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Aa. B. - Det sidste femårs suveræne mesterhold
Ganske enestående er den præstation, Aa.B.
fuldendte, da klubben i 1965 sikrede det fem
te danske mesterskab i træk efter endnu en
sæson uden nederlag - ligeledes den femte.
Det turde vel være et særsyn i dansk hold
idræt, at et mandskab har holdt sig suverænt
på mestertronen i så langt et åremål - og
endda være ubesejret.
Vel har mesterholdet fra 1961-65 ikke haft
kapacitet som giganterne fra 40'erne og 50'
erne, A.B. og Hjørring - dertil har bredden
på såvel gærde- som kasteside været for lidet
overbevisende - og vel har enkelte Aa.B.'eres
adfærd under og i forbindelse med kampene
alt for ofte givet anledning til kritik og været
uforenelig med idealerne og ånden i cricket
spillet.

Men under alle forhold har nordjyderne
ydet en gedigen og sjælden sportspræstation,
som vi ved nedenfor at give en dybtgående
analyse af de fem sejrrige år i danmarks
turneringen yder vor fulde og ubetingede
anerkendelse.
l{un en kamp er ikke endt med sejr

Danmarksturne.ringen har i det omhand
lede tidsrum budt Aa.B på 45 kampe, hvoraf
de 44 er endt i sejr - 18 endog med en halv
leg -, mens den sidste match (imod B.1909
i 1964) måtte afbrydes på grund af regn på
et tidspunkt, hvor Aa.B. - uden en skadet
Henrik Mortensen - ikke stod alt for godt.
I tabel 1 belyses Aa.B.s indsats sæson for

Fra sæson til sæson
Tahel 1.

Sæson
1961
1962
1963
1964
1965

Ialt

1961/65

Points

I

or
gærF
der

I

I

Moclta«ne Points I Bolde
100
pr.
bold':,
I pr.
bolde gærde

Gærdespil
Gnst.

1527
1884
1616
1564
1632

64
78
64
62
77

23,86
24,15
25,25
25,23
21,19

8223

345

23,83

Erobrede
gærder

I

Kastning
For

points

2857
3185
3011
2623
2541

53,50
59,15
53,67
59,63
64,23

44,6
40,8
47,0
42,3
33,0

120
100
150
143
151

859
779
1016
1131
1327

14217

57,84

41,2

664

5112

sæson. Det fremgår, at gærdespillet passerede
sit klimaks i 1963 (25,25 pr. gærdefald) og
nu synes at være hastigt på retur, hvilket jo
egentligt ikke er så mærkeligt, når det betæn
kes, at en formidabel batsman som Bjarne
Lund Petersen og solide spillere som Flem
ming Nielsen og Hans Ole Luther af diverse
grunde har forladt holdet. Samme nedadgå
ende tendens viser gærdernes bestandighed
( fra 47 til 33 bolde pr. gærde i resp. 1963 og

I

Gnst.

7,16
7,79
6,75
7,91
8,79
7,70

I

kastede Gærder
bolde I pr. 100
bolde

2369
1925
2509
3045
2983

5,07
5,19
5,98
4,70
5,06

12831

5,17

I

Gnstl.
over-

Points
pr. 100
bolde

innings

36,26
40,47
40,49
37,14
44,49

167
164
185
173
124

39,84

161

skud
pr.

1965) - en tilbagegang, der ikke kan opvejes
af, at femårets livligste gærdespil fandt sted i
1965 (64,23 pts. pr. 100 bolde).
Tabel 2 fordeler Aa.B.s 8223 runs (gnst.
23,83) på modstandere samt hjemme/ude
banescoringer. Hårdest er det gået ud over
A.B.s bowlere, som har måttet betale 66,67
pts. pr. Aa.B.-gærde, mens kun Svanholms
unge kastetalenter i nogen grad synes at have
haft krammet på den nordjyske gærdeside
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Største innings

Gærdeindsatsen fordelt på modstandere
Tabel 2.
Imod

Horsens
Hjørring
Soraner
B.1909
Skanderborg
Nyk.M.
Chang
Frem
A.B.
Århus
Svanholm
Fredericia
Silkeborg
K.B.
Slagelse
Ialt
heraf på
udebane
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Score

Gærde- Average

1065
1002
957
781
740
634
632
606
400
341
258
234
221
189
163

fald
44
49
35
31
32
32
34
19
6
12
20
8
9
4
10

24,20
20,45
27,34
25,19
23,13
19,81
18,59
31,89
66,67
28,42
12,90
29,25
24,56
47,25
16,30

4171

197

21,17

8223

345

23,83

Heraf på Aa.Bs bane
Score Ave rage
578
22,23
22,72
499
41,27
454
213
23,67
24,69
395
319
26,58
345
24,64
123,00
246
400
66,67
116
23,20
103
10,30
221

24,56

4052

27,38

163

16,30

(gnst. 12,90). Aa.B.s batsmen har i øvrigt
øjensynlig været gladest for egen pitch, hvor
gærdeaveragen har nået 27,38 imod 21,17 på
udebane.
Bemærkelsesværdigt er det, at Aa.B. ikke
i tiden siden 1961 har kunnet notere en in
nings over 300, men havde anføreren ikke
lukket ved 295 for 6 i Horsens-kampen i 1965,
var det runde tal givetvis blevet passeret. De
største innings fremgår af tabel 3.
Tabel 4.
Henrik Mortensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hardy Sørensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carsten Morild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bjarne Lund Petersen . . . . . . . . . . . . .
Poul Wøhlk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flemming Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jørgen Ib Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hans Ole Luther . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hans Kurt Koch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jørgen W. Larsen · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Gert Kristensen . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Torben Hansen . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Eilif Vestergård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
John Jensen · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Niels J. Andersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preben Thorup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flemming Sørensen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svend Aage Jeppesen . . . . . . . . . . . . . . .

Tabel 3.

295
257
253
251
246
246
236
234
230

for
for
for
for
for
for
for
for
for

6
6
8
8
2
10
10
8
6

imod
imod
imod
imod
imod
imod
imod
imod
imod

Horsens 1965
Soraner 1962
Hjørring 1964
Horsens 1962
Frem 1963
Hjørring 1962
Horsens 1964
Fredericia 1963
Skanderborg 1964

Henrik Mortensens fede år
At Henrik Mortensen, Carsten Morild og
Hardy Sørensen har domineret Aa.B.s gærde
side i de forløbne år, vidste man meget vel,
men i tabel 4 dokumenteres det sort på hvidt.
Tilsammen har de tre testspillere scoret 52 %
af samtlige holdets points (incl. ekstras) med
Henrik Mortensen i teten - såvel hvad sco
rede points (1664) som hvad averagen (48,94)
angår. Dertil har han de fleste halve centu
ries (13) og de fleste gange forladt pitchen
som en innings topscorer (16). Hardy Søren
sen (1427 pts.) og Carsten Morild (1177 pts.)
har begge passeret de 1000 runs, men man
må dog også med hæder nævne Bjarne Lund
Petersens indsats i de tre første mestersæso-

De individuelle scoringer
Kampe llnningsl Not out I Points I
44
45
45
24
45
35
45
36
35
44
31
19
9
11
14
1
9
3

42
44
44
23
38
31
39
26
28
28
22
13
8
6
9
1
4
1

ner og Poul W øhlk for enkeltstående værdi
fulde scoringer i krisestunder. Flest centuries
er ligeledes præsteret af Henrik Mortensen
med 5 X 100, hvoraf femårets største (130*)
mod Horsens i fjor. En fuldstændig forteg
nelse over samtlige Aa.B.-centuries siden 1961
findes i tabel 5.
Interesse har det naturligvis også at se hvil
ke kastere, der har gjort det bedst - stadig
kun i DM-kampe - over for Aa.B.s gærde-

8
2
4
1
8
3
6
2
4
7
8
3
1
0
3
0
1
1

1664
1427
1177
689
581
511
502
341
300
261
158
81
65
27
20
11
10
4

Største
score

130*
103
112·
109
46*
101·
63
54
65
37
22
27
35
14

3•

11
5
4•

Gnst.
48,94
33,98
29,43
31,32
19,37
18,25
15,21
14,21
12,50
12,43
11,29
8,10
9,29
4,50
3,33
11,00
3,33

50'ere
13
11
4
3
0
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bedste

gærcte-

spiller
16
9
5
4
4
2
2
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

spillere siden 1961 (tabel 6). Og særlig cho
kerende er det egentlig ikke, at Hans Ras
musen og Hartmann Petersen, hvis respek
tive leg-cutters og off-spinnere tit og ofte
har været en torn i øjet på Aa.B.erne, står
som de to bedste modstanderkastere. Men i
øvrigt har ingen bowlere opnået ekceptionelle
analyser over for Aa.B. - her ses dog stadig
bort fra Jørgen Steen Larsens imponerende
7 for 13 kampen Mester-Resten i fjor.
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Kasteindsatsen fordelt på modstandere
Tabel 7.
Imod

Bjarne L1,nd Pedersen

Henrik 1\Jortensen

Centuries

gærder

Hjørring
Skanderborg
Soraner
B.1909
Horsens
Chang
Nyk.M.
Frem
A.B.
Fredericia
Slagelse
Arhus
Svanholm
Silkeborg
K.B.
lait
heraf på
udebane

Tabel 5.
130'
112'
109
108
107
105"
103'
103
101'
101'
101'

Erobrede Points

Henrik lllortensen ctr. Horsens 1965.
Carsten Morild ctr. A.B. 1965.
Bjarne Lund Petersen ctr. Nyk.�!. 1961.
Henrik Mortensen ctr. Horsens 1962.
Henrik 11ortensen ctr. Skanderborg 1964.
Carsten Morild ctr. B.1909 1963.
Henrik Mortensen ctr. B.1909 1962.
Hardy Sørensen ctr. Arhus 1962.
Carsten �lorild ctr. A.B. 1961.
Flemming Nielsen ctr. Frem 1963.
Henrik Mortensen ctr. Hjørring 1964.

Hans Rasmuscn, Soraner
Hartmann Petersen, Hjørring
Otto Gade, Nyk.M. ...............
Anders Mose, Horsens .. ..........
Erik Nielsen, Nyk.M. ............
Jørn Høj, Horsens ...............

627
496
688
578
686
352
256
293
353
97
147
150
164
181
44

7,04
7,09
9,83
8,38
11,43
6,07
5,12
5,86
9,05
4,85
7,35
7,50
8,20
9,53
4,40

664

5112

7,70

343

2496

7,28

39
30
30
14
40
30
20
20
39

7,10
8,10
9,90
11,93
10,15
5,47
4,55
5,80
9,05

20
10
10
19

7,35
11,20
6,20
9,53

321

8,15

Mindste modstanderinnings

Gærder Bedste Average
analyse
13 4 for 49
28 8 for 45
15 8 for 44
13 5 for 54
10 7 for 84
12 5 for 61

89
70
70
69
60
58
50
50
39
20
20
20
20
19
10

deværdige 16 i 1964 som absolut bundnote
ring. I øvrigt havde denne sidste innings
meget tilfælles med Aa.B.s berømmelige 20 for
8 imod Resten i 1965 - en ukoncentreret
gærdeside contra fjendtlig og selvtillidsfuld
kastning.

Bedste modstanderkastere
Tabel 6.

Average Heraf på Aa.Bs bane
Gærder Ave rage

15,38
15,61
15,67
16,08
21,00
21,83

Kun Horsens har kunnet komme til orde
over for Aa.B.s angreb
Vender vi os til bowlingen hos Aa.B., er de
664 erobrede gærder (gnst. 7,70) fordelt på
modstandere og hjemme/udebane i tabel 7.
Kun Horsens' solide gærdeside har kunnet
holde et gennemsnit over 10, mens det er
gået mest elendigt for hold som Nyk.M., Chang
og Frem - ja, kompleks betegner vel bedst
disse klubbers forhold til det frygtede Aa.B.
angreb. OpsigtsYækkende er det ellers, at Car
sten Morild & co. kastemæssigt har klaret sig
tydeligt bedre ude end hjemme (7,28 ctr. 8,15
pr. gærdefald), hvilket kun kan pege henimod
den lidt overraskende kendsgerning, at Aa.B.s
pitch er mere disponeret for gærdespil end
de fleste andre pitche landet over. Størst suc
ces har kasterne haft i de i tabel 9 opregnede
ni innings under 40 - med Soranernes min-

Tabel 8.
16
19
21
24
24
25
28
34
38

Soraner 1964.
B.1909 1963.
Frem 1963.
Horsens 1961.
Frem 1964.
Nyk.M. 1964.
Fredericia 1963.
A.B. 1961.
Arhus 1962.

Henrik Mortensen også dominerende
i kastningen
Individuelt har Carsten Morild og Henrik
Mortensen ført det store ord - ja, holdets
øvrige spillere har faktisk kun yderst spora
disk fået indført et »spædt pip« i angrebet.·
Tabel 9 giver klar dokumentation for de to
hovedkasteres fuldstændige »enevælde« - til
sammen har de erobret 87 % af samtlige fald
ne gærder.
Som i gærdespillet har Henrik Mortensen
også ligget en længde i front på det kaste
mæssige gebet - trods Carsten Morilds uom
tvistelige kvaliteter. Henrik Mortensen har 312
modstandergærder på samvittigheden, hans
kasteaverage er så eminent som 5,91, og hans
9 for 7 mod Soranerne i 1964 er femårets
klart bedste halvlegsanalyse. Desuden er han
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Den individuelle kasteindsats

Tabel 9.

Overs

Henrik Mortensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carsten Morild · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Hardy Sørensen . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Bjarne Lund Petersen
Gert Kristensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Niels J. Andersen
Hans Ole Luther . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flemming Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svend Aage Jeppesen · · · · · · · · · · · · · · ·
Jørgen w. Larsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poul Wøhlk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eilif Vestergård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jørgen Ib Nielsen · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Torben Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...............
. ..................

893.0
941.0
120.3
80.0
35.0
39.0
10.0
19.0
4.0
3.0
6.0
3.0
2.0
1.0

I Maidcns I
253
267
25
26
9
6
1
3
2
0
0
0
0
0

den kaster, der flest gange har noteret 5 gær
der i en innings (34), og den kaster, der of
test har haft halvlegens bedste analyse (37
gange). Og det er jo kun naturligt, at Carsten
Morild ikke kan måle sig med disse impone
rende facts - men alligevel har hans kast
ning ikke reelt givet Henrik Mortensens me
get efter. Det må i hvert fald formodes, at
der iblandt Carsten Morilds · ofre er en større
procentdel af de såkaldte »værdifuldere« gær
despillere - uden at vi dog for nærværende
kan føre bevis herfor.
Når de to stjerners udfoldelser er omtalt,
er der så sandelig ikke meget at falde i hen
rykkelse over i Aa.B.s angreb. Hverken Hardy
Sørensen eller Bjarne Lund Petersen har
fået lov til at udvikle deres naturlige anlæg
- de er bogstaveligt talt kvalt i Carsten Mor
ild/Henrik Mortensens succes. Og fortsætter
man i Aa.B. med den hidtidige kastepolitik,
vil man også i de kommende år hæmme de
unge kastetalenter i deres udvikling og der
ved hindre den nødvendige, kvalificerede for
nyelse i angrebet. Tabel 10 viser de bedste
inningsanalyser, og denne tabel er egentlig det
bedste vidnesbyrd om Henrik Mortensens far
lighed.
Blandt modstandernes gærdespillere ( tabel
11) har de teknisk velfunderede Jørn Høj og

Points
1845
1957
289
195
80
92
34
70
11
12
19
5
4
3

I Gærder I
312
266
25
17
9
4
3
2
1
1
0
0
0
0

Bedste

Gnst.

analyse

9 for

5,91
7,36
11,56
11,47
8,89
23,00
11,33
35,00
11,00
12,00

7

8 for 40

4 for 22
4 for 20
3 for 9
2 for 8
3 for 22
1 for 26
1 for 11
1 for 12

I g:";?dcr
I
1 mn.

Bedste

kaster.

34
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bedste modstanderbatsmen
Tabel 11.
Inns.
Ths. Provis, A.B. ...
Jørn Høj, Horsens .
J. Jørgensen,
Soraner . . . . . . . . . . . .
Mogens Christensen,
B.1909 . . . . . . . . . . . . .
Jørgen Arnsbjerg,
Soraner . . . . . . . . . . . .
E. Jensen, B.1909 ...
H. Nielsen, Horsens
J. Hansen, Soraner
B. S. Møller, Skdbg.
K. Larsen, B.1909 ...
A. Morild, Hjørring

Not
out

. I Største
I Points
score I

10.
7 Henrik Mortensen ctra. Soraner 1964.
27 Henrik Mortensen ctr. Frem 1962.
15 Henrik Mortensen ctr. Nyk.M. 1962.
18 Henrik Mortensen clr. Skanderborg 1965.
20 Henrik Mortensen ctr. Hjørring 1962.
24 Henrik Mortensen ctr. Chang 1964.
31 Henrik Mortensen ctr. Hjørring 1965.
40 Carsten Morild ctr. Svanholm 1964.
58 Carsten Morild clr. Skanderborg 1964.
6 Henrik Mortensen ctr. B.1909 1963.
7 Henrik Mortensen clr. r\.B. 1961.
6 Henrik Mortensen ctr. Fredericia 1963.
8 Henrik Mortensen ctr. Horsens 1961.

Gnst.

2
5

1
1

67
174

60*
92

67,00
43,50

4

0

89

51

22,25

8

2

131

34

21,83

4
8
6
7
7
7
9

1
1
0
0
0
1
1

54
110
86
80

38*
26
49
67
23
25
23•

18,00
15,71
14,33
11,43
11,00
10,83
10,50

77

65
84

Mogens Christensen bedst forstået at dæmme
op for Aa.B.erne, selv om også flere af de so
lide soranere samt - i få innings - Th. Pro
vis har præsteret ubetinget akceptable »gær
desnit«. Kun 11 batsmen har i øvrigt kunnet
fravriste nordjyderne mere end 10 points pr.
gærdefald.

Bedste kasteanalyser
Tabel
9 for
9 for
8 for
8 for
8 for
8 for
8 for
8 for
8 for
7 for
7 for
6 for
6 for

37
30 '
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Hardy Sørensen

Carsten Mori/cl
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Stjernernes parade
Tabel 12.

Henrik Mortensen

Imod

Gærdespil
Points

A.B.
B.1909
Chang
Fredericia
Frem
Hjørring
Horsens
KB.
Nyk.M.
Silkeborg
Skanderborg
Slagelse
Soraner
Svanholm
Arhus

lait

heraf hjemme
heraf ude

30
215
162
77
26
237
318
50
47

11

146
14
242
32
57
1664
915
749

I

Gnst.
30,00
215,00
40,50
77,00
8,67
79,00
79,50
50,00
15,67
11,00
36,50
14,00
60,50
16,00
57,00
48,94
61,00
39,42

li Kastning
li Gærder I Gnst.
16
19
28
13
32
42
30
5
28

11

31
9
30
8
10
312
153
159

4,75
7,00
6,00
2,62
4,22
5,45
8,03
3,00
4,04
7,45
5,42
6,33
8,63
9,63
5,80
5,91
5,73
6,09

Carsten Morild
Gærdespil
Points
213
211
34
0
42
183
123
7
66
16
103
45
105
25
4
1177
696
481

I

Gnst.
70,33
8,50
0,00
21,00
36,60
24,60
7,00
16,50
16,00
25,75
45,00
21,00
12,50
2,00
29,43
38,67
21,86

li
li

Hardy Sørensen

Kastning
Gærder
12
36
26
7
15
34
18
5
14
5
35
10
28
12
9
266
116
150

I

Gærdespil

Gnst.
9,17
6,08
5,19
7,71
7,60
7,35
13,56
3,80
6,57
10,80
7,03
7,00
7,54
5,62
7,67
7,36
8,53
6,45

Points

I

Gnst.

98
125
75
31
109
149
105
47
92
31
113
13
249
62
128
1427
707
720

Stjerneparaden

I ovenstående oversigter har vi JO ikke så
få gange måttet henvise til de »tre store«, Hen
rik Mortensen, Carsten Morild og Hardy Sø
rensen, og det falder derfor ganske naturligt
at afrunde analysen med en uddybning af de
res indsats i det forløbne femår (tabel 12).
Man bemærker, at Henrik Mortensen kun en
gang har mistet sit gærde til en B.1909-bow
ler (gnst. 215,00), og at han over for samt
lige modstandere har en kasteaverage mindre
end 10, at Carsten Morild aldrig er »faldet
for« en A.B.-kaster (213 pts.), samt at Hardy
Sørensens gærdeaverager har været enestå
ende konstante - intet hold har fået ham
billigere end for 13,00 i »snit«, og kun imod
to modstandere (Slagelse og Chang) har hans
average været mindre end 20. Alle tre spillere
har større gærdeaverage hjemme end ude rn indst udtalt for Hardy Sørensens vedkom
mende - mens Carsten Morild er bedst ka
stende ude, Henrik Mortensen hjemme hvilket unægtelig er såre praktisk.
oth.

Aa. B. - fem gange dansk mester

I

Australske

KOOKABURRA
cricketbolde

SHEFFIELD SHIELD .... kr. 42,00
·SPECIAL .................
40,00
REGULATION ............
36,00
STANDAHD (halves) ......
28,00
STANDARD 4 3 /. oz .......
26,00
føres nu som lagervare og kan rekvireres efter behov

Eneforhandling: Wahl, Hostrups Have 52 - J(øbenhavn V - Tlf. (01) 35 57 09 - (bedst eftermiddag)

49,00
41,67
18,75
31,00
36,33
29,80
21,00
47,00
30,67
31,00
28,25
13,00
49,80
31,00
64,00
33,98
35,35
32,73
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Statistik på anden måde
Traditionen tro vil vi på dette sted bringe et
par af vore statistiske specialiteter - ikke
statistik-fans må have os undskyldt -, og vi
begynder med at se på
ALL-ROUNDEREN
Ganske som i de nærmest foregående sæ
soner stillede Henrik Mortensen også i 1965
vore øvrige, ellers så kompetente all-rounders
totalt i skygge. AaBerens førsteplads på all
round-listen var overlegen og imponerende 600 runs (gnst. 50,00) og 109 gærder (gnst.
9,55). Men i øvrigt al mulig reverens for de
syv seniorspillere, der i den afvigte sæson
præsterede 300 points og 30 gærder. Særlig
anerkendelse fortjener Næstveds Kjeld Gran
dahl for en kolossal og opslidende indsats på
et svagt hold samt Holstebros Knud Havkjær
for en væsentlig andel i klubbens gode re
sultater i 1965.
Foruden de syv seniorspillere har også fem
repræsentanter fra ungdomsafdelingerne kun
net opfylde de stillede krav (300 pts., 30 gær
der) - ganske vist igennem deltagelse på
flere af de respektive klubbers turneringshold.
Selv om disse ungdomsspilleres resultater na
turligvis ikke kan sammenlignes med »de
voksnes«, fortjener de at blive nævnt - ikke
mindst, fordi netop de fem omhandlede spil
lere med tiden må have alle betingelser for at
Gærdespil

I

Kastning

Runs [ Aver. Gærder! Aver.

Henrik Mortensen,
Aa.B. . . . . . . . . . . . . . . .
Kjeld Grandahl,
Næstved . . . . . . . . . . . .
Carsten Morild,
Aa.B . . . . . . . . . . . . . . .
Erik Madsen, Århus
l{nud Havkjær,
Holstebro . . . . . . . .
Henning Eliasen,
Horsens . . . . . . . . . . . .
Ebbe Hansen, Køge
Ungdomsspillere:
Lars Hansen, Svanholm II, jun., drg.
Ole Schaumann.
Horsens I, II, jun.
John Madsen, Skanderborg I, Il, jun.
Henning Jensen,
Nyk. M. II, jun....
Henrik Lam, 'Svanholm I, jun. . . . . . .

.

I

Difference
40,45

600

50,00

109

9,55

401

36,45

45

10,58

25,87

582
347

30,63
31,55

93
31

9,03
12,61

21,60
18,94

303

27,55

44

10,66

16.89

446
437

29,73
24,28

35
35

17,17
15,14

12,56
9,14

344

31,27

53

3,91

- 27,36

490

32,67

49

7,14

25,53

477

31,80

55

8,91

22,89

344

24,57

61

7,69

16,88

374

15,58

35

11,49

4,09

John Madsen

Henning Jensen

vokse op blandt dansk crickets største all
rounders. Og her er så de 12 spillere, der
1965 scorede 300 points og tog 30 gærder:
DE »SKRÆLLEDE« RANGLISTER
For at give en retfærdig rangering har vi be
arbejdet de almindelige statistiker for 1965,
således at resultater opnået imod den svage
ste opposition er udeladt. Princippet i neden
stående »skrællede« rangliste er herefter, at
for gærdespillerne tæller kun resultaterne op
nået imod de fire stærkeste kastebold blandt
modstanderne, mens kasterne er rangeret
efter indsatsen imod de fire bedste modstan
dergærdehold. Tallene i parentes angiver pla
ceringen på den gængse årsstatistik.
Gærderanglisten viser Henrik Mortensen på
en ny - og fortjent - førsteplads, men giver
derudover et interessant avancement for Sil
keborgs Azhar Ali og Svanholms Finn Ni
strup - atter et udsagn om, at netop disse
to begavede, unge batsmen må kunne drive
det vidt i international henseende. Overra
skende og klækkelig positionsforbedring kan
også de to englændere Frank Pearson og Ths.
Provis fremvise. Til gengæld er Steffen Lar
sen (årsstatistikens nr. 5), Jørgen Steen Lar
sen (8) og ret sensationelt Finn vVillumsen
( 7) sakket agterud på den »skrællede« liste.
Henrik Mortensen lægger også beslag på
førstepladsen på den reviderede kasterang
liste - på ny et udtryk for den centrale stil
ling, Henrik Mortensen indtager i dansk cric
ket i dag. Årsstatistikens førende, B.1909's
unge håb Erik Olesen, er sammen med flere
andre topplacerede bowlere gledet helt ud i
den nye rangering, da de ikke imod de bedste
gærdemodstandere har kunnet opfylde mini
mumskravet (10 gærder).
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Finn Sistrup

A:har Ali

Points Største Average
score

Gærdespil

Henrik Mortensen, Aa.B. (1)
Azhar Ali, Silkeborg (14) ...
Finn Nistrup, Svanholm (9)
Carsten Morild, Aa.B. (4) ...
Henn. Eliasen, Horsens (6)
Jørn Høj, Horsens (3) ......
Hardy Sørensen, Aa.B. (2)
Svend Eliasen, Horsens (11)
Alan Bloom, Soraner (10)
Ths. Provis, A.B. ...............
P. Rasmussen, Silkeb. (27)
Fr. Pearson, Soraner (32) .
G. Rasmussen, Silkeb. (16)
Peer Morild, Hjørring (17)
[{astning

83
77
94
43
62
92
62
46
50
GO•
42•
29
37
45

188
192
187
180
17-l
173
173
104
130
146
98
115
132
150

37,80
32,00
31,17
30,00
29,00
28,83
28,83
26,00
21,67
20,86
19,60
19,17
18,86
18,75

Gærder Bedste Average
analyse

Henrik Mortensen, Aa.B. (7)
J. Steen Larsen, Skanderb. (2)
Carsten �lorild, Aa.B. (4) ......
Jørgen Jønsson, Svanholm (9)
Ths. Provis, A.B. (8) ............
Hans Rasmusen, Soraner (10) .
Klaus Buus, Chang (22) .........
Hartm. Petersen, Hjørring (6)
Ralf Andersen, B.1909 (2)
K. Christensen, Skanderb. (19)
Erik Olesen, Horsens (13) ......
Vagn Ludvigsen, A.B. (15) ......
T. Vandsted, Hjørring (33)
Hen. Eliasen, Horsens (28) ...

40
25
29
19
19
12
22
28
16
13
13
11
13
11

8
7
6
6
6
4
9
7
5
6
6
4
3
4

f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.

31
13
17
21
22
19
68
46
60
63
57
57
18
83

7,90
8,36
8,48
8,74
10,21
12,25
12,36
13,32
15,56
16,23
18,23
18,82
21,77
27,27

The Cricket Quarterly
Dette blad, der beskrives som det ene
ste seriøse cricketblad, bringer i vinter
nummeret 1965-66 en indgående beret
ning om Danmark i international cricket.
Eksemplarer fås, pris 7 /6d, fra Ro,v
land Bowen, 95, \Villingdon Road, East
bourne, Sussex, England. Et årsabonne
ment, 4 numre, koster 30/-.
Bestillinger modtages også af Douglas
G. Steptoe, Holmekrogen 57, Virum.
( Pris kr. 7 ,25 respektive kr. 29,00).

1966

Whilst the 1965 season in Denmark could
hardly be called exciting, it ended in the
setting of an unprecedented ,record by the
Aalborg Boldspilklub (AaB). For the fifth
season in succession AaB took the Champion
ship of Denmark, and this year, competing
for the first time in the »Dunlop Cup«, they
succeeded in winning it. This makes them the
first Danish side to complete »the Double«.
AaB have not lost a match of any kind in
these five seasons, which is very likely a
record in any kind of cricket, anywhere.
To close the season a match was played at
Aalborg, Champions v. The Rest, and here
AaB managed to hold »the Rest« to a draw,
and indeed succeeded in obtaining first in
nings lead against this strong opposition.
A�Bs success has been due in the main to
l\Yo very good bowlers - perhaps all-rounders
would be a betler description - who know
how to »bowl tight«, and are back.ed up by
exceptionally good fielding which permits tbe
placing of aggressive fields. These hvo players,
Carsten Morild and Henrik Mortensen, have
also done exceptionally well with the bat this
season, and the AaB batting generally has
been soundly based on the left-arm opener
Hardy Sørensen. On the infrequent occasions
when these three have failed, sound batting
has been revealed by the !esser lights, three
or four of whom demonstrated in the match
against »the Rest«, that they will soon be
batsmen to be reckoned with in the selection
of the Danish international side.
A Danish XI took part in an international
tournament at Munchen-Gladbach together
with BAOR, RAF and de Flamingos, drawing
two matches and losing one. At the same time
a Danish Youth XI were sent on a short tour
to England where five matches were played one won, two drawn, two lost.
AaBs Henrik Mortensen succeeded in tak
ing 109 wickets this season (ave. 9.55) - the
first time for several seasons that a bowler
has succeeded in taking over 100 wickets but the list was topped by Skanderborg's
young J. St. Larsen bowling 'fast-medium
lefl-arm with the inswinger as his main
weapon. J. St. Larsen took 57 wickets at an
average cost of 8.54, Carsten Morild running
him close with a total of 94 wickets (ave.
9.03).
The batting averages were dominated by
the three AaB players, H. Mortensen topping
, ,ith a total of 600 ( aYe. 50.00), H. Sørensen
( Fortsætter side 9 forneden)
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Abrnl brev til redaktøren
Kære Ole!
I Cricket nr. 7 skrev du, under overskriften »En urias
post eller ...«, at jeg »stod i fronten af de få, men
strenge kritikere af anførerskiftet på landsholdet.«
Lad mig sige med det samme - idet ovenstående
citat kan misforstås -, at jeg endnu ikke har skrevet
en eneste kritiserende stavelse om den nye anfører,
Bjarne Lund Petersens indsats som landsholdsanfører,
af den ganske gode og enkle grund, at jeg endnu al
drig har haft lejlighed til at se Bjarne i funktion på
delte område.
Jeg har derimod skrevet ikke så få kritiserende ord
om Carsten Morild som landsholds- og klubanfører.
Misforståelsen kan måske være opstået ved, at jeg
altid forsøger at gøre min kritik positiv -- altså op
byggende - og ikke nedbrydende. Og måske kan
denne form for kritik - for mere revolutionærsindede
læsere - komme til at virke som sløtte, idet det er
ganske almindeligt, at revolutionsfolk arbejder ud fra
forudsætningen om, at »de som ikke er med os må
være imod os«.
Lad gå med det!
Men det er at føre revolutionstanken for vidt, når
man også begynder at operere ud fra franskmændenes
ordsprog fra 1700-tallet om, at »det eneste sikre mid
del mod hovedpine er halshugning.«
Senere i artiklen skriver du, at »i international
sammenhæng har kun de allerfærreste (danske an
førere), måske slet ingen, de fornødne kvaliteter ...
man kan derfor heller ikke på saglig basis bebrejde
Ul{, at der eksperimenteres for at finde frem til den
til .i oh bet bedst egnede ...«
Hvis man ikke kendte dig så godt, at man vidste,
at du tit smider om dig med overdrevne skarpe på
stande blot for at stimulere tankevirksomheden hos
dine læsere, ville man finde ovenstående udtalelser
ganske hårrejsende i forbindelse med landsholds•
anførerskiftet.
Man har en spiller som anfører, der er selvskreven
til landsholdet, som gærdespiller, som kaster og som
markspiller. Landets bedste all-round spiller. Som
klubanfører må han have vundet 90 % eller mere af
alle de kampe, han har deltaget i.
Og på grund af nogle uoverensstemmelser om, hvor
vidt hans dispositioner i nogle enkelte kampe kan
have været rigtige eller forkerte - uoverensstemmel
ser som nok ville have udeblevet, såfremt kampene
var blevet vundne - afskediger man ham på gråt
papir - for derefter at begynde at lede efter hans
afløser - som man på forhånd ikke selv regner med
at kunne finde.
i\fon ikke man kan sige - uden på nogen måde at
være usaglig i sin kritik -, at UK burde have be
holdt den erfarne spiller, man havde på posten. Og
eventuelt ved at øse af egen indsigt og erfaring have
sørget for at rette hans fejl.

number 2 with 774 (ave. 36.86), and Carsten
Morild in fourth place with 582 runs (ave.
30.63).
Altogether an interesting season which left
one with the feeling that Danish cricket is
developing towards a more »scientific« apT AJP
proach to the game.

Mon ikke det er rigtigt, at UK har brugt »halshug
ning« som middel mod »hovedpine«?
Jeg springer let over dit velformede udtryk »på
faldende træghed« i forbindelse med mine egne kaste
dispositioner. Blot vil jeg gerne bemærke, at Jørn
Finnichs kastedispositioner led af samme skavank nemlig al jeg kastede alt for meget. Det er vistnok
det, du mener. Du må hellere spørge Jørn selv hvor
for.
Dine sidste bemærkninger om idealanføreren kan
jeg fuldtud tilslutte mig. Denne, som kan opfylde blot
50 % af kravene, er sikker på sin plads i himlen.
Med bedste hilsner

Thomas Prouis

Debat udbedes
Danske cricketspillere plejer sandelig ikke at være
mundlamme, når de kommer sammen.
Kun ved en lejlighed sænker der sig en nærmest
dødlignende tavshed - nemlig ved det årlige repræ
sentantskabsmøde.
Alle de geniale ideer - al den overvældende kritik
- alle reformerne - rosen, som straks er lidt sjæld
nere - hvor er det alt sammen, når det har mest
interes se?
Årets repræsentantskabs.møde var, hvis man skal be
trakte det som et forum for nye tanker, for menings
udvekslinger, nærmest en fiasko.
Bestyrelsen fik her på det eneste tidspunkt i året,
hvor næsten samtlige landets klubber er til stede,
praktisk taget ikke en chance for at høre, hvad der rø
rer sig rundt om i landet. Ja, det var knapt nok, der
blev reageret, når der fra bestyrelsens side blev op
fordret til meningstilkendegivelser.
Grunden til denne manglende talelyst kendes ikke.
Kurt Nielsen gjorde hvad han kunne for at få repræ
sentanterne frem fra busken.
Det kan ikke være formålet med et repræsentant
skabsmøde, at det skal være hurtigst muligt færdigt.
Mødet i Odense tog lidt over 2 timer, heraf blev godt
'¼ udfyldt af bestyrelsen. Desuden var der et par klub
ber, der havde forslag at stille. Silkeborg forsvarede
sin plads i 1. division, Frem og Nyk. F. havde et lille
(meget underholdende) indbyrdes opgør der var lidt
diskussion om den dyre 2. division, og' Schmidt fra
Rolding havde 7 års jubilæum på spørgsmålet om en
instruktionsbog på dansk.
Ellers? - næsten intet.
Ved den efterfølgende frokost gik snakken livligt.
Nis.

Det ku' han li'
Johnny vVardle, Yorkshires og Englands tidli
gere venstrearms spinner, har et rigt forråd af
cricketanekdoter. Mest morsom er næsten
beretningen om, hvorledes hans første møde
med Australiens frygtede fastbowler Ray
Lindwall spændte af.
\Vardle var, da han skulle til gærdet, så
nervøs, at benene rystede under ham. Hans
blik gled hvileløst hen over marken, og han
kunne ikke holde battet i ro, mens han var
ved at indtage sin position ved gærdet. Om
sider tabte dommeren, den kendte Frank
Chester, tålmodigheden og spurgte brysk:
»Lad os nu komme igang. Hvad ønsker De?«
vVardles svar kom prompte: »En langsom full
pitcher på legsiden, tak.«
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STIKKASTERNE I FARE
ske betyde afslutninger på en mands karriere.
Hvad en bøjet arm kan medføre
Engelske
topcricketers er jo ikke dårlig betalt
Spørgsmålet om en kaster »stikker« er jo ikke
og
havde
den samlede engelske dommer
ukendt på vore hjemlige cricketarenaer - vi
stand
fulgt
Buller
i hans vurdering af Rhodes,
behøver ikke her at fremdrage eksempler på
var
topkasteren
fra
Derbyshire jo ganske sim
mistænkelige danske kastere -, men i virke
pelt
blevet
arbejdsløs.
Men de øvrige dommere
ligheden er der intet problem, hvis man gik
fulgte
ikke
Buller,
måske
anså de Rhodes'
strikt efter loven. For i paragraf 26 siges det
kastning
for
korrekt,
måske
havde de ikke det
jo ganske klart: »Hvis en af dommerne ikke
fornødne
mod
til
på
denne
måde
at tage brødet
er fuldstændig sikker på, at bowlingen er ab
ud af munden på en mand.
solut fair« - ja, så er der fejl bold.
Denne bestemmelse - har man indtrykket
af - er udsat for en ganske særpræget omfor- Politieskorte nødvendig
tolkning, således at den kommer til at lyde: , For mod skulle der til for at tage det skridt,
»Er en af dommerne ikke fuldstændig sikker som Buller tog. I visse kredse blev han nær
på, at der er fejl bold, skal der ikke skrides mest lagt for had, det blev nødvendigt at lade
ham eskortere af politi, når han sammen med
ind«.
Nu er der jo intet at sige til, at en dommer sin meddommer passerede publikum, han blev
ikke pludselig har lyst til at gøre sig til hoved- udsat for de værste skældsord under kampene,
person i en kamp. Det bliver han jo uvilkår- og han modtog hadefulde breve.
ligt, hvis han pludselig bryder ud i råbet:
Den slags ting drømmer vi danskere jo ikke
»Fejl bold.« Enhver dommer ønsker vel mest om at høre fra engelsk cricket - en idræt,
af alt en fredelig kamp uden alt for megen hvis udøvere står for os som engle iklædt
diskussion. Og skal han til at dømme for stik, sweater og flannels.
så kan han være sikker på, at freden er forbi.
Hændelsen gav stødet til to i og for sig posiDer er to faktorer, der gør det svært for en tive ting. For det første fik den engelske presse
igen øjnene op for, at der var stof i cricket, og
dommer at skride ind i dette tilfælde.
1. Han vil føle, at han desavouerer samtlige for det andet, at man endnu engang blev tvun
tidligere dommere, som har ladet denne kaste- get til at lægge hovederne i blød for at finde
en definition af stik, som ikke er til at tage
måde passere.
2. I mange tilfælde vil han være tvunget til fejl af.
at sørge for, at vedkommende kaster - måske
den som et helt hold bygger på - ikke får af Mod og mandshjerte udbedes
leveret en bold mere, uden at han skrider ind.
Den dag, et lyst hoved finder på en virkelig
rammende karakteristik af »throwing« eller
Dommerafgørelse bragte sindene i k.og
stik, er dog endnu ikke kommet, og man til
Men diskussionen på vore hjemlige bredde lader sig at have sine tvivl om, den nogen
grader er for intet at regne mod den storm, sinde vil indtræffe.
Men ville flere dommere - de danske ikke
der rejste sig i sommer i engelsk cricket, da
Englands måske bedste dommer, J. S. Buller, undtaget - åbenbare samme mod, som Buller
ved to gange i træk at dømme no hall mod fast havde, og blot rette sig efter lovens ord og
bowleren Rhodes forhindrede denne i at kaste dømme stik, når de er i tvivl, er loven, som den
mere for sit hold Derbyshire i dets kamp mod er nu, også anvendelig.
Man må håbe, at modet og mandshjertet
det sydafrikanske testhold. Hvad der gjorde
dette så pikant og sensationelt var, at Rhodes dukker op i næste sæson, for det er urimeligt,
på daværende tidspunkt toppede den engelske at enkelte kastere skal drage fordel af noget
kastestatistik, og nok havde hans kastning væ ureglementeret. Skrides der ind over for dem,
ret lidenskabeligt diskuteret, men endnu hav skal de nok vide at få lagt stilen om. Nis.
de ingen dommer turdet skride ind.
Kun de engelske test selectors havde taget et
klart standpunkt - udtagelseskomiteens for
mand, Insole, havde meddelt, at man så bort
fra Rhodes som muligt emne til testholdene, Korrektion
da man ikke anså hans kastning for fair.
Afslutning på en karriere
I England er en dommers råb no, hall mere
end en detaille i en sportskamp - det kan må-

Der har åbenbart været en mus i tællemaskinen, da
vi gjorde Knud Havkjærs kasteresultat for afvigte sæ
son op. I årsstatistikken i bladets sidste nr. står Hol�
stebro-spilleren opført med 46 gærder. Det korrekte
antal skulle være 44 gærder, hvorefter averagen bliver
10,66. Undskyld.
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Nyt fra Australien
Engelsk-australsk testcricket - disse fore
komster, der, for at bringe dem ned på et så
lavt plan som overhovedet muligt, er at ligne
med dansk-svenske fodboldlandskampe - har
i tidernes løb kunnet notere sig for et utal af
særprægede resultater.
Ja, det er jo efterhånden sådan, at statistik
kerne ikke længere kan sige, at det og det er
aldrig set før. Nej, de graver i deres omhygge
lige værker og bryder ud i jubelråb, når de op
dager, at netop det samme skete for 37 år si
den.
Men i den serie, som i øjeblikket udkæmpes
i Australien, er der alligevel hændt noget nyt.
Af de hidtil spillede kampe er nr. 1 og 2 endt
uafgjort, mens nr. 3 og 4 blev vundet af hen
holdsvis England og Australien med en halv
leg. At England og Australien i to på hinanden
følgende kampe har kunnet opnå dette resul
tat, har man aldrig set før, og det må kræve
en forklaring.
Sport og kærlighed
Først er der jo det sædvanlige syge argu
ment med, at så længe bolden er rund, kan
alting ske - i sport og kærlighed går det op
og ned og så videre. Sygt lyder det jo, men al
ligevel ligger noget af forklaringen i rene til
fældigheder.
For det viser sig, at i de to kampe var det
enkelte spillere med ganske enorme scorer, der
udgjorde forskellen._ Det er, når man kaster et
blik på scoringstavlen, ikke holdpræstationer,
men nærmest ufattelige enkentmandsindsat
ser, der udgør forskellen. Men disse stjerner
giver efter referaterne at dømme også chancer,
og i den 3. kamp var det australierne, der ikke
fik et enkelt lille »liv«, mens denne hårde
skæbne i 4. match overgik englænderne.
Dernæst var Australien svækket ved afbud
fra sin kaptajn Simpson i den 3. kamp. At
han ej heller er uduelig som gærdespiller, vi
ser han ved at lave 225 points i den 4. kamp.
Endvidere var pitchen i den for Australien
så skæbnesvangre kamp en »off-spinners para
dise«, og netop denne kastetype er det engelske angreb bygget op om.
Forud for denne serie har man set flere en
gelske kommentatorer love at æde deres gamle
hat, hvis de engelske kastere skulle få Austra
lien ud to gange i løbet af de 5 dage, en kamp
er berammet til.
Disse forudsigelser kommer de vise mænd
på en eller anden måde til at sluge igen, for de
engelske kastere har overrasket glædeligt.
Stikkasteren blev hjemme
Nok har det været småt med fastbowlere hos
englænderne. Den bedste -- Rhodes - måtte

man lade blive hjemme, fordi det var den al
mindelige anskuelse, at hans aflevering var
mistænkelig. Men substitutten Brown har
gjort det over al forventning, og mediumka
sterne med Titmus i spidsen har været farli
gere end ventet.
På gærdesiden har åbningsgærdet Barber
nærmest gjort undere - han skulle være no
get af en enspændernatur, men hans cricket er
som en »dæmons« - hvordan det så end er.
På englændernes kreditside skal det siges,
at det er dem, der har spiliet underholdende.
Deres scoringshastighed har ofte ligget om
kring 60 points i timen - noget ganske usæd
vanligt i testmatcher-, mens Australien, med
åbningsgærdet Lawry i spidsen, til en vis grad
har skræmt tilskuerne væk takket være en
sneglelignende scoringsfart.
Seriens store fund er den 19-årige australier
Walters. I hans debuttest mod England lavede
han 155 points og indskrev derved sit navn
blandt de 10, som i løbet af 100 år har lavet
eentury for Australien i deres første test mod
England.
Han er ligesom Bradman en bondedreng
helt ude fra det »mørke« Australien, debute
!'ede for sit country New South vVales, da han
var 16, og er også et stort kastetalent.
1. test
Uafgjort. Australien 443 (Lawry 166, Wal
ters 155, Brown 3 for 71).
England 280 (Titmus 60, Philpott 5 for 90)
og 186 for 3 (Boycott 63 not out).
Både Australien og England havde mange skadede
spillere. Først umiddelbart før lodtrækningen bestemte
den australske U.K. sig for at lade \Valters debutere,
og det tør nok siges, at det blev en debut, der kunne
vaske sig. Det australske åbningsgærde Lawry scorede
i skildpaddefart, og han var absolut ikke populær,
hverken hos tilskuere elJer englændere, der mente, at
han burde være gået, da han i første over blev grebet
ud. Kun dommeren kunne ikke høre dette.
Matchen blev ødelagt af regn.

2. test
Uafgjort.Australien 358 (Cowper 99, Knight
4 for 84) og 426 (Burge 120, Walters 115).
England. 558 (Edrich 109, Cowdrey 104, Mc
Kenzie 5 for 134) og 5 for 0.
Hvad tallene ikke viser, er, at England var meget tæt
på at vinde denne kamp med en halvleg. I anden in
nings var der 7 australske gærdespillere, der faldt næ
sten uden at score, men fundet Walters reddede stum
perne sammen med Burge. At Australiens hale var
lang viste også første halvleg, hvor de sidste 6 gær
der gik for 80. Englands gamle stjerne Cowdrey levede
for første gang i lang tid op til sit ry. Der havde for
inden været tale om at sætte ham af.
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3. test
Englandt vandt med en halvleg og 93 points.
England 488. (Barber 185, Edrich 103, Hawke
7for 105).
Australien 221 (Cowper 60, Brown 5 for 63)
og 174 (Walters 35 not out, Titmus 4 for 40).
Det var guld værd at vinde lodtrækningen. England
vandt den og battede på en pitch, der var yderst påli
delig, mens den blev forfærdelig, da det blev Austra
liens tur. Hjemmeholdet var uden anføreren Simpson
- han fejlede noget så prosaisk som skoldkopper og hans stedfortræder havde adskillige uheldige dis
positioner. Det engelske åhningsgærde Barber og Boy
cott blev først skilt, da der stod 234 points på tavlen.

4. test
Australien vandt med en halvleg og 9 points.
Australien 516 (Simpson 225, Lawry 119, Jo
nes 6 for 118).
England 241 (Barrington 60, McKenzie 6 for
48) og 266 (Barrington 102, Hawke 5 for 54).
Kastere vinder kampe, siges det. Denne kamp skulle
først og fremmest være vundet af den australske ka
ster McI{enzie. Der knytter sig den pudsighed hertil, at
McKenzie kun kom med på afhud. Den australske U.K.
med Don Bradman i spidsen fik ordentlig på huden,
fordi de oprindelig ville sætte denne matchvinder af.
De australske åbnere Lawry og Simpson skiltes ved
totalen 244.
Nis.

Apropos pige-cricket
I et tidligere nummer af bladet skrives der
om en Åbenrå-kamp, at der var en kvindelig
deltager, som dermed skulle være den første
dameseniorturneringsdeltager.
Det er absolut ikke for at tage æren fra
denne fortræffelige cricketer, som jeg selv har
set i effektiv funktion, - men i min drenge
tid her i den gode stad Varde dvs. omkring
1925 var der på Johs Simonsens tid to damer
på seniorholdet, nemlig bankassistent frk. Sti
gård og ikke mindst kroejerens datter fra Sdr.
Varde frk. Olga Mikkelsen, der i høj grad var
en all-round idrætskvinde, idet hun var en
fremragende skøjteløberske og hockeyspiller.
!øvrigt er det en stor skuffelse for mig, at
der ikke blev videre ud af mit forslag på
generalforsamlingen i Odense om start af
pigecricket. Hvad har de boldglade piger fra
skolerne at give sig i lag med, når de forlader
skolerne? Med hensyn til lille bold kun tennis?
Jeg begyndte for 4 år siden med et hold her i
byen. Det blev en vældig succes, men kunne
ikke leve, fordi vi ingen kampe kunne få med
andre byer. I første sæson havde vi dog Skan
derborg, men det var kun levedygtigt det år.
Så ved jeg, at der har været tilløb i Horsens,
Nykøbing Mors og Svendborg ( ! ), men det er
også blevet ved forsøget.
Jeg tror også, at det kunne have haft sin
særlige betydning for bevarelsen af dansk cric
ket derved, at det vitterligt er lettere at holde
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gejsten vedlige hos de unge mænd, dersom ko
ner og kærester også spiller spillet!
V. Agerschou, Varde.

» The W orld Of Cricket«
Dette er navnet på en kæmpe-bog, der
nylig er udkommet i England. Den vejer
2½ kg.
Bogen indeholder 600.000 ord og over
100 sider med illustrationer. Den dækker
alt inden for cricket, fra testkampe til
skolehold. Den har afdelinger om cricket
historie, biografier, statistik, kunst og
litteratur, og den dækker alle cricketspil
lende lande.
For den engelskkyndige cricketinter
esserede kan bogen varmt anbefales.
Bogen er redigeret af de kendte engel
ske sportsjournalister E. W. Swanton og
Michael Melford og er udgivet af Messrs.
Michael Joseph Ltd., 26, Bloomsbury
Street, London W.C.1. Prisen er f'.6.6.0.
Step.

Celebert cricketbesøg

I den kommende sæson vil vi for første gang få
lejlighed til at stifte bekendtskab med sydafri
kansk cricket - endda på højt plan. Et ud
valgt mandskab under ledelse af Wilfred
Isaacs vil i juli måned turnere i Holland, Eng
land og Danmark. Dog vil der kun blive tale
om to en-dags kampe her i landet i juli må
neds første week-end, lørdag på Gentofte sta
dion og søndag i Aalborg. Følgende 17 spillere
deltager på turen og borger for kvaliteten:
Isaacs (capt.), McLean (vice-capt.), Adcock, Bruyns,
Cole, Ferrandi, Funston, Hall, Henwood, Innes, Irvine,
Mackay-Coghill, l\kGlew, Proctor, Richards, Tayfield,
Watson.

Ikke færre end 6 af spillerne har repræsen
teret Syd Afrika på testhold, nemlig McLean
(38 tests, 2045 runs, gnst. 30,98), Adcock (26
tests, 104 gærder, gnst. 21,10), Funston (18
tests), Tayfield (37 tests, 170 gærder, gnst.
25,91) og McGlew (34 tests, 2440 runs, gnst.
42,06) samt Hall, der havde sin testdebut så
sent som i januar 1965: De førstnævnte 5 spil
lere var omkring 1960 på toppen af deres yde
evne og bærende kræfter på de sydafrikanske
mandskaber, der gentagne gange havde det
engelske testhold på hælene. Ikke mindst in
teressant skal det blive at se den tidligere test
anfører, åbningsgærdet McGlew, den hårdtslå
ende batsman McLean, fastbowleren Adcock
og offspinneren Tayfield, der engang tog 9 en
gelske gærder i en testinnings, i funktion.
Besøget er kommet i stand på anbefaling af
vor gode bekendt Mike Brearley, Cambridges
og Middelsex' glimrende batsman.
oth.
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Det bliver ikke bedre med stadig mindre spilletid
Det er jo en kendt sag, at cricketers - fart
bowlere dog undtagne - kan holde sig på
toppen i et længere åremål end andre boldspil
lere, og at det absolutte højdepunkt i en cric
ketspillers karrie1·e i reglen indtræffer på et
relativt sent tidspunkt, ofte først i begyndelsen
af 30'erne. Men ganske ekceptionelt er det, når
en spiller efter det fyldte 50. år formår at
hævde sig på højeste niveau.
Alligevel har dansk cricket i de seneste år
kunnet glæde sig over tre fremragende 50årige i fuld vigør, Axel Morild, Svend Eliasen
og Eskild Larsen. Uagtet at disse tre giganter
forlængst har lagt det halve sekel bag sig, har
de til stadighed med glans kunnet klare sig i
1. divisions ubarmhjertige konkurrence, og i
ikke så helt få tilfælde har de endog ved deres
præstation formået at placere sig som en
kamps centrale skikkelse.
I betydningsfulde som interessante kapitler
af dansk crickets historie spiller Axel Morild,
Svend Eliasen og Eskild Larsen dominerende
roller, og da 30-40 år i brændepunktet må
formodes at have efterladt frugtbare indtryk
og mindeværdige oplevelser, har vi henvendt
os til de tre spillere og bedt dem delagtiggøre
bladets læsere i deres karrieres glæder og
skuffelser. Den første, vi har taget i krydsfor
hør, er Horsens grand old man Svend Eliasen
- en af de fem danske batsmen med mere end
10000 runs bag sig.
DEBUT SOM 14-ARIG
Hvornår startede din førsteklasses karri
ere, Svend Eliasen?
- Allerede som 14-årig fik jeg min debut
på Horsens' bedste hold. Det var i 1923, og
modstanderen var Fredericia Boldklub. Siden
er det blevet til ca. 300 kampe. I godt 200
kampe har jeg repræsenteret Horsens F.S.,
men derudover har jeg i fire sæsoner spillet i
Hjørring samt deltaget på udvalgte hold og
som gæstespiller på andre klubhold.
- og hvor længe agter Du så at lege med i
cricket på højeste plan?
- Så længe der er brug for mig. De sidste
tre år har jeg dog ikke været særlig aktiv, og
jeg har ikke noget imod definitivt at lægge op.
Ikke fordi interessen for spillet er blevet min
dre. Træningsfliden har aldrig været større
end i de sidste år, men i øvrigt er erfaringen
jo den bedste hjælp til at gøre sig gældende
i dag.
- Har Du aldrig følt dig fristet af andre
sportsgrene?
- Samtidig med cricket har jeg også dyr
ket fodbold og gymnastik. Men jeg har fore-

Svend Eliasen

trukket cricket, som har givet mig den største
sportslige tilfredsstillelse - såvel holdmæssigt
som individuelt. Man opnår som helhed en
passende blanding af ærgrelser og glæder, der
kan fastholde interessen fra år til år. Blandt
glæderne tælles ikke mindst det kammeratlige
samvær med såvel mod- som medspillere un
der og efter kampene.
- Hvilken disciplin inden for spillet har
Du sat størst pris på?
- Gærdespillet er vel trods alt det, de fle
ste sætter højest. Spillet ved gærdet stiller de
største tekniske krav, og jeg har haft den
glæde og tilfredsstillelse, at mit spil som åb
ningsgærde af og til er lykkedes. Men alt an
det lige har jeg vel nok befundet mig bedst
som keeper og præsteret mit bedste som cric
ketspiller på denne post. Både som keeper og
som åbningsgærde er man ustandselig med i
brændpunktet, altid foregår der noget betyd
ningsfuldt.
KUN 14 AKTIVE
- Din største præstation?
- Det må blive min indsats for at holde liv
i cricket i Horsens i 50'erne, hvor vi en tid kun
var 14 aktive i alderen 16 til 45 år. Af den
allerstørste betydning betydning var det, at
det lykkedes at få et juniorhold stablet på be
nene, og en lykke for såvel horsensiansk som
dansk cricket, at vi ikke gav op dengang.
- Den største begivenhed i din karriere?
- Det var, da jeg i 1954 blev inviteret med
K.B. på Englands-tur.
- og den mest spændende kamp?
- Så absolut finalen om det jyske mesterskab mellem Hjørring og Horsens i 1947. Kam
pen fandt sted sidst i august og afvikledes over
to dage. Horsens vandt mesterskabet med en
sejr på et eneste points. Spændingen var for
tættet under hele Hjørrings 2. halvleg. Hor
sens havde vundet 1. halvleg med 85 points,
men opnåede kun 119 points i anden omgang,
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således at Hjørring for at blive mester skulle
score 205 points. Hjørrings fjerde gærde faldt
ved 99 og det ottende ved 196, men tre kvarter
før spilletidens udløb faldt sidste gærde ved
total 203. Hjørrings 2. halvleg varede 181 mi
nutter, og hele kampens effektive spilletid var
godt 12½ time.
- Var der større almen interesse for cric
ket i »gamle« dage?
- Stort set tror jeg, at der er lige så stor
interesse for spillet i dag, og jeg synes ikke, at
man bør frygte fremtiden. Dog kunne jeg øn
ske spilletiden forlænget og pointssystemet
udformet således, at der sigtes efter at få
færdigspillet to halvlege. En sådan ændring
vil gøre spillet mere tiltrækkende for såvel
spillere som publikum, ligesom den længere
spilletid vil være til gavn for spillestandarden
og udviklende for vore anføreres taktiske kun
nen. Anførerne ville få langt større disposi
tionsfrihed og hermed større mulighed for at
skabe den nødvendige spænding i hele kam
pen.
BEDRE UDENLANDSKE HOLD
Det internationale program?
- Det er vel, som mulighederne byder sig.
Dog synes jeg, at når man både ofrer tid og
penge på dette formål, så bør man i videre ud
strækning stræbe efter besøg af hold, der kan
lære os noget. Det har knebet lidt på dette
punkt.
- Savner Du tidligere tiders nationale stor
kampe mellem lokalunionerne?
- Egentlig ikke. Vi har jo udtagelseskam
pene til landsholdet. Det kan godt være Øst
Vest. Også kampene i 1. division må vel be
tragtes som storkampe. I øvrigt burde en· cup
turnering ligeledes kunne give mulighed for
storkampe - blot ikke efter de nuværende
retningslinier. Alle klubber burde deltage med
deres bedste hold i fri lodtrækning inden for
fire regioner: København, Sjælland, Fyn/Syd
jylland og Nordjylland. De fire kredsvindere
skulle så møde hinanden i to-dages kampe,
således at vinder København møder vinder
Sjælland, og vinder Fyn/Sydjylland møder
vinder Nordjylland, mens finalen skulle spil
les som sæsonens sidste kamp. Man kunne vel
finde plads til de indledende kampe i maj og
til semifinalerne i juli. På denne måde havde
vi kampene imellem landsdelene - dog på en
anden måde -, og jeg tror, at det ville give
mange glimrende kampe. Men det er vist tvivl
somt, om de nuværende spillere og ledere vil
gå ind for ideen. Det må da betænkes, at jo
mere der spilles, des bedre må det blive. Det
bliver i hvert fald ikke bedre med stadig min
dre spilletid.
- Hvordan er spillestandarden nu i for
hold til tidligere?

- For topspillerne nogenlunde den samme,
vil jeg mene. Men der var flere spillere at
vælge imellem tidligere.
- Hvem har været dansk crickets bedste
spiller igennem tiderne og hvilket det bedste
klubhold?
- Det tør jeg ikke udtale mig om. Der har
været så mange gode spillere. Ingen nævnt, in
gen glemt. Hvad klubholdene angår, så har jeg
jo ikke kendt dem alle. Der har været mange
stærke jyske hold i tidens løb, men jeg ken
der for lidt til de københavnske til at kunne
drage sammenligninger.
DET STÆRKESTE DANSKE HOLD
- Så vover Du vel heller ikke forsøget med
at sammensætte alle tiders landshold?
- Nej, jeg vil ikke sammensætte et hold
af spillere, der ikke har været samtidige. Men
jeg tror, at det stærkeste danske hold, der no
gen sinde har været sendt i kamp, var det uof
ficielle landshold, der i 1939 spillede for
D.B.U. i jubilæumsarrangementet imod M.C.C.
i Aalborg. Holdet så således ud: Børge Pocken
dahl og Eigil Nielsen, K.B., Leif Nielsen, Frem,
Poul Nielsen, A.B., Axel Morild og Sv. E. Pe
tersen, Hjørring, Eskild Larsen, Chang, Tor
ben Andersen, B. 1909, Svend Morild, O.B.
samt Magnus \Vorm og Svend Eliasen, Hor
sens. Jeg vil ikke tro, at noget senere dansk
landshold ville have kunnet vinde over dette
hold, som det spillede i 1939. Holdet var godt
besat i alle discipliner.
- Ser Du med fortrøstning på din egen
klubs muligheder i de kommende år?
- Fremtidsmulighederne er absolut gode.
Vi har i Horsens to seniorhold, et juniorhold
samt ca. 40 drenge, der træner ivrigt og flit
tigt. Men selvfølgelig er klubbens økonomi og
de forskellige turneringsordninger afgørende
for, om interessen kan holdes ved lige - for
såvel ældre som yngre. Såfremt rejseudgifter
ne bliver for store, må holdanmeldelserne ind
skrænkes, og spillerne forsvinder. Uden kam
pe, ingen spillere. Det er derfor en tvingende
nødvendighed, at turneringerne stadig holdes
inden for det økonomisk gennemførlige.
oth.
I bladets næste nummer vil Axel Morild be
svare nærgående spørgsmål.

Støt forbundet
ved at indmelde passive medlemmer
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Protokol fra ordinært repræsentantskabsmøde
søndag den 28. november 1965 i Håndværker- og Indu
stripalæet i Odense kl. 10,00.
Forudsættes: Dagsorden og regnskab vedlægges. (Jfr.
bladets sidste nr.).
Til stede var: Aktive klubber: 24. 57 stemmer re
præsenteret (incl. hest: 9).
Formanden, Kurt Nielsen, bød velkommen.
1) Dirigent: Torben Andersen, B 1909, Odense.
2) Beretning:

Formanden omtalte, at der i den sidste sæson var
anmeldt 9 hold flere end i foregående sæson. 244
kampe er spillet, en fremgang, og desuden ca. 20 po
kalkampe.
Danmarksmester blev Aa.B. for 5. gang i træk. Ju
niormesterskabet gik til Nykøbing Mors.
Formanden lykønskede vinderne i de forskellige
rækker (håndklap):
Aa.B.: I div. III div. vest og pokalvinder.
Nykøbing M: II div., jun. kreds 44, drengerækken
kreds 54.
Sorø C.C.: III div. øst.
A.B., København: Mellemrækken kreds 31.
l\'lellemrækken kreds 32.
B. 1913, Odense:
Mellemrækken kreds 33.
Hjørring:
,Juniorrækken kreds 41.
I<øge:
Juniorrækken kreds 42.
Fredericia:
Juniorrækken kreds 43,
Skanderborg:
drengerækken kreds 53.
Svanholm, Kbhvn.: Drengerækken kreds 51.
Drengerækken kreds 52.
I<olding:
Lilleputter.
I<erteminde:
Der er stadig for mange ikke-spillede kampe, der må
en nyordning til i 1966: Skriftlig tilladelse til at flytte
en kamp, ellers skal de hvide skemaer indsendes, hvis
ikke, idømmes der bøder.
Årets præmiebat for hurtigste scoring:
Carsten Morild, Aa.B.
1,31 pr. minut I div.
Kaj Ove Jensen, Nyk. M. 1, 78 pr. minut II div.
Formanden omtalte derefter en tendens, der åbenbart breder sig: Usportslig optræden på banen. Mente
at dommeren skulle indberette disse tilfælde.
Klubberne må indprente spillerne, om at opføre sig
ordentlig på banen.
Omtalte 2 protestsager (diskuteret af bestyrelsen på
dens møder), Kjeld Lyngsøe-sagen og Holstebros brug
af en spiller, der var for ung, hvorved Holstebro slut
tede på sidstepladsen i II div., da alle vundne points
blev frataget klubben.
Bestyrelsen foreslår, at II div. 1966 udvides til 11
klubber eller måske at udvide I div. til 11 hold, hvor
ved Silkeborg forbliver i I div., og II div. skulle så
ledes bestå af 10 klubber, hvorved Holstebro forbliver
i II div.
Vi mangler stadig dommere, pogle har lange rejser,
hvorfor diætbestemmelser udarbejdes senere.
Den kommende turnering bliver ligesom i 1965.
Pokalturneringen afvikledes tilfredsstillende, der er
foreløbig anmeldt 16 hold til 1966, der bliver dog in
gen opsamlingsrunde som i år.
Omtalte de forskellige forbundsarrangementer. Ud
tagelseskamp på Gentofte. Tysklandstur. Ungdoms
holdstur til England og Danmarksmester mod resten
i Aalborg. Desværre var der et kedeligt »forspil« til
kampen, da Aa.B.-spillerne nægtede at spille kampen i
protest mod Ole Thomsen som den ene dommer, men
Aa.B.s bestyrelse ordnede sagen og kampen blev spil
let.
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I 1966 er planlagt en Englandstur med bl. a. lands
kamp mod Skotland. Den engelske Rhinarme spiller i
Odense, og et sydafrikansk hold, »Wilfred Isaacs XI«
spiller i København og måske i Ålborg på 2. dags besø
get.
Endvidere kommer flere engelske hold på besøg,
ligesom engelske skolehold spiller her i landet.
Om Ungdomsarbejdet følgende: Udvalgt hold har
spillet i England, hvor holdet havde en god tur med
flere gode kampe.
Desuden har udvalgt juniorhold spillet mod »ældre
spillere«, ligesom drengehold Øst-Vest har spillet
mod hinanden. Bats er uddelt til 0. Petersen, Nyk. M.
og Sten Friberg, Svanholm.
26.-30. maj har været afholdt et trænerkursus i
Vejle. Flere klubber må deltage i disse kurser. Flere
trænere må uddannes.
Dommerinstruktionsmøder er afholdt i de forskel
lige dele af landet. Hjælpefonden fortsætter.
Formanden takker alle for arbejdet i de forskellige
opgaver inden for organisationen og tak til alle, der
har medvirket til cricketsportens trivsel her i landet.
Tak til pressen.
Formanden meddelte, at han alligevel var villig til
at tage en ny tørn på 2 år som formand på betingelse
af, at der udpeges en »kronprins«, organisationen skal
»glide«, selv om formanden måtte være forhindret.
Om bladet: Det skal være et sobert blad i cricket
spillets ånd.
Didrichsen, Silkeborg: Omtalte Lyngsøe-sagen. Øn
skede 11 hold i I div. og 10 i II div.
V. Ludvigsen, A.B.: Samme sag.
Per Nielsen, Hjørring: Dommerindberetning af spil
leres usportslige optræden.
Formanden besvarede de stillede spørgsmål.
Beretningen godkendtes enstemmigt.
3) Kassereren forelagde det reviderede regnskab. God
kendtes enstemmigt.
4) Indkomne forslag: Se dagsordenen.
a) Søren Nissen, Svanholm, motiverede.
Formanden: Bestyrelsen går ind for 18 dage,
men ellers godkendelse.
Provis, A.B. og Peitersen, Ballerup, gik også ind
for 18 dage.
Schmidt, Kolding, omtalte Lyngsøe-sagen i rela
tion til omtalte forslag og ønskede O dages ka
renstid, 7 dage er i hvert fald tilstrækkeligt.
b) Søren Nissen, Svanholm, motiverede.
Formanden: Bestyrelsen kan ikke gå ind for
dette forslag.
c) Sven Jensen, Frem, motiverede.
Harry Erichsen, Nyk. F., mente at FREM betalte
for meget for deres rejser, mente at hans klub
kunne gøre det meget billigere. Ønskede rejsetil
skud til de svagere divisionsklubber.
Flemming Skov, Holstebro, mente også, at FREM
rejste alt for dyrt. Hans klub kunne i hvert fald
gøre det billigere.
Kjær, Ballerup, om samme emne. Hans klub
havde ikke råd til lange rejser. Anbefalede
FREMs forslag.
H. Madsen, Kerteminde, gik imod.
Harry Hansen, Sorø, gik også imod. Hans unge
spillere ville gerne spille i en landsomfattende
II div.
Danegård, Glostrup, gik ind for FREMs forslag.
Jørgen Steen Jensen, Køge, støttede også FREMs
forslag.
Formanden kunne ikke gå med til rejsetilskud
til divisionshold. Forbundet har ikke penge til
dette. Det er bestyrelsens opfattelse, at II div.
som i denne skikkelse kun har været i gang i et
år, skulle have en chance til, men til næste år
vil sagen blive taget op igen om 2 kredse i II
div.
Peitersen, Ballerup, kom igen ind på, at II div.
burde deles i 2 kredse.
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Gregersen, Arhus, og Worm, Holstebro: begge
klubber ind for en landsomfattende II div.
ligesom Elbert, K.B., ønskede den nuværende
prøvet endnu et år.
En vejlende afstemning gav til resultat: 23
stemte for den nuværende. 7 stemte for FREMs
forslag. Klubafstemning: II div. fortsat 8 +- 2.
Hvorefter formanden på bestyrelsens vegne med
delte, at denne gik ind for, at der i 1966 blev 11
klubber i I div. og 10 i II div., således, at Silke
borg forbliver i I div. og Holstebro i II div.
d) Vagn Luduigsen, A.B., motiverede.
Formanden: I princippet en god ide, og vi vil
støtte den med et par små ændringer. Der skal
selvfølgelig også spilles om 3. og 4. pladsen og
med nærmere regler for indtægter og udgifter.
Dette anbefaledes derefter af Vagn Luduigsen,
A.B., og Søren Nissen, Svanholm.
5) Valg:
Formanden, Kurt Nielsen, blev genvalgt med hånd
klap, hvorefter han takkede forsamlingen for tilli
den.
Sidney Nørgaard, København, og Axel Morild, Hjør
ring, blev ligeledes genvalgt med akklamation.
6) Genvalg.
7) Genvalg.
8) København.
9) Eventuelt:
Elbert, K.B., og Søren Nissen, Svanholm, var kede
af, at turneringsplanen kom for sent ud, og at visse
klubber ikke indtelefonerede deres resultater til
Ritzau og Radioavisen.
Vagn Luduigsen, A.B., ang. trænerkurser, dette lig
ger som regel i eksamenstiden.
Damgaard, Glostrup, havde søgt tipsmidler, men
ikke fået noget.
Harry Hansen, Sorø, ang. det samme.
Formanden besvarede de stillede spørgsmål.
Jens Peter Jensen, Køge, ang. tilskud fra Ungdoms
fonden.
Søren Nissen, Svanholm, ang. nedrykning, og evt.
ny redaktion af bladet.
Formanden: Bestyrelsen kan ikke tage stilling til
dette nu, og der foreligger intet om ny redaktør.
Dirigenten takkede og sluttede repræsentantskabs
mødet og motiverede et leve for forbundet. Slut kl.
12,40.
Erik Møller.
Torben Andersen, dirigent.

Cirkulæremeddelelser
Kursus fra 17-21/.5

på ldrætshøjskolen i Vejle under M.C.C.'s
cheftræner, H. P. Crabtree. Anmeldelse
senest 1. april.

Kursus fra 7-1018

for drenge 12-16 år og

fra 10-13/8

for 17--25 årige,
begge kurser på ldrætshøjskolen i Vejle
under den engelske træner, Ted Whitfield.
Anmeldelse senest 1. juni.

Cirkulære herom tilgår klubberne.
Dansk Idræts-Forbunds ungdomsleder kursus

afholdes fra 31/7-7/8 for 17-20 årige på
ldrætshøj skolen i Vej le.

Afleveret til postvæsenet 24. februar 1966.

Tilskud til crick.etmarteriel.

Klubber med ungdomsarbejde kan søge
om tilskud til cricketmateriel.
Normalt skal ansøgninger være Forbun
det i hænde senest 15. januar.
Indkomne ansøgninger kommer i betragt
ning, når fordeling atter finder sted. An
søgningsskema kan rekvireres hos Leo
Clasen.

Boganmeldelse
»To kænguruer hopper ud i det!«
To australske test-spillere, den ene forhenværende,
den anden særdeles nuværende, udmærkede sig for
nylig med bøger som fortjener ' omtale i bladets
spalter:
Den forhenværende er Keith Miller, måske alle ti
ders største all-round cricketspiller, men med sikker
hed en af de mest farverige spillere, som nogen sinde
har repræsenteret Australien.
Bogen hedder slet og ret »Keith Miller on Cricket«,
og er fyldt til randen med gode og fornuftige prak
tiske råd til gærdespilleren, kasteren og markspilleren.
Miller var blandt verdens bedste på alle tre om
råder, men det selv at være top-spiller er ikke altid
ensbetydende med, at man er i stand til at give sin
viden fra sig igennem det trykte ord. For Miller, som
er journalist af profession, lykkedes det godt, og hans
fortrinlige tekst i forbindelse med et særdeles fint
billedmateriale gør bogen velegnet som lærebog for
cricketspillere i alle aldre.
Som ekstra krydderi for den som ikke har mere
at lære, hvad selve teknikken angår, får man Millers
uforbeholdne mening om »stikarms-kastning«, kun
stige pitch, anførerskab, problemspillere og 1001 an
dre emner.
i\liller er aldrig kedelig, og hans råd til den unge
spiller er typisk for manden - »være oprører - være
dig selv!«
Den nuværende australske test-spiller er landsholds
keeperen ·wally Grout, og han har begået en bog, som
selv om den er ganske anderledes i form og opbyg
ning end Millers, også indeholder noget af den samme
ligefremme indstilling til spillet, som gør australsk
cricketlitteratur så opfriskende at læse.
Grouts bog hedder »My Country's Keeper«, og titlen
siges at være et lettere omskrevet citat fra bibelen.
Bogen er skrevet på en morsom, selvironisk måde, og
forfatteren fortæller ganske åbenhjertigt om sig selv
og andre fra crickets øverste luftlag. Grout fortæller
således, hvordan han skjulte en skade, som ville have
forhindret ham i at komme med i sin første test
match. Han skælder ud over spillere, som ikke »går«,
når de ved, at de er blevet grebet ud, men samtidigt
fortæller han, hvordan han udtrykte sin uenighed
med en pakistanisk dommer ved at smide sit bat
langt ud over mid-on's hoved.
For os her i landet bliver kapitlerne om austra
liernes oplevelser i Vestindien mod »stik-arm Griffith
& Co.« absolut de mest interessante.
Bogen kan anbefales som lettere vinterlæsning, dog
vil keeperne finde kapitlerne om keeper-teknikken
værdifulde.
Begge bøger udgives af forlaget Pelham Books og
kan bestilles gennem boghandlere. Prisen for begge
bøger er ens - 21/- i England, lidt mere i Danmark
på grund af forsendelsesomkostninger.

Thomas Provis
Wilh. Burmesters bogtrykkeri A/S • Aalborg

