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Ved redaktørskiftet
Med delle nummer af bladet er el redaktør
skifte fuldbragt. Forbundets formand Kurt
Nielsen har - som tidligere meddelt - på
grund af en stedse stigende arbejdsbyrde
måttet søge aflastning for en del af sit arbej
de i forbundets tjeneste. Han har til dette
formål valgt - i hvert fald midlertidigt at give afkald på posten som bladets ansvars
havende redaktør. Siden 1959 har Kurt Niel
sen varetaget bladets drift, og der skal på
dette sted rettes en hjertelig og udelt tak til
ham for et vel udført og vel estimeret arbejde.
Når undertegnede har indvilliget i at over
tage redaktørhvervet, er det derfor ikke med
henblik på de store reformer. Den linie, Kurt
Nielsen har lagt, vil. i videst mulig udstræk
ning blive fulgt fremover, dog har jeg fundet
det hensigtsmæssigt at lægge større vægt på,
hvad der måtte ske i de hjemlige turneringer
- betydende som mindre betudende.
I henseende til en sådan bred orientering
om, hvad der rører sig i dansk cricket, ønsk.es
større kontakt til klubberne - i første om
gang praktiseret på den måde, at man på ind
beretnings- og statistikskemaerne anfører be
mærkelsesværdige detail/er fra kampe (hat
tricks, hurtigscoring, store gærdestande m. v.)
og klubliv (jubilæer, rnnde fødselsdage o.
lign.). Apropos disse skemaer skal jeg ikke
her undlade at henstille til de ansvarlige
ledere, at indsendelses{risten (spilledagen)
ufravigeligt overholdes.
Også bladets alsidighed ligger mig på sin
de, og jeg så med glæde en større aktivitet
hos bladets læsere, hvad angår skriftlige ind
læg i den til enhver tid standende debat. Bla
dets spalter vil altid stå åbne for menings
tilkendegivelser om problemerne - taktiske,
tekniske eller etiske, konkrete eller generelle.

For at skabe større afveksling i slof{et har
jeg fornden den beslående medarbejderstab
haft den glæde al kunne knutte kendte cric
keteksperter som Flemming Hermann og Sø
ren Nissen til bladet.
Beklageligvis er min overtagelse af reelak
tørposten - samt • min indtræden i UK blevet mødt med et skarpt og lidet velover
vejet personligt angreb i et fremtræclencle
nordjysk dagblad. »Anklagen« lyder på usag
lighecl. Da samme blad tidligere har skudt
mig grovere ting i skoene, tager jeg mig dette
nye angreb uhyre let, ikke mindst for,di »an
klageren« så åbenlyst ikke besidder de for
nødne forudsætninger, herunder den tilstræk
kelige indsigt i cricketspillets taktik og tek
nik, til at sondre mellem det saglige og det
usaglige. At jeg skulle have personlige anti
patier imod bestemte klubber og spillere
turde være det rene nonsens.
Disse gentagne udfald imod mig kan kun
modtages med overbærenhed, og de må stå
som skoleeksempler på, hvorledes lokalpatrio
tismen i visse forhold totalt kan kvæle den
saglige, objektive og nøgterne vurdering. Højst
beklageligt er det imidlertid, at angrebet på
min pers,on for usaglighed falder tilbage på
forbundets besturelse, der har ment mig kva
lificeret til overtagelsen af de omhandlede til
lidsposter.
Lad det en gang for alle være slået fast,
at jeg ikke ønsker, at bladet skal være midt
punkt i nogen form for polemik. Min hensigt
er at give en redelig vurdering af dansk cric
ket, og i denne ånd ønsker jeg et frugtbart
samarbejde med klubber, ledere, spillere og
ikke mindst med dagspressen (inclusive oven
for omtalte nordjyske dagblad).
Ole Thomsen.
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TURNERINGSOVERSIGT

1. DIVISION

Tidligere indbyrdes DM-kampe under D.C.F.
Dato

Kamp

Førstnævnte klubs
til Sejre til
Kam- Sejre
sidstførstpe
nævnte nævnte Totalscore [ Gnst. pr. gærde

Sidstnævnte klubs
Totalscore [Gnst. pr. gærde

Førstkommende kampe:

23/5
23/5
23/5
23/5
23/5
30/5
30/5
30/5
30/5
30/5
13/6
13/6
13/6
13/6
13/6

Aa.B.-A.B. . . . . . . . . . . . . . . .
Soraner-Horsens . ......
Silkeborg-B. 1909 . . . . . .
Hjørring-Chang . . . . . . .
Skanderborg-Svanholm
Soraner-Aa.B. . . . . . . . . . .
Horsens-A.B. . . . . . . . . . . . .
Silkeborg-Hjørring . . .
B. 1909-Svanholm ......
Chang-Skanderborg . . .
Aa.B.-Silkeborg .........
A.B.-Chang ...............
B. 1909-Skanderborg ...
Hjørring-Soraner
Svanholm-Horsens

8
4
0
6
1
4
3
0
1
6
0
4
9
4
1

......
...

Aa.

B.

1
2

3
2

1506
601

13,33
15,41

1488
546

11,53
9,25

5
0
0

1
1
4
1

1081
156
560
688

20,40
7,80
11,20
13,76

877
157
793
486

9,74
15,70
31,72
12,46

1
3

0
3

232
897

33,14
8,79

146
847

11,23
8,92

2
7
3
0

0

861
1806
645
170

23,27
15,57
18,97
12,14

819
1478
638
216

12,04
10,19
13,29
30,86

1
1

skal ikke vente ny walk-over

Nu nærmer sig hastigt det med længsel ven
tede øjeblik, hvor D.C.F. blænder op for den
nye cricketsæson - den 12. under D.C.F.s
auspicier. Traditionen tro er forventningerne
hos klubber som hos spillere i de lange, mør
ke vintermåneder gradvis skruet op, således
at bristepunktet er nær. På baggrund heraf
vil skuffelser naturligvis ikke kunne und
gåes, men det er at håbe, at skuffelserne vil
kunne begrænses, at sæson 1965 vil komme
til at stå i fremgangens tegn, og at samtlige
kampe -- betydningsfulde som mindre betyd
ningsfulde - vil blive afviklet i den rette
cricketånd og -atmosfære.
Aa.B. mesterskabsfavorit påny
Blandt 1. divisionsholdene tælles en debu
tant i det »fine« selskab, Silkeborg, og det
skal blive interessant at se, hvorledes midt
jyderne og for den sags skyld også den an
den oprykker, A.B., der senest var i 1. divi
sion i 1961, vil klare den skærpede konkur
rence. Såfremt Aa.B. kan bevare sit frygtede
kasterteam Henrik Mortensen/Carsten Morild
intakt og i topform sæsonen igennem, vil
næppe nogen af modstanderne kunne hindre
Aa.B.'erne i at hjemføre det femte danske
mesterskab i rad og række. Gærdesiden er
ikke just imponerende og vil blive yderligere
svækket ved Hans Ole Luthers og Flemming
Nielsens frafald. Førstnævnte er flyttet til
Århus, mens sidstnævnte synes at have mistet
lysten. I Aalborg venter man imidlertid gær-

demæssig fremgang såvel for Hardy Søren
sen, der havde en uforståeligt svag sæson i
fjor, som for det store talent Hans Kurt Koch.
Og disse to skulle sammen med Carsten Mor
ild og Henrik Mortensen kunne trække flere
store innings i land - 1. divisions dalende
kasteeffektivitet in mente. Men bliver blot een
af Aa.B.s store all-rounders ude af stand til
at honorere de kolossale kastemæssige krav,
der stilles til dem, vil der uvægerligt blive
trængsel i toppen af 1. division med den læn
ge savnede intense spænding i kapløbet om
mesterskabet, og Aa.B.s mesterskabschancer
vil da blive klart decimerede. Selv om både
Gert Kristensen og Hans Kurt Koch førhen på
Aa.B.s ungdomshold har åbenbaret iøjnefal
dende kasteevner, har Aa.B.s anfører - und
skyldeligt måske, i relation til de to hoved
kasteres overvældende sukces - ikke fundet
anledning til at lade dem forsøge sig i divi
sionskampene, og han har dermed forsømt at

Hardy Sørensen
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stimulere disse unge kastetalenters rutine,
selvtillid og udYikling. Og denne forsømmelse
kan i en giYen situation blive skæbnesvan cr er
for nordjyderne. I denne forbindelse kan 1:an
i øvrigt minde om, at en lovende leg-spin-bow
ler som Bjarne Lund Petersen hæmmedes
mærkbart i sin udvikling af manglende kamp
rutine. For Aa.B. bliver sæsonindledningen
næppe nervepirrende, idet ingen af de første
tre modstandere - de to nyoprykkere og So
ranerne - kan giYes påfaldende muligheder
for blot at true mestrene. Selv om A.B. er
det eneste danske hold, der har positiv DM
status (3 sejre og kun eet nederlag) over for
Aa.B., bliYer Soranerne jo nok med sit solide
gærdehold den sværeste modstander - trods
Soranernes såre beskedne indsats ( lutter sto
re nederlag) i de hidtidige indbyrdes kampe.
I øvrigt kan A.B.s smukke resultater imod
aalborgenserne føres helt tilbage til begyn
delsen af D.C.F.s æra, og det har jo heller
ikke svækket A.B.s statistiske stilling over
for Aa.B., at man af gode grunde (2. divi
sionsophold) har undgået Carsten Morild &
co. i de sidste tre sæsoner.

Batsmen på nøgleposter
I kampen om mesterskabet vil Aa.B. for
mentlig kunne forvente den mest hårdnak
kede modstand fra B.1909 og Horsens. Størst
tiltro har man til odenseanerne, som i alle
spillets discipliner har vist en signifikant
fremgang - i såvel kvalitet som kvantitet.
Over for Aa.B. bliver det solide, homogene
og pålidelige gærdehold det vægtigste aktiv,
og ganske udelukke, at 09'ernes batsmen for
mår at køre Henrik Mortensen og Carsten
Morild træt, kan man ikke. B.1909's mester
skabschancer vil i hvert fald øges væsentligt,
såfremt Aa.B. kan tvinges til at bringe de
urutinerede afløsningsbowlere ind i angrebet.
Heller ikke B.1909 har fået det vanskeligste
oplæg til sæsonen, og de tre første kampe
imod Silkeborg, Svanholm og Skanderborg
bør kunne vindes komfortabelt.
Som for B.1909 gælder det også for Hor
sens, at en sund og »bred« gærdeside - med
Jørn Høj som en uvurderlig ankermand med lidt medbør vil kunne bringe Aa.B.s ka
stere på hælene. Alligevel tør man ikke be
tænke Horsens med større mesterskabschan
cer. Dertil er kastesiden - trods stabile bow
lere som Jørn Høj, Anders Mose og Henning
Eliasen - næppe varieret og effektiv nok.
Traditionelt mister Horsens kostbare og for
ventede turneringspoint undervejs på uinspi
reret bowling, og dette vil sikkert også blive
tilfældet i år. I sammenligning med B.1909's
velafbalancerede angreb falder jyderne klart
igennem, og Egon Jensen & co. må stå som
Aa.B.s farligste udfordrer. Horsens starter sæ
sonen med kampene imod de tre københavn-

Jorn Høj

ske hold, og selvom jyderne sandsynligvis vil
være ubesejrede efter den første måneds
kampe, kan især kampen imod Soranerne
blive svær at vinde. Netop dette mandskab
besidder kYaliteter, som Horsens altid har
følt sig usikker overfor - nemlig et rutineret
gærdehold og Hans Rasmusens leg-cutters,
der i fjor forvoldte en bemærkelsesværdig
deroute i Horsens.

Kan Chang overvinde sit Aa.B.-kompleks?
I forbindelse med topplaceringerne skal
man imidlertid ikke helt glemme Chang fjorårets overraskende runner-up. De unge
Chang-talenter har dog næppe andet end teo
retiske muligheder for at ende helt i top.
Overfor bysbørnene fra Aa.B. har Changs
cricketers igennem de seneste år - lutter
_nederlag siden 1954 - oparbejdet et formida
belt kompleks, og trods deres ungdom, deres
talent, deres spilleglæde og deres ambitioner
savnes den fornødne rutine og pågåenhed til
at dæmme op for Henrik Mortensens og
Carsten Morilds særdeles fjendtlige kastning.
Nu mødes de to arvefjender, Chang og Aa.B.,
først på sæsonens allersidste spilledag, og mu
ligvis bliver kampen afgørende for mester
skabet, men Changspillerne skal være modnet
klækkeligt, om den påfaldende, t,il frygt græn
sende, respekt for Aa.B.s to kasteesser kan
overvindes. Men talenterne formelig vrimler
frem i Chang, og især imødeses yderligere
udvikling hos Tom Iver Poulsen og de to all
rounders Klaus Buus og Johan Luther. Alle
rede fra sæsonstarten kommer Chang, der
iøvrigt har måttet se den lovende keeper Jens
Christensen rejse til Odense, i strid modvind

Tom Iver Poulsen

Klaus Buus
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overfor Hjørring, Skanderborg og A.B. hold, som Chang bestandig har haft svært ved
at besejre. Imod A.B. er det aldrig blevet til
sejr, imod Hjørring har man kunnet notere
en sejr (i fjor) imod fem nederlag, mens man
i seks opgør imod Skanderborg kun har kun
net dele lige over. Alligevel burde aalborgen
serne i lighed med de øvrige topaspiranter
kunne begynde sæson 1965 med tre sejre.
Til mellemgruppen i 1. division må henføres
Soranerne, Hjørring, Svanholm og A.B. Disse
fire hold har ingen iøjnefaldende muligheder
for at blande sig i topstriden, men skulle på
den anden side heller ikke på alvorligere vis
blive indblandet i bataljerne i bunden. Sora
nerne kan ikke før 1. august disponere over
inderen Deshpande og den lovende all-rounder
Peer Nørgård, der begge er på studieophold
i udlandet, og man kan på dette grundlag få
svært ved at få etableret den rette effektivitet
i kastningen. Naturligvis er Hans Rasmusen
fortsat et sikkert trumfkort, men uden kvalifi
cerede kastemakkere vil han uvægerligt blive
overarbejdet og mindre effektiv. Gærdesiden
virker som altid solid, og dette i forbindelse
med Hans Rasmusens kvaliteter burde være
nok til en placering i tabellens midte. Påregne
gevinster i de første kampe skal Soranerne
næppe - uanset at såvel Horsens som Hjør
ring blev nedgjort i 1964.
Kan Suanholm skabe sensation?
Hos Hjørring er optimismen måske ikke
overvældende, men da veteranerne øjensynlig
tager endnu et nap med, holdes nedryknings
spøgelset formentlig på tilbørlig afstand.
Gærdeholdet vil blive styrket ved Erik Faus
hølls genkomst, og Poul Verner Jensen må
kunne gøre det bedre end sidste år. Kastesiden
har jo ikke påfaldende bredde, men kommer
storformen hurtigt til Hartmann Petersen, vil
hans off-spinners kunne bære tunge hyrder.
For vendelboerne skulle sæsonens tre første
kampe betyde mindst to sejre, og fuld gevinst
kan ikke udelukkes, da såvel Soranerne som
Chang træffes på egen pitch.
Positive overraskelser kan måske imødeses
fra det talentfulde, men uberegnelige Svan
holm-hold. Som tidligere antydet er Svan
holms svaghed den manglende autoritet i an
førerskabet, men dette til trods er de poten
tielle muligheder de allerstørste, og om ikke
al for mange år vil det danske mesterskab
være indenfor rækkevidde. Eksistensen i det
fine selskab skulle være sikret for et længere
åremål, og som garanter for gode kampe og
resultater står Finn Nistrup, Ole Isaksson, Ole
Kube) og Flemming Søegård -- alle spillere
i dansk eliteklasse. Svanholm skulle kunne
lægge ud med sejr over Skanderborg, men
besidder trods alle kvaliteter i kastning og
gærdespil næppe endnu taktiske egenskaber

til at besejre de næste modstandere, B.190!)
og Horsens.
Også A.B. må kunne klare frisag i sit come
back til 1. division. En lovende, omend uprø
vet gærdeside og et kasteangreb baseret på de
velrenommerede fartbowlere Thomas Provis
og genopstandne Carl Veng samt den nytil
komne fast-medium swing-bowler, New
Zealanderen Peter Hargreaves skulle være til
strækkeligt til at begå sig på det højere
niveau. Alligevel kan man ikke ignorere al
skepsis. Gærdesidens kapacitet er ikke bevist
overfor bedre kastning, ligesom det kan kom
me til at knibe i angrebet, hvor savnet af kva
lificeret spinbowling kan blive særdeles føle
ligt. For studenterne bliver »sæson-ouvertu
ren« streng. Efter premierekampen imod me
strene fra Aa.B. konfronteres man med Hor
sens og Chang, og sejre skal ikke forventes.
Et mandskab med svagere holdmoral end A.B.
ville måske lade sig slå ud af dette skrappe
program, men de nødvendige sejre skal nok
komme til Nørre Alle senere på sæsonen.
Kan Silkeborg klare sig?
Efter revisionen af turneringsbestemmel
serne skal som bekendt kun eet hold rykke
ud af 1. division - og følgelig også kun et
hold op fra 2. division -, og det er sandsyn
ligt, at nedrykningsspørgsmålet først afklares
på sæsonens sidste spilledag, hvor de to midt
jyske klubber. Skanderborg og Silkeborg, tør
ner sammen. Og lad det være sagt med det
samme -- vi tror ikke, at Silkeborg klarer

Henry Rasmussen

G1.1nnar Ras1nussen

skærene. Skanderborgs force har i de senere
år været en velgørende homogenitet og stabili
tet, og disse egenskaber har sikret 1. divisions
eksistensen og mange overraskende og meri
terende sejre. Men fornyelsen har været længe
undervejs i Skanderborg. Juniordanmarks
mestrene fra i fjor er -- trods rige løfter næppe endnu klar til at træde frem i forreste
linie på 1. divisionsholdet, og man må atter
sætte sin lid til Henry Rasmussen, der var
såre uheldig i forrige sæson, samt til de to
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unge all-rounders Kjeld Christensen og Jørgen
Steen Larsen. Om intet uforudset indtræffer,
skulle Skanderborg atter i år kunne holde
skansen og overlade nedrykningen til Silke
borg.
Silkeborg vil blive svært handicapped af
den totale mangel på erfaring fra cricket på
højeste plan. Forskellen på spillestyrken i 1.
og 2. division har aldrig været mere udtalt
end netop nu, og de unge silkeborgensere skal
nok få kærligheden at føle. Talent er der i
rigt mål, og gode ønsker skal det heller ikke
skorte på, men dette forslår næppe i den

hårde rivalisering -- desværre kun. Dertil
kommer, at 1964's topscorer Gunnar Rasmus
sen er flyttet til Århus og formentlig vil spille
for det derværende 2. divisionshold. Stærkest
synes Silkeborg at stå i kastemæssig hen
seende. Azhar Ali må kunne udvikle sig til
en spinbowler af format, men heller ikke Poul
Rasmussen og Poul Transbøl må underkendes.
Vanskeligere bliver det for batsmen at begå
sig. Også på dette felt har Azhar Ali betyde
lige muligheder, men derudover er det lutter
ubeskrevne blade, som næppe endnu har de
tekniske forudsætninger for et gennembrud.

2. DIVISION

Tidligere indbyrdes DM-kampe under D.C.F.
Dato

Kamp

Førstkommende kampe:
B. 1913-Holstebro
23/5
Køge-K.B. . . . . . . . . . . . . . . . .
23/5
Kerteminde-Århus . . . .
23/5
Frem-Fredericia . ..... .
23/5
Nyk. i\1.-Slagelse . . . . . . .
23/5
Holstebro-Kerteminde.
30/5
K.B.-Frem . . . . . . . . . . . . . . .
30/5
Århus-B. 1913 . . . . . . . . . .
30/5
Fredericia-Nyk. M. . . . .
30/5
Slagelse-Køge . . . . . . . . . .
30/5
Holstebro-Nyk. M. . . . .
13/6
Køge-Arhus . . . . . . . . . . . . .
13/6
Frem-B. 1913 ............
13/6
13/6
Fredericia-KB. . . . . . . . . .
Slagelse-Kerteminde . .
13/6

til Sejre til
Kam- Sejre
førstsidstpe
nævnte nævnte
10
5
2
1
3
10
0
2
3
7
3
2
0
0
0

Førstnævnte klubs
Totalscore I Gnst. pr. gærde

7
0
0
0
1
5

1
3
2
1
2
4

2409
812
340
181
444
1724

2
0
6
0
0

0
3
1
3
1

361
504
1404
522
349

Sidstnævnte klubs
Totalscore IGnst. pr. gærde

8,72
18,10
11,10
11,97

1976
902
357
217
490
1696

13,26
26,53
19,83
21,70
9,80
10,87

19,00
8,54
15,09
8,70
11,63

348
714
993
723
414

9,94
21,00
9,37
27,81
69,00

18,11

11,77

Hård rivalisering om oprykning

Efter mange og langvarige forpostfægtnin
ger blev den landsomfattende 2. division om
sider en realitet, og det er at håbe, at denne
nyskabning vil virke efter sin hensigt - en
højnelse af spillestandarden. På papiret synes
jævnbyrdigheden stor, hvorved de gamle 2.
divisioners svaghed - den store styrkeforskel
på holdene i top og bund - forhåbentlig ef
fektivt er elimineret. Såvel den større jævn
byrdighed som den omstændighed, at mange
af de deltagende klubber aldrig har mødt hin
anden, må kunne bibringe kampene større
interesse og spænding.
De tre store

Selvom det under disse forhold er vanske
ligt at optræde som spåmand, vover vi at pro
fetere, at den endelige rivalisering om den
enlige oprykningsplads kommer til at foregå
mellem de tre tidligere 1. divisionsmandska
ber, K.B., Nyk.M. og Århus. Såfremt K.B. vil
kunne disponere fuldt - også til udekam-

pene - over de to testspillere Bjarne Lund
Petersen og Erling Krogh Andersen, bliver
københavnerne svære at hamle op med. I stær
keste opstilling har K.B. større kvalitet og
bredde end de øvrige hold. Formentlig kan
Eigil Nielsen & co. lægge ud med sikre sejre
imod Køge, Frem og Fredericia, om da ikke
Køges unge talenter lever helt op til de poten
tielle muligheder.
Nyk.M.s chancer er dog ikke stort ringere
end K.B.s Holdet har rutinen fra de hårde
opgør i 1. division, og spillerne er talentfulde
og ambitiøse. De to all-rounders Erik Nielsen
og Otto Gade gentager næppe den svage sæson
fra i fjor, og især vil deres velkontrollerede
bowling kræve mange ofre. Blandt batsmen
bliver Kjeld Lyngsøe og Erik Hansen nok de
mest fremtrædende, og de vil i høj grad aspi
rere til en plads på landsholdet. De første
kampe - imod Slagelse, Fredericia og Holste
bro - skulle ikke volde morsingboerne større
kvaler, selvom Slagelse tidligere har over
rasket netop imod Nyk.M.
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Jorgen Morild

Divisionens tredie store hold bliver Århus,
der har været oprykningsfavorit i de sidste
to sæsoner uden at kunne leve op til forvent
ningerne. Genvinder de garvede veteraner
Jørgen Morild, Børge Lorentsen og Erik Mad
sen tidligere slagkraft, og falder de ventede
nyerhvervelser Gunnar Rasmussen og Hans
Ole Luther hurtigt til i de nye omgivelser,
kan Århus meget vel blive rækkevinder. Kast
ningen bar måske ikke den store klasse, men
i gærdespillet har man ikke sin lige i 2. divi
sion. Kun har århusianerne den kedelige vane
at svigte, når del mindst ventes. Sæsonens tre
første modstandere - fynboerne fra Kerte
minde og B.1913 samt uberegnelige Køge skulle ikke kunne true Jørgen Morilds tropper.
»Dark horse« par excellence
Oprykningsracets »dark horse« må så ube
tinget være Køge, som råder over et homo
gent mandskab med topspillere i Ebbe Hansen
og Bent Koch - de yderst lovende all
rounders. Men trods alle fortrin slår klassen
næppe til i bredden, og allerede de første
kampe imod stærke opponenter som K.B.,
Slagelse og Århus vil give et fingerpeg om
køgensernes muligheder. Køge går ikke til
disse kampe som favorit.
Slagelse besidder som Køge et homogent
hold med en til tider uimodståelig topfigur i
Erik Sørensen, men alligevel har Slagelse ikke
Køges udviklings- og overraskelsesmulighe
der. Allerede premierekampen imod Nyk.M.
Yil formentlig henføre Slagelse til rækkens
midtregion, hvor også Kerteminde og Frede
ricia hører hjemme. Sidstnævnte mandskaber
har hver sin styrke - Kerteminde i kastnin
gen, Fredericia i gærdespillet -, men der fore
kommer trods alt at være så megen bredde og
kvalitet til stede, at nedrykning ikke kommer
på tale.
Derimod får 2. divisions tre sidste hold,
B.1913, Holstebro og Frem, sikkert mange
urolige øjeblikke. Frem har siden sidste sæson
mistet Flemming Hermann og Jørgen Plouff
mann, der begge har lagt op, Olaf Berthelsen,
holdets eneste kaster af format, har meldt
sig ud af klubben, samt den stærke gærde
spiller Leif Sørensen, der er rejst til Odense uden dog endnu at have søgt optagelse i en

derværende klub. Dertil kommer, at den west
indiske kaster Gerry Hosten næppe heller
melder sig til tjeneste. Uden disse cricketers klubbens fem absolut bedste igennem de se
neste år - har Frem ikke store chancer for
at redde livet. Man har kun Holstebro og
B.1913 at holde sig til, men trods iøjnesprin
gende svagheder har begge disse hold flere
trumfer på hånden end Valby-klubben.
3. DIVISION ØST
Nyk.F. svækket, men favorit
Den nye turneringsordning fører med sig, at
der ikke bliver automatisk oprykning for 3.
divisionernes Yindere. Oprykkeren kåres først
i en kvalifikationskamp mellem de to vindere.
Den ene repræsentant i denne kvalifikations
kamp skulle blive Nyk.F. Falstringerne har
stolte traditioner at leve op til, men interessen
og spillestyrken er desværre dalet faretruende
i de sidste par sæsoner. Mange stærke spil
lere har lagt op eller er flyttet fra byen, og
svært bliver det ikke mindst at forvinde tabet
af Henning Nielsen. Denne glimrende all
rounder har umiddelbart før sæsonpremieren
meddelt klubben, at man ikke skal regne med
hans medvirken mere. Det er et hårdt slag for
Nyk.F., og et emne-back af Palle Nielsen giver
ingenlunde fuld kompensation. Alligevel må

Henning 1\"ielsen

Nyk.F. være østsektorens klare favorit, og kun
Ringsted og Sorø har spinkle chancer for at
fortrænge Harry Erichsen & co. I divisionens
bund kan der blive trængsel. Glostrup klarer
vel frisag, mens Ballerup, Næstved og Roskilde
alle kan risikere at blive sorteper. (Angående
de førstkommende kampe for denne og de føl
gende turneringsrækker henvises til turne
ringsprogrammet andetsteds i bladet).
3. DIVISION VEST
Vender bøtten nu for Esbjerg?
Vestkredsen forekommer - trods de mange
andethold - at være både stærkere og mere
interessant end østkredsen. Jævnbyrdigheden
er stor, og mange spændende kampe kan
imødeses. Esbjerg bliver favorit på tidligere
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bedrifter. Det er gået slemt tilbage for vest
jyderne i de sidste to sæsoner, men der skulle
være så megen talentfuld ungdom i behold, at
førstepladsen og chancen for avancement til
2. division skulle være sikret. Hårde konkur
renter får man i Nyk.M. Il, Aa.B. II og måske
Grenå, hvis store spiller Johs Knakkergård
meget vel kan lave ravage i regnskabet. Med
særlig interesse vil man følge Herning og
Varde, der er kommet i finere selskab end
vanligt.
MELLEMRÆKKEHNE
Debut for Åbenrå, come-back for Viborg
Også sammensætningen af mellemrækkens
tre kredse giver de bedste løfter om morsomme
kampe og intens spænding. I den østlige afde
ling optræder de storkøbenhavnske klubbers
sekundahold, og selvom det er svært på for
hånd at bedømme styrken af disse hold, må
Soraner II og Svanholm II stå med fremtræ
dende vinderchancer.
Den sydjysk/fynske mellemrække byder på
en kærkommen debutant, idet driftige Åbenrå
for første gang i klubbens historie har formået
at stable et seniorhold på benene. Alle gode
ønsker følger sønderjyderne, men rækkevinder
bliver de ikke. Kolding har rutinen og må,
hvis veteranerne stadig har den hellige ild,
kunne klare førstepladsen.
Og endelig kan man i den nordlige sektor
fejre et glædeligt gensyn med Viborg, som
efter et par sæsoners uvirksomhed atter har
fået samling på spillerne. Glædeligt er det
også, at Holstebro nu har opnået en sådan
bredde, at det har været muligt at tilmelde et
andethold. Denne række byder som de to øv
rige mellemrækker på stor jævnbyrdighed og
mange dunkle punkter, men Chang II må vel
stå som favorit.

får mindst to chancer for at kvalificere sig til
anden runde. De første runder og opsamlings
runden afvikles derimod stadig indenfor geo
grafisk bestemte zoner. Som bekendt er hver
innings begrænset til 40 overs med maksimalt
9 overs til hver kaster. Dette indebærer, at
holdet med den største kastebredde står med
gode muligheder for at blive cup-vinder.
1964's vinder B.1909 vil derfor atter være nær
favoritværdigheden i år, selvom Aa.B. denne
gang har meldt sin deltagelse. Nordjyderne
bliver da også B.1909's værste konkurrent,
men i denne turnering vil Aa.B.s mangel på
afløsningskastere blive sat i relief, og kan
modstanderne blot dæmme op for Henrik Mor
tensens og Carsten .Morilds 18 overs, skulle
der i de sidste 22 overs være gode chancer
for en pæn pointshøst. Beklageligt er det, at
nogle af vore bedste mandskaber har svigtet
pokal-turneringen. Således har sidste års fina
list Horsens og Chang ikke fundet det umagen
værd at deltage. Målet for de kommende års
cup-turneringer må være deltagelse af samtoth.
lige Danmarks cricketklubber.

PS!
Efter redaktionens slutning har vi modtaget
underretning om, at Silkeborgs gode gærde
spiller og anfører Gunnar Rasmussen synes
at have fortrudt det tidligere bebudede klub
skifte til Århus. Hermed skulle Silkeborgs
effektivitet være bedret væsentligt, uden at
man dog tør give midtjyderne større chancer
for at undgå degradering.
o.

Gør et godt indtryk

UNGDOMSRÆKKERNE

med bogtryk

A tier en lilleputrække
Nu begynder vanskelighederne for alvor at
tårne sig op for vore forudsigelser. I ungdoms
rækkerne har man - i sagens natur - ingen
reel mulighed for at bedømme styrkeforholdet
holdene imellem, før de er set i funktion. Kun
skal det noteres, at såvel K.B. som Ringsted
har kunnet anmelde både et junior - og et
drengehold, at B.1913 har fået gang i junior
afdelingen igen, samt at der påny har kunnet
skabes en turnering for de allermindste --
lilleputterne-, dog kun med tre deltagere.

frø Bur1nester

POKAL-TURNERINGEN
Får 09'erne sin anden cup-aktie?
Konditionerne for denne turnering har
efter det første års påfaldende mangler
undergået en ændring derhen, at ethvert hold

Wilh. Burmesters
bogtrykkeri A/s
Algade 9 . Aalborg. Telf. (08) 12 04 77
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Turneringsprogram 1965
1. division
23. maj

30. maj

13. juni

20. juni

Aa.B.-A.B.
Soraner-Horsens
Silkeborg-B. 1909
Hjørring-Chang
Skanderborg-Svanholm
Soraner-Aa.B.
Horsens-A.B.
Silkeborg-Hjørring
B. 1909-Svanholm
Chang-Skanderborg
Aa.B.-Silkeborg
A.B.-Chang
B. 1909-Skanderborg
Hjørring-Soraner
Svanholm-Horsens
A.B.-B. 1909
Hjørring-Aa.B.
Chang-Soraner
Skanderborg-Horsens
Svanholm-Silkeborg

27. juni

Aa.B.-Svanholm
Soraner-A.B.
B. 1909-Chang

11. juli

Silkeborg-Horsens
Hjørring-Skanderborg

18. juli

Horsens-Chang
Silkeborg-A.B.
B. 1909-Aa.B.
Skanderborg-Soraner

1. aug.

A.B.-Hjørring
Soraner-Silkeborg
Horsens-B. 1909
Chang-Svanholm
Skanderborg-Aa.B.

8. aug.

Svanholm-Hjørring

15. aug.

Aa.B.-Horsens
A.B.-Skanderborg
Soraner-Svanholm
Silkeborg-Chang
Hjørring-B. 1909

22. aug.

Horsens-Hjørring
B. 1909-Soraner
Chang-Aa.B.
Skanderborg-Silkeborg
Svanholm-A.B.

2. division
23. maj

30. maj

13. juni

B. 1913-Holstebro
Køge-K.B.
Kerteminde-Aarhus
Frem-Fredericia
Nykøbing M-Slagelse

20. juni

B. 1913-Køge
Kerteminde-Fredericia
Aarhus-K.B.
Nykøbing M-Frem
Slagelse-Holstebro

27. juni

KB.-Holstebro
Kerteminde-Køge
Frem-Slagelse
Fredericia-Aarhus
Nykøbing M-B. 1913

18. juli

1. aug.

B. 1913-K.B.
Køge-Nykøbing M
Kerteminde-Frem
Aarhus-Holstebro
Fredericia-Slagelse

15. aug.

B. 1913-Fredericia
Holstebro-Køge
Frem-Aarhus
Nykøbing M-Kerteminde
Slagelse-KB.

22. aug.

Køge-Frem
KB.-Nykøbing M
Kerteminde-B. 1913
Aarhus-Slagelse
Fredericia-Holstebro

3. division - øst

Aa.B. II-Horsens Il
Grenå-Esbjerg
Nykøbing M II-Herning
Skanderborg 11-B. 1909 Il

13. juni

Herning-Grenå
Horsens 11-B. 1909 II
Nykøbing M II-Aa.B. II
Varde-Esbjerg

20. juni

Aa.B. II-Grenå
Esbjerg-Skanderborg Il

27. juni

Grenå-Nykøbing M II
Herning-Varde
Skanderborg II-Horsens II

4. juli

Horsens II-Herning
B. 1909 II-Esbjerg

11. juli

Esbjerg-Aa.B. II
B. 1909 II-Nykøbing M II
Skanderborg II-Varde

25. juli

Herning-Aa.B. II
Horsens Il-Varde
Nykøbing M II-Skander. II
B. 1909 II-Grenå

1. aug.

Aa.B. II-Varde
Esbjerg-Horsens Il

8. aug.

B. 1909 II-Aa.B. II
Skanderborg II-Herning
Varde-Nykøbing M II

15. aug.

Grenå-Horsens II

22. aug.

Aa.B. II-Skanderborg II
Herning-B. 1909 II
Nykøbing M II-Esbjerg
Varde-Grenå

23. maj

Ringsted-Roskilde
Glostrup-Sorø
Næstved-Nykøbing F

30. maj

Sorø-Næstved
Ballerup-Ringsted

13. juni

Roskilde-Glostrup
Nykøbing F-Ballerup

22. maj

Svanholm II-Glostrup IIl)

20. juni

Ringsted-Sorø

29. maj

Glostrup Il-Frem Ill)

27. juni
4. juli
18. juli

25. juli
1. aug.
8. aug.
15. aug.

Holstebro-Kerteminde
KB.-Frem
Aarhus-B. 1913
Fredericia-Nykøbing M
Slagelse-Køge
Holstebro-Nykøbing M
Køge-Aarhus
Frem-B. 1913
Fredericia-KB.
Slagelse-Kerteminde

Holstebro-Frem
Køge-Fredericia
KB.-Kerteminde
Aarhus-Nykøbing M
Slagelse-B. 1913

30. maj

Næstved-Roskilde

5. juni

Soraner II-Svanholm 111)

Glostrup-Nykøbing F
Sorø-Ballerup

12. juni

Svanholm 11-A.B. Hl)

Ringsted-Glostrup
Roskilde-Nykøbing F
Ballerup-Næstved

19. juni

Svanholm II-Frem Hl)

20. juni

Soraner II-Glostrup II

26. juni

A.B. II-Frem IJl)
Svanholm II-Soraner 111)

Nykøbing F-Sorø
Roskilde-Ballerup
Næstved-Ringsted

3. juli

Glostrup 11-A.B. 111)
Frem II-Soraner 111)

Glostrup-Næstved

10. juli

Frem II-Glostrup Hl)

Sorø-Roskilde
Nykøbing F-Ringsted
Ballerup-Glostrup

17. juli

A.B. II-Soraner 111)
Frem II-Svanholm 111)

31. juli

A.B. II-Svanholm 111)

3. division - vest

23. maj

Mellemrækken - øst

7. aug.

A.B. II-Glostrup 112)

8. aug.

Soraner II-Frem Il

14. aug.
Esbjerg-Herning
Grenå-Skanderborg II
21. aug.
Horsens II-Nykøbing M II
Varde-B. 1909 II
22. aug.

Glostrup Il-Soraner II2)
Frem II-A.B. 112)
Glostrup II-Svanholm II2)
Soraner 11-A.B. Il
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Mellemrækken - midt
23. maj

Aabenrå-Kolding
B-. 1913 II-Fredericia Il*)

27. maj

Fredericia 11-Kertem. II

30. maj

Kerteminde Il-Åbenrå
Kolding-B. 1913 II

13. juni Åbenrå-Fredericia II
Kerteminde 11-B. 1913 II
20. juni
4. juli

Fredericia II-Kolding
B. 1913 Il-Åbenrå•)
Fredericia 11-B. 1913 II
Kerteminde II-Kolding

18. juli

Kertem. II-Fredericia II
Kolding-Åbenrå

25. juli

Åbenrå-Kerteminde II
B. 1913 II-Kolding*)

8. aug.
15. aug.
22. aug.

Fredericia Il-Åbenrå
Kolding-Kerteminde Il

Juniorrækken kreds 42
22. maj

27. juni

Kerteminde-B. 19131)
B. 1909-Fredericial )

13. juni
19. juni

KB.-Køgel)

12. juni

B. 1909-Kertemindel )
Fredericia-B. 19131)

26. juni

KB.-Svanholml)

19. juni

Fredericia-B. 19091)
B. 1913-Kerteminde l )

7. aug.

Ringsted-K.B.l)

15. aug.

Køge-KB.

22. aug.

Ringsted-Svanholm

29. aug.

Køge-Ringsted

26. juni

4. juli

8. aug. Kerteminde-Fredericia
14. aug.

Drengerækken kreds 52
Juniorrækken kreds 43

4. juli
11. juli

Skanderborg-Horsensl )

1. aug.

Silkeborg-Grenå

8. aug.

Grenå-Skanderborg
Horsens-Grenå

Aarhus II-Nykøbing M III

Aarhus II-Holstebro II
Hjørring II-Nykøbing M III
Chang II-Nykøbing M III
Viborg-Aarhus II
Hjørring II-Chang II
Holstebro II-Viborg

6. juni
27. juni
4. juli
18. juli

15. aug.

Juniorrækken kreds 41
Køge-Sorø
Ringsted-Svanholm

16. maj

Slagelse-KB.

27. maj

Ringsted-Slagelse
Svanholm-Sorø

6.juni

Sorø-KB.

7. juni

Svanholm-Slagelse

20. juni

KB.-Køge

27. juni

Slagelse-Køge

11. juli

Ringsted-Køge

7. aug.

Køge-Svanholm2 )

8. aug.

KB.-Ringsted
Slagelse-Sorø

14. aug.

Svanholm-KB.2 )
Sorø-Ringsted2 )

Esbjerg-Åbenrå

1. aug.

Kolding-Åbenrå

8. aug.

Åbenrå-Esbjerg

15. aug.

Kolding-Esbjerg

·29, maj

Horsens-Silkeborg l )

12. juni

Skanderborg-Horsensl)

26. juni

Silkeborg-Skanderborg l )

7. aug.

Skanderborg-Silkeborg l)

14. aug.

Horsens-Skanderborg2 )

21. aug.

Silkeborg-Horsens2)

Juniorrækken kreds 44
Aarhus-Aa.B.
Hjørring-Nykøbing M

Drengerækken kreds 54

Chang-Aarhus

19. juni

Aa.B.-Hjørring
Nykøbing M-Chang

20. juni

Aa.B.-Nykøbing M

1. aug. Hjørring-Chang
Nykøbing M-Aarhus

14. maj

27. juni

Drengerækken kreds 53

Horsens-Silkeborg

15. aug.

25. juli

Åbenrå-Kolding
Esbjerg-Kolding

Horsens-Skanderborg l )

Holstebro II-Hjørring II

Viborg-Chang II

27. maj
13. juni

Grenå-Silkeborg

Silkeborg-Skanderborg2 )

18. juli

22. aug.

B. 1909-B.19132 )

14. aug.

Nyk. M III-Holstebro II

8. aug.

Kerteminde-B. 19091)
B. 1913-Fredericial )

Aarhus 11-Chang II
Viborg-Hjørring II

11. juli

KB.-Ringsted

Fredericia-Kerteminde

29. maj

26. juni
Chang II-Holstebro II
Hjørring Il-Aarhus II
Nykøbing M III-Viborg

Ringsted-Køgel )
Køge-Svanholm l)

23. maj

27. maj Grenå-Horsens
B. 1913 II-Kerteminde Il•) 29. maj Skanderborg-Silkeborg l )
Abenrå-B 1913 II
12. juni Silkeborg-Horsensl )
Kolding-Fredericia II
13. juni Skanderborg-Grenå

Mellemrækken - nord

13. juni

5. juni

B. 1913-B. 19091)

Svanholm-KB. l )

12. juni

19. juni

27. maj

4. juni

Aa.B.-Chang l )
Nykøbing M-Hjørring

4. juli

Chang-Hjørring

10. juli

Hjørring-Aa.B.l )

25. juli

Aa.B.-Nykøbing M3)
Chang-Nykøbing M4)

Chang-Aa.B.
Aarhus-Hjørring

Lilleputrække
Drengerækken kreds 51

5. juni

Svanholm-Køgel)

23. maj

Svanholm-Køge

11. juli

Køge-Kerteminde2 )

30. maj

Svanholm-Ringsted

15. aug.

Kerteminde-Svanholm2 )

Kredskampe
22. august: Juniorrækken:

Vinder kreds 42-Vinder kreds 41 øst
Vinder kreds 44-Vinder kreds 43 Vest

29. august: 3. division:
Mellemrækken:
Juniorrækken:

Vinder Øst-Vinder Vest
Vinder Nord-Vinder Midt
Vinder Vest-Vinder Øst
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Danske elitespillere på turne
Som det vel allerede er vore læsere bekendt,
omfatter programmet for sæson 1965 ikke
nogen officiel testmatch, men alligevel kom
mer vore elitespillere på hårde opgaver i
løbet af sommeren. Den 19. juli begiver det
danske testmandskab sig til den engelske
Rhin-hærs hovedkvarter i Monchen-Gladbach
for at deltage i en turnering med udvalgte
hollandske og engelske hold. Forinden afrej
sen har vore 22 bedste spillere været møn
stret i en udtagelseskamp i København i
week-enden 3.-4. juli. Derudover vil vore
topspillere blive indblandet i endnu to inter
essante nationale opgør. I Århus mødes i
week-enden 7.-8. august »Ældre« med
» Yngre« -- aldersgrænsen er ikke definitivt
fastlagt - og i week-enden 4.-5. september
skal den med så megen spænding imødesete
dyst mellem de nykårede danmarksmestre og
»resten« finde sted på mesterholdets bane.
Endelig skal vort ungdomslandshold tur
nere i England i juli måneds sidste halvdel
- altså samtidig med at vort bedste hold er
i Tyskland. Allerede længe før sæsonstarten
har forbundets ungdomsudvalg været travlt
beskæftiget med forberedelserne til turen.
Man har for at gøre holdet så slagkraftigt
som muligt sat den optimale aldersgrænse til
21 år, og trods en aldersforskel i dansk favør
skal vore spillere nok få fuldt op at gøre imod
de dygtige og rutinerede engelske skoledrenge.
Til turen har man udtaget nedenstående 14
spillere (repræsenterende ikke færre end 13
klubber).
Ralf Andersen, B.1909 (anfører)
Per Sørensen, Silkeborg (keeper)
Johan Luther, Chang
Erik Olesen, Horsens
Erik Hansen, Nyk.M.
Henrik Lam, Svanholm
Azhar Ali, Silkeborg
Hans Kurt Koch, Aa.B.
Jørgen Sarøe, Sorø
Ebbe Hansen, Køge
Leif Petersen, Slagelse
Henning Nygård, Skanderborg
Per \Valkusch, Fredericia
Jens Peter Morild, Hjørring.
På forhånd havde man måske nok været
lidt skeptisk med hensyn til muligheden for
at samle et hold, der effektivt kunne tage
kampen op med de engelske modstandere.
Men ovenstående mandskab burde kunne
mane enhver form for skepsis i jorden. På
papiret forekommer holdet i hvert fald både
talentfuldt og velkoordineret. Alt andet lige
bliver kastesiden formentlig det vægtigste

aktiv, og bemærkelsesværdigt er det, at hele
fire kastere behersker leg-spin - eller leg
cut-bowlingen - noget ganske uhørt hos et
udvalgt dansk hold.
Til disse begivenheder havde man gerne
set føjet en såkaldt 'single-wicket'-konkurren
ce - en rivalisering imellem vore mange
stærke all-rounders. En sådan konkurrence
burde være årligt tilbagevendende og kunne
passende he1ilægges til den anden søndag i
september. De engelske regler kunne meget
nemt tillempes danske forhold, og med assi
stance af et fast markhold (9 markspillere
og en keeper) skulle de bedste ( 16, 12 eller 8)
all-rounders efter cup-systemet møde hinan
den i kampe over maksimalt 12 overs (mak
simalt 6 overs til hver spiller). Forbundet
kunne vel til formålet afse midler til en evigt
vandrende pokal.
oth.

FORBUNDS- OG
INTERNATIONALE KAMPE 1965
24.-6: B 1909/B 1913-Erratic
Sport Club
26/27-6: Hjørring-Erratic Sport
Club
26/27-6: Horsens-University Col
lege C. C., Oxford
28/29-6: Glostrup-University Col
lege C. C., Oxford
1/2-7:
A.B.-University College
C. C., Oxford
3/4-7:
Ringsted-University Col
lege C. C., Oxford
3/4-7:
Skanderborg-Erratie Sport
Club
3/4-7:
D.C.F.XI A-D.C.F.XI B på
Gentofte Stadion•)
10/11-7: Svanholm-St. Fagans C.C.
Cardiff
13/14-7: Aarhus-St. Fagans C. C.,
Cardiff
15/16-7: Nykøbing M-St. Fagans
C. C., Cardiff
17/18-7: Hjørring-St. FagansC. C.,
Cardiff
19/25-7: Tysklandsrejse•)
19/30-7: Englandsrejse (junior)•)
D.C.F.XI (ældre)-D.C.F.XI
7/8-8:
(yngre) i Aarhus•)
4/5-9:
Danmarksmester-Resten•)
5-9:
Øst-Vest (drenge) i Ring
sted•)
12-9:
XL-club-junior-øst i
Køge•)
12-9:
XL-club-junior-vest i
Viborg•)
•) Forbundsarrangement.

40

1965

CRICKET

Nyt fra England
- er der efter forholdets natur ikke meget
af primo maj, men
WISDEN
er kommet.
Rent clichemæssigt må den anmeldes som
indeholdende »ikke blot det sædvanlige, uund
værlige statistiske materiale, men også artik
ler af blivende værdi« - også efter danske
forhold.
Mest interessant er vel nok en artikel af
den berømte vestindiske testspiller, Vest
indiens højkommissær i England, Sir Learie
Constantine, M. B. E., under overskriften:
CRICKET AN ART NOT A SCIENCE - (Cric
ket - en kunst, ikke en videnskab).
Artiklen er inspireret af den ellers ikke
særligt inspirerende testserie mellem Eng
land og Australien i 1964 - og er primært
et opgør med den negative indstilling til spil
let, hvor den principielle interesse er ikke at
tabe, og hvor der aldrig må løbes nogen som
helst risiko i forsøget på at vinde.
Samtidig går L. C. i krig mod averagerne
og de officielle statistikker -- hans indven
dinger derimod kan vel ikke direkte over
føres på danske forhold, men dermed er det
ikke sagt, at »averagespillere« ikke også her
hjemme er en pest for spillet, når de af hen
syn til deres personlige rekorder spiller alene
med tanken på egen risiko, fremfor at spille
for holdets og spillets skyld.
NEW ZEALAND
der skal spille tre testkampe i England 1 ar,
vil ligesom alle andre officielt kun spille for
spillets skyld, hvorfor anføreren, John Reid,
da også ved ankomsten til England udtalte:
»Hvad jeg lover, er, at vi vil spille positiv
cricket.
Vi er ikke bange for at tabe - og hvis
andre hold er villige til at tage chancer for
at vinde, er vi det også.
Det afgørende er, at det ene hold ikke alene
bestemmer kampens tendens -- begge hold
må have den rette indstilling.«
- og så er alibiet i orden for en stribe
uafgjorte (og uinteressante) test's.
Det må dog medgives, at N. Z. i sin første
kamp mod sidste års champion, W'orcester,
foretog en frisk deklaration på 3. dagen uden held, da regnen åd en time af spille
tiden.
N. Z. vandt 1. halvleg med 5 points takket
være en gærdestand på 107 points for sidste
gærde mellem fastbowleren Motz og medium
bowleren Cameron.
Afleveret til postvæsenet 13. maj 1965.

I øvrigt venter de førende engelske cricket
referenter sig en hel del af N. Z., hvis to hårde
kastere, Motz og den kun nittenårige venstre
armsbowler Collinge, anses for at være væ
sentlig hurtigere end noget af det, England
selv kan byde på for tiden.
England er dog ikke helt på spanden; sær
ligt ikke hvis man graver Trueman - 5 for
34 og 4 for 14 mod Gloucester - op igen.
Graveney er også i topform, og ligesom
Parks har han allerede i sæsonens første uge
scoret century.
AUSTRALIEN
er nogenlunde sikker på at tabe rubberen og
dermed det uofficielle verdensmesterskab til
Vestindien.
De første tre testkampe er endt med en
uafgjort og to nederlag, og i den fjerde har
Australien nok scoret 650 for 6, decl. - (Law
ry 210, Simpson 201, Cowper 102) - men
Vestindien har foreløbig 237 for 2 ved lunch
time på 3. dag - Kanhai 111 not out, Nurce
69 not out - så uafgjort er nogenlunde sikF. H.
kert.

POKALTURNERINGEN 1965
16. ma_i. 1. omgang

Pulje A. Kamp
»
»
»
»

1:
2:
3:
4:
5:

Pulje B.

6: Fredericia-B. 1913
7: B. 1909-Slagelse

Pulje C.

»
»
))
))

Glostrup-Frem
A.B.-Ringsted
Næstved-Soraner
K.B.-Ballerup
Køge-Svanholm

8: Hjørring-Aa.B.
9: Holstebro-Aarhus

27. maj. Opsamlingsrllnde

Pulje A:
Kamp 10: Taber 1-Taber 3
»
11: Taber 2-Taber 5 (Taber 4: Oversidder)
Pulje B.
»
12: Taber 7-Taber 6
Pulje C.
»
13: Taber 9-Taber 8
6. juni:
11. juli:

2. omgang
3. omgang (pulje B og C slås sammen)

8. august: Semifinalen (alle 3 puljer slås sammen)
29. august: Finale.
Wilh. Burmesters bogtrykkeri A/S - Aalborg

