not out - 118 runs - højeste 
score 32 - average 11,80. 

Vi beder læserne undskylde. 

GØr et godt indtryk 

med bogtryk 

frø Burmester 

Wilh. Burmesters 

bogtrykkeri AIS

oth. 

Algade 9 . Aalborg . Telf. (08) 12 04 77 

Afleveret til postvæsenet 29. april 1965. 

::·······················································"········································· .. 

li OFFICIELT li 
11::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!!
Ændringer af cricketlovene 

Fra 1. maj 1965 træder nedenstående æn
dring i spillereglerne i kraft: 

§ 30, note a, ændres til:

1. Hvis slåeren forsætligt får bolden til at
skifte retning ved berøring med en hvilken
som helst del af sin person, bortset fra hån
den, der holder om boldtræet, skal dommeren
betragte dette som unfair og skal, så snart han
er overbevist om, at markholdet ingen mulig
hed har for at få en af gærdespillerne ud som
en umiddelbar følge af denne handling, straks
råbe »død bold«. For at bestemme om handlin
gen er forsætlig skal rettesnoren være, om
gærdespilleren har forsøgt at spille bolden
med sit boldtræ eller ej.

Bestyrelsen. 

Udtagelseskomite. 

Til udtagelseskomiteen er for 1964/65 valgt: 
Kristian Morild, Ole Thomsen, Erik Møller og 
Kurt Nielsen; sidstnævnte er formand. 

Ungdoms udvalg 

Ungdomsudvalget består for 1964/65 af: 
Jørgen Morild (formand), Søren Nissen, 
Preben Hald, Sv. Morild og Aage Rasmussen. 

Ad res se I iste 
Formand: 

Kurt Nielsen 
Gasværksvej 28, Aalborg. Tlf. (08) 12 09 99 
(privat 12 03 05). 

Næstformand: 

Sidney Nørgård 
Amager Boulevard 127 •, København S. 
Tlf. SU (0177) 5058. (Privat CE 8248, kl. 9-16). 

Kasserer: 

Leo Clasen 
»Bakkegården«, Slukefter pr. Korup.
Tlf. (09) 96 45 11 - 391.

Medlemmer: 

Axel Morild 
Blåsigsvej 31, Hjørring. Tlf. (0891) 688. 

Jørgen Morild 
Fenrisvej 6, Aabyhøj. Tlf. (061) 5 61 13. 

Erik Møller 
Frederiksgade 2 2

, Slagelse. 

Evald Møller 
Nørre alle 12, Skanderborg. Tlf. (0671) 1163. 

Th. Provis 
Vigerslevvej 63, Valby, Tlf. (01) 29 11 13 (kl. 9-16). 

Douglas G. Steptoe 
Holmkrogen 57, Virum. Tlf. Tria (0176) 6471. 

\Vilh. Burmesters bogtrykkeri A/S . Aalborg 




