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TURNERINGSOVERSIGT 

1. DIVISION

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

Dato Kamp 
Kam-

Sejre til Sejre til Førstnævnte klubs Sidstnævnte klubs 
først- sidst-pe nævnte nævnte Totalscore I Gnst. pr. gærde Totalscore IGnst. pr. gærde 

Førstkommende kampe: 

15/8 Aa.B.-Horsens . . . . . . . . . . 6 5 1215 19,29 868 10,58 

15/8 A.B.-Skanderborg . . . . . . 6 4 1334 21,17 1352 11,56 

15/8 Soraner-Svanholm . . . . 5 3 1 921 14,62 821 9,02 

15/8 Silkeborg-Chang . . . . . . .  5 0 4 712 7,91 1238 22,51 

15/8 Hjørring-B.1909 ......... 11 9 1 2234 14,32 1680 8,75 

22/8 Horsens-Hjørring . . . . . . 6 1 4 964 13,97 991 17,09 

22/8 B. 1909-Soraner . . . . . . . . . 4 2 1 524 14,56 564 14,10 

22/8 Chang-Aa.B. . . . . . . . . . . . . . 6 0 6 678 6,78 1050 22,34 

22/8 Skanderborg-Silkeb. . . . 1 1 0 217 21,70 104 10,40 

22/8 Svanholm-A.B . . ......... 2 0 2 139 6,95 224 11,20 

Aa. B. kan. næppe undgå at blive dansk mester for femte år i træk 

Selv om der ved redaktionens slutning (primo 
august) stadig resterer to spilledage i dan
marksturneringen, skal man vist have såvel 
regnestok som logaritmetabel i sving for at 
finde frem til de teoretiske muligheder for at 
fortrænge Aa.B og Nyk. M. fra førstepladserne 
i respektive 1. og 2. division. De to nordjyske 
mandskaber fortjener fuld cadeau for en kon
tant og koncentreret indsats i sæsonens løb. 

For at være bombesikker på sit femte dan
ske mesterskab på stribe skal Aa.B. kun sikre 
sig det ene turneringspoint i de to sidste kam
pe imod Horsens og Chang, og det kan de gode 
ålborgensere næppe undgå. Usandsynligt fore
kommer det også, at nogen skulle hindre 
Aa.B.erne i at gå ubesejret ud af sæsonen. 
Henrik Mortensen og Carsten Morild har atter 
vist, at deres kastemæssige kvaliteter er nok 
til at betvinge samtlige konkurrenter. Derimod 
har Aa.B.s gærdespil fortsat den vigende ten
dens. Imod B. 1909 scorede de tre musketerer 
Henrik Mortensen (83), Carsten Morild (32) 
og Hardy Sørensen ( 14) i alt 80 % af holdets 

total på 156, og havde odenseanerne ikke flot
tet sig ved at droppe Henrik Mortensen tre 
gange, inden han havde nået 5 points, kunne 
mesterholdet nemt være kommet i fortrædelig
heder. Og imod Skanderborg måtte man lade 
sig nøje med 127 points - lidet imponerende. 
Carsten Morild, der under cricketlandsholdets 
Tysklandsturne rundede sit 6000 points, blev 
topscorer med 38. Skanderborgs batsmen syn
tes imidlertid lammede ved konfrontationen 
med Aa.B.-bowlerne, og man måtte pænt af
levere samtlige turneringspoints. Især Henrik 
Mortensen var i hopla, og han tog alene de 12 
gærder på sin kappe ( 8 for 18, 4 for 29). Ten
densen var afstukket fra kampens allerførste 
bold, som fældede Jørgen Steen Larsens gærde. 

SVEND ELIASENS USANDSYNLIGE 

TRIUMF 

Aa.B.s nærmeste rivaler har gensidigt besej
ret hinanden og derved ruineret den sidste rest 
af spænding i toppen. Horsens syntes ellers 
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godt på vej ind i en stigende formkurve, da 
man løb ind i nederlaget imod B. 1909. Silke
borg havde måttet affinde sig med et halvlegs
nederlag, om ikke kampen var blevet afbrudt af 
regn, og Chang besejredes på kampens fjerde
sidste bold i en utroligt inciterende finish. I 
begge disse kampe havde Horsens' batsmen 
vist et smukt og pointsgivende gærdespil og 
lagt en solid grund til sejrene. Imod Silkeborg 
nåede således tre mand o,ver 45, mens samtlige 
8 faldne batsmen i Chang-kampen fik tocifret 
score. Jørn Høj passerede med sit første point 
imod Chang sin karrieres første store milepæl 
- de 5000 points.

Men alligevel blev veteranen Svend Eliasen
Chang-kampens helt. Først med kampens al
lersidste over bragtes han ind i Horsens' an
greb. På dette tidspunkt havde Chang to gær
der i behold, og horsensianerne havde afskre
vet ethvert håb om sejr. Kun ikke Svend Elia
sen. Hans første langsomme skruebold sendtes 
ganske vist ud til en ener, men på de to næste 
bolde· faldt Eskild Larsens og Henning Olsens 
gærder, og triumfen var fuldbyrdet. Stor jubel 
hos Horsens, mens Chang-spillerne vel stadig 
grunder over cricketspillets sære tilskikkelser. 
I en farveløs kamp imod B. 1909 bragtes Hor
sens brat ned på jorden igen, og 09'ernes kneb
ne sejr på to gærder spillede Aa.B. mesterska
bet i hænde. 

CHANG NÆR ET NYT SAMMENBRUD 

Også imod Svanholm fik Chang vist sin be
grænsning, og man var ikke langt fra et nyt ne
derlag i kampens sidste over. Jørgen Jønsson 
burde måske have tænkt på at lukket Svan
holms innings, men alligevel havde Chang, da 
der resterede 1 time af spilletiden, nået 150 for 
5 gærdefald - kun 46 pts. fra sejren. Alt teg
nede såre lyst for Tom Iver Poulsens tropper, 
men pludselig gik scoringen helt i stå. Da der 
blev taget hul på den uigenkaldeligt sidste 
over, havde Chang tre gærder i behold og en 
pointdeficit på 34. Jørgen Jønsson kastede selv 
den sidste over, og med den fjerde og femte 
bold fik han ram på de to af Changs gærder. 
Man anede sensationen og genkaldte sig 
Changs mareridt i Horsens. Men den sidste 
batsman, Poul W. Jensen, gik fattet ind til 
den sidste bold, parerede og afvendte dermed 
såvel nederlaget som et Jørgen J ønsson-hat
trick. Nu endte kampen altså som en af de -
heldigvis - sjældne uafgjorte, hvor end ikke 
1. innings spilles til ende.

De to sidste kampe har klart afdækket
Changs svagheder: den manglende aggression 
i gærdespillet og det uvarierede kasteangreb, 
hvor Klaus Buus overbebyrdes til skade for 
hans effektivitet. Imod Svanholm bowlede 
Klaus Buus således ikke færre end 35 overs. 

UVISHED I BUNDREGIONERNE 

Spændingen øges stadig i nedrykningszonen. 
Såvel A.B. som Skanderborg har forbedret po
sitionen i den sidste måned, og Silkeborg, der 
startede sæsonen med maner, men siden er 
faldet slemt af på den, er nu kommet i akut 
fare. Skanderborg kunne i Hjørring gentage 
fjorårets sejr over Axel Morild & co., hvilket 
efter de hidtidige resultater kom som noget 
af et chok. Men Skanderborg havde mobilise
ret det gode, gamle fighterhumør, og vendel
boerne dokumenterede endnu en gang, at de 
er milelangt fra tidligere standard. Den ud
slaggivende faktor var Jørgen Steen Larsen, 
som netop hjemvendt fra ferie viste strålende 
all-round-form ( 53, 7 for 38). Hos Hjørring 
havde Hartmann Petersen atter en af de kam
pe, hvor han måtte bowle sig igennem fra den 
ene ende ( 4 gærder på 31,4 o,vers). 

Også A.B. »kom på tavlen« ved sejr over 
bundrivalerne fra Silkeborg, således at alle 
hold i 1. division nu har smagt sejrens sødme. 
Sej ren baseredes på den utrættelige Provis' 
kastemæssige udfoldelser ( 6 for 22) samt på 
en gennemgribende gærdesoliditet, der mani
festerede sig i hele 10 mand med tocifret sco
ring i samme innings - ganske ekceptionelt. 

KARL MIKKELSENS VÆRDIGE JUBILÆUM 

For Silkeborgs 48-årige veteran Karl Mik
kelsen fik kampen såvel et klimaks som et 
antiklimaks. Den gamle kæmpe har i denne 
sæson haft et vellykket come-back, og imod 
studenterne nåede han som den første 100 
kampe på Silkeborgs bedste hold. Og Karl 
Mikkelsen havde så sandelig ikke taget »jubi
læumsnerverne« med hjemmefra. Ved gærdet 
præsterede han den næsthøjeste score (18), 
mens han med sin slowbowling i A.B.s innings 
opnåede sin karrieres bedste kasteanalyse med 
9 for 75 samt greb A.B.s 10. mand ud. Det 
turde vel nok være en ganske usædvanlig præ
station af en 48-årig i førsteklasses cricket. 
Blot synd, at Karl Mikkelsens anstrengelser 
ikke kunne krones med en jubilæumssejr. 

Imod Soranerne kunne Karl Mikkelsen ikke 
leve op til renommeet, og Silkeborg faldt på 
en yderst spagfærdig kasteindsats. Soranerne 
sikrede sin sejr ved at score 200 points på 
godt 2½ time. Heller ikke Skanderborg kunne 
hamle op med de solide soranere, som ellers 
mistede hele 5 gærder ved samme total ( 114). 
Men stormen blev redet af, og Skanderborgs 
gærdeside brød totalt sammen i 1. innings 
( 60). Jydernes åbningsgærder Jørgen Steen 
Larsen og Kjeld Christensen afværgede i en 
uafsluttet gærdestand på 84 i 2. halvleg den 
totale nedsabling. 

På baggrund heraf har de midtjyske ned
rykningsaspiranter sikkert sendt Hjørring en 
venlig tanke, da vendelboerne på en vaskeægte 
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veteransucces besejrede A.B. Axel Morild sco
rede 59 og angives at have spillet »som i ung
dommens vår«, men også Hartmann Petersen 
havde kørt det skarpe skyts i stilling ( 36, 4 
for 22, 4 for 23). Langt til halvlegsnederlaget 
havde A.B.erne ikke, idet man for 20 gærde
fald kun lige netop kunne tangere Hjørrings 
I. inningstotal. Landsholdskeeperen Hans
Fausbøll, der har haft en god sæson, præste
rede atter en innings uden byes. 

Nedrykningen afgøres formentlig først på 
afslutningsdagen i kampen mellem naboklub-

STATISTIK pr. 1.-8. 

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

7 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
7 
7 
7 

(4) 

3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

(�) (2) 

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

so 
::., 

:0 :o� 
·:,;l'. � w 

=- =--= 

E 
(I) (0) 

0 0

2 0
21 0
3 0
2 1
2 1
41 0 
ti 0 
5 
5 1 

24 
18 
17 
15 
14 
11 
10 
9· 
8 
8 

1) incl. en kamp, hvis l. halvleg ikke blev færdigspillet. 

2. DIVISION

3,43 
2,57 
2,43 
2,14 
2,00 
1,83 
1,67 
1,29 
1,14 
1,14 

Gærdespil 
Minimum: 4 halvlege 

Henrik Mortensen, Aa.B . . .. . 
Hardy Sørensen, Aa.B . ..... . 
Steffen Larsen, Chang . ..... . 
Jørn Høj, Horsens ........... . 
Carsten Morild, Aa.B . ........ . 
Henning Eli asen, Horsens .. . 
Finn Willumsen, A.B . ........ . 
Alan Bloom, Soraner ........ . 
Jørg. S. Larsen, Skand.bg . .. . 
Flemm. Søegård, Svanh. . .. 
Jørgen Hansen, Soraner ..... . 
Axel Morild, Hjøring ........ . 

Kastning 
Minimum: 15 gærder 

Henrik Mortensen, Aa.B . .. . 
Carsten Morild, Aa.B . ..... . 
Hartm. Petersen, Hjørring 
Jørgen S. Larsen, Sk.bg . ... 
Hans Rasmusen, Soraner . 
Mag. Christensen, B. 1909 . 
Jørgen Jønsson, Svanholm . 
Erik Olesen, Horsens ..... . 

"' 
"" :i t "' 
> 

0 
- "'

-; 0 E" 
�� z 

14 5 401 
16 1 565 
7 2 187 

15 2 465 
14 1 457 
15 4 367 
10 1 281 
10 1 253 
11 4 187 
12 2 262 
7 1 154 

12 3 220 

286,4 
243,1 
254,1 
140,1 
92,0 
84,1 

135,5 
208,5 

58 718 
53 587 
62 532 
37 318 
21 249 
27 179 
31 360 
32 613 

"" "' 
> 
-;-= 

83* 
81 
38'''
76 

112* 
62 

112 
50 
53 
95 
56* 
59 

e "' 
c:-
"'·-

'-' :;i 

44,56 
37,67 
37,40 
35,77 
35,15 
33,36 
31,22 
28,11 
26,71 
26,20 
25,67 
24,44 

82 8, 76 
65 9,03 
53 10,04 
31 10,26 
23 10,83 
16 11,19 
32 11,25 
54 11,35 

berne, Skanderborg og Silkeborg, og sidst
nævntes kasteeffektivitet skal bedres væsent
ligt, om nedrykning skal undgås. 

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

Dato Kamp Kam- Sejre til Sejre til Førstnævnte klubs Sidstnævnte klubs 
først- sidst-pe nævnte nævnte Totalscore I Gnst. pr. gærde Totalscore IGnst. pr. gærde 

Førstkommende kampe: 

15/8 B. 1913-Fredericia 8 3 4 1379 12,65 1473 17,54 
15/8 Holstebro-Køge ········· 0 
15/8 Frem-Århus ............. 1 0 172 17,20 100 10,00 
15/8 Nyk. l\'1.-Kerteminde ... 2 2 0 344 19,11 186 4,65 
15/8 Slagelse-K.B. . . . . . . . . . . . . 3 1 2 696 16,19 567 20,25 
22/8 Køge-Frem ··············· 4 3 1 628 12,31 590 8,94 
22/8 K.B.-Nyk. M. ............. 5 2 2 928 11,18 1027 14,07 
22/8 Kerteminde-B. 1913 .... 11 6 3 2068 14,07 2034 12,63 
22/8 Århus-Slagelse .......... 1 1 0 185 26,43 132 6,60 
22/8 Fredericia-Holstebro 7 3 3 1239 9,76 1236 10,39 

Kun sort uheld kan stoppe Nyk. M.s march imod 1. division 

Nyk.M.s overlegenhed i 2. division har været 
en nøjagtig parallel til Aa.B.s i 1. division. Kan 
morsingboerne blot sikre et turneringspoint i 
hver af de resterende kampe, er oprykningen 
en kendsgerning, og det skulle ikke være no
get ubilligt forlangende. Sagen er nok den 
enkle, at Nyk.M. allerede ved sejr over Kerte
minde på søndag genvinder sin i fjor tabte 
plads i I. division, og derved tager duften af 

den med megen spænding imødesete dyst imod 
K.B. Nyk.M.s uimodståelige march igennem 
2. division har været et nyt, eklatant bevis for
klasseforskellen mellem 1. og 2. division.

Mens de nærmeste konkurrenter har vist 
ustabilitet og påfaldende svagheder, har Nyk. 
M. med sin velgørende homogenitet kunnet
hobe den ene halvlegssejr ovenpå den anden.
Og det er ingenlunde de svageste modstandere,
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der totalt er bukket under for de sympatiske 
spillere fra Mors. Senest er det gået ud over 
de tidligere 1. divisionshold fra Køge og Århus. 
Sidstnævntes gærdeindsats var skuffende -
selv Nyk.M.s velvarierede bowling taget i be
tragtning. Kaj Ove Jensen var atter engang 
den store spiller med såvel bold ( 6 for 25, 3 
for 33) som bat (50* på 28 min. - hurtigste 
halve century hidtil i 2. division). Godt på vej 
blev man dog hjulpet af Århus-keeperen Kurt 
Jensens uheldige dag ( 30 ekstras). Heller ikke 
Køges batsmen kunne finde noget forsvar, og i 
dette tilfælde var Otto Gades fartbowling det 
farligste våben. Otto Gade erobrede ialt 14 
gærder for 45 points ( 7 for 19, 7 for 26). 

KERTEMINDES MARERIDT 

K.B. har halvlegsbesej ret et svækket Kerte
minde-hold uden 7 af de ordinære spillere, 
men tabte definitivt oprykningschancen ved 
nederlag til B. 1913 i Odense - sæsonens hid
til største sensation, så meget mere som K.B. 
var nær fuld styrke. Kerteminde-kampen vil 
indgå i dansk crickets annaler, fordi Kerte
minde med mange urutinerede juniores kun 
formåede at score ialt 30 points i sine to in
nings ( 18 + 12). De 12 betegnede den mindste 
divisionshalvleg i år. Den eneste fynske bats
man, der viste nogen bestandighed ved gærdet, 
var Kerteminde-formanden Jørn Juhl Thom
sen, som forsvarede sit gærde i mere end 1 ½ 
time for blot 4 points - altså ikke ligefrem 
hitning. Den pauvre gærdeindsats medførte 
naturligvis imponerende K.B.-analyser. Stær
kest stod Wm. Dorset med 7 gærder for 2 
points i 2. innings (8 overs, 7 maidens), inclu
sive et af de attråede hat-tricks. John Holmes 
havde 2 gærder for nul på 6 bolde og Erling 
Krogh Andersen 3 for 1 på 33 bolde! ! 

Men K.B. kom ublidt ned på jorden igen, da 
B. 1913 revancherede den fynske ære. Leo
Clasen & co. nåede i deres 1. innings kun 118
points og seneationen lod sig ikke ane. Men de
odenseanske kastere viste sig fra en ny og
bedre side og begrænsede K.B.s total til 69 -
efter at tavlen havde vist 45 for 1. De sidste 5
K.B.ere faldt indenfor blot 2 points. Den tidli
gere køgenser Erik Jensens uberegnelige bow
ling har givet nyt liv til B. 1913's angreb, og
K.B.s deroute var alene han fortjeneste (8 for
38). I gærdespil let var Poul Offersen ( 34, 15*)
som så ofte før den urokkelige klippe.

CENTURIES DER GLIPPEDE 

Også Århus har været besynderligt op og ned 
i de seneste sæsoner. Selv de tidligere så påli
delige batsmen har fået den kedelige vane at 
svigte på de mest ubehagelige tidspunkter. I 
kampen mod Holstebro var det imidlertid 
klart »op«, og Holstebro-kasterne måtte lægge 
ryg til en deklareret Århus-innings på hele 248 
for 2. Ganske usærvanligt var det, at hele to 

Erik Madsen 

batsmen måtte se deres gærde fældet kun få 
points fra den længselsfuldt ventede century 
- Hans Ole Luther sluttede ved 98, Erik Mad
sen ved 97. Sammen havde de en åbningsstand
på 161.

Slagelse er åbenbart kommet ind i en stime, 
og sjællænderne har ikke tabt siden premiere
nederlaget til Nyk.M. Det skulle ingenlunde 
undre, om Erik Sørensen & co. slutter som 
runner-up til Nyk.M. Den forløbne måned har 
bragt endnu to sejre - over B. 1913 og Frede
ricia. B. 1913 måtte endda se sig besejret med 
en halvleg, og i denne kamp fik Preben Ch1i
stensen lov til at »snuse« til sin første century 
- men ved 96 holdt den odenseanske gavmild
hed op, og han måtte forlade gærdet for at
slutte sig til Luthers og Erik Madsens brigade.
Også unge, lovende Per Petersen gav B. 1913-
bowlerne eksempler på aggressivt gærdespil,
og hans 56 tog kun 36 min.

TRÆNGSEL I BUNDEN 

Voldsom trængsel er der blevet i bunden, 
hvor ikke færre end 6 hold nu kan blive sorte
per. Frem, der fra sæsonstarten lignede en sik
ker nedrykker, har oppet sig svært på det sid
ste, og sejre over Holstebro og Kerteminde har 
bragt Valbyspillerne helt op på femtepladsen, 
uden dog dermed at være i sikkerhed. Væsent
lig betydning for Frems successer har tilgang 
af den tidligere Nyk.F.er, all-rounderen Hen
ning Nielsen haft. Han har bibragt Frems 
tandløse angreb fornyet effektivitet samt givet 
holkammeraterne ny sejrsvilje. Således blev 
Holstebro halvlegsbesejret ved Henning Niel
sens ( 6 for 27) og Helmer Espensens ( 6 for 
20) forenede anstrengelser. Frems solide gær
dehold har dog til stadighed produceret brug
bare innings.

Fredericia har ligeledes spillet sig smukt op 
fra den lidet imponerende sæsonstart, og den 
gode linie fra kampene imod Århus og Aa.B. 
(cup'en) fulgtes op ved en velkommen sejr 
over Køge. Overraskende var den jyske kast
ning særdeles fjendtlig -ikke noget man just 
er forvænt med -, og Køge kunne kun skrabe 
57 sammen i den betydende 1. innings. Søren 
Jensen nåede storform på det rette tidspunkt 



82 CRICKET 1965 

P. Østergård 

og tog 8 for 31. Veteranen Peter Østergårds 
bat ordnede herefter det videre fornødne med 
64'''. 

Disse seneste resultater betyder, at såvel Hol
stebro som Kerteminde er kommet i overhæn
gende fare for degradering. Tre hold har 9, et 
har 10 og et har 11 points. Mere spændende 
kan det jo dårligt blive, og spændingen vil 
først blive udløst på sæsonens sidste spilledag, 
hvor de seks ovennævnte klubber tørner sam
men i følgende kampe: Køge-Frem, Kerte
minde-B. 1913 og Fredericia-Holstebro. Man 
burde vel afholde sig fra at tippe, men mon 
ikke Holstebro og Kerteminde - de sidste 
ugers form in mente - er nærmest afgrunden. 

STATISTIK pr. 1.-8. 

"" "' "" ,,, 
" - " " = 
C. "- "' 

o-;- :c -,: ·2 ,:;..?: -0 ..0-
E =" = 'Se:: " c,: -:i C. 

� 
::l-" ::l ..... � E-- �-= 
>E > " 

.;, E "3 

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

Nykøbing M. 7 5 2 0 0 0 26 

K. B. 6 3 1 0 2 0 17 

Slagelse 6 1 4 0 0 1 16 

Århus 7 0 4 0 2 1 14 

Frem 6 1 1 0 41 0 11 

Køge 6 0 2 0 3 1 9 

Kerteminde 7 0 2 0 4 1 10 

B. 1913 7 0 2 0 3 2 9 

Holstebro 7 0 2 0 3 2 9 

Fredericia 7 0 2 0 31 2 9 

') incl. en kamp, hvis 1. halvleg ikke blev færdigspillet. 

Gærdespil 
Minimum: halvlege 

Erik Nielsen, Nyk. M . ......... 
Jørgen Nielsen, l(ertem . ...... 
Erik Madsen, Århus ········· 
John Nielsen, Frem ............ 
Preben Hansen, KB. . . . . . . . . .
Kaj Ove Jensen, Nyk. M . ...... 
J{nud Havkjær, Holstebro ... 
Kjeld Lyngsøe, Nyk. M. ...... 
P. Østergård, Fredericia . ...
Erik Sørensen, Slagelse ...... 
Jørn Due, Kerteminde ....... 
Preben Christensen, Slag . ... 

"""
�� "' ::J <i 

0 -c, ,,,-� .... .... > 

" 0 =o .,-"" -"
:c z "'"' c.n.: 

7 3 247 46 
8 3 205 65* 

10 1 333 97 
8 1 219 67 
8 0 248 72 
8 1 214 54 

12 3 269 48 
7 1 178 67 

12 5 194 64'''
8 1 187 36 
8 2 157 41 
9 0 228 96 

-�
0 
> 

,:; 

3,71 

2,83 

2,67 

2,00 

1,83 

1,50 

1,43 

1,29 

1,29 

1,29 

E 

g.-::: 
<-';; 

61,75 
41,00 
37,00 
31,29 
31,00 
30,57 
29,89 
29,67 
27,11 
26,71 
26,17 
25,33 

Kastning 
Minimum: 15 gærder 

Otto Gade, Nyk. i\!. ......... 
Kaj Ove Jensen, Nyk. M . ... 
\Vm. Dorset, K.B . ............ 
Erik Sørensen, Slagelse ... 
Erik Nielsen, Nyk. M . ...... 
Preben Michaelsen, K.B. ... 
Poul E. Hansen, Frem ...... 
Knud Havkjær, Holstebro . 

,,,...."' 
> 

0 

131,4 
130,1 

99,4 
110,3 

68,2 
109,2 

62,5 
174,5 

56 
39 
23 
29 
20 
27 

9 
31 

.,Q 
0 

..J 

192 
270 
235 
287 
152 
293 
206 
399 

40 
47 
33 
38 
20 
29 
20 
38 

Skema savnes for kampen Nyk. M-St. Fagans. 

3. DIVISION ØST

Dato Kamp 
15/8 Nyk. F.-Ringsted 
15/8 Ballerup-Glostrup 
22/8 Sorø-Roskilde 

5/9 Vinder 3. div. øst-vinder 3. div. vest 

SORØ OPR YKNINGSF A VORIT 

4,80 
5,74 
7,12 
7,55 
7,60 

10,10 
10,30 
10,50 

Selvom Sorø i teorien endnu kan indhentes, 
kan man vist roligt gå ud fra, at deltagelse i 
oprykningskampen til 2. division definitivt 
sikres ved erhvervelsen af det ene turnerings
point i matchen imod svage Roskilde. Og de 
unge, talentfulde Sorø-spillere må have iøjne
springende muligheder for avancement til den 
finere række - al respekt for holdene i 3. 
divisions vestkreds. Sorø fik iøvrigt efter en 
serie overlegne sej re fuldt op at gøre imod 
Nyk.F., men på en helstøbt all-round-indsats 
af Ib Hiickelkamp (35, 21*, 5 for 14, 7 for 17) 
afgjordes kampen efter yderst beskedne in
nings til Sorøs fordel. 

Nyk.F. kan formentlig bevare sin anden
plads. Falstringerne nedgjorde Roskilde med 
en halvleg i en kamp, hvor kun kasteren Hen
ning Jen sen ( 8 for 66) hævede sig over det 
jævne hos Roskilde, og slog Glostrup efter 1. 
halvleg i en match, hvor Harry Erichsen nåede 
fordums højder såvel som gærdespiller ( 47*) 
og som keeper ( en innings uden ekstras). 
Sammen med d·en anden forstadsklub, Balle
rup, har Glostrup ellers gjort det forbløffende 
godt i denne sæson. 

Næstved fik efter en yderst svag forsæson 
en opblussen imod Ballerup, hvor Kjeld Gran-

Harry Eric/isen 
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dahls bowling (5 for 33, 7 for 28) skaffede 
en velkommen sejr. Også Ringsted har stort 
set skuffet, idet man så småt havde regnet hol-
det som aspirant til topplaceringen. Imod 
Næstved fik man dog fat i den rigtige ende 
påny, og Henning Hansen markerede vende-
punktet ved med sine 6 Næstved-gærder at nå 
op på 700 førsteholdsgærder i sin lange karri-
ere. 

STATISTIK pr. 1.-8. 

b.O 
;:. " - " 

v O!-::" ... _
"O.::: "O 0" 

E ::::::: :tS 

§ §�" :l.O 
� > · > c:-

E ;:i 

(4) (3) (2) 

Sorø 5 1 4 0 
Nykøbing F. 5 1 2 0 
Glostrup C.C. 4 1 1 0 
Ballerup 5 0 3 0 
Ringsted 5 1 1 0 
Næstved 5 0 2 0 
Roskilde 5 0 0 0 

" 
b.O 

Gærdespil " 

3 halvlege Minimum: '" 
:r: 

Ove Christiansen, Sorø ...... 4 
Ole HUckelkamp, Sorø . ...... 6 
Ib HUckelkamp, Sorø ......... 6 
Kjeld Grandahl, Næstved ... 12 
Børge Helmersen, Ringsted . 4 
Thor Jensen, Glostrup . ...... 8 
Harry Erichsen, Nyk. F . ...... 7 
H. Ansol-Henry, Ballerup ... 10
Torben Nordkamp, Glostrup 5 
Jørgen Nordkamp, Glostrup . 9 
Frede Nielsen, Ringsted ...... 8 
Poul E. Nielsen, Nyk. F . . ... 7 

Kastning ., 
Minimum: 10 gærder " 

Ove Christiansen, Sorø ... 83,0 
Torben Pedersen, Nyk. F . . 59,0 
Poul E. Nielsen, Nyk. F . ... 70,1 
Ib HUckelkamp, Sorø ...... 120,3 
Henning Hansen, Ringsted 71,5 
Jørgen Nordkamp, Glostr . . 74,1 
Bent Olsen, Nyk. F . ......... 66,1 
Kjeld Grandahl, Næstved 141,4 

3. DIVISION VEST
Dato Kamp 

lf>/8 Grenå-Horsens II 

22/8 Aa.B. II-Skanderborg II 

22/8 Herning-B.1909 II 

22/8 Varde-Grenå 

29/8 Aa.B. II-Horsens II 

so " 
2i -;:: .0-" "" 
'"' E- ..c 

E 

(I) (0) 

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

:5 " 0 - "� ...
0 = 0 "'" z "'"' 

1 154 
1 242 
2 167 
2 346 
0 123 
0 214 
2 120 
1 210 
0 115 
1 183 
0 180 
1 120 

., 
=" 

"O 
·; .0 

"' 
:.; ...i 

22 246 
16 141 
15 194 
31 279 
13 213 
14 213 
14 236 
33 408 

29/8 B. 1909 II-Grenå (udsat kamp) 

? Aa.B. II-Varde 

5/9 Vinder 3. div. øst-vinder 3. div vest 

"' 
= = 

·5 -�
C. 0 

:§ � 

16 3,20 
12 2,40 
9 2,25 

11 2,20 
10 2,00 
8 1,60 
2 0,40 

E " so 
- " " ,,_ 
... > 

5.-:: .,--" c.:,;;; :.n..c 

105''' 51,33 
112''' 48,40 

53 41,75 
77 34,60 
64 30,75 
63 26,75 
47* 24,00 
45 23,33 
45 23,00 

100''' 22,88 
38 22,50 
41 20,00 

... i:" "
"O = ... =-æ <11"� 

c., C-'� 

32 7,69 
18 7,83 
21 9,24 
28 9,96 
20 10,65 
20 10,65 
22 10,73 
36 11,33 

MANGE ASPIRANTER 

TIL FØRSTEPLADSEN 

I modsætning til de øvrige divisioner synes 
topspændingen at kunne holdes ved lige til den 
bitre ende i 3. divisions vestkreds. Horsens II 
har ved en overbevisende sejr over Varde mid
lertidigt lagt beslag på førstepladsen. Unge 
Ole Schaumann viste med en værdifuld in
nings på 76 påny, at han må have alle chancer 
for at ende i den danske elite. Blot skal Hor
sens være forsigtig med ikke for tidligt at 
kaste ham ind i de hårdeste batailler i 1. divi
sion. En rolig udvikling er nok at foretrække, 
ihukommende de vise ord: »Gør en stor mand 
af ham, men gør det langsomt«. 

Horsens II er imidlertid hårdt trængt af 
Aa.B.II og Grenå. Aa.B.II har kun spillet få 
kampe endnu, og placeringen lyver vel en del 
om holdets virkelige styrke. Dog har man i 
Frank Jensen en lovende kaster, som med 6 
gærder for 11 points imod Herning sikrede sin 
klub sejren og sig selv førstepladsen på kaste
ranglisten. Herning formåede kun at score 38 
i deres 1. innings - 5 gærder var endog 
nede for 6 -, og hermed er uldjydernes opryk
ningschancer en saga blott. Lyspunktet hos 
Herning var keeperen Per Krupa, der havde 
sæsondebut og kvitterede med en fejlfri kamp 
uden ekstras bag gærdet. 

Trods alt er rækkens favorit vel stadig 
Grenå, hvis soldie gærdespil må være nok til 
at sikre en plads i oprykningskampen. Imod 
Nyk.M.II havde således 4 spillere over 35 
points, og morsingboerne havde ikke gærde
styrke til at afvende Grenås sejr. Derimod 
skabte Nyk.M.II på kontant bowling af Henry 
Poulsen (8 for 29) sensation ved at besejre 
Skanderborg II. Hans K. Christensen, Nyk.M. 
II's stokker, viste, at den velrenommerede 1. 
holdskeeper Ingemann Nielsen i de nærmeste 
sæsoner vil få værdig konkurrence. I bunden 
trues Varde af nedrykning, trods en uventet 
gevinst imod Skanderborg II. Interessen er 
desværre ikke den største i de vestjyske byer i 
øjeblikket. Den tidligere esbjergenser Palle 
Mosce lagde med 89 points en god grund for 
sejren. 

STATISTIK pr. 1.-8. 

b.O " b.O !! - " " c ,., .,- v t: - -::: = 
Q. "O..:: "O 0" 2i .o- ·5 -�E ="' 

§ lZ� "' "'"' Q. 0 "' :l.O '"' E--.O � > ·  > ... -
:§ 

> 

E ;:i E � 

(4) (3) (2) (I) (0) 

Grenå 4 0 3 0 1 0 10 2,50 
Horsens II 5 0 4 0 0 1 12 2,40 
Aa. B. II 3 0 2 0 1 0 7 2,33 
Skanderborg II 5 1 1 0 3 0 10 2,00 
B. 1909 II 4 0 2 0 2 0 8 2,00 
Herning 5 0 2 0 3 0 9 1,80 
Nykøbing M II 6 0 2 0 4 0 10 1,67 
Varde 4 0 1 0 3 0 6 1,50 
Esbjerg trukket. 
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"' 
Gærdespil so 

Minimum: 3 halvlege -; 
:i:: 

Kaj M. Nielsen, Skanderb. II 4 

Axel Jacobsen, B. 1909 II ... 5 
Johs. Knakkergård, Grenå ... 5 
Palle Mose, Esbj./Varde ...... 7 
John Madsen, Skanderb. II . 4 
N. Sjørup, Grenå ............... 5 
Erik Jørgensen, Horsens Il 4 
Ole Schaumann, Horsens Il . 7 
Leif Andersen, Herning ...... 7 
Egil Andreasen, Grenå ....... 5 
Peter Schaumann, Hors. Il . 4 
A. Hartelius, Grenå ............ 4 

Kastning "' 

Minimum: 10 
.. 

gærder " 
;, 

Frank Jensen, Aa.B. Il .... 49,0 
Ole Schaumann, Hors. Il . 79,1 
Henr. Poulsen, Nyk. M. Il . 45,5 
P. Gøttsche, Herning . ...... 104,3 
F. Christiansen, B.1909 II . 63,3 
Viggo Hansen, Grenå ...... 72,0 
Jørgen Nielsen, Herning ... 133,0 
Tommy Jensen, Nyk. M. Il 81,0 

MELLEl\-IRÆKKERNE 

Dato Kamp 

14/8 Glostrup II-Soraner II 

14/8 Frem 11-A.B. II 

15/8 B. 1913 II- Kerteminde II 

21/8 Glostrup 11-Svanholm Il 

22/8 Soraner II-A.B. II 

22/8 Abenrå-B. 1913 II 

22/8 Kolding-Fredericia II 

22/8 Hjørring II-Chang II 

29/8 Vinder nord-vinder midt 

; 

0 
z 

2 
0 
0 
0 
1 
1 

1 
0 
1 
0 
0 
0 

"' 
� 

-0 

·a
:2 

16 
16 

4 
22 
16 
20 
32 
22 

a "' so "' - "' " 
- "' ,,_
=� 

.. ;, c:-
o- "·-� � - '" 

"'"' V,.C �S; 

67 26* 33,50 
165 67 33,00 
161 46 32,20 
208 89 29,71 

84 61* 28,00 
108 49* 27,00 
71 27 23,67 

165 76 23,57 
132 47* 22,00 
110 41 22,00 

88 80 22,00 
82 37 20,50 

.. å" 
-0 " 
.. 

å-.Q !l 
Q c.:, o,·-

...i c.:,;;; 

94 21 4,48 
133 19 7,00 
157 21 7,48 
244 31 7,87 
155 16 9,69 
176 18 9,78 
276 25 11,04 
191 16 11,94 

A.B.11 OG HJØRRING II STYRER IMOD 

3. DIVISION

I mellemrækkens østlige sektor har A.B.s 
veteranhold underbygget sin favoritposition 
med lette halvlegssejre over de nærmeste riva
ler Soraner II og Svanholm II. Midtkredsen 
har sin lige så store favorit i B. 1913 Il, som 
imod Kolding viste, at man også kunne sej re 
uden assistance af Erik Jensen, der var avan
ceret til divisionsholdet. Nu førte Jørgen Ma
chon ballet op, og i 1. innings præsterede han 
på 21 bolde at tage de 6 Koldinggærder for nul 
point. Koldings sidste 6 gærder faldt for 3 
points. Koldings bestræbelser på at vende 
kampen i 2. innings, · dæmpedes ganske af 
Erling Hauge, der bowlede 48 bolde for et 
point og et gærdefald. Dette vil altså sige, at 
jyderne kun kunne score på een ud af Hauges 
48 bolde. 

Kolding lod sin irritation over den f9rspildte 
oprykningsmulighed gå ud over stakkels Åben
rå, der måtte neje sig med en halvleg. Den 

tidligere Holstebro-kæmpe Flemming Chri
stensen nåede sit maidencentury med 122* (6 
seksere, 12 firere) på 108 min. og havde sam
men med veteranen Aage "Vange Thomsen en 
centurystand for 3. gærde. 

Deltagerantallet i nordsektoren er blevet 
yderligere decimeret ved Nyk.M.III's frafald, 
og rækken kan nu afgøres i den sidste kamp 
mellem Hjørring II og Chang II. Vendelboer
nes divisionsreserver må kunne vinde, og de er 
vel - B. 1913 II's fortjenester ufortalt - fa
voritter til oprykningen til 3. division. 

JUNIORRÆKKERNE 

Dato Kamp 

14/8 

14/8 

14/8 

14/8 

15/8 

15/8 

15/8 

? 

? 

? 

? 

22/8 

22/8 

29/8 

Svanholm K.B. 

Sorø-Ringsted 

B. 1909-B. 1913

Silkeborg-Skanderborg

Horsens-Grenå

Chang-Aa.B. 

Århus-Hjørring

Svanholm-Sorø (udsat)

Fredericia-Kerteminde udsat)

B. 1913-Kerteminde (udsat)

Horsens-Skanderborg ( udsat)

Vinder kreds 42-vinder kreds 41 (øst)

Vinder kreds 44-vinder kreds 43 (vest) 

Juniorfinale: Vinder vest-vinder øst. 

NYK.M. VIL ALLIGEVEL TALE MED 

OM JUNIOR' DM 

I ferietiden har den østlige kreds ligget helt 
stille. Køge nåede inden den totale stilstand at 
besejre Ringsted med en halvleg, og uden 
chancer for at kvalificere sig til slutrunden 
er køgenserne ikke. Ringsted evnede kun at 
score ialt 55 points ( 36 + 19). Køge-kasterne 
delte pænt »rovet«, men nævnes skal dog Leif 
Hansen, der på 18 bolde tog 3 gærder for nul 
point. 

Den sydjysk/fynske kreds afventer stadig 
de indbyrdes opgør mellem Fredericia og Ker
teminde, mens Skanderborg næppe kan undgå 
at vinde den midtjyske afdeling. Horsens har 
dog stadig en teoretisk chance efter sejr over 
Silkeborg i en kamp, hvor Silkeborgs Bjarne 
Rasmussen tog 13 gærder for 93 points ( 7 for 
21, 6 for 72). Bjarne Rasmussens anstrengel
ser bar dog frugt mod Grenå, der ikke kunne 
slippe udenom et nyt halvlegsnederlag. Bjarne 
Rasmussen gav sit talent frit spillerum ved 
gærdet (77*) som i kastningen (2 for 13, 7 for 
39), men måtte dele laurbærrene med den 
sæsondebuterende Søren Mikkelsen, søn af 
Karl M., der scorede 39 og tog 5 gærder for 18 
runs. 

Trods debutnederlaget til Hjørring lykkedes 
det alligevel Nyk.M. gennem overbevisende 
halvlegssejre over Aa.B. og Århus at sikre sig 
kredsmesterskabet for Nordjylland - hjulpet 
pænt på vej af en overraskende Aa.B.-sejr 

Fortsættes side 97 



1965 CRICKET 85 

Yder/igere f remskridt kan kun baseres 

på længere spilletid 
Efterhånden som sæsonen skrider frem, vokser pro
blemet om spilletidens længde sig støt større. Det er 
evident, at stadig flere - spillere som klubber - i 
stigende grad er utilfredse med den nugældende spille
tid og ønsker den klækkeligt forlænget. Tendensen for 
1. divisions vedkommende synes klart at gå i retning 
af stedse dårligere udnyttelse af den maksimale spille
tid på 7 timer. Langt den overvejende del af kampene
bliver interesseløse eller afbrudt tidligt på eftermid
dagen efter 1. halvlegs slutning. Kun i de færreste 
tilfælde kan interesse og spænding holdes ved lige i 
mere end 5 til 5 ½ time. 

Og det bliver da også mere og mere indlysende, at 
man med spilletidsnedsættelsen i 1961 har satset galt 
- at man har anbragt sig mellem de berømmelige 
»to stole«. Hensigten dengang var entydig. Man søgte
at opnå en højnelse i gærdespilstandarden ved at

lægge større vægt på 1. halvleg. Gærdespillerne skulle
ikke tvinges til urimelig forcering for at nå den for
doblede pointsgevinst for sejr efter færdigspillet 
kamp. Batsmen kunne primært give sig tid til at
spille sig ind. 

Gærdespillet stagnerer 

Stort set er gærdespillet imidlertid ikke blevet bedre 

i de forløbne sæsoner - snarere tværtom. Vore top
batsmens kapacitet er måske nok øget, men denne 
fremgang mere end opvejes af tilbagegang i bredden 
på gærdesiderne. Dette involverer, at den tid, der 

gennemsnitlig anvendes til de to første kvartlege, ikke 
er øget siden 1961. Da kasternes dominans ej heller 
er blevet så voldsom - heldigvis må man vel sige -, 
at man i videre udstrækning har kunnet opnå færdig
spillede kampe indenfor de stipulerede 7 timer, frem
kommer miseren: Der spilles langt mindre cricket nu 

end tidligere. 
Førhen tog en divisionskamp vel gennemsnitlig 8 

timer imod i dag blot 5-6 timer. Den ofring af 2. 
innings, som i realiteten fandt sted i 1961, har altså 
ikke båret frugt i form af en signifikant og bred 
kvalitetsforbedring, men kun medført en 25-30% af
kortning i den effektive spilletid. Og det er nok til
rådeligt, at forbundet tager problemet op til fornyet 
overvejelse, før alt for mange af vore spillere uden
for den absolutte elite ganske mister interessen. De 
cricketers, der i dag deltager på divisionsniveau, er 
alle villige til at bringe et offer for sporten, og for 
de fleste byder den nugældende spilletid ikke på den 

optimale tilfredsstillelse af ambitioner og spillelyst. 
Man m,t heller ikke glemme, at ved en stadig ned
skæring af spilletiden vil vore spillere komme til at 
savne den fornødne kamprutine - en faktor, der ikke 
må negligeres, om dansk crickets internationale stade 

skal højnes. 

Tendensen klar 

De nøgne kendsgerninger viser klart udviklingen. 
Betragter man de første 23 kampe i 1. division (godt 
halvdelen af sæsonens kampe) som et repræsentativt 
udsnit, er tendensen utvetydig. Kun 4 af disse kampe 
færdigspilledes, mens de resterende 19 afgjordes efter 
1. halvleg. I disse sidste 19 kampe gjordes kun i de
5 forsøg på at nå et yderligere resultat, mens der i
de øvrige 14 ikke ved en fortsættelse af spillet var
en reel mulighed for at ændre fordelingen af turne
ringspoints. Af den samlede maksimale spilletid i de
23 kampe udnyttedes de ca. 20% ikke, hvilket igen 
vil sige, at ca. 5 kvarter i hver kamp går til spilde. 
I 5 af kampene anvendtes den fulde spilletid, mens
7 kampe reelt var overstået allerede før kl. 16 ! ! 

Naturligvis kunne man opnå en bedre og mere 
interessant udnyttelse af den forhåndenværende, re
ducerede spilletid ved simpelt hen at ændre regle
mentet derhen, at det hold, der taber 1. innings, un
der alle forhold skal først Lil gærdet i 2. innings. 
Herved elimineres samtidig den helt urimelige betyd
ning, lodtrækningen har fået. I konkrete tilfælde har 
lodtrækningsheld bragt halvlegssejr og et ekstra tur
neringspoint til hold, som, hvis de var tvunget til 
gærdet først, aldrig ville have kunnet fremtvinge en 

follow-on. 
I øvrigt synes mange anførere allerede før kam

pens start at have afskrevet muligheden for en halv
legssejr eller spil udover 1. halvleg. Dette forklarer, 
hvorfor anføreren i næsten halvdelen af 1. divisions
kampene efter vunden lodtrækning foretrækker at 
starte ved gærdet. Under acceptable vejrforhold -
som i denne sæson - burde det ellers, alt andet lige, 
være en afgjort fordel at kunne sende modstanderne 
først til pindene. For det svage (underlegne) hold, 
fordi man kan tvinge modstanderne ud i en hasarde
ret lukning i jagten på halvlegsse_ir. For det stærke 
(overlegne) hold, fordi man straks får set modpar
tens værd i gærdespillct og bedre kan time den even

tuelle deklaration. 
i\len en løsning som ovennævnte kan kun være af 

midlertidig karakter. Nok vil den tilvejebringe en 
mere effektiv udnyttelse af spilletiden, men målet 

nåes kun ved en yderligere devaluering af selve spil
lets ide og regler. 

Den alternative løsning 

Nej - alternativet kan kun være en udvidelse af 
den optimale spilletid. Og det er vel efterhånden kun 
de færreste klubber og spillere - i hvert fald i de 
to bedste divisioner -, der er modstandere heraf. Men 
hvordan gribe sagen an? Bestyrelsens indstilling har 
hele tiden været, at man ikke bør spille mere end 
6-7 timer daglig, idet spillets kvalitet vil dale pro
gressivt med den stigende spilletid. Dette argument
kan man ikke omgøre eller angribe på saglig basis.
Blot trækker ovennævnte ulemper langt kraftigere
bort fra idealtilstanden. Men et kompromis skulle
absolut være muligt.

Tiden må være inde til at vove forsøget med to
dages kampe - i hvert fald i 1. division. De fleste 
steder her i landet er frihed hver eller hveranden 
lørdag blevet en »menneskerettighed«, og dette åbner 
unægtelig store perspektiver for vore spillere. På læn
gere sigt vil to-dages kampe givetvis bidrage til den 
eftertragtede højnelse af spillestandarden og udbyg
ning af kamprutinen, og spillets tiltrækning på de 
unge spillere vil blive stærkere, fordi disse igennem 

de længere kampe vil få større chancer for at gøre 
sig gældende og honorere ambitionerne. 

Udgiftsekspansionen bør kunne dækkes 

Nok vil der blive tale om øgede udgifter til over
natning, fortæring m. m., men disse udgifters ekspan
sion vil næppe overskride det rimelige og opnåelige -
allerede af den grund, at overnatning også under den 
aktuelle turneringsordning foretages i vid udstræk
ning. Dertil vil der i interne nordjyske, københavnske 
og sydjysk/fynske opgør slet ikke forekomme noget 

overnatningsproblem. 
Objektivt set vil der kun kunne rejses lidet væsent

lige indvendinger imod indførelsen af to-dages kampe, 
og derfor må en nyordning kunne effektueres, inden 
den nuværende stagnation går over i direkte tilbage-
gang. oth. 
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DEN DANSKE REI(ORDLISTE 

Efter at vi har sundet os oven på arbejdet med 
det store jubilæumsnummer, har vi med frisk 
mod og fornyet energi givet os i kast med at 
rekonstruere de danske rekorder igennem ti
derne. Det kan med det samme slås fast, at en 
fuldstændig og fejlfri rekonstruktion er en 
umulighed, idet den langt overvejende part af 
provinsresultaterne fra før 1930 slet ikke kan 
oplyses. Desuden er alt kildemateriale til sæ
sonstatistikerne i årene 1930-1953 desværre 
- og lidt ubegribeligt - destrueret, hvorfor
kun tallene for de gærdespillere og kastere,
der år for år har opfyldt kvalifikationskravene
til årsranglisterne, er tilgængelige - dog er
statistikerne for de københavnske spillere i
hovedsagen bevaret for eftertiden. Chokerende
mange klubber har bortkastet de gamle, ud
skrevne regnskabsbøger uden at overføre års
opgørelser el. lign. andetsteds. Men vi har ef
ter fattig evne - med værdifuld assistance af
omsorgsfulde og ansvarsbevidste klubstatisti
kere - forsøgt at komme realiteterne tættest
muligt ind på livet.

Samtidig har vi ment det formålstjenligt at 
revidere lidt i terminologien. Tidligere hen
førtes samtlige A-rækkekampe, unionskampe 
m. v. samt endog visse privatkampe mellem
danske klubber til kategorien 1. klasse. Dette
vil i virkeligheden sige, at omkring 30 klubber
havde 1. klasses status. Fra 1957 henregnes
kun de 9-10 1. divisionshold til 1. klasse - en
åbenlys urimelighed over for vore nuværende
1. holdsspillere, ikke mindst når man tager
spilleniveauets højnelse i betragtning. Hermed
ikke sagt, at de nugældende krav til 1. klasses
cricket er for strenge. Vi vil snarere sige, at
kravene tidligere var for lemfældige, hvilket
dog også i nogen grad skyldtes vanskelighe
derne med at »skille fårene fra bukkene« i de
lokale turneringer. Den nuværende landsom
fattende turnering giver automatisk anvende
lige afgrænsninger mellem 1. og 2. klasses
cricket - retningslinier, som ikke fandtes før
1954. Men hvorom alting er, har vi for ikke at
forfordele nutidens 1. holdsspillere i stedet for
sondringen mellem 1. klasses og sekunda cric
ket lagt skillelinien mellem 1. holds og sekun

daholdscricket. Vi har foretrukket dette sy
stem, fordi det andet alternativ - en over
førelse af det nuværende 1. klasses princip
med 10 hold i den bedste klasse til tiden før
1954 - er uigennemførlig, om end den måske
havde været nok så ønskelig. Dette vil altså
sige, at der i de vigtigste relationer nedenfor
regnes med points og gærder registreret i de
forskellige klubbers statistikberettigede før
steholdskampe, unionskampe o. lign. Havde

man uden videre overført tidligere tiders 1. 
klasses resultater til vore nuværende 1. Idas
ses annaler, ville især visse københavnske 
spillere blive alt for flatterende stillet, idet 
den københavnske A-række har omfattet svage 
mandskaber som Ø.B., F.B., F.C.C., A.C.C., 
Frem, Olympia, Schneekloth, Brønshøj o. a. -
hold, som næppe ville have kunnet begå sig i 
de øvrige lokalunioners A-rækker (måske lige 
med undtagelse af F.B.U.s). De stærkere kø
benhavnske cricketers fra K.B., A.B. og B. 93 
har taget godt for sig af retterne over for 
disse mindre klubber og har på deres 1. klas
ses konto fået noteret en mængde billige gær
der og points, mens i første række de jyske 
spillere har måttet slide langt mere for deres 
1. klasses resultater. Vel var de bedste køben
havnske hold tidligere af højere klasse end de
mest fremtrædende provinshold - et forhold,
som der nu er vendt helt op og ned på -, men
alligevel må man i henseende til »gamle da
ges« 1. klasses cricket tage et vist forbehold
over for de københavnske resultater.

Naturligvis vil man også kunne rette væg
tige indvendinger imod sondringen mellem 1. 
holdscricket og sekundaholdscricket. Først og 
fremmest kan det ikke undgås, at man i flere 
tilfælde - for spillere på mindre klubbers 1. 
hold - får indført resultater opnået imod de 
større klubbers sekundahold i statistikken. 
Det er selvfølgelig rigtigt, men rent bortset 
fra, at mange af de jyske andethold vel havde 
samme styrke som de svagere københavnske 
førstehold, så vil disse »mindreværdige« resul
tater næppe medføre signifikante forskydnin
ger i ranglisterne. Man må nemlig ikke glem
me, at de bedste spillere i hovedsagen har spil
let på de bedste og mod de bedste hold, og at 
en god spiller på et førstehold i de lavere ræk
ker ikke har haft det samme antal kampe og 
de samme muligheder som spillerne i de bed
ste rækker, hvorfor han kun i ekceptionelle 
undtagelsestilfælde vil trænge sig frem i teten 
på ranglisterne udelukkende på resultater op
nået i disse sekundarækker. 

Efter denne - måske lidt omstændelige -
introduktion vil vi gå over til det essentielle 
- de danske rekorder, som de er rekonstrueret
til og med sæson 1964 ( dog med ovennævnte
forbehold for tiden før 1930). Og vi begynder
med

holdrekorderne 

Endnu har man ikke herhjemme kunnet re
gistrere en kamp med over 1000 points. Højest 
nåede man i unionskampen mellem F.B.U. og 
K.B.U. i 1948, hvor det sidste gærde faldt ved 
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tolalscoren 975. Af disse points havde F.B.U. 
de 491 og K.B.U. de 484. Ellers er de STØR
STE TOT ALSCORINGER I EN KAMP: 

Turneringskampe 

962 0.B.-Nyk. F. i 1953. 
904 A.B.-KB. i 1947. 
853 A.B.-K.B. i 1944. 
847 Aa.B.-Århus i 1947. 
804 Herning-Århus II i 1959. 
795 Skanderborg-Sorø i 1959. 
790 Horsens-Skanderborg i 1935. 
790 A.B.-Aa.B. i 1948. 

Unionskampe m. v. 

975 F.B.U.-K.B.U. i 1948. 
926 J.B.U.-K.B.U. i 1949. 
859 S.B.U.-F.B.U. i 1949 
801 J.B.U.-F.B.U. i 1939. 

I grel modsætning til disse bastante scorin
ger er den MINDSTE TOT ALSCORING I EN 
FÆRDIGSPILLET KAMP kun 56 points (for 
31 gærder) i mellemrækkekampen mellem 
Fredericia II og Kolding i 1954. Kun to gange 
har et dansk cricketmandskab formået at pas
sere de 500 points i en innings. Højest er Hjør
ring nået med sine 562 points imod Viborg i 
1936. I denne innings scorede brødrene Axel 
og Chr. Morild begge century - et ganske ene
stående tilfælde på vore breddegrader. Samti
dig medførte denne kæmpemæssige innings
total den største sejr nogen sinde, idet Viborg 
måtte rejse hjem med en »sæk« på ikke min
dre end en halvleg og 454 points!!! De STØR
STE INNINGS ser i øvrigt således ud: 

Turneringskampe 

562 Hjørring ctr. Viborg i 1936. 
540 A.B. ctr. K.B. i 1944. 
496 A.B. ctr. KB. i 1947. 
481 (for 5 wck) A.B. ctr. B. 93 i 1917. 
450 Fredericia B ctr. Fredericia Sportsklub i 1926. 
488 Viborg ctr. Grenå i 1939. 
443 Horsens I ctr. Horsens II i 1940. 
427 K.B. ctr. B. 93 i 1901. 
418 (for 3 wck.) O.B. ctr. Kerteminde i 1951. 
413 Horsens ctr. Skanderborg i 1953. 
405 Silkeborg ctr. Skive i 1947. 
404 O.B. ctr. B. 1913 i 1953. 
403 (for 3 wck.) 0.B. ctr. B. 1913 i 1941. 
402 O.B. ctr. Kerteminde i 1939. 
402 Horsens ctr. Esbjerg i 1949. 
400 (for 7 wck.) Næstved ctr. Kalundborg i 1950. 

Unionskampe 

439 (for 6 wck.) F.B.U. ctr. J.B.U. i 1940. 
417 S.B.U. ctr. F.B.U. i 1949. 
411 J.B.U. ctr. F.B.U. i 1947. 
409 (for 9 wck.) J.B.U. ctr. F.B.U. i 1938. 
403 J.B.U. junior ctr. F.B.U. jun. i 1951. 

I alt er der registreret 21 innings over 400 
points, men der skal nok være et par stykker 
til fra tiden før 1930. Bemærkelsesværdigt er 
det at konstatere den »gridsked«, A.B. og O.B. 
har lagt for dagen. A.B.erne har tegnet sig for 
de tre næsthøjeste scoringer, mens odensea
nerne har passeret de 400 points ikke færre 
end end fire gange - dog imod de svage kaste
angreb fra Kerteminde ug B. 1913. Værd at be-

mærke r.r det også, at der ikke siden 1953 er 
noteret en innings på over 400 points, hvilket 
kan tages til indtægt såvel for den afgjorte høj
nelse af vor kastestandard som for den afta
gende bredde på gærdeholdene. S.B.U.s unions
hold tegnede sig i kampen imod F.B.U. i 1949 
for i alt 593 points i de to halvlege, hvilket er 
den STØRSTE SCORING AF ET HOLD I EN 
HEL KAMP. 

På den anden side af plankeværket - DE 
MINDSTE INNINGS - genkalder man sig 
mange ufattelige som sørgelige derouter - og 
så har der måske endda omkring århundrede
skiftet været mange flere mikroskopiske in
nings, som burde have været med på vor liste. 
Absolut minimum nåedes i Sorøs lilleputters 
herostratisk berømte innings på et point ( en 
fejl bold) fra 1960 og i Grenåjuniorernes ikke 
mindre fatale et point-innings imod Nyk. M. i 
1964, men ellers ser de triste kendsgerninger 
ud, som følger - -

I kampe mellem førsielwld 

3 Esbjerg ctr. Fredericia i 1918. 
5 Maribo ctr. Nyk. F. i 1933. 
6 Chang ctr. A a.B. i 1930. 
6 Næstved IF ctr. Nyk. F. i 1941. 
7 Lolland clr. Falster i 1931. 
7 Herning ctr. Hjørring i 1907. 
7 i\laribo ctr. Nakskov i 1946. 
7 Nyk. M. ctr. A.B. i 1942 (privat). 

Sekundakampe 

2 B. 1913 II ctr. Svendborg i 1948. 
4 Nyk. M. II ctr. Nakskov i 1944. 
5 A. B. II ctr. Næstved i 1956. 
6 Tobakken ctr. Aa.B. II i 1932. 
7 Ringsted II ctr. Sorø i 1932. 
7 Ringsted II ctr. Næstved IK i 1933. 
7 Kolding ctr. Fredericia II i 1954. 

U ngclomskampe 

1 Sorø lilleput ctr. Køge i 1960. 
1 Grenå junior ctr. Nyk. M. i 1964. 
4 Grenå junior ctr. Århus i 1941. 
5 Ringsted lilleput ctr. Sorø i 1959. 
5 Nyk. M. junior ctr. Hjørring i 1962. 
5 Århus junior ctr. Hjørring i 1964. 

Kun tre hold har ikke kunnet score 15 
points tilsammen i en kamps to innings, nem
lig 

Esbjerg 12 (3+9) ctr. Fredericia i 1918. 
Grenå jun. 12 (11 + 1) ctr. Nyk M. i 1964. 
Nyk. F. II 14 (4+10) ctr. Nakskov i 1944. 

De individuelle rekorder 

De sørgelige defekter i optegnelserne fra før 
D.F.C.s tidsregning gør sig måske stærkest
gældende inden for de individuelle rekorder.
For mange spillere har det været umuligt ek
sakt at gøre deres indsats op, men heldigvis
er fejlene i de fleste tilfælde af ubetydelig stør
relsesorden, således at relationerne spillerne
imellem næppe berøres væsentligt. For at mar
kere de tilfælde, hvor der kan være tale om
unøjagtigheder - dvs. for små totaler-, har
vi foran den pågældende navn anført §.
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Leo C/asen 

I gærdespillet har hidtil kun fem spillere 
passeret den »magiske« grænse: 10.000 points 
i førsteholdscricket o. lign., og det kan vel vare 
det meste af et tiår, før dette selskab af »gær-
despillets giganter« forøges. FLEST POINTS 
I FØRSTEHOLDSKAMPE 0. LIGN. er scoret 
af følgende: 

Karriere Pts. Største Halve Aver. 
score cent. 

§ Axel Morild 1931-64 14029 182* 90 33,24 

B. Pockcndahl 1926-61 13126 210 103 38,83 
Ein. l{nudsen 1934-59 10600 183* 71 31,45 
Svend Eliasen 1928-64 10393 235 57 24,98 
Leo Clasen 1933-64 10362 186* 58 25,15 
§ Svend Morild 1932-59 9762 243* 59 29,14 
Chs. Buchwald 1896-30 9758 205* 76 49,79 

Eigil Nielsen 1938-64 8138 194* 58 34,65 
Harry Erichsen 1935-64 7976 139 46 22,89 
Sv. E. Petersen 1933-64 7857 162* 46 26,02 
J. Knakkergård 1936-64 7469 156 46 33,95 
§ Egon Jensen 1946-64 6908 117 27 23,66 

Axel Morild har nu afgørende lagt Børge 
Pockendahl bag sig og underbygget sin posi
tion som dansk crickets bedste batsman igen
nem tiderne. Den gæve vendelbos storslåede 
gærdeindsats sættes yderligere i relief af den 
kendsgerning, at hans modstandere har været 
af en fornemmere karat end de nærmeste riva
lers. For B. 1913's store spiller Leo Clasen vil 
1964 stå som et mærkeår, idet han i denne sin 

Aksel il1ori/d 

32. sæson i forreste linie sluttede sig til det ex
clusive selskab med over 10.000 points. Af de
fem batsmen over 10.000 er de tre stadig ak
tive og har muligheder for fortsat avancement,
men det er vel yderst tvivlsomt, om Svend
Eliasen, der med stor succes gjorde come-back
i Horsens' sidste pokalkampe i sidste sæson, i
videre udstrækning agter at tage del i cricket
på højeste niveau. Heller ikke Leo Clasens
chancer for at nå Axel Morild og Børge Pocken
clahl er iøjnefaldende, og de næste aktive på
listen er Eigil Nielsen og Harry Erichsen, men
disse to er jo heller ikke årsnnger længere, og
de bliver næppe ved, til de 10.000 runs er pas
seret. Større chancer for at nå denne milepæl
har - såfremt interessen bevares - Egon
Jensen og Carsten Morild ( 5639 points).

Det er endnu aldrig lykkedes for en dansk 
batsman at score 1000 points på en sæson, 
men under vore forhold med et relativt beske
dent antal kampe hver sæson er Børge Pocken
dahls sæsonrekord på 996 points ( gnst. 83,00) 
ganske imponerende. FLEST POINTS PÅ EN 
SÆSON er i øvrigt præsteret af 

996 points, gnst. 83,00 Børge Pockendahl, KB., 1946. 
807 points, gnst. 28,82 Axel Morild, Hjørring, 1944. 
802 points, gnst. 50,13 Einar Knudsen, Korsør, 1946. 
785 points, gnst. 60,39 Svend Morild, O.B., 1937. 
778 points, gnst. 48,62 Axel Morild, Hjørring, 1950. 
777 points, gnst. 32,37 Carsten Morild, Aa.B., 1956. 
774 points, gnst. 45,53 Einar Knudsen, Korsør, 1948. 
768 points, gnst. 59,08 Børge Pockendahl, KB., 1938. 

Axel Morild har i alt fem gange passeret de 
700 points på een sæson, mens Einar Knudsen, 
Korsørs stærke mand, har ydet denne kraft
præstation tre gange. 300 points på en sæson 
er jo intet særsyn og er da også noteret et utal 

B. Pockendahl 
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Einar /{nudsen 

af gange siden 1930. Før dette år var det en 
sjældnere foreteelse, men hvor ofte det er 
hændt, kan vi desværre ikke oplyse, da denne 
periode som nævnt er nærmest totalt mørklagt 
for os. Hos os er nedennævnte spillere opført 
med FLEST SÆSONER OVER 300 POINTS. 

24 Axel Morild 
22 Børge Pockendahl 
20 Leo Clasen 
17 Svend Eliasen 
15 Einar Knudsen og Svend Morild 
14 Egil Nielsen 
13 Jørgen Morild 

12 lfo. B. Rieck 
11 Egon Jensen og Sv. E. Petersen 

Charles Buchwalds ekceptionelle sæson
gennemsnit på 211,00 fra 1904 står stadig som 
en ganske utilnærmelig rekord, og kun fem 
gange er der registreret sæsongennemsnit på 
over 100, hvoraf Chs. Buchwald endog har teg
net sig for de to. De største SÆSONGENNEM
SNIT ved en minimumsscoring på 350 pts. er 

211,00 (633 pts.) Chs. Buchwald, A.B., 1904. 
127,00 (508 pts.) Eigil Nielsen, K.B., 1962. 
106,00 (742 pts.) Axel Morild, Hjørring, 1952. 
105,00 (525 pts.) Chs. Buchwald, A.B., 1908. 
103,17 (619 pts.) Børge Pockendahl, K.B., 1949. 

94,50 (378 pts.) Eigil Nielsen, K.B., 1963. 

88,14 (617 pts.) Frede Andersen, Næstved, 1950. 
86,43 (605 pts.) Børge Pockendahl, K.B., 1940. 
83,00 (9S6 pts.) Børge Pockendahl, KB., 1946. 
80,56 (725 pts.) Kåre Bloch Jørgensen, B.93, 1949. 

Eigil Nielsen 

B. 93's fascinerende batsman Ove Jensen
står stadig som indehaver af den største halv
legsscore med sine 252* imod Næstved i 1951. 
Netop i begyndelsen af 50'erne var Ove Jensen 
på toppen af sin ydeevne, og hans stilfulde og 

Ove Jensen 

rigtigt nuancerede gærdespil baseret på en al
drig svigtende vurderingsevne og sikkerhed 
havde ikke sin lige. Mange københavnske 
cricketentusiaster bevarer Ove Jensens strå
lende halvleg imod Næstved i tydelig erindring 
som et af »mesterstykkerne« i dansk cricket. 
DE STØRSTE INDIVIDUELLE SCORES er el
lers præsteret af: 

252• Ove Jensen, B. 93, ctr. Næstved i 1951. 
243• Svend Morild, O.B., ctr. B. 1913 i 1941. 
235 Svend Eliasen, Horsens,  ctr. Esbjerg i 1949. 
217 Erik Hvilsted, A.B. jun., ctr. B.93 i 1938. 
214• Frede Andersen, Næstved, ctr. Kalundborg i 1950. 
214 Viggo Jensen, Viborg, ctr. Grenå i 1939. 
210 Børge Pockendahl, K.B., ctr. Frem i 1946. 
206. Erik Christensen, B. 93 jun., ctr. K.B. i 1929. 
205 • Chs. Buchwald,  A.B., ctr. KB. i 1918.
198 • Børge Helmersen, Ringsted , ctr. Sorø i 1956. 
198 Svend Morild, F.B.U., ctr. J.B.U. i 1940. 
194 Eigil Nielsen, K.B., ctr. Frem i 1942. 

I vore rekordbøger står optegnet ikke færre 
end 919 centuries, hvoraf dog kun de 709 er 
scoret på førstehold el. lign. FLEST FØR
STEHOLDSCENTURIES har 

Børge Pockendahl . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 33 
Chs. Buchwald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Axel Morild . . . . . .. . .. . ...... ...... .. ........ 23 
Eigil Nielsen ................................ . 

Frede Andersen . .......................... . 
Svend Morild ............................. . 

Einar Knudsen ............................. . 
Svend Eli asen ............................. . 
J. Knakkergår d . .......................... . 
K. B. Rieck . ............................... .. 
Poul Nielsen ................................ . 
Carsten Morild ............................. . 
Leo Clasen ................................... . 
Harry Erichsen . .......................... . 

Magnus vVorm ............................. . 
Chr. Morild . ................................ . 
Oscar Jørgensen .......................... . 
Carl Larsen . ................................ . 
Sv. E. Petersen ............................. . 

,verner Sørensen .......................... . 
Børge Lorentsen .......................... . 

17 
16 
15 
13 
12 
12 

9 
9 
9 
9 
8 

8 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

( + 3 andre)
( + 1 andre)
( + 1 andre)

( + 2 andre) 
( + 3 andre) 

( + 1 andre)

( + 3 andre) 

( + 1 andre)
( + 2 andre)

( + 1 andre)
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Slækker vi lidt på kravene, kommer vi til 
spillerne med FLEST HAL VE CENTURIES I 
SENIORKAMPE. 

Børge Pockendahl ..... ..... .. 103 
Axel Morild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 
Chs. Buchwald ... . . .. . . .. ..... .. 76 
Einar Knudsen . . . . . . .. . ..... .. 71 
Svend �lorild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
Eigil Nielsen . . . ... . .. . . .. . . .... 58 
Leo Clasen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
Svend Eliasen .................. 57 
K. B. Rieck . ..................... 47 
Sv. E. Petersen . . . . . . . . . . . . . . .. 46 
Harry Erichsen . . ... . .. . .... ... 46 
J. Knakkergård . . . .. . . . . .. ... .. 46 

Kun to gange har man i dansk crickets hi
storie været præsenteret for, at en spiller har 
scoret century i begge en kamps innings. Før
ste tilfælde indtraf i 1947, hvor Skives H. Hais
lund scorede 119 og 112 imod Viborg, og i 1953 
fulgte K. B. Rieck efter, da han i semifinalen 

K. B. Riecl, 

om danmarksmesterskabet scorede 115 og 138 
imod O.B. uden at kunne sikre Nyk. F. en 
plads i finalen. DE STØRSTE DOBBELT
PRÆSTATIONER I EN KAMP er følgende: 

115 + 138 KB. Rieck, Nyk. F., ctr. O.B. 1953. 
119 +112 H. Haislund, Skive, ctr. Viborg 1947. 
139 + 81 Axel Morild, Hjørring, ctr. Aa.B. 1943. 
127*+ 86 Eigil Nielsen, KB., ctr. A.B. 1943. 
113 + 87* Einar Knudsen, Korsør, ctr. Ringsted 1954. 

Tre centuries i samme innings har man væ
ret vidne til to gange, og i begge tilfælde stod 
studenterne for anretningen. I 1917 passerede 
Henrik Andersen (106 *), Chs. Bucrwald (140) 
og Hagbard Westergård (113) de 100 i en 
A.B.-innings imod K.B. Og 27 år senere gentog
Aage Krebs (128), Carl Larsen (133) og Poul 
Nielsen (116) bedriften - ligeledes over for 
K.B. A.B.s innings nåede denne gang så accep
table højder som 540. !øvrigt knytter der sig 
til denne sidste præstation det kuriosum, at 
de samme tre spillere den påfølgende søndag 
alle måtte forlade gærdet uden scoring. Ak ja, 
det går op og ned her i livet. 

Rekord er ligeledes Børge Pockendahls fire 
centuries på en sæson (1946). Ganske vist 

scorede Silkeborgs Azhar Ali i 1964 også fire 
centuries, men da det ene af disse faldt i et 
ikke statistikberettiget privatarrangement, må 
»pock«s resultat ubetinget rangeres højest.
Børge Pockendahl er desuden den eneste dan
ske gærdespiller, der har kunnet score et cen
tury i tre successive innings - 102*, 124 og
147 i 1940.

Så vidt det er os bekendt, er det kun lykke
des for to seniorspillere herhjemme at carry 
his bat igennem to fuldendte innings i samme 
kamp, nemlig 

Robert Henriksen, L.F.B.U. 66* (ud af 91) og 117* (ud 
af 176) imod S.B.U. i 1932. 

Viggo Petersen, Fredericia II, 50* og 48* imod Esbjerg 
II i 1950. 

Inden vi forlader gærdespillet, kan vi bringe 
de eksisterende GÆRDEREKORDER FOR 
KAMPE IMELLEM FØRSTEHOLD. 

1. gærde. 294 K. B. Rieck/Einar Knudsen, S.B.U., ctr.
F.B.U. 1949. 

2. gærde. 257 Henry Buus/Eskild Larsen, Chang, ctr.
Grenå 1949. 

3. gærde. 307'"' Svend Eliasen/Magnus \Varm, Horsens, 
ctr. Esbjerg 1948. 

4. gærde. 24 7* Peter Poulsen/Henry Gade, Nyk. M., ctr. 
Grenå 1948. 

5. gærde. 228* Bjarne Lund Petersen/Eigil Nielsen,
KB., ctr. Næstved 1964. 

6. gærde. 240 Hans Andreasen/Magnus Worm, Hor
sens, ctr. Fredericia 1934. 

7. gærde. 171 Viggo Jensen/P. Frederiksen, Viborg,
ctr. Grenå 1939. 

8. gærde. 172 Chr. Morild/E. Absalonsen, Hjørring, 
ctr. Viborg 1935. 

9. gærde. 141 * Palle Christensen/J. R. Stavnsbjerg, 
A.B. ctr. B. 93 1928. 

10. gærde. 129 Ths. Provis/J. \Vard, A.B., ctr. K.B. 
1963. 

,:, = uafsluttede gærdestande. 

Såfremt der iblandt vore mange ihærdige 
klubstatistikere skulle være nogle, der mener, 
at vi har gjort os skyldige i alvorligere fejlta-
gelser, er vi særdeles lydhøre over for kritik 
og korrektion. 

Hos kasterne skal vi først se, hvem der har 
taget FLEST GÆRDER I FØRSTEHOLDS-
KAMPE M. V. 

Kar- Gær- Bedste 7 grel. Ave-
riere der anal. i inn. rage 

Herluf Hansen 1928-58 1691 10 for 40 52 9,83 
Eskild Larsen 1927-64 1478 10 - 53 57 10,21 
§ Svend Morild 1932-59 1346 9 - 41 40 9,41 
Louis Bronee 1933-60 1200 10 - 19 51 9,79 
§ Sv. Østergård 1929-60 1139 8 - 43 15 10,93 
Ths. Provis 1949-64 1115 9 - 33 39 8,78 
§ Torben Andersen 1932-54 1107 9- 5 19 8,62 
§ J. Knakkergård 1936-64 1043 9 - 73 37 9,34 
§ Hartm. Petersen 1949-64 1002 8 - 13 28 10,64 
§ Kurt Svenson 1932-56 982 9 - 15 26 8,49 
Egon Jensen 1946-64 957 9 - 15 28 11,53 
§ Eiv. Shaffer 1931-58 880 8 - 14 17 9,05 
Carsten Morild 1950-64 787 10 - 29 21 10,06 
§ Karl Morild 193 -64 768 9 - 42 34 10,06 
§ Emil Larsen 1931-58 757 10 - 21 15 10,91 
Sv. E. Petersen 1933-64 753 8 - 54 8 10,38 
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soner kunne bringe sin gærdekvota over 50 
gærder. DE MINDSTE SÆSONGENNEMSNIT 
I FØRSTEHOLDSRÆKKERNE er følgende: 

3,81 (58 gærder) Magnus \Varm, Horsens, 1943. 

3,86 (76 ) Johs. Nielsen, Nyk. F., 1933. 
3,88 (51 ) Magnus \

V

arm, Horsens, 1945. 
4,05 (62 ) Johs. Nielsen, Nyk. F. 1932. 
4,09 (81 ) Johs. Nielsen, Nyk. F., 1931. 
4,38 (61 ) Klaus Buus, Chang, 1963. 
4,39 (49 ) Sv. Morild, Aa.B., 1958. 

Forbløffende så billigt disse kastere har 
kunnet bowle sig igennem en sæson, omend 
Johs. Nielsens modstandere ikke alle var af 
topklassen. For optagelse på ovenstående liste 
har vi sat 35 gærder som minimum. 

Der er naturligvis i årenes løb registreret en 
lang række opsigtsvækkende kasteanalyser, og 
vi skal nedenfor give et skønsomt udvalg af de 
mest særprægede. Først præsenteres de BED
STE ANALYSER FOR EN HEL KAMP. Tal
lene i parantes angiver halvlegsanalyserne. 

l kampe mellem førstehold

18 for 102 8-62, 10-40) Herluf Hansen, Horsens, ctr. 
Olympia 1944. 

18 - 107 9-50, 9-57) P. Schimmel, Næstved, ctr. 
A.C.C. 1955.

17 - 29 (10- 9, 7-20) Sv.Aa. Hansen, Kerteminde, 
ctr. Kolding 1957. 

17 - 53 (10-29, 7-24) Carsten i\lorild, B. 1909, ctr. 
Hjørring 1960. 

17 - 57 8-35, 9-22) Palle Bloch Jørgensen, B. 93, 
ctr. A.C.C. 1946. 

17 - 76 9-44, 8-32) H. Ludvigsen, B. 1913, ctr. 
Kerteminde 1942 

17 - 92 8-64, 9-28) L. Bronee, A.B., ctr. Næstved
1951. 

17 - 115 (10-62, 7-53) A. Hartmann, Skanderborg, 
ctr. Chang 1951. 

16 - 32 8-19, 8-13) Peter Poulsen, Nyk. M., ctr. 
Viborg 1940. 

15 - 15 8-13, 7- 2) Edv. Skaarup, Falster, ctr.
Lolland 1932. 

l ane/re seniorkampe

18 for 75 ( 9-48, 9-27) Aa. Tinning, Skanderborg II, 
clr. Århus II 1950. 

18 - 89 (10-56, 8-33) Emil Larsen, O.B. II, ctr. Kol
ding 1956. 

17 - 73 ( 9-33, 8-40) Henry Nielsen, Hjørring II, 
ctr. Frederikshavn 1944. 

17 - 112 (10-45, 7-67) C. Christensen, B. 1913 II, ctr. 
Kerteminde II 1933. 

16 - 28 7-21, 9- 7) H. Eckmann, A.C.C. II, ctr.
K.F.U.l\l. 1930. 

15 - 16 8- 7, 7- 9) P. Lindhardtsen, Maribo, ctr. 
Nyk. F. II 1944. 

14 - 11 8- 7, 6- 4) Hans Jakobsen, Næstved IK, 
ctr. Ringsted II 1933. 

l ungdomskampe

17 for 15 8- 8, 9- 7) Tommy Jensen, Nyk. M. drg., 
ctr. Viborg 1960. 

16 - 28 9-12, 7-16) A. Mose, Esbjerg jun., ctr.
Skanderborg 1951. 

15 - 3 8- 3, 7- 0) Tommy Jensen, Nyk. M. jun.,
ctr. Grenå 1964. 

15 - 12 7- 7, 8- 5) Leo Petersen, Korsør, jun.,
ctr. Slagelse 1956. 

14 - 13 9- 6, 5- 7) Kjeld Lyngsøe, Nyk. M. jun., 
ctr. Holstebro 1958. 

13 8 6- 1, 7- 7) Kaj Petersen, Køge drg., ctr.

Svanholm II 1960. 

11 3 3- 3, 8- 0) Jørgen Nielsen, Køge lilleput,
ctr. Sorø 1961. 

11 4 3- 2, 8- 2) J. Kofoed, Sorø jun., ctr.
Nyk. F. 1958. 

10 - 1 6- 1, 4- 0) Erik Nielsen, Nyk. M. jun.,
ctr. A.B. 1952. 

- - - og her er så de BEDSTE INNINGS
AN AL YSER:

l kampe mellem førstehold

10 for 9 Sv. Aa. Hansen, Kerteminde, ctr. Kolding 1957. 
10 - 11 H. A. G. Nielsen, Roskilde, ctr. Holbæk 1934. 
10 - 12 B. Pockendahl, K.B., ctr. F.B. 1944. 
10 - 19 L. Bronee, A.B., ctr. A.C.C. 1939. 
10 - 21 Emil Larsen, O.B., clr. B. 1913 1940. 
10 - 29 Carsten Morild, B. 1909, ctr. Hjørring 1960. 
10 - 40 Herluf Hansen, Horsens, ctr. Olympia 1944. 
10 - 52 Sv.Aa. Hansen, Kerteminde, ctr. B. 1913 1959. 
10 - 53 Eskild Larsen, Chang, ctr. Århus 1934. 
10 - 59 Tom Charles, O.B., ctr. Skanderborg 1954. 
10 - 62 E. Martiny, O.B., ctr. Horsens 1941. 
10 - 62 A. Hartmann, Skanderborg, ctr. Chang 1951. 
10 - 65 A. Hartmann, Skanderborg, ctr. Fredericia 

1951. 
9 - 5 Torben Andersen, B. 1909, ctr. Svendborg 

1936. 
9 - 7 Aage Olsen, Næstved IK, ctr. Roskilde 1931. 
9 - 7 Henrik Mortensen, Aa.B., ctr. Soraner 1964. 
9 - 10 P. Mørck, Esbjerg, ctr. Fredericia 1931. 
9 - 10 Gunnar Christiansen, Ringsted, ctr. Nyk. F. 

1940. 
9 - 15 Kurt Svensson, Nyk. F., ctr. Maribo 1936. 
9 - 15 Henning Pedersen, B. 1909, ctr. Kerteminde 

1946. 

9 - 15 Egon Jensen, B. 1909, ctr. Kerteminde 1948. 
9 - 15 Herluf Nielsen, Kolding, ctr. Varde 1955. 
8 - 2 H. Lundquist, Silkeborg, ctr. Skive 1948. 
8 - 3 Edv. Skaarup, Falster, ctr. Lolland 1931. 
8 - 3 Mogens Christensen, O.B., ctr. Korsør 1952. 
8 - 4 E. Kruhøffer, lforsør, ctr. Slagelse 1942. 
7 - 0 Kurt Svensson, Nyk. F., ctr. Maribo 1945. 
7 - 1 Per Martens, A.B., ctr. Nyk. M. 1944. 
7 - 1 Viggo Brodersen, Slagelse, ctr. ??? 
7 - 2 Edv. Skaarup, Nyk. F., ctr. Maribo 1933. 
7 - 2 Jørgen Hansen, Sorø, ctr. B. 93 1958. 
6 - 1 Svend Ol.sen, Slagelse, ctr. Frem 1935. 
6 - 1 Knud Ludvigsen, Aa.B., ctr. Viborg 1936. 
6 - 1 Aa. Tinning, Skanderborg, ctr. Grenå 1945. 

l ane/re seniorkampe

10 for 26 Poul Sørensen, Silkeborg II, ctr. Nyk. M. II 
1934. 

10 - 45 C. Christensen, B. 1913 II, ctr. Kerteminde II 
1933. 

10 - 45 P. Nielsen, Fredericia II, ctr. Esbjerg II 1935. 
10 - 50 Aage Hansen, Grenå, ctr. Olympia II 1933. 
10 - 56 Emil Larsen, O.B. II, ctr. Kolding 1956. 
10 - 59 M. Cæsius, O.B. II, ctr. Varde 1957. 
10 - 72 Poul Riis, O.B., ctr. Nyk. M. II 1958. 

9 - 2 A. Thomassen, Hjørring II, ctr. Aalborg 
Kricketklub 1931. 

9 - 2 Kurt Svensson, Nyk. F., ctr. Næstved B. II 
1941. 

8 - 0 Ole West, B. 1909 II, ctr. B. 1913 II 1964. 
8 - 3 Knud Nielsen, Århus II, ctr. Skanderborg II 

1953. 
7 - 1 A. Blume, Præstø, ctr. Næstved B. II 1934. 

l ungdomskampe

10 for 14 P. Transbøl, Silkeborg jun., ctr. Skanderborg 
1961. 

10 - 15 A. Ali, Silkeborg drg., ctr. Herning 1958. 
10 - 18 Leif Andersen, Herning drg., ctr. Nyk. M. 1959. 

9 - 3 Tom Iver Poulsen, Chang jun., ctr. Århus 

1962. 
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9 - 4 Erling Henriksen, B. 93 jun., ctr. K.B. 1954. 
9 - 5 Hans 0. Nissen, Nyk. F. jun., ctr. Schneekloth 

1956. 
8 - 0 Jørgen Nielsen, Køge lilpt., ctr. Sorø 1960. 
8 - 2 J. Kofoed, Sorø jun., ctr. Nyk. F. 1958. 
8 - 3 P. Nyhuus, Schncekloth jun., etr. B. 93 1951. 
8 - 3 Tommy Jensen, Nyk. M. jun., etr. Grenå 

1964. 
7 - 0 Tommy Jensen, Nyk. M. jun., ctr. Grenå 

1964. 

Det er jo en smuk buket af dansk crickets 
mest fremtrædende bowlere, der fører sig frem 
i ovenstående lister. Som det vil ses, er det kun 
23 gange lykkedes for en kaster at sikre sig 

Sv. Aa. Hansen 

»alle ti« i en innings. Så meget mere bemærkel
sesværdigt er det, at tre bowlere har ydet
denne usædvanlige præstation to gange, nem
lig Axel Hartmann (endda i samme sæson),
Sv. Aa. Hansen og Emil Larsen. Mange af de
øvrige analyser er dog ikke mindre beun
dringsværdige, og til de allerfleste knytter sig
et spændende handlingsforløb. FLEST ANA
LYSER PÅ 7 ELLER FLERE GÆRDER I EN
INNINGS har

57 Eskild Larsen 
52 Herluf Hansen 
51 Louis Bronee 
40 Svend Morild, Ths. Provis og 

Johs. Knakkergård 
37 Karl Morild 

32 Aa. Tinning 
28 Egon Jensen og Hartm. Petersen 
26 Knrt Svensson 

Eskild Larsen 

Antallet af hat-tricks kan ikke opklares, 
men FIRE GÆRDER PÅ FIRE HINANDEN 
FØLGENDE BOLDE synes kun begået af føl
gende ti bowlere 

G. Brysting, KB., ctr. B. 93 i 1923.
N. Lage, B. 93, ctr. Frem i 1926.
J. Wiemann, KB.U., ctr. J.B.U. i 1927.

Georg Rasmussen, F.C.C., ctr. KB. i 1932.
Allan Hansen, Ringsted, ctr. l<alundborg i 1933.
Carsten �Iorild, Aa.B., ctr. B. 1909 i 1962.

Jørgen Jønsson, Svanholm, ctr. Ringsted i 1963. 
Per Hartlev, Svanholm jun., clr. Slagelse i 1963.
Per ,valkusch, Fredericia drg., ctr. Varde i 1963.
Hans Paamann, Ringsted clrg., ctr. Svanholm i 1964.

Carsten .\lorild 

- - og to hat-tricks i samme innings er nået
af blot to spillere, Torben Jensen, Schneekloth
Il, og Ole Flemming Hansen, B.93 II - endda
i samme sæson ( 1956) over for samme mod
stander (A.B. III). Endelig kan det anføres, at
fem gærder i en 6-bold-over kun er præsteret
af Fredericias Per vValkusch i 1963 på sin
klubs drengehold imod Varde.

Per Walkusch 

Dansk cricket har igennem tiderne fostret 
et usædvanligt stort antal fremragende all
rounders, og de fleste af disse har endog været 
særdeles slidstærke. På nedenstående liste -
rangeret efter differencen mellem gærde- og 
kasteaverage - er optaget samtlige de spillere, 
som har kunnet score 5000 points og tage 500 
gærder i førsteholdskampe m. v. En sådan af
grænsning er måske ikke ganske retfærdig, 
idet den begunstiger de mere udholdende spil
lere med en karriere over et langt åremål, me
dens større talenter med mere kortvarig inter
esse træder i baggrunden. Men stort set inclu
deres vore allerstørste og mest begavede ALL
ROUNDERS blandt følgende crisketers 



94 CRICKET 1965 

Johs. Knakkergårcl Palle Blocl1 Jørgensen 

Gærdespil Kastning 
Points Aver. Gærder Aver. Dif. 

§ J. I{nakkergård 7469 33,95 1043 9,34 24,61 
§ Einar Knudsen 10600 31,45 603 10,66 20,79 
Magnus ,vorm 6345 29,24 656 8,62 20,62 
§ Svend Morild 9762 29,14 1346 9,41 19,73 
Carsten Morild 5639 27,24 787 10,06 17,18 
Sv. E. Petersen 7857 26,02 753 10,38 15,64 
§ Egon Jensen 6908 23,66 957 11,53 12,13 
§ Leo Clasen 10362 25,15 680 15,15 10,00 
Eskild Larsen 6065 18,49 1478 10,21 8,28 
Ose. Jørgensen ca. 5000 ca. 750 

Det må betragtes som givet, at Aa.B.s og 
Silkeborgs gamle stjerne, den navnkundige 
Oscar Jørgensen har kvalificeret sig til opta
gelse på all-roundernes rangliste, men detal
jerne i hans karriere er desværre utilgængelige 
for os. Blandt de stadig aktive må såvel Car
sten Morild som Egon Jensen og Jørn Høj 
( 4599 points, 532 gærder) tilskrives udtalte 
avancementsmuligheder, men de bedste betin
gelser for at ende helt til tops har utvivlsomt 
Henrik Mortensen, som i øjeblikket står no
teret for 2431 points (gnst. 27,01) og 400 gær
der (gnst. 8,29). 

De BEDSTE ALL-RO UND-RESULTATER 
FOR EN SÆSON er følgende - -

Gærdespil Kastning 
Points Aver. Gærder Aver. Dif. 

Henrik Mortensen, 
Aa.B. (1964) . . . 591 49,25 87 6,93 42,32 

Henrik Mortensen, 
Aa.B (1962) . . . 500 45,45 56 5,88 39,57 

Magn. \Vorm, Hor-
sens (1944) . . . 588 42,00 56 8,11 33,89 

Einar Knudsen, 
Korsør ( 1948) 774 45,53 51 14,31 31,22 

Torben Andersen, 
B. 1909 (1948) 615 36,18 85 10,07 26,11 

Carsten Morild, 
Aa.B. (1956) . . . 777 32,37 79 11,03 21,34 

Svend Morild, 
Aa.B. (1950) . . . 517 28,72 128 8,21 20,51 

Carsten Morild, 
B. 1909 (1960) 511 26,89 107 6,40 20,48 

Palle Bloch Jørgensen, 
B. 93 (1948) . . . 607 30,35 76 12,41 17,94 

Egon Jensen, 

B. 1909 (1948) 547 26,05 84 10,32 15,73 
Egon Jensen, 

B. 1909 (1955) 616 30,80 60 15,52 15,28 
Egon Jensen, 

B. 1909 (1956) 707 27,19 68 16,63 10,56 

I{ valifikationerne for optagelse på oven
stående liste er sat til 500 points og 50 gærder. 
Henrik Mortensen har ved sine enestående re
sultater i 1962 og 1964 afdækket sine eminente 
evner på all-round-basis, men fremhæves skal 
også Egon Jensens indsats, som har været af 
uvurderlig betydning for den fremtrædende 
position, B. 1909 har indtaget i de sidste de
cennier. 

Henrik Mortensen Egon Jensen 

Blandt de STØRSTE ALL-ROUND-PRÆ
STATIONER I EN KAMP skal kun seks træk
kes frem, nemlig - -

Sv.Aa. Nielsen, Maribo, 104* og 9 for 56 etr. Næstved Il 
i 1948. 

Eskild Larsen, Chang, 174 og 7 for 70 + 8 for 50 ctr. 
Grenå i 1948. 

Sv. Morild, Aa.B., 41 + 67" og 8 for 52 + 8 for 46 ctr. 
Århus i 1950. 

Poul Riis, O.B., 100* og 6 for 9 + 9 for 28 ctr. Kerte
minde i 1956. 

Sv.Aa. Hansen, Kerteminde, 28 + 90* og 10 for 52 ctr. 
B. 1913 i 1959. 

Erik Abrahamsen, Esbjerg, 58 + 80* og 6 for 32 + 8 
for 39 ctr. Kerteminde i 1962. 

ALL DENMARK XI 

Som afslutning på denne indføring i dansk 
crickets historie hopper vi ud på det dybeste 
vand og giver følgende forslag til alle tiders 
danske testhold (nævnt i gærdeorden): 

BØRGE POCKENDAHL 
KNUD BØRGE RIECK 
OVE JENSEN 
AXEL MORILD 
CHARLES BUCHW ALD 
SVEND MORILD 
JØRN FINNICH (anfører og keeper) 
HENRIK MORTENSEN 
THOMAS PROVIS 
HARTMANN PETERSEN 
LOUIS BRONEE 
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Flere af de udvalgte er naturligvis »hårdt 
trængt«, og spillere som Eigil Nielsen, Magnus 
vVorm, Oscar Jørgensen, Palle Bloch Jørgen
sen, Einar Knudsen, Carsten Morild, Eskild 
Larsen og måske også Per Martens vil givet 
have mange og trofaste tilhængere. Kun Char
les Buchwald er valgt på renommeet, men 
overleveringer og øjenvidneberetninger om 
hans bedrifter på pitchen har været så overbe
visende, at hans kvaliteter ikke med føje har 
kunnet drages i tvivl, selvom konkurrencen 
og kastningens kvalitet og variation i Buch-

Hartmann Petersen Jørn Finniclt 

Dansk crickets bedste cutter: 

walds storhedstid ikke nær har kunnet måle 
sig med det nutidige niveau. Men under alle 
forhold synes ovenstående mandskab at byde 
på den mest udsøgte koordination. Gærdesiden 
virker overmåde tillidsvækkende med formi
dable og pålidelige batsmen helt ned til gærde
ordenens nr. 8 - i en passende blanding af 
talent og soliditet, tålmod og aggression. Disse 
otte første batsmen har på deres karrieres 
højde i fuldt mål behersket spillet gærdet 
rundt og absolut placeret sig på et akceptabelt 
internationalt niveau. Dertil kommer, at også 
holdets tre sidste spillere på deres store dage 
ville være i stand til at yde en værdifuld 
gærdeindsats. Alligevel vil holdets styrke først 
og fremmest ligge i et fremragende kaste
angreb, hvis hurtigere del skulle varetages af 
fastbowleren Henrik Mortensen og swingbow
leren Thomas Provis, mens kapaciteter som 
Hartmann Petersen, Louis Bronee og lefthan
deren Svend Morild aldeles burde kunne dæk
ke de spinmæssige behov og variationer. Sidst, 
men ikke mindst er udøvelsen af de to nøgle
funktioner - anfører og keeper - lagt i de 
bedste hænder: Jørn Finnichs. 

oth. 

Vore gærdespillere mangler benarbejde! 
En af de spillere i Danmark, som har været 
mest trofast over for vor idræt og samtidig 
en af vore bedste og mest ihærdige »cuttere«, 
er nu 71-årige Lorentz Simonsen, der for seks 
år siden trak sig tilbage fra aktiv cricket efter 
tro tjeneste siden sit sjette år. 

Lorentz Simonsen har vi valgt at kaste os 
over som første offer for den serie interviews, 
vi har tænkt os at bringe fra tid til anden 
her i bladet, for også at komme ind bag den 
facade af analyser, scoringer og rekorder, 
som cricketers har en tendens til at skjule 
sig under i dette organ. 

- Hvornår og hvor begyndte du din cric
kettilværelse? 

· - Åh, jeg er jo efterhånden en ren oldsag,
så allerede i forrige århundrede var jeg med 
til at lave min egen cricketklub. Det var i 
Fredericia, hvor næsten hver gade havde sin 
egen klub på det tidspunkt. I min gadeklub 
gav vi to øre i kontingent om ugen, og med 
de mest primitive former for rekvisitter ud
kæmpede vi så drabelige kampe mod de an
dre gadeklubber. I 15-16 års alderen blev jeg 
indmeldt i Fredericia C.C., som spillede i en 
række med Horsens, Vejle, Skanderborg og 
Esbjerg. En cricketkamp dengang var en 

meget stor begivenhed i byen, og der var 
mange tilskuere. 

A.B. i knibe 

Jeg husker, at A.B. kom på besøg i som
meren 1911, med på holdet var bl. a. Stauns
bjerg, Buchwald og Boertmann. De kom over 
med færgen fra Strib, og på kajen i Frede
ricia stod regimentsmusikkorpset for at mod
tage dem samt hele cricketklubben med fanen 
i spidsen. Vi marcherede så med musikken i 
spidsen gennem byen til sportspladsen. Un
der kampen skete det helt utr,olige, at de 
frygtindgydende A.B.ere, der gik først til gær
det, kun fik 39 points, især takket være vor 
hårde kaster Wimann, men så gik det selv
følgelig sådan, at Fredericia kun fik 37 points. 

Mere spil blev det nu ikke til, for der skulle 
også være tid til den store middag på Hanne
rup Badehotel med suppe, steg og dessert og 
tre slags vin - til 2 kroner pr. kuvert. 

Jeg selv var nu ikke med mod A.B., men 
som 17-årig debuterede jeg på vort bedste 
hold. Den pudsigste episode fra dengang var, 
da vi spillede på Kertemindes hyggelige bane, 
hvor lindetræerne stod hist og her. Jeg var 
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inde sammen med vor gode gærdespiller Ly
ager, og med et ordentligt sving sendte han 
bolden op i en af trætoppene, hvor den satte 
sig fast. Vi fik løbet en IO'er, inden nogen 
fandt på at råbe tabt bold. I 1919 kom jeg til 
København, hvor jeg gik i B.93. 

- Havde I føling med engelsk cricket?
- Ja, i 1923 var jeg på Københavns ud-

valgte hold mod M.C.C. sammen med de tid
ligere nævnte A.B.ere og Brysting fra K.B. 
Vi tabte kun ganske knebent - Buchwald 
lavede 113, og jeg var stolt som en pave, da 
jeg efter at have lavet 42 not out kunne læse 
i M.C.C.'s cricketalmanak, at jeg var en ung 
lovende spiller. 

»Snydt« for century i København

Hvad er din højeste score? 
For Fredericia lavede jeg engang 106 

mod Horsens, mens jeg her i byen kun nåede 
til 98 not out mod nu afdøde Frederiksberg 
c.c.

- Du siger, du gik i B.93, men man husker
dig som A.C.C.'er? 

- I 1926 flyttede jeg til Amager og meldte
mig ind i A.C.C., som Horsted havde stiftet 
året i forvejen, og bortset fra det første år 
var jeg med i samtlige 35 sæsoner, klubben 
eksisterede, deraf var jeg formand i ni år. 
Nogen dominerende position i dansk cricket 
indtog vi nu aldrig. Ikke få kampe gik efter 
recepten 20-30 points til os og 300 til A.B. 
eller K.B. Men vi havde da vores guldalder
hold med to glimrende kastere Poul Madsen 
og Peter J agd og klubbens bedste gærdespil
ler Enevold Jensen, og da kunne vi vinde over 
selv de bedste. 

Delle billede af 

Lorentz Simonsen, hvor 

han demonstrerer sin 

specialitet et cut, er jl"a 

1929, og er taget på 

Amager Cricket Clubs bane 

Sundby Idrætspark 

Jeg husker, at vi i en af de fem-seks 
sæsoner, hvor der spilledes med halvlege på 
2½ time - lavede 310 for 8 og troede den 
hellige grav vel forvaret, men B.93 snød os 
ved at lave 320. En anden gang måtte vi se 
os slået af sejrssikre A.B. med to sølle points. 

- Har du nogen sinde været kaster?
- Aldrig for alvor. Nok tog jeg 5 for 13 i

en unionskamp mod Jylland engang, men i 
B.93 gjorde man mig hurtigt til keeper, og
den plads beholdt jeg til A.C.C.'s bitre ende.

Spændende unionskamp 

Hvordan var styrkeforholdet mellem Kø
benhavn og provinsen? 

- Nu var der ikke nogen danmarksturne
ring, og den eneste forbindelse med provinsen 
var unionskampene, hvor vi indtil anden ver
denskrig altid dominerede. Under verdenskri
gen var jeg med i en kamp mod J.B.U. i Aal
borg, hvor det for første gang begyndte at 
knibe. 

Jyderne havde scoret nøjagtig lige så mange 
points som vi, da deres sidste gærde Ellay 
( som altid måtte finde sig i at hedde halv
leg) kom ind. Jeg var keeper, Harvey fra 
B.93 kastede, spændingen var enorm, men
Ellay måtte se sin off-pind ryge på den før
ste bold, så vi klarede uafgjort.

Mens Simonsen fortæller om sit rige liv 
i cricketsportens tjeneste, har jeg bladet i 
hans scrapbog. I 1926 - første år han spil
lede for A.C.C. - scorede han 264 points i 
alt mod den frygtede A.B.-, K.B.- og B.93-
kastning, og mon ikke mange af pointene var 
»cuttet«, i hvert fald tror jeg ikke, nogen
dansk cricketspiller har haft større glæde af
det slag end han. Men mest imponerende er
kæmpeoverskriften fm B.T.: »63-åri,g laver
63 not out«. Det var Simonsen, der to år, før
han lagde op, havde »generet« Brønshøj på
denne maner.

Buchwald den bedste 

Hvem har efter din mening været Dan
marks bedste gærdespiller? 

- Det må blive Buchwald fra A.B. Poc
kendahl fra K.B. var også glimrende, men 
kastningen var dårligere i hans glansperiode. 

- Spillets kvalitet før og nu?
- Kastningen kan jeg ikke rigtig bedøm-

me, men gærdespillet er dårligere. Nutidens 
gærdespillere mangler benarbejde og bløde 
håndled i uhyggelig grad, og så ser man aldrig 
et rigtigt cut. Nis. 

Gør et godt indtryk 

med bogtryk 

frø Burmester 

Wilh. Burmesters 

bogtrykkeri A/s

Algade 9 . Aalborg . Tlf. (08) 120477 
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Turneringsoversigt (fortsat fra side 84) 

over Hjørring. En i juniorcricket sjælden 
gærdebredde samt det godt samarbejdede k�
sterteam Tommy og Henning Jensen, er akti
ver så vægtige, at junior-DM ubetinget må 
være inden for rækkevidde - uanset Frederi
cias utvivlsomme kvaliteter. Sejren over Aa.B. 
l)aseredes på en uafsluttet 5. gærdestand på 
155 points mellem Hans J. Andersen ( 78*) og 
Svend Rasmussen (73*), og da Aa.B. i 2. in
nings kollapsede således, at de sidste 5 gærder 
faldt for kun 2 points, var de 4 turnerings
points i hus. Endnu mere smertefrit gik det 
imod Århus, som kun kunne score 71 
points (16 + 55). Kaj Kristensen (53*) og 
Henning Jensen (70) havde en centurys�and 
på 108 for 2. gærde. Nyk.M.s »bowler-t�ms«
Tommy og Henning Jensen tog respekhve _8for 35 og 11 for 27. Keeperen Hans K. Chri
stensen havde atter en innings uden byes. 
Hjørrings chancer for kredsmesterskabet for
skertedes som nævnt ved nederlag til Aa.B., 
for hvem Preben Thorup spillede en captains 
innings ( 52 ud af 92). 

DRENGERÆKKERNE 
D.ato Kamp 

14/8 Horsens-Skanderborg 

15/8 Køge-K.B. 

15/8 Kolding-Esbjerg 

21/8 Silkeborg-Horsens 

22/8 Ringsted-Svanholm 

29/8 Køge-Ringsted 

ENDNU ET KREDSMESTERSKAB 
TIL NYK.M. 

I juli måned har der kun været aktivitet i 
de to nordligeste drengerækker. Skanderborg 
står efter sejr over Silkeborg med alle trum
ferne på hånden i den midtjyske sektion. I 
nordkredsen har Nyk.M. vundet et nyt mester
skab - baseret på lutter sejre. Nyk.M.-Aa.B.
kampen var bemærkelsesværdig, fordi hele 6 
spillere blev løbet ud i de to innings. 

LILLEPUTRÆKKEN 
Dato Kamp 

15/8 Kerteminde-Svanholm 

Køge har tabt begge sine kampe - til Kerte
minde efter en usædvanlig kastepræstation af 
Peder Palle Klokker ( 9 for 11 på 10.4 overs). 
Om udfaldet af søndagens finale skal vi ikke 
spå. 

POKALTURNERINGER 
Dato Kamp 

29/8 Finale. Vinder A.B./Aa.B.-vinder Soraner/B. 1909 

OPTRÆK TIL FINALE 
MELLEM AA.B OG B. 1909 

Når disse linier læses, er semifinalerne af
gjort, og formentlig kommer de to forhå1:ds
favoritter, B. 1909 og Aa.B., til at mødes i fma-

len. B. 1909 har skuffet i år, og Aa.B. må være 
favorit til den »gyldne double« - DM og CUP. 

Man var dog nær den helt store sensation, 
da Fredericia i kvartfinalen havde mestrene 
fra Aa.B. på hælene. Fredericia præsterede at 
score 189 for 6 - og det har intet andet hold 
kunnet gøre i de sidste 5 år. Man scorede 
endog bravt på landsholdsangrebet ( Carsten 
Morild 1 for 20, Henrik Mortensen 2 for 40), 
men Fredericias kastere kunne ikke følge 
chancen op, og Henrik Mortensen ( 83*) og 
Hardy Sørensen ( 68) bar Aa.B. igennem til 
sejr. Henrik Mortensen tabtes tidligt i sin in
nings, og denne flothed kunne midtjyderne 
ikke tillade sig. Men Fredericia havde den 
største ære af kampen. 

A.B. besejrede et reservespækket K.B.-hold 
med 15 overs i behold for tabet af kun 4 gær
der. K.B. scorede kun 105 points på 40 overs. 
I en rodet aftenkamp slog Soranerne Svan
holm, hvis gærdespillere skuffede stort. Erling 
Christiansen var overraskende bedste Svan
holm-kaster ( 5 for 26) og noterede sig for et 
hat-trick. I den sidste kvartfinale besejrede 
B. 1909 let Hjørring, og Egon Jensen nåede sit
7000. points i førsteklasses cricket.

FORBUNDSKAMPE OG INTERNATIONALE 
KAMPE 
Dato Kamp 

4-5/9 Danmarksmester-Resten

5/9 Øst-Vest (drenge) i Ringsted

12/9 XL-club-Junior-øst i Køge

12/9 XL-club-Junior-vest i Viborg

ST. FAGANS C.C. 
DET BEDSTE ENGELSKE GÆSTEHOLD 
Stærkest blandt årets britiske gæstehold 

stod så afgjort St. Fagans C.C. fra Cardiff. 
Waliserne vandt to kampe (Nyk.M., Hjør
ring), tabte en efter en velvillig lukning (Svan
holm) og spillede en uafgjort (Århus). Størst 
indtryk gjorde off-cut-kasteren Mike Farr, 
som angaves at være Wales bedste kaster, incl. 
county-bo,wleren fra Glamorgan. 

University College C.C. havde alvorlige ka
stemæssige defekter, og kun Glostrup kunne 
besejres. Ringsted opnåede uafgjort i en kamp 
med 690 points, hvoraf Ringsted havde de 229 
for 8 i .deres 1. innings, mens såvel Horsens 
som A.B. vandt klare sejre. Finn Willumsen 
( 112) og Stefan Hoffmann ( 49) havde i sidst
nævnte kamp en 3. gærdestand på 157. Erra
tics S.C. var som tidligere omtalt af den bløde
mellemklasse - ikke nær af St. Fagans kali
ber.

Forbundskampen mellem »Ældre« og » Yng
re«, ansat til afvikling i Århus den 8. august, 
måtte aflyses på grund af spillermangel. Hele 
6 1. divisionshold og 4 2. divisionshold skulle 
i funktion på andre fronter (DM, Cup), og 
dermed havde kampen ingen sportslig værdi. 

oth. 
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Tysklandsturen 1965 

Tysklandsturen 1965 er der ikke meget at be
rette om, da den våde sommer også har fundet 
vej til Rheindalen, og regnen ødelagde de fle
ste af kampene. 

BAOR - DCF XI 

BAOR vandt lodtrækningen og gik til gær
det. Takket være strålende kastning af Car
sten Morild og Flemming Søgaard gik scorin
gen langsomt og gærderne faldt støt og der var 
8 gærder nede for 97. 

Alt tydede således på en lille halvleg til eng
lænderne, men selvom kastningen stadig var 
god, lykkedes det dog de 2 sidste gærder at 
sætte totalen op til 149 takket være ukoncen
treret dansk markspil. 

Af de engelske spillere lagde man især mær
ke til vestinderen Crichlow, der blev betragtet 
som et oplagt testemne, hvis han spillede i 
Vestindien. 

DCF XI åbnede med Hardy Sørensen og Jørn 
Høj; medens den sidste overhovedet tilsynela
dende ikke kunne finde sig til rette ved gærdet 
og kun fik 16 efter at have givet flere chancer, 
spillede Hardy Sørensen strålende med mange 
gode drive's, og der var 86 på tavlen, da han 
faldt som 2. gærdet med en personlig score på 
56. 

Da spillet sluttede den første dag, havde det 
danske hold 96 for 3 gærder, og stod således i 
en god vinderposition, men desværre blev der 
overhovedet ikke spillet den 2. dag på grund 
af silende regn, og kampen endte således uaf
gjort. 

R.A.F. (G) - DCF XI 

Denne gang vandt den danske anfører, Bjar
ne Lund Petersen, lodtrækningen og han valg
te at gå til gærdet. 

Starten var meget dårlig; de første gærder 
spillede meget langsomt og usikkert, og der 
var 4 gærder nede for kun 26 points efter 85 
minutters spil. Det usikre og langsomme 
skyldtes vel nok den meget livlige pitch og den 
dyngvåde og derfor langsomme out-field. 

Men så kom Carsten Morild ind som nr. 6 
til Henning Eliassen og sammen dannede de 
et godt gærdepar, der i løbet af en time satte 
totalen op til 92, inden Eliassen blev kastet ud 
kort efter frokost efter selv at have scoret ialt 
40. 

Spillet havde i denne periode været godt og 
livligt med mange fortræffelige og velspillede 
slag. 

Især Carsten Morild var meget aggresiv, og 
han fortsatte sammen med Henrik Mortensen, 

Carsten Morild og Henning Eliasen efter 1. halvleg mod RAF 

der sin sædvane tro også angreb bolden hårdt, 
og i løbet af 3 /.i time satte de totalen yderligere 
op med 48, da Carsten Morild i en svagheds
periode blev kastet ud for 67. 

Kort efter, da der stod 147 for 6 på tavlen, 
afbrød regnen spillet for den dag; der var da 
spillet i godt 3 timer. 

Straks da spillet blev genoptaget på anden
dagen af kampen, lukkede den danske anfører, 
og sendte R.A.F. til gærdet. 

Starten var strålende, idet Henrik Morten
sen kastede åbningsgærdet ud på første bold, 
og R.A.F. korn sig aldrig over chocket, således 
at alle mand var ude på godt 2 timer for 81. 
Kastningen havde hovedsageligt været admini
streret af Henrik Mortensen og Flemming Sø
gaard. 

Ligesom det engelske hold var færdigt ved 
gærdet, kom der en kraftig regnskylle, der 
medførte, at der kun var ca. 3 timer tilbage til 
2. halvleg.

Det danske hold forsøgte derfor at score
hurtigt, men det lykkedes kun delvist, og da 
der ved tepausen efter 80 minutters spil var 
61 for 4 på tavlen, blev der lukket. 

For at vinde skulle R.A.F. score 128 på 100 
minutter, hvilket var en meget stor chance at 
give dem; men den danske anfører havde et 
vanskeligt problem, for hvis han fortsatte ved 
gærdet i blot 10 minutter efter tepausen, ville 
hele interessen for kampen være forsvundet. 

Kampen fik en spændende afslutning, idet 
englænderne for tabet af 4 gærder opnåede 111

løb inden spilletidens udløb. Især de 2 vest
indere Hall og Simmons spillede meget livligt 
og morsomt, og de scorede i de sidste 28 mi
nutter 50 points. 

Kampen endte således uafgjort. 
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KNOCK-OUT TURNERING 

På den sidste dag af cricketugen i Rhein
dalen spilledes en knock-out turnering mellem 
B.A.O.R., R.A.F. ( G), Flamingos ( det holland
ske rejsehold) og D.C.F. XI. 

Reglerne var, at hvert hold havde 30 overe 
ved gærdet, og at ingen måtte kaste mere end 
6 overe. 

Efter lodtrækningen havde det danske hold 
valgt at spille først mod B.A.O.R., der be
gyndte ved gærdet. 

B.A.O.R. startede meget stærkt og holdt et 
nogenlunde konstant tempo kampen igennem, 
og da de 30 overe var gået, havde holdet 151 
for 3. 

DCF XI startede også godt og holdt i de 
første 10 overe det samme tempo som eng
lænderne havde gjort, men derefter faldt sco
ringshastigheden katastrofalt og halvlegen 
sluttede med 103 for 6, således at B.A.O.R. 
vandt med 48 løb. 

I den anden indledende kamp vandt Flamin
go's over R.A.F. med 61 løb; Flamingo's 179 
for 6, R.A.F. 118 for 7. 

I finalen, der blev meget spændende, var 
Rhinarmeen først ved gærdet, og holdet score
de 154 for 4; i den sidste over blev der scoret 
22; på sidste bold en 6'er. Det lykkedes Fla
mingo's at passere scoren på den trediesidste 
bold i kampen for tabet af 3 gærder. I kampen 
glædede man sig især over visse hollænderes 
eminente markspil. 

Turneringen var meget lærerig. Den viste, 
hvor dårlig vor teknik er; medens såvel eng
lænderne som hollænderne kunne score på næ
sten alle bolde - dette så man specielt i den 
sidste over, hvor der blev scoret på hver bold 
- kunne de fleste danske spillere kun score
på specielle bolde, og stod derfor i længere pe
rioder og parerede.

Turneringen viste os også, at vi i vor egen 
cup-turnering bør sætte antallet af overe ned 
til 30. 

KN 

20. og 21. august. 

B.A.0.R.-DCF XI. Uafgjort. B.A.0.R. 149 (P. W. Faith
39, K. S. Crichlow 27, A. M. Rush 25, Carsten Morild 7 
for 71, Flemming Søgaard 3 for 35). D.C.F. XI 96 for 
3 (Hardy Sørensen 56). 

22. og 23. august. 

R.A.F. (G)-D.C.F. XI. Uafgjort. D.C.F. XI 147 for 6 
(Carsten Morild 67, Henning Eliassen 40, Henrik Mor
tensen 31 not out, Turfrey 3 for 29) og 61 for 4 (Hen
ning Eliassen 31 not out). R.A.F. (G) 81 (Hall 25, 
Dymond 20, Flemming Søgaard 4 for 37, Henrik Mor
tensen 3 for 17) og 111 for 4 (Hall 35 not out, Simmons 
25 not out, Frost 21). 

24. august.

B.A.0.R.-D.C.F. XI (Knock-out). B.A.0.R. vandt med 
48 points. B.A.0.R. 151 for 3 (B. Gill 53, K. S. Crichlow 
46, Jørgen S. Larsen 3 for 16). D.C.F. XI 103 for 6 
(Hardy Sørensen 38). 

Hurtigscoring 

De førende i konkurrencen om de to præmiehats 

er nu: 

1. DIVISION

Carsten Morild, Aa.B., 112 på 84 min. 1,33 

Hans Fausbøll, Hjør., 155 på 120 min. 1,29 

Poul Transbøl, Silkeb., 50 på 48 min. 1,04 

2. DIVISION

Kaj Ove Jensen, Nyk M., 50 på 28 min. 1,78 

Per Petersen, Slagelse, 56 på 36 min. 1,56 

Bjarne Lund Petersen, 

K.B., 103 på 78 min. 1,32 

Det indskærpes -

at turneringsreglementets § 12 stadig er 

i kraft. Derfor påhviler det fortsat den 

arrangerende klub umiddelbart efter 

kampen at drage omsorg for at indlevere 

statistikskema m. v. til postbesørgelse. 

I 1. og 2. division skal den arr
,
angerende 

klub desuden uopholdeligt indtelefonere 

resultatet til såvel Pressen Radioavis som 

Ritzaus Bureau. Mange klubber synes at 

være af den opfattelse, at kampens resul

tat kun har offentlig interesse, når man 

selv har vundet. I øvrigt burde også 

samtlige resultater 3. divisionerne 

straks videregives til de to ovennævnte 

nyhedsformidlere. 

······································································································ 

······································································································ 
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Nyk.M.111 er trukket fra deltagelse i mellem
rækken, kreds 33. 
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Nyt frø 

IMPERIAL CRICKET CONFERENCE 
holdt møde 15. og 16. juli. 

Denne konference, som er et møde mellem 
de cricketspillende nationer inden for The 
Commonwealth, får forelagt og afgør i reali
teten alle spørgsmål om spillets ve og vel. 

Hovedproblemet i år var udrensningen af 
de unfair bowlere - »stikkasterne« - et pro
blem, man allerede på konferencen i 1960 gav 
første prioritet. Problemet har vel nok størst 
interesse for de nationer, som råder over vir
keligt hurtige kastere - det er jo ikke helt 
ligegyldigt, om bolden kommer med 140 eller 
160 km i timen. 

Richie Benaud - en af Australiens største 
testanførere - som i dag vel nok er den un
fair kastnings fjende nr. 1, gav konferencen 
følgende pessimistiske forhåndsanmeldelse: 

(For at forebygge enhver misforståelse skal 
anføres, at Benaud selv er bowler). 

»Delegerede fra alle Commonwealth's natio
ner, samt observatører fra Sydafrika, har til 
opgave at kaste loyaliteten over for deres egne 
overbord og i stedet være loyale mod de løfter, 
de afgav for 5 år siden. 

Alle delegerede på den berømte konference 
i 1960 lovede højt og helligt, at de af al magt 
ville medvirke til total udsletning af unfair 
bowling i cricket. 

Det var det samme år, hvor sydafrikaneren 
Griffin blev 'noballet' ud af cricket for at stik
ke. Siden da er enhver kaster, hvis aktion ikke 
har været hævet over kritik, blevet fjernet fra 
australsk 1. klasses cricket - et fremskridt, 
der kuh delvis er rosværdigt, såsandt som de 
aldrig skulle være sluppet derind! 

- Men det er en af crickets svagheder, at
disse unfair kastere vil fortsætte med at opnå 
bedre resultater end deres lovlydige kolleger, 
medmindre de fjernes helt fra spillet - må
den underordnet På konferencen vil der blive 
gjort de yderste anstrengelser for at simplifi
cere lovens bestemmelser mod stik-kastning af 
hensyn til at fremme legdommernes mulighe
der for korrekt indskriden. Dette kan jeg kun 
bifalde - men mest af alt vil jeg håbe, at kon
ferencens deltagere vil stå fast på deres løfter 
over for spillet selv.« 

Hvad kom der så ud af dette varsel om bar
sel fra bjerget? 

En meget, meget lille og forsigtig mus! 
Med en svulstig kommentar om, at konfe

rencen havde gjort alt, hvad der med rimelig-

England 

hed kunne forlanges for at rense spillet for 
de unfair kastere, kom der følgende forslag til 
ændring af definitionen på »stik«: 

»En bold skal anses for at være stukket,
hvis den arm, der bo·wles med, strækkes ud 
- helt eller delvis - umiddelbart før bol
den forlader hånden.«

I forvejen stod der der: »En bold skal an
ses for at være stukket, hvis den arm, der 
bowles med, er bøjet i albueleddet og brat 
strækkes ud umiddelbart før boldens afleve
ring.« 

- Og så er man altså perfekt veludrustet til
udryddelse af unfair bowlere! Man forstår 
godt Benauds pessimisme i den foran citerede 
udtalelse. 

Så stikbowlernes trivsel er altså fortsat sik
ret i det omfang, dommerne ikke tør leve op 
til lo-vens krav om, at de skal være overbevist 
om bowlingens lovlighed for ikke at dømme 
fejl bold. 

PRØV LYKKEN 

Konferencens navn blev i øvrigt ændret til: 
International Cricket Conference, således at 
også cricketspillende nationer uden for Com
monwealth kan optages - så hvis vore aktive 
cricketledere kan få hænderne op af lommer
ne, er der en virkelig fair chance for interna
tional anerkendelse med deraf følgende slips 
og blazeremblemer! 

TURNERINGSSTILLINGEN 

Efter kampene, der sluttede 3. august er 
stillingen i countyturneringen: 

1. Northamptonshire 
2. Glamorganshire 
3. Middlesex 

15. Hampshire
16. Lancashire
17. Essex

22 kampe 98 points 
19 kampe 88 points 

20 kampe 82 points 
21 kampe 40 points 
20 kampe 36 points 
20 kampe 28 points 

- Så medens stillingen i toppen stadig skif
ter, synes Essex at have affundet sig med at 
bære hele tabellen på sine skuldre sæsonen ud 
og erhverve den berømte træske. 

Bookmakernes bedømmelse efter godt halv-
delen af turneringen gav følgende vinderodds: 

7 for 2 Yorkshire 

4 for 1 Northamptonshire og Middlesex 

5 for 1 Glamorganshire 
6 for 1 Somerset og Worcestershire. 

FH. 
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D. C. F.s ungdomshold
• 
I England 

Det hidtil største arrangement, som Dansk 
Cricket Forbunds ungdomsudvalg har stået 
for, løb af stablen fra den 19.-31. juli, hvor 
et ungdomshold udvalgt fra hele landet spil
lede 5 kampe i England. 

Enkelte steder i sportspressen er dette hold 
blevet kaldt for et ungdomslandshold, men 
dette er ikke nogen helt korrekt betegnelse. 
Ved udvælgelsen af spillerne til denne tur blev 
der såvel skelet til den styrkemæssige side af 
sagen, som til muligheden af at give det størst 
mulige udsnit af landets klubber de impulser i 
cricketmæssig henseende, som vi formoder 
deltagerne har fået, og som det må være et 
selvfølgeligt forlangende, at hver eneste af de 
15 »tourists« spreder videre til deres kamme
rater i ungdomsafdelingerne. 

NÆR SEJR MOD ESSEX 

Den 19. juli rejstes fra Danmark og den 20. 
juli ankom vi til London, hvor vi blev indloge
ret i Grange Farm Centre, et slags vandrehjem 
i en forstad. Den første kamp spilledes på 
countybanen i Chelnisford, hvor modstander
ne var et skolehold fra Essex. Ligesom de tre 
øvrige skolehold vi mødte, bestod dette hold af 
de 5-6 bedste spillere i distriktet i alderen 
17-18, mens de resterende var de bedste i
aldersklassen nedenunder. Man kan vist trygt
sige, at samtlige vore modstandere havde reg
net danske cricketers for et let bytte. De vage
forestillinger englænderne havde om dansk
cricket gik groft sagt ud på, at spillet dyrkedes
i skistøvler, røde underbukser samt med is
bjørne i snor. På denne baggrund måtte det
virke chokerende på Essex, at vi efter tre ti
mers spil kunne lukke med 173 på tavlen
efter blot at have mistet 4 gærder.

Hovedmanden bag denne flotte total var Jo
han Luther, der lavede 85 not out efter et spil, 
om hvilket Crabtree udtalte, at ingen engelsk 
ungdomsspiller kunne gøre det bedre. Første
gærdet Hans Kurt Koch og Luther blev skilt 
ved totalen 36, hvoraf Koch havde lavet de 30, 
førend han blev grebet ud. Det må siges, at 
Essex's to åbningskastere var direkte svage, 
men de blev sat af efter 6 overe, der kostede 
40 points, derimod var afløsningskasterne 
samt de øvrige skoleholds kastere absolut af 
dansk førstedivisionsklasse. Grunden til den 
svage åbning fra Essex's side må søges i de 
ovenfor omtalte forestillinger om dansk cric
ket, som det heldigvis lykkedes os at revidere. 

Derfor var Luthers præstation al ære værd, 
og han fik god støtte af Erik Hansens 29 lidt 
langsomme, men meget omhyggelige points, 
samt Ralf Andersens 15. 

Essex fik 97 points for 7 gærder, førend 
spilletidens udløb, men havde et par regnbyger 
ikke stoppet spillet, er det sandsynligt, at vi 
havde fået vor første sejr. På den anden side 
var det kolosalt, hvor meget væden kunne 
gavne Erik Olesen, der tog 5 for 24, og hvis 
legskruere fik helt uhyggelig bid, når græs
pitchen blev fugtet lidt. Alle Olesens 5 gærder 
blev grebet ud af en vågen mark; godt ka
stende var også anføreren Ralf Andersen, der 
på 11 overe tog 1 for 17. 

NEDERLAG TIL STÆRKE LONDONERE 

Næste kamp var mod London Schools, der, 
på trods af at de havde et par gærdespillere 
af virkelig klasse, kun fik 113. De fem første 
engelske gærder var nede for 40. Åbningsgær
det Lewis, som de engelske ledere spåede en 
meget stor fremtid, blev fremragende grebet 
ud for O af keeperen Jens Christensen, på en 
halvkort bold i leg fra Ralf Andersen. Den 
eneste englænder, der nåede at imponere, var 
Laycock, der lavede 55, men det var heller 
ikke så underligt, for dagen forinden havde 
han scoret century mod de unge professionelle 
fra MCC. Erik Olesen lrnnne i dette opgør slet 
ikke få længde på sine bolde. Til gengæld hav
de Johan Luther, Henrik Lam og Ralf Ander
sen succes med henholdsvis 4 for 38, 2 for 7 og 
2 for 16. 

Det var med optimismen i behold danskerne 
startede deres halvleg, men Luther røg i første 
over, da han snittede en bold, som blev grebet 
i vandret stilling af den kulsorte engelske kee
per, og de øvrige følte sig absolut ikke tilpas 
mod engelske spinbowlere på en græspitch, 
som de fleste prøvede for første gang, så tota
len blev kun 84. Flemming Gregersen, Århus, 
gjorde det overraskende godt som 10. gærde 
med 12 not out, Erik Olesen hittede sig til 23, 
mens Ralf Andersen og Erik Hansen igen var 
solide med 18 og 16. 

Den næste kamp mod Leytonstone-en lon
donsk forstadsklub - er ikke værd at spilde 
mange ord på. Vore modstandere var praktisk 
taget uden kastere, selv om Soranernes Per 
Nørgård spillede for dem. Han virkede totalt 
ude af form, og da hans holdkammerater var 
af dansk mellemrækkestandard kunne man 
ikke imponeren af 179 for tabet af 4 gærder, 
til danskerne, førend regnen stoppede al vi
dere spil. 

SV AGT SPIL MOD HAMPSHIRE 

Rejsen gik dernæst til Southampton, hvor 
vi blev indlogeret et vidunderligt sted 10 kilo
meter fra byen ved navn Timsbury Manor 
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Sports Centre, hvis vært mr. Pond overgik alt, 
hvad man kunne drømme om af hjælpsomhed. 

Desværre hjalp det dejlige opholdssted ikke 
på spillestandarden, for kampen mod Hamp
shire Scools, hvor et par af de bedste spillere 
fra de tidligere kampe ganske vist sad over, 
var langt den svageste, som det danske hold 
leverede. 

Vi gik først til gærdet, og virkede som rene 
nybegyndere mod en præcis blød engelsk leg
skreu kaster med en tat pakket off-field. Græs
pitchen var meget blød, og bolden kom vel nok 
dobbelt så langsomt op som fra vore »måtte
pitche«, og det resulterede i at de 7 første af 
vore gærdespillere blev grebet ud i off på kik
sede parader eller slag, som blev ført for tid
ligt igennem på grund af det uvante opspring. 
Betegnende var det, at den eneste dansker, der 
gjorde en ordentlig figur, var Jens Peter Mor
ild fra Hjørring, der kommer fra landets ene
ste klub med græspitch. Han lavede 28, mens 
Jørgen Sarøe, Sorø, og Luther nåede 13 og 12. 

Ralf Andersen tog de tre første Hampshire
gærdespillere i sine to første overe for kun fire 
points, men så var det også slut med morska
ben, og englænderne lavede de vindende 91 
points for tabet af blot fire gærder, der alle 
blev taget af Ralf Andersen for 33 points. For 
første og eneste gang var der her grund til at 
rette alvorlig kritik mod Ralf Andersen som 
anfører. På et typisk spinbowlers wicket blev 
Erik Olesen først bragt ind i kasteangrebet, 
da det var for sent, og det må skyldes den sæd
vanlige danske antipati mod benyttelsen af 
bløde kastere. Men ellers var Ralf Andersen, 
der aldrig før har været anfører, en glædelig 
overraskelse på denne post. 

ENDELIG EN SEJR 

Sidste kamp på turneen spilledes på county
banen i Southampton mod et talentmandskab, 
der kaldte sig »The Hoggets« (korrekt over
sat: De små grise). Dette hold, som efter si
gende skulle være bedre end Hampshire Scools, 
blev slået med 4 stående gærder. Sejren skyld
tes først og fremmest eminent spinbowling af 
Erik Olesen, der tog 6 af de absolut ikke uefne 
»Hoggets« for 25 points. Johan Luther, der, ef
ter at have optrådt som fast bowler dagen før, 
nu nedsatte sig som spinbowler, havde 2 utro
lig flotte greb på sin egen kastning, der skønt 
den gennemgående var for kort, dog indbragte 
ham 2 for 28. Ralf Andersen fik samme antal 
gærder for 36. De vindende points så i starten 
af vor halvleg ud til at skulle komme ret smer
tefrit, men pludselig gik der skred i gærderne 
i den ene ende. Heldigvis gjorde Erik Hansen 
det solidt som åbningsgærde med 44 points, og 
han blev på et belejligt tidspunkt afløst af 
Erik Olesen, der som sædvanligt havde en 
kort, men begivenhedsrig tilværelse som gær
despiller. Olesen noterede sig for 19, mens 

Jens Christensen på 50 minutter ikke følte 
trang til at lave mere end 10 not out. 

DE DANSKE SVAGHEDER 

Men de største cricketmæssige oplevelser 
hidrørte naturligvis fra en lørdag eftermiddag, 
som vi tilbragte sammen med 30.000 andre for 
at overvære en del af testmatchen mellem 
England og Sydafrika på Lord's. Jeg kan gan
ske simpelt ikke beskrive, hvilken oplevelse 
dette skue er for en dansk »cricketfan«, så i 
stedet for kunne der være grund til at slutte 
af med et par bemærkninger om dansk ung
domscrickets mangler sammenlignet med en
gelsk. 

Det der faldt mest i øjnene var så ubetinget 
løbene mellem gærdene, der for alle turdelta
gernes vedkommende var et mørkt kapitel i 
deres cricketuddannelse. Utallige sikre enere 
blev ikke løbet, og det skyldtes, at forinden der 
blev løbet, skulle begge partnere overbevise sig 
om, at der nu var et løb, og dernæst skulle der 
en· lille mere eller mindre akademisk diskus
sion til, førend man luntede af sted. At over
lade afgørelsen til den af spillerne, der skulle 
til det farlige gærde, var et ukendt fænomen. 

Gærdespillet var stilmæssigt rigtigt pænt, 
men man savnede evnen til at gå hårdere til 
bolden - at føre paraderne igennem til enere 
-, når man var spillet ind. 

Kastningen var et lyst kapitel. Med undta
gelse af Hampshire Schools havde holdet ikke 
videre besvær med at få modstanderne ud, 
men man så ikke deciderede anstrengelser for 
at kaste på marken. Taktikken var tilsynela
dende at ramme pindene, og hvis så modstan
derne skulle blive grebet ud et eller andet sted, 
tog man det med i købet. Beklageligt og i vir
keligheden ufatteligt var det, at selv de mest 
rutinerede kastere skulle have marken stillet 
op. At anføreren under disse konditioner i lidt 
for høj grad greb til den såkaldte »mellem
rækkemark« ( dvs. spillerne spredt over et så 
stort areal som muligt), skal ikke bebrejdes 
ham, men derimod de klubledere og kluban
førere, som ikke kan have forsøgt, at gennem
diskutere en markopstilling med en ung ka-
ster. Nis.

Essex Schools-DCF XL. Ikke færdigspillet. DCF XL 
173 for 4 (Johan Luther 85 not out, Hans Kurt Koch 
30, Erik Hansen 29. J. Lever 3 for 24). Essex Schools 
96 for 7 (K. Pant 34, Erik Olesen 5 for 24). 

London Schools-DCF XL. London Schools vandt med 
29 points. London Schools 113 (Laycock 55, Johan Lu
ther 4 for 38). DCF XL 84 ( Sharpe 3 for 7, Laycock 3 
for 31, Ambler 3 for 29). 

Leytonstone CC-DCF XL. Kampen stadset af regn. 
DCF XL 179 for 4 (Jens Christensen 48, Flemming Gre
gersen 41 not out, Ebbe Hansen 39 not out, Jens Peter 
Morild 37). 

Hampshire Schools-DCF XL. Hampshire vandt med 6 
stående gærder. DCF XL 90. (Jens Peter Morild 28, 
Oyens 5 for 21, 0 Connel 3 for 17). Hampshire 92 for 
4 (Harrison 57 not out, Ralf Andersen 4 for 33). 

Hampshire Hoggets XL-DCF XL. DCF vandt med 4 
stående gærder. Hampshire Hoggets 106 (Erik Olesen 6 
for 25). DCF 108 for 6 (Erik Hansen 44). 
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RESULTATER 

Mellemrækkerne: 
27. maj 1965 
HJØRRING 11-ÅRHUS 11. Hjørring II vandt med en
halvleg og 61 points. (Turneringspoints 4-0). HJØR
RING 173 (S. Uhrskov 61, Chr. Morild 4 7, Poul An
dersen 4 for 43, Ib Andersen 3 for 33). ÅRHUS 86 
(Ib Andersen 37, Tom Jacobsen 5 for 24, Ole Chri
stoffersen 3 for 36) og 26 (Tom Jacobsen 5 for 13). 

FREDERICIA II-B.1913 II. Tabt af Fredericia, der 
sar anvendt ikke-spilleberettiget spiller. (Ingen tur
neringspoints til Fredericia, mehs kampen for B.1913 
II betragtes som ikke-spillet). FREDERICIA 177 (Jan 
Pedersen 46, K. E. Mammcn 33, Finn Kirkeby 31, 
Erik Jensen 7 for 73, Ove Egstrøm 3 for 64). B.1913 
Il 114 (Erik Jensen 43, K. E. Mammen 4 for 39). 

ÅRHUS 11,-----NYK.M. III. Århus II vandt med en halv
leg og 170 points. (Turneringspoints 4-0). ÅRHUS II 
281 for 6 lukket (Carsten Ejlertsen 106, Fl. Greger
sen 101 *, Freddy Kruse 25, Svend E. Dichmann 4 for 
86). NYK.M. III 16 (Ib Andersen 4 for 4, Fl. Gre
gersen 4 for 8) og 95 (Hans Frandsen 40 *, Knud Bendt
sen 3 for 11, H. J. Ejlertsen 3 for 24). 

30. maj 1965 
KOLDING-B.1913 Il. B.1913 II vandt med 85 points 
efter færdigspillet kamp. (Turneringspoints 1-3). 
B.1913 II 74 (Aage Vestergaard 37, Herluf Nielsen 6
for 30) og 126 for 6 lukket (Robert Senanayake 47*).
KOLDING 48 (Jørgen Machon 4 for 4, Ove Egstrøm 
3 for 17) og 67 (Jørgen Machon 3 for 26).

5. juni 1965 
SORANER 11-SVANHOLM Il. Soraner II vandt med
100 points efter første halvleg. (Turneringspoints 
3-1). SORANER II 241 for 6 lukket (John Jørgen
sen 73*, Jens Jensen 44*, Georg Olsen 39, S. 0. Pe
tersen 35). SVANHOLM II 141 (Mogens Kriiger 77,
Henning Henriksen 3 for 25, Jens Jensen 3 for 36).

12. juni 1965
SVANHOLM 11-A.B. li. A.B. II vandt med 28 points 
efter første halvleg. (Turneringspoints 1-3). A.B. Il
92 (P. A. Svendsen 43, Jørgen Nielsen 6 for 16). SVAN
HOLM II 64 (Poul Talbro 6 for 34). 

13. juni 1965 
KERTEMINDE II-B.1913 Il. B.1913 II vandt med en
halvleg og 10 points. (Turneringspoints 0-4). KER
TEMINDE II 55 (Erik Jensen 6 for 32) og 30 (Ove
Egstrøm 6 for 5, Erik Jensen 4 for 16). B.1913 Il 95
(Erik Jensen 26, Kaj Martinussen 5 for 26, Sten Niel
sen 3 for 13).

ÅRHUS 11-CHANG Il. Århus Il vandt med 3 gærder 
efter færdigspillet kamp. (Turneringspoints 3-1). 
CHANG II 114 (Ulrik Sørensen 39*, Carsten Ejlertsen 
4 for 45) og 59 (Carsten Ejlertsen 5 for 20, Fl. Gre
gersen 5 for 39). ARHUS II 100 (Freddy Kruse 48, 
Henry Buus 4 for 29, Henning Olesen 4 for 49) og 
74 for 7 (Henry Buus 5 for 22). 

ÅBENRÅ-FREDERICIA II. Åbenrå vandt med 74 
points efter færdigspillet kamp. (Turneringspoints 
3-1). ÅBENRÅ 60 (Henry Buhl 25, K. E. Mammen 
6 for 34, Jan Walkusch 3 for 17) og 144 for 6 lukket 
(J. Mizander 70*, Peter Fynsk 35, Jan Walkusch 3 
for 14). FREDERICIA II 36 (J. Mizander 6 for 23, 
Carl Jacobsen 4 for 11) og 94 (Jan Walkusch 26, Carl
Jacobsen 5 for 31, J. Mizander 5 for 40).

19. juni 1965 
SV ANHOLM II-FREM Il. Svanholm II vandt med en
halvleg og 28 points. (Turneringspoints 4-0). FREM
II 26 (Uffe Mortensen 4 for 9) og 26 (Uffe Morten
sen 5 for 16). SVANHOLM Il 80 (J. Ploufmann 8 for 
44).

SORANER II-GLOSTRUP II. Soraner II vandt med 
en halvleg og 43 points. (Turneringspoints 4-0). 
GLOSTRUP II 43 (Jørgen Hansen 5 for 21, Henn. Hen
riksen 3 for 22) og 43 (Kaj Jørgensen 5 for 21, Jør
gen Hansen 3 for 13). SORANER Il 129 (Jørgen Pe
dersen 66*, Henning Henriksen 49). 

20. juni 1965
B.1913 II-ÅBENRÅ. B.1913 II vandt med 9 points
efter første halvleg. (Turneringspoints 3-1). B.1913
II 101 (Jørgen Machon 57, .Jørgen Misander 7 for 37,
Poul Hansen 3 for 29) og 65 for 1 (Aage Vestergaard 
45*). ÅBENRA 92 (Jørgen Machon 4 for 28, Arne Juul 
Jensen 3 for 3).

FREDERICIA II-KOLDING. Fredericia II vandt med 
32 points efter første halvleg. (Turneringspoints 3-1). 
KOLDING 72 (Aa. Wange Thomsen 31, K. E. Mam
men 4 for 24, Leif Nielsen 3 for 40) og 120 for 2 luk
ket (Kjeld Jessen 45*, Verner Graversen 34, Aa. Wan
ge Thomsen 34). FREDERICIA II 104 (K. E. Mammen 
30, Aa. Wange Thomsen 4 for 27, Herluf Nielsen 3 for 
24) og 19 for 5 (Herluf Nielsen 3 for 4). 

26. juni 1965 
A.B. II-FREM Il. A.B. II vandt med en halvleg og
129 points. (Turneringspoints 4-0). A.B. II 216 for
5 lukket (P. Talbro 79, P. A. Svendsen 39, Carl Lar
sen 29*, Sv. Frederiksen 32*, Jørgen Ploufmann 4 for 
100). FREM II 48 (Carl Larsen 4 for 13, P. Talbro
3 for 7) og 39 (P. Talbro 6 for 17, Carl Larsen 3 
for 9). 

SV ANHOLM II-SORANER Il. Svanholm II vandt med 
7 points efte:- første halvleg. (Turneringspoints 3-1). 
SVANHOLM II 160 (Hg. Nørup 40, Bent Nielsen 33, 
Jørgen Hansen 5 for 47, Charles Lønholt 3 for 29). 
SORANER II 153 (Floyd Halliday 64, Jørgen Hansen 
27, Bent Nielsen 4 for 34). 

27. juni 1965 
B.1913 II-FREDERICIA Il. B.1913 II vandt med 37

points efter første halvleg. (Turneringspoints 3-1).

B.1913 II 79 (Arne Juul Jensen 41, Jan Rasmussen
4 for 15, Knud E. Mammen 3 for 31). FREDERICIA 
II 42 (Erik Jensen 8 for 15). 

Juniorrækkerne: 

6. juni 1965
HJØRRING-NYK.M. Hjørring vandt med 32 points

efter færdigspillet kamp. (Turneringspoints 3-1).

HJØRRING 48 (Henning .Jensen 5 for 30, Tommy Jen

sen 4 for 16) og 92 for 6 (Fl. Jensen 39, Tommy Jen

sen 4 for 40). NYK.M. 52 (Fl. Jensen 5 for 26, Ole

Christoffersen 4 for 22) og 56 (Fl. Jensen 7 for 37).

12. juni 1965
B.1909-KERTEMINDE. Kerteminde vandt med en 
halvleg og 52 points. (Turneringspoints 0-4). B.1909 

36 (Sten Nielsen 6 for 12, Anders Kold 4 for 1) og 24 
(Johs. Due 6 for 17, Anders Kold 3 for 19). KERTE

MINDE 112 (Anders Kold 30, Poul E. Jørgensen 27,

Carsten Larsen 6 for 50, Hans Erik Olsen 4 for 53). 

13. juni 1965 
SKANDERBORG-GRENÅ. Skanderborg vandt med en
halvleg og 134 points. (Turneringspoints 4-0). GRENÅ
23 (Finn Sørensen 8 for 7) og 31 (Finn Sørensen 5
for 19, John Madsen 4 for 9). SKANDERBORG 188 
(John Madsen 47, Egon Jørgensen 38*, Finn Sørensen 
26, Jørgen Knakkergaard 6 for 72, Gunnar Hansen 3 
for 78). 

19. juni 1965 
SKANDERBORG-HORSENS. Skanderborg vandt med
4 gærder efter færdigspillet kamp. (Turneringspoints
3-1). HORSENS 35 (John Madsen 6 for 17, Sv. Erik
Madsen 4 for 16) og 65 (Ole Schaumann 50*, Sv. Erik· 
Madsen 4 for 25, ,John Madsen 4 for 39). SKANDER
BORG 69 (Kurt Nymark 15, Ole Schaumann 4 for 24)
og 33 for 6 (John Madsen 26*).

26. juni 1965
KERTEMINDE-B.1909. Kerteminde vandt med 16
points efter første halvleg. (Turneringspoints 3-1). 
KERTEMINDE 49 (H. E. Olsen 10 for 14) og 64 for 6
(H. E. Olsen 3 for 24, C. Larsen 3 for 32). B.1909 33
(Erik Nielsen 5 for 12, Johs. Due 4 for 9).

B.1913-FREDERICIA. Fredericia vandt med en halv
leg og 159 points. (Turneringspoints 0-4). FREDE
RICIA 211 for 2 lukket (K. Østergaard 102*, F. Kirke
by 47). B.1913 15 (Per Walkusch 5 for 0, Sv. Aa. Pe
tersen 5 for 7) og 37 ( Sv. Aa. Petersen 5 for 19, Per 
Walkusch 3 for 12). 
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27. juni 1965 
CHANG-ARHUS. Arhus vandt med 5 gærder efter 
færdigspillet kamp. (Turneringspoints 1-3). CHANG 
161 (Jess Christensen 56, Kim Steffensen 48, Lars
Rasmussen 5 for 68, Knud Bendsen 4 for 40) og 75 
for 6 Jukket (Jess Christensen 30, Lars Rasmussen 3
for 18). ARHUS 183 (Lars Rasmussen 87, Niels Møl
ler 59, John Larsen 7 for 81) og 54 for 5 (Knud Bend
sen 28).

HORSENS-GRENA. Horsens vandt med en halvleg og 
43 points. (Turneringspoints 4-0). GRENA 52 (Gun
ner Hansen 25, 0. Schaumann 6 for 15) og 15 (Niels 
L. Jensen 5 for 15, 0. Schaumann 4 for 0). HORSENS 
110 (0. Schaumann 73, Jørgen Knakkergaard 7 for 43).

4. juli 1965
NYK.M.-CHANG. Nyk.M. vandt med en halvleg og 
144 points. (Turneringspoints 4-0). CHANG 34 (Hen
ning Jensen 5 for 18, Tommy Jensen 4 for 14) og 
16 (Henning Jensen 5 for 9, Tommy Jensen 4 for 7). 
NYK.M. 194 for 1 Jukket (Poul Pedersen 81 •, Henning 
Jensen 61 •, Kaj Christensen 48). 

Drengerækkerne: 
5. juni 1965 
RINGSTED-KØGE. Køge vandt med 26 points efter 
første halvleg. (Turneringspoints 1-3). KØGE 41 (Bo 
Thomsen 5 for 9, Jan Hansen 5 for 21) og 63 for 8 
(Leif Hansen 27•, Bo Thomsen 4 for 11, Jan Hansen 
4 for 12). RINGSTED 15 (Jan Ulrich 8 for 15).

12. juni 1965
KØGE-SVANHOLM. Køge vandt med 10 points efter
første halvleg. (Turneringspoints 3--1). KØGE 85
(Lars Hansen 8 for 19). SVANHOLM 75 (Lars Hansen 
34, Leif Hansen 7 for 34, Jan Ulrik Nielsen 3 for 31).

SVANHOLM-K.B. Svanholm vandt med 31 points ef
ter første halvleg. (Turnerings points 3-1). K.B. 71 
(Ebbe Hansen 26, Rene Niels.en 3 for 7). SVANHOLM 
102 (Ingolf Hansen 45, Sten Friberg 36, Ebbe Hansen 
4 for 22, Gert Ellegaard 4 for 4 7). 

SKANDERBORG-HORSENS. Skanderborg vandt med 
en halvleg og 83 points. (Turneringspoints 4-0). 
HORSENS 31 (P. Aage Jacobsen 6 for 9) og 21 (Ole 
Olsen 6 for 10). SKANDERBORG 135 for 2 (Egon Jør
gensen 67', Ole Olsen 46•). 

13. juni 1965 
K.B.-RINGSTED. Ringsted vandt med 1 point efter 
første halvleg. (Turneringspoints 0-3). RINGSTED 
48 (Jan Hansen 33, Ebbe Hansen 5 for 23, Stig Lund
3 for 3). K.B. 47 (Jan Hansen 6 for 20). 

ESBJERG-KOLDING. Kolding vandt med 4 gærder ef
ter færdigspillet kamp. (Turneringspoints 1-3). ES
BJERG 22 (P. E. Nielsen 6 for 14, Lars P. Nielsen 3 
for 7) og 34 (Kent Christensen 25, P. E. Nielsen 8 for 
17). KOLDING 42 (Kent Christensen 5 for 17, Niels 
Abrahamsen 3 for 17) og 16 for 6 (Niels Abrahamsen 
4 for 6). 

19. juni 1965 
AA.B.-CHANG. Chang vandt med 29 points efter før
ste halvleg. (Turnerings points 1-3). CHANG 64 (T. 
Juul 7 for 21) og 61 for 3. AA.B. 35 (T. Nielsen 7 
for 13, J. Kristensen 3 for 21).

20. juni 1965 
NYK.M.-HJØRRING. Nyk.M. vandt med en halvleg og
8 points. (Turneringspoints 4-0). HJØRRING 21
(Hans Frandsen 4 for 4, Bjarne .Jensen 4 for 9) og
69 (P. Steen 30·, Jens Jensen 7 for 31). NYK.M. 98
for 3 lukket (Hans Frandsen 30•, Lars Matthiassen 
25 ', H. Tage 3 for 40). 

3. juli 1965 
CHANG-HJØRRING. Chang vandt med en halvleg 
og 67 points. (Turneringspoints 4-0). CHANG 137
for 4 lukket (Torben Skov Nielsen 52 •). HJØRRING 
37 (Henrik Christensen 5 for 22, Jess Christensen 4 for 
14) og 33 (Henrik Christensen 6 for 19, Jess Christen
sen 4 for 14). 

Afleveret til postvæsenet 12. august 1965. 

Lilleputrækken: 
18. juni 1965
SVANHOLM-KØGE. Svanholm vandt med 1 point ef
ter første halvleg. (Turneringspoints 3-1). SVAN
HOLM 13 (Per Hansen 9 for 8) og 40 (Søren Carlsen
27, Per Hansen 4 for 20, Slig Hansen 3 for 5). KØGE
12 (Peer Poulsen 7 for 6, Søren Carlsen 3 for 4) og 
33 for 5 (Peer Poulsen 4 for 11). 

Privatkampe 
7. juni 1965 
GLOSTRUP-NYK.M. Nyk.M. vandt med 30 points ef
ter første halvleg. GLOSTRUP 120 (Knud Jørgensen 
48, Bent 0. Andersen 5 for 35) og 116 (Knud Jørgen
sen 29, Thor Jensen 29, Knud Nyborg Andersen 25, 
Bent 0. Andersen 6 for 39). NYK.M. 150 (Otto Gade 
38, Kurt Thisen 29, Bent 0. Andersen 28, Leo Ulsøe
25, Knud Jørgensen 6 for 79) og 57 for 4 (K. P. Pe
tersen 3 for 10).

ABENRA-»HMS. PLOVER«. Abenrå vandt med 25 
points efter første halvleg. ABENRA 91 (Jørgen Mizan
der 32, P. Adams 4 for 27). »HMS. PLOVER« 76 (D. P. 
Webb 39, Peter Fynsk 7 for 24). 

21./22. juni 1965 
A.B.-2ndF.S. A.B. vandt med 76 points. A.B. 195 for 
6 lukket (Finn Willumsen 99, Th. Provis 58). 2ndF.S. 
119 (Ronald Lane 46', Erling Froulund 3 for 7, Peter 
Hargreaves 3 for 26). 

24. juni 1965. 
B.1909/B.1913-ERRATICS S.C. Erratics vandt med 50
points. ERRATICS 120 (Doug MacDonald 25, K. Jan
nings 3 for 15, P. Riis 3 for 29). B.1909/B.1913 70
(Doug MacDonald 7 for 21).

GLOSTRUP (komb.)-UNIVERSITY C.C. University 
C.C. vandt med en halvleg og 31 points. GLOSTRUP
(komb.) 97 (Knud Jørgensen 26, Arne Poulsen 25,
Tony Macoun 5 for 32, John Daniel 4 for 39) og 71
(Alistair Lack 5 for 12, John Collinge 4 for 19).
UNIVERSITY COLLEGE 202 for 7 Jukket (Jonathan
Davies 50•, Dyson Heydon 32, Tony Huskinson 26,
Jørgen Nordkamp 4 for 21).

26./27. juni 1965 
HORSENS-UNIVERSITY COLLEGE, OXFORD. Hor
sens vandt med 9 gærder efter færdigspillet kamp. 
UNIVERSITY COLLEGE 167 (Malin Frizelle 73, Hen
ning Eliasen 5 for 50, Anders Mose 3 for 55) og 115 
(John Collinge 58, M. Frizelle 31, Anders Mose 4 for 
21, Hg. Eli asen 4 for 28). HORSENS 224 (Jørn Høj 
73, Tage Falstrup 30', Sv. Eliasen 30, Anders Mose 28, 
John Daniel 3 for 55) og 59 for 1 (Jørn Høj 25•). 

KØGE-SVANHOLM (lilleputkamp). Uafgjort. SVAN
HOLM 35 (Per Hansen 4 for 19, Kurt Hansen 3 for 2) 
og 24 for 2. KØGE 21 (Søren Carlsen 7 for 7) og 38 
for 8 (Allan Christensen 30•, Søren Carlsen 4 for 11). 

29. juni 1965 
SV ANHOLM (komb.)-ST. KINGS COLLEGE, CAM
BRIDGE. Uafgjort. SVANHOLM (komb.) 131 (Lars
Hansen 38, Sten Lund 30, Ingolf Hansen 27, Hinde 4 
for 22) og 31 for 1. ST. KINGS COLLEGE 69 (Lars
Hansen 3 for 16, Ingolf Hansen 3 for 23) og 74 for 8 
(\Vilcocks 29, Lars Hansen 4 for 9, Thomas Peterson
3 for 24). 

2. juli 1965
SV ANHOLM (komb.)-ST. KINGS COLLEGE, CAM
BRIDGE. Uafgjort. ST. KINGS COLLEGE 110 (Berril
34, Ebbe Hansen 4 for 32, Ingolf Hansen 3 for 43)
og 29 for 3 lukket. SV ANHOLM (komb.) 63 (Wheeler 
5 for 35. Wilcocks 3 for 15) og 62 for 8 (Berril 5 for 
23, Wheeler 3 for 29). 

4. juli. 
SKANDERBORG-ERRATIC. Erratic vandt efter første 
halvleg med 69 points. SKANDERBORG 82 (K. S. Møl
ler 29, Mc Donald 5 for 29, E. Bowermann 3 for 15).
ERRATIC 151 for 7 lukket (Roger Tavenor 29, J. Mad
sen 3 for 54).
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