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TURNERINGSOVERSIGT 

Så har D.C.F. atter rettet an til en ny sæson 
- den 13. i rækken -, og selv om kravene
stadig skærpes, må det erkendes, at bestyrel
sen har formået at sammensætte et tilpas va
rieret sæsonprogram, det mest omfattende,
men også det mest lovende nogen sinde. For
uden den ordinære turnering med tre divisio
ner ( endog med udvidet kamp- og deltageran
tal i 1. division), sekunda- og ungdomsrækker
bydes der på cup-turnering i ændret form, en
gentagelse af fjorårets succes: Championhol
det contra Resten samt et usædvanlig inter
essant internationalt program, strækkende sig
fra landsholdets Englandstur med testmatch
imod Skotland i Edinborg over den årligt til
bagevendende dyst imod vore venner fra den
britiske rhinarme (BAOR) til Wilfred Isaacs
introduktion af sydafrikansk cricket i top
klassen. Kun trist, at der ikke bliver lejlighed
til at se vort landshold prøve kræfter med syd-

1. division:

afrikanerne i en to-dages kamp. To en-dages 
kampe i samme week-end kan ikke påregne 
samme interesse, ligesom de ikke kan give 
vore spillere og vor anfører den rutine i to
dages opgør, som er påkrævet, hvis vi nogen 
sinde skal få succes i fremtidige landskampe. 

Det er kun naturligt, at den største inter
esse rettes imod disse internationale opgør. En 
forbedring af vor spillestandard må ligge alle 
stærkt på sinde og immervæk være et af for
bundets fornemste mål. Vort testhold har en 
en stamme af god all-round styrke, men endnu 
skylder det os resultater af virkeligt format. 
Vi håber alle, at den første testsejr vil komme 
i Skotland, men skotterne er ikke lette at bide 
skeer med på egen græspitch, og de disponerer 
over flere spillere af god, engelsk countyklasse. 
En meriterende sejr kan dog ikke ganske ude
lukkes, selv om kun de største optimister ven
ter en sådan triumf. 

Aa.B.s sejrsvante mandskab kan møde sit Waterloo imod Svanholm ved premieren

Men danmarksturneringen vil ingenlunde sikkert endnu kunne opveje holdets svage 
blive en ørkenvandring. Vel savner de fleste punkter, således at mesterskabspokalen beva
af vore divisionshold den velgørende bredde, res for Aalborg. Men såvel Horsens' solide og 
men den snævre elite på 25-30 spillere har ensartede mandskab som Svanholms frem
efterhånden nået en sådan klasse, at man vil stormende talenter trænger sig alvorligt på. 
kunne se hen til en række fascinerende de- Hvert af disse hold har sin styrke - Horsens 
tailler. Kampen om årets championat ventes i gærdespillet, Svanholm i kastningen. Hor
at rumme større spændingsmomenter end i de sens' homogenitet og stabilitet gør, at man 
seneste år. Ganske vist må Aa.B. atter engang giver midtjyderne de bedste chancer for at 
være klar favorit til mesterskabet - ingen ende som runners-up, men til gengæld må 
tvivl om den ting -, men i fjor fik man gen- Svanholm på en god dag have de største rnu
tagne vidnesbyrd om, at den længe savnede ligheder for at gøre en ende på Aa.B.s ene
udjævning af styrkeforholdet i 1. division var stående sejrsrække. Under alle forhold skal 
på trapperne. Tendensen var klar og velkom- Henrik Mortensen & Co. ikke føle sig alt for 
men. Imidlertid befinder de tre store aalbor- sejrssikre ved sæsonpremieren på Baunehøj
gei1sere Hardy Sørensen, Henrik Mortensen banen. I modsætning til Svanholm er Aa.B. jo 
og Carsten Morild sig i deres cricketmæssige ikke kendt som en »hurtig starter«, topfor
zenith, og deres uomtvistelige kvaliteter vil men indfinder sig først senere, og dertil kom-
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mer, at mestrenes gærdeside i såvel 1964 som 
i fjor tydeligt var på hælene over for Svan
holms farlige og uberegnelige angreb. Svan
holms achilleshæl er gærdespillet, som vel er 
evnerigt, men som savner autoritet, selvtillid 
og stabilitet i så udtalt grad, at man ikke tør 
give holdet en chance for at ende helt i top. 

Heller ikke Chang og B. 1909 skal overses, 
når talen er om topplaceringerne. Trods en 
sikker tredieplads skuffede 09'erne ikke så 
lidt i fjor. Talenterne havde ikke den ventede 
udvikling, og veteranerne - med Mogens 
Christensen som en hæderlig undtagelse -
levede sto,rt set ikke op til renommeet. Over
raskende nederlag og såre beskedne sejre ba
seret på en god portion held giver jo ikke de 
bedste løfter. Men vi tror, at B. 1909 havde en 
off-sæson i fjor, og at holdet vil tage en ekla
tant revanche i 1966. Om man så kan hamle 
op med de tre tidligere nævnte mandskaber, 
er straks et åbent spørgsmål. Lidt svagere i 
billedet, men ikke ganske uden muligheder, 
står Chang, som i fjor faldt på det uvarierede 
angreb, hvor Klaus Buus stod stærkt, men 
ene. Det er en forudsætning for yderligere 
fremgang for nordjyderne, at Johan Luther 
indfrier de kastemæssige løfter, han forlængst 
har givet, således at han kan blive Klaus Buus 
en værdig partner, og at de unge gærdespillere 
ikke ganske lader sig overvælde af stærkere 
opposition. 

Trange tider for Silkeborg 

I bunden kan Silkeborg efter tabet af an
føreren Gunnar Rasmussen imødese trange 

Tabel A 

tider, og midtjydernes chance for at forblive 
i det fine selskab er ikke iøjnespringende. Nok 
har man i Azhar Ali en all-round-spiller af 
dansk eliteklasse, men holdkammeraterne har 
næppe de nødvendige spillemæssige kvalifika
tioner til at begå sig i 1. division. Ikke mindst 
vil det brænde alvorligt på i kastningen. I de 
nedre regioner vil formentlig også de to tid
ligere så frygtede championhold, A.B. og Hjør
ring, slutte. Hos disse to giganter er det som 
hos Silkeborg kastningen, der er det svage 
punkt, men sålænge Thomas Provis og Hart
mann Petersen med ildhu går ind for de fore
liggende opgaver, må nedrykningsspøgelset 
kunne holdes fra døren. 

Tallenes tale 

Om udfaldet af den kommende sæsons kampe kan 
der kun gisnes, men styrkeforhold og de respektive 
holds habilitet i fjor turde være i frisk erindring. 
Yderligere kan man i tabel A, som viser 1. divisions
holdenes gennemsnitsinnings på de aktuelle cricket
arenaer, få et fingerpeg om, hvor og af hvilke mand
skaber man kan forvente de store respektive små in
nings. Tabellen er baseret på resultaterne af de nu
værende 1. divisionsholds hidtidige indbyrdes kampe 
i vor fineste række og må naturligvis tages med de 
nødvendige forbehold - selv om 92.640 points for 
6897 gærdefald (134 runs pr. innings) giver et solidt 
fundament. Dog må man være særlig varsom med at 
drage forhastede slutninger af de gennemsnit, der re
fererer til kampe, hvori Silkeborg og Svanholm har 
taget del. Disse tal er i sagens natur bygget på for få 
iagttagelser, ofte på en enkelt innings, hvori kun få, 
men gode, batsmen har været i funktion. Derfor vil 
det være en tilsnigelse at tale om en gennemsnitsin
nings med 10 fald. 

Gennemsnitsinnings for klubber og baner i 1. division 

( Baseret på indbyrdes kampe i 1. division 1954/65) 

Klub 

A.B . ........................... . 
B. 1909 ...................... .. 
Chang ........................ . 
Hjørring .................... . 
Horsens .................... .. 
Nyk. M . . ................... .. 
Silkeborg . ................ .. 
Skanderborg .............. .. 
Soranerne ............... ... . 
Svanholm ................. .. 
Aa. B . ........................ . 

Banernes gnst.-innings 
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133 
108 
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86 
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142 
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162 302 
126 111 
159 119 
133 219 
108 137 
109 153 

93 81 
121 95 
107 195 
176 176 

128 131 
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118 110 89 185 
86 142 100 122 

121 162 95 367 
151 131 183 470 
151 146 189 683 
109 156 128 

92 82 106 
118 113 120 

44 121 98 
149 216 124 
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170 98 
137 140 

93 155 
205 219 
139 142 
238 135 

98 198 
107 150 
142 146 
123 150 
111 210 

125 151 
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163 109 
331 101 
139 65 
123 138 
313 102 

116 
109 95 

78 72 
394 99 
125 62 
155 194 

146 137 

Klubbernes 
gnst.-innings 

lait 

144 
120 
116 
161 
145 
130 
140 
100 
134 
120 
171 

134 

I
På 

u<leb. 

131 
116 
114 
171 
145 
131 
117 

94 
122 
113 
150 

Bortset herfra skulle tallene i tabel A være en rela
tiv pålidelig indicator for klubbernes ydeevne på de 
forskellige baner. A.B.s indsats på Changs bane (302 
pr. innings) markerer den absolutte topnotering, når 
man ser bort fra resultaterne på Silkeborgs og Svan
holms baner, men Nyk. M.s 238 i Skanderborg er jo 
også al ære værd og egentlig ikke overraskende, når 
man erindrer sig gærdespillernes dominans i kampene 
imellem disse to hold. Minimum er Changs gennem-

snitsinnings på 65 hos arvefjenderne Aa. B. - det bed
ste vidnesbyrd om Changs kolossale Aa.B.-kompleks. 
Aa.B. har i øvrigt i samtlige kampe under eet præste
ret den største gennemsnitsinnings med 171, tæt fulgt 

· af Hjørring med 161, mens Skanderborg ligger svagest
med 100 pr. innings. Bemærkelsesværdigt er det så
dårligt, Aa. B. har gjort sig på A. B.s gamle bane i
Nørre Alle og i Skanderborg med henholdsvis 106 og
111 pr. innings.

•
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Hovedreglen har været, at klubberne har scoret flit

tigere hjemme end ude. Kun Hjørring har en bedre 
udebanestatus (171 pr. innings ude imod kun 151 
hjemme). Blandt banerne må Silkeborg, Gentofte, 
Baunehøj og Horsens betegnes som de for gærdespil 
bedst disponerede (144-151 pr. innings), mens ka
sterne har haft de største successer i Nyk. M. og Skan-
derborg (123-125 pr. innings). 

' 

Bredde og ensartethed 

I tabel B belyses bredden og ensartetheden på hol
dene i 1. division på baggrund af indsatsen i 1965. 
Indicatoren er her de tre flittigstscorende gærdespil
Jeres og de to mest succesrige kasteres procentvise an
del i holdets samlede scoring respektive modstander
nes gærdefald. En stor procentandel viser stærk uens

artethed på gærdesiden eller i angrebet - en en
kelt eller et par stjernespilleres totale dominans -
eller svigtende bredde - udprægede haler på gærde
siden respektive mangel på kvalificerede afløsnings
kastere. Omvendt behøver en lav procentdel ikke at 
pege på god og kvalificeret bredde, men den viser stor 
homogenitet - en homogenitet, der for hold i den fine 
række nødvendigvis må dække over en vis kvalitet. 
Såvel i gærde som kastemæssigt henseende har me
sterholdet Aa. B. det højeste procenttal, og dette under
streger den kendsgerning, at man har lukreret stort 
af de tre topspilleres talent, og at der hverken i gær
despil eller i kastning har været nogen påfaldende 
bredde. I retfærdighedens interesse må det dog note
res, at Aa.B. ikke i samtlige innings har gjort brug 
af al.le gærdespillere. Det mest ensartede gærdehold 
har A.B. og den videste kasteside er Soranernes med 
mange brugbare bowlere - de fleste dog uden den 
store klasse. 

Tabel B 
Bredde og ensartethed 

Aa.B. 
Horsens ................. . 
B. 1909 . ................. . 
Chang .................... . 
Svanholm . .............. . 
Soranerne . .............. . 
Hjørring ................. . 
Skanderborg ........... . 
A.B . ....................... . 
Silkeborg . .............. . 
Nyk.M . .................. . 

2. division:

Tre bedste 
gærdespilleres 
andel i total 
1965 

% 

61 
51 
49 
44 
47 
48 
47 
55 
42 
47 
46 

To bedste 
kasteres andel 
i erobrede 
gærder 1965 

% 

91 
74 
47 
69 
67 
43 
71 
69 
65 
59 
72 

Hård oprykningskamp mellem Arhus
og K.B. i vente 

I 2. division synes jubilerende Århus og 
K.B. at ligge en klasse over konkurrenterne. 
Der kan ventes en knaldhård rivaliseren mel
lem de to hold om adgangsbilletten til 1. divi
sion, og det er lidt af en følelsessag, hvem 
man holder som favorit. Århus har i jubelåret 
fået retableret sin tidligere gærdestyrke ved 
tilgang af Gunnar Rasmussen fra Silkeborg 
og løfte om emne-back af Børge Lorentsen, og 
i gærdespillet kan man mageligt måle sig med 
de fleste 1. divisionsmandskaber. Alligevel 
vil K.B. være nærmest oprykningen, såfremt 

holdet også til udekampene kan møde i stær
keste opstilling. Men en betingelse for avance
ment vil det være, at såvel Bjarne Lund Peter
sen som Erling Krogh Andersen stiller sig til 
disposition i alle kampe. Intet af de øvrige 
mandskaber har åbenlyse chancer for at gøre 
K.B. og Århus rangen stridig. Det skulle da 
lige være nyoprykkede Sorø, som før har slået 
bunden ud af alle forudsigelser. Med Gerhard 
Hiickelkamp og Ove Christiansen tilbage i fol
den og en række unge ambitiøse spillere i fuld 
udvikling skal der måske ikke alt for meget 
held til at skabe en overraskelse. 

Mere kompliceret bliver kampen om at und
gå nedrykning, idet ikke færre end seks hold 
må erkende sig i farezonen. Kun de tre oven
nævnte og Slagelse kan melde hus forbi. Køge 
var uventet svag i fjor, men der er mere i hol
det end som så. Derimod forekommer udvik
lingsmulighederne hos B. 1913 ikke impone
rende, men måske klarer Clasen og Offersen 
ærterne endnu engang. Meget stærkere end 
B.1913 og Køge er Holstebro, Fredericia, Frem
og Kerteminde dog ikke. Held og uheld vil
komme til at spille en stor rolle i dette ned
rykningsrace, men objektivt set er B. 1913 vel
favorit til den lidet attråede degradering.

3. divisionerne:

Sikrer Grenå sig omsider en plads
i 2. division? 

Standarden i de to kredse i 3. division sy
nes afgjort vigende. Til gengæld er jævnbyr
digheden stor. Stærkest forekommer vestkred
sen at være, og interessen knytter sig til, om 
det endelig skal lykkes for Grenå at vinde op
rykning. Spillerne fra Djursland var Qplagte 
favoritter i fjor, men blev i den sidste ende 
snydt af Aa.B.s reservehold, der da også i 
denne sæson bliver Johs. Knakkergård & Co.s 
hårdeste konkurrenter, om da ikke genop
standne Esbjerg har fået så megen samling på 
styrkerne, at man kan gøre sig gældende på 
ny. Øst for Store Bælt kommer kampen om 
førstepladsen til at stå imellem Nyk. F., der 
dog i de senere år er blevet svært åreladet, og 
det foryngede Ringsted-hold. Ballerup gjorde 
det overraskende godt i fjor, men mere end 
en spinkel outsiderchance tør vi ikke tillægge 
holdet. 

Mellem- og ungdomsrækkerne: 

- er svære at bedømme på forhånd, men
vi vender tilbage hertil, når vi har fået set hol-
dene i funktion. oth. 

Støt forbundet 

ved at indmelde passive medlemmer 
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Der er kommet nyt liv i vore 

hjemlige klubber 
Overalt inden for sportens verden ses en ny 
sæson vel imøde med optimisme - ellers 
kunne man ligeså godt nedlægge fanerne med 
det samme. Men optimisme er som bekendt 
ikke nok, man skal også have noget at have 
den i, og nægtes kan det ikke, at optimismen 
flere steder inden for vor idræt har måttet be
tegnes som blåøjethed i de sidste par år. 

Ingen sportsgren kan leve uden fornyelse, 
og det er der skam heller ikke nogen cricket
klub, der har villet nægte. Indstillingen har 
imidlertid ikke så få steder været, at kom ung
dommen ikke af sig selv, så var der ikke noget 
at gøre ved det. Men fornyelsen kommer nu 
engang ikke dumpende ned i skødet til en, 
især ikke til noget så fremmedartet, som 
cricket jo er for udenforstående. 

Men vendepunktet er kommet. Vi har fore
tage en rundspørge til vore divisionsklubber 
om den kommende sæson, og næsten overalt 
var omkvædet: Der er ungdom på vej. 

Denne sætning kunne jo ikke undre, hvis 
den var kommet fra en af de klubber - og 
det er jo heldigvis størsteparten-, som tradi
tionelt har gjort et arbejde for den nye gene
ration. Men den kom især fra de klubber, som 
- med rene ord for pengene - har kørt på
pumperne.

Et sted lød det: Ungdommen har givet os 
nyt perspektiv - lad disse ord sive ind de 3-4 
steder, hvor man endnu kører uden ærlig vilje 
til at bidrage til udbredelsen af cricket. 

Også andetsteds er de moderne tider trængt 
ind. Vinteren bruges ikke længere som den 
evige hvile. Konditions- og indendørstræning 
har stået på programmet mange steder. Man 
mærker ærgerrigheden - viljen til at blive 
bedre - og uden disse egenskaber, når man 
ingen vegne. 

Og så til vor rundspørge. I parentes ud for 
hver klub er sidste års placering angivet, og 
hvis ingen division er nævnt, var holdet i sam
me række sidste år. 

FØRSTE DIVISION 

Horsens (nr. 2) 

- Vi vil da godt slås med ÅB'erne om det me
sterskab i år, siger Poul Erik Høj, og dertil
føjer han en undskyldning om, at det måske
lyder lidt selvsikkert.

Men det behøver han sandelig ikke, Horsens 
ser virkelig frygtindgydende ud i år. Med en 
sandsynlig tilgang af Per W alkusch - Frede
ricias ungdomsspiller, som har vartet op med 
de smukkeste kasteanalyser i mands minde -

Anders Mose 

og med en fuldt restitueret Anders Mose til
bage i kasteangrebet, bliver fjordbyen ikke rar 
at bide skeer med. 

At Jørn Høj, trods lidt mumlen om at holde 
op, selvfølgelig ikke har kunnet holde sig væk, 
når græsset grønnes og fuglene fløjter, føjer 
vi kun til for en ordens skyld. Hvis man så 
kan få overtalt Svend Eliassen til også at træ
ne holdet, må det da blive en succes. 

Soranerne (nr. 6) 

Det lyder ikke alt for optimistisk ude fra 
det dejlige Gentofte Stadion. Det begynder at 
hævne sig, at man stadig nægter at åbne klub
ben, om ikke andet så for at lave ungdoms
hold. Tilgangen fra Sorø Akademi er stoppet, 
og den eneste fornyelse er en udlænding i ny 
og næ. 

Til gengæld har disse udlændinge været 
glimrende. Åbningsgærdet Frank Pearson og 
Alan Bloom haves ikke bedre i dette land, og 
til sommer kommer den aggressive Shri Desh
pande tilbage. Men det kniber med kastnin
gen, og bedre er det ikke blevet af, at Peer 
Nørgård alligevel ikke kommer tilbage fra 
England. Desuden er de udmærkede unge all
rounders Jens Jensen og Niels Ove Jensen ble
vet officerer, og de bliver nok udstationerede. 

Men får man den rutinerede garde i form, 
har man stadig en af de bedste gærdesider i 
landet. Vi rykker ikke ned, siger Sidney Nør
gård; vi ender midt i rækken, mener Jørgen 
Hansen - og det må han vide bedst, for han 
bliver hovedkaster. 

AB (nr. 9). 

Akademikerne indleder en ny og forhåbent
lig glorværdig æra i det nye anlæg ude i Bag
sværd. 

Thomas Provis meldes så oplagt som nogen 
sinde, og han er jo en væsentlig faktor. 

- Vi har fået tilgang fra Bent Nagstrup fra
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Erling Froulund 

Holstebro, røber Erling Froulund, og af pro
pagandamæssige grunde er vi jo tvunget til at 
klare os godt. .Men det vigtigste i år for os bli
ver igen at få gang i vor ungdomsafdeling, og 
flere af vore »gamle stjerner« har lovet at 
hjælpe med i dette pionerarbejde. 

For øvrigt synes jeg, at vort hold er en god 
blanding af ungdom og rutine, og vi ser med 
fortrøstning på den kommende sæson. 

Skanderborg (nr. 7) 

- Vi opnår den bedste placering nogen
sinde, hævder Evald .Møller, og de initiativrige 
midtjyder har sandelig også gjort noget for 
det. Der er indendørstrænet hele vinteren un
der ledelse af Kjeld Lyngsøe, og der er blevet 
bygget nye båse, som straks, da foråret meldte 
sig, blev taget i brug. 

Vi har kæmpet mod denne tendens til at 
spille mindre og mindre, fortsætter Evald .Møl
ler, men det har jo nærmest været forgæves. 
Nu har man lavet en pokalturnering, hvor 
hvert hold kun får 30 overe ved gærdet, det 
gider vi ganske simpelt ikke være med til. 

Vi har i stedet for arrangeret trænings- og 
privatkampe mod hold, der vil spille i så lang 
tid, som man gjorde det før i tiden. 

Henry Rasmussen spiller nok heller ikke i 
år, men jeg mener at vor kasteside med Jør
gen Steen Larsen i spidsen kan opveje de 
mangler, som vor gærdeside har haft de sidste 
par år. 

Chang (nr. 4) 

I modsætning til så mange andre klubber 
overvurderer man ikke chancerne i Chang. 

- Jeg ser, at vi i følge turneringsprogram
met er udpeget til at spille finalen om det dan
ske mesterskab mod Aa.B. på den sidste spil
ledag, fortæller Klaus Buus, men mon ikke 
turneringslederen har overvurderet os. Vi 
slutter sikkert ligesom sidste år. 

Vi har lidt svært ved at træne effektivt, 
fordi Steffen Larsen og Tom Ivar Poulsen 
begge læser i Århus, men begge vil dog spille. 
for os . .Mere tvivlsomt er det med vor keeper 
Jens Christensen, der er journalist i Silke
borg. Han tæller stadig på knapperne, om han 
vil spille for os eller i Silkeborg. 

Silkeborg (nr. 10) 

Det er et hårdt slag for Silkeborg at måtte 
stille op uden anføreren Gunnar Rasmussen, 
der var holdets bedste gærdespiller. Ham får 
Århus nu glæde af. 

- .Men vi har ikke tabt modet, hævder
Willy Petersen. Den chanc�, som vi fik ved, at 
1. division blev udvidet, må ikke misbruges,
og vi er blevet styrket ved, at den lovende
Kerteminde-spiller Anders Kold har indmeldt
sig hos os. Vi har konditionstrænet hele vin
teren - en løbetur på en halv snes kilometer
har været normen en gang om ugen - og med
et meget aktivt undgdomsudvalg er vort valg
sprog blevet: Hvad udad tabes, skal indad vin
des.

Gunnar Rasmussen 

Af ældre spillere har vi kun Carl .Mikkelsen 
tilbage, men selv om vi så skal ligge og kæmpe 
for at undgå nedrykning, skal vi nok holde 
fanen højt. 

B. 1909 (nr. 3)

- Status quo over hele linien, siger Poul
Riis, der ikke er meget for at komme med en 
chancevurdering. Samme spillere og forhå
bentlig samme slutposition er B. 1909-sekre
tærens ord om den kommende sæson. 

Nykøbing Mors (nr. 1 i 2. division) 

Jydernes ophold i 2. division blev kun på et 
år, og den uhyre overlegne 1. plads i sidste sæ
son beviste, at nedrykningen var lidt af en 
fejltagelse. 

-Nykøbing er vel nok den klub i landet
med de fleste spillere - 125 aktive er absolut 
ikke for højt et tal, hævder Jørgen Sørensen. 
Vore spillere har indendørstrænet hele vinte
ren, og så snart frosten gik af jorden, flyttede 
vi udendørs. Vi regner med at vore 2 meget 
lovende spillere Tommy og Henning Jensen 
debuterer - de var begge hovedansvarlige for 
det juniordanmarksmester, som vi vandt sid
ste år. Dårligere end nummer 5 bliver vi ikke, 
og skulle vi ende som nr. 2, vil det ikke over
raske mig. Vort materiale er til det. 
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Suanholm (nr. 5) 

- Det år, vi røg op i 1. division, udråbte
Thomas Provis os i »Aktuelt« til Aa.B.s far
ligste konkurrent, mindes Svanholms anfører 
Jørgen J ønsson. 

- Det troede vi nu aldrig på selv, og det
bliver sikkert heller ikke tilfældet i år. Kan 
vi rykke en tak eller to op ad ranglisten i for
hold til sidste år, er vi tilfredse. 

Vi har samme spillere som sidste år, dog ser 
det ud til, at Bent Henriksen har fået lysten 
tilbage, og er det tilfældet, får han jo nok sin 
førsteoptræden i 1. division. Henrik Lam, der 
var med ungdomslandsholdet i England sidste 
år, er rejst til Kalundborg, men vil alligevel 
spille for os. 

Hjørring (nr. 8) 

- Vi skal »dæleme« nok bevise, at vi ikke
er tabt bag en vogn her oppe i Nordjylland, 
kommer det med en sådan overbevisning, at 
telefontråden nærmest gløder, fra Aksel Mor
ild. 

- Det bliver med garanti bedre end sidste
år, fortsætter han. Vi venter os meget af vor 
unge fastbowler Flemming Jensen, og foruden 
ham har vi hele vort mandskab fra sidste år 
parat, med undtagelse af min søn Jens Peter, 
der har fået arbejde i Aalborg og vil spille for 
Aa.B. Hartmann Petersen har gennemgået en 
knæoperation, men bliver sikkert klar. Vi star
tede træningen allerede i påsken for at være 
så godt rustet som muligt, blandt andet har vi 
jo en Englandstur, hvor vi skal besøge vore 
gamle venner »Erratics«, på programmet. 

Aa.B. (nr. 1) 

Til sidst - for en afvekslings skyld - ta
ger vi de sidste 5 års mestre Aa.B. 

- Og vi vil slås for det sjette mesterskab i
træk, fastslår Flemming Sørensen. Og det må 
vel være sandsynligt, at vi kan vinde det, lige
som vi vel også er favoritter i pokalturnerin
gen. 

Man skal ikke udelukke, at der dukker nye 
ansigter op på holdet. Der er ungdom, der 
trænger sig stærkt på. Et come-back skal dog 
heller ikke overraske, Flemming Nielsen er 
ved at få lysten igen. 

Vore tre musketerer Hardy Sørensen, Hen
rik Mortensen og Carsten Morild er alle med, 
men Henrik Mortensen kan få visse vanskelig
heder med at træne, da han ligger som kornet 
i Sønderborg. Men hans naturtalent og hans 
rutine er så stor, at jeg ikke tror det får nogen 
betydning. Han brækkede en finger under en 
håndboldkamp i vinter, men han bliver i or
den til turneringsstarten. 

At vore mange mesterskaber ikke har sløvet 
os, viser den kendsgerning, at vi ved påsketid 
gik igang med konditionstræningen. 

ANDEN DIVISION 

Århus (nr. 4) 

Hvis ikke Århus omsider bliver »Smilets 
by« i år, skal det i hvert fald ikke skyldes 
byens c1icketers. Det er den tidligere lands
holdskaptajn Jørgen Morild helt sikker på. 

Børge Lore11/:e11 

- Alt tegner lyst og venligt, jubler han. Vi
har fået tilgang af Gunnar Rasmussen fra Sil
keborg, og han bliver den helt store gevinst 
for vor gærdeside. Vores unge er for alvor ved 
at komme, mens vi ældre glæder os til at tage 
endnu en tørn. Erik Madsen er med og Børge 
Lorentzen, den tidligere landsholdsspiller, kan 
efter et års pause ikke længere undvære spil
let. 

Det er helt sikkert at vi bliver nr. 1, nu må 
det være på tide, at Århus atter bliver 1. divi
sionsklub. 

Sorø (nr. 1 i 3. division øst) 

- Vi vinder skam rækken, siger Gerhard
Hiickelkamp, det kan selvfølgelig lyde lidt vel 
optimistisk, men jeg synes vi har et godt hold. 
Jeg indrømmer, det har ligge lidt tungt i et 
par år, men nu kommer vi igen. Sorø skal igen 
gøres til Sjællands cricketmidtpunkt. Vi har 
fået Preben Hansen tilbage fra KB, hvortil 
han har været udlånt et par år, og Ove Chri
stiansens come back sidste år var ikke en et
års optræden. Han går ind for det igen i år, 
og mine 2 sønner Ib og Ole er også opsatte på 
at gøre en indsats. 

- Hvad med dig selv?
- Ja, det kribler i de gamle lemmer. Jeg

har vældig lyst, så man kan jo aldrig vide. 
- Århus tror også, at de vinder rækken?
- Nå, gør de det. Det vil altså sige, at tur-

neringen bliver afgjort på den første spilledag, 
hvor vi har jyderne på hjemmebane. 

K.B. (nr. 2) 

- Vi har fået en ungdomsafdeling, og det er
ligesom, der er kommet lidt mere perspektiv 
over det hele, fortæller Traugott Elberth, der 
har overtaget cricketroret i K.B. 
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- Jeg mener, vi har lov til at håbe på en
topplacering. Bjarne Lund skulle ikke få så 
mange problemer med at skaffe sig fri, mens 
Erling Krogh stadig ikke rigtig ved, hvad han 
vil. Vi må se bort fra P. V. Jensen, som har 
været ude for et trafikuheld, men til gengæld 
har vi fået en englænder, Philip W athmore, 
som efter eget sigende skulle have spillet 
countrycricket. I hvert fald er han en frem
ragende keeper, og det er lige, hvad vi mang
ler efter P. V.s triste uheld. 

Slagelse (nr. 3) 

- Mere end en plads i midten af divisionen
tør vi ikke håbe på, siger Erik Møller, der 
hører til dansk crickets travle mænd. Ud over 
at sidde i bestyrelsen for forbundet, hvor han 
har ansvaret for dommerne østpå, og at være 
medlem af udtagelseskomiteen, har han nu 
efter en lang pause igen overtaget formands
posten i sin egen klub. 

- Vi kører på den samme garde som sidste
år, dog var Bent Helt næsten ikke med sidste 
sæson - han går ind for det med fuld musik 
i år, slutter Erik Møller. 

[{øge (nr. 8) 

Det må da blive en festsæson i Køge i år. 
Klubbens »grand old man«, Lehrmann Mad
sen, fylder 70, og han fortjener al den hyldest, 
som tænkes kan. 

Som formand for Køge lige så længe, som 
vi kan mindes, og som bestyrelsesmedlem i 
Dansk Cricket Forbund indtil for 2 år siden, 
har han gjort sig til en af de mest fortjenst
fulde mænd inden for vor idræt. 

Han leder nu en klub med en blomstrende 
ungdomsafdeling og et ganske ungt og for 
størstedelen urutineret seniorhold. 

Men talent er der nok af, og derfor er der 
ikke noget at sige til, at Jørgen B. Nielsen, 
holdets unge slow-bowler, regner med en for
bedret placering. - Desværre, fortæller han, 
har vi vor hovedkaster Ebbe Hansen som sol
dat i Fredericia, så det kommer nok til at 
knibe med ham. 

Lehrmann Madsen 

B. 1913 (nr. 9)

Holstebros brug af den for unge Ole Johan
sen reddede fynboerne for en sidsteplads sid
ste år. - Og vi kommer nok også til at slås 
for at undgå sidstepladsen i år, sukker Ib 
Hansen, men mon dog ikke vi skulle undgå 
den. Leo Clasen og Preben Mouritzen tørner 
ud igen, og selv om Poul Offersen hvert år 
siger, at nu er det slut, så kommer han nok 
alligevel. 

Men det har givet os nyt mod, at vi har to 
prægtige unge mennesker, Jørgen Machon og 
Finn Rask, som med en jernenergi har sat 
gang i vor ungdomsafdeling igen. 

Det så sort ud en overgang, men takket 
være dem, føler jeg mig overbevist om et nyt 
cricketforår for 1913. 

Frem (nr. 5) 

- Ja, det bliver jo et noget solbrændt hold
efterhånden, smiler Frems Svend Jensen. Ud
over de to vestindere Carlos Fabian og Jerry 
Hosten, som spillede for os sidste år, er der 
kommet to nye fra samme verdensdel, hvoraf 
i hvert fald den ene skulle være god. Og for 
at blive i det sydlige, så har vi jo Erik Jørgen
sen, tidligere Nakskov, og Henning Nielsen, 
tidligere Nyk. F. Skønt de begge bor på »syd
havsøerne«, foretrækker de at spille hos os. 
Til gengæld er Erik Svensson, som har været 
os en god mand i flere sæsoner, rejst tilbage 
til Nykøbing Falster, hvorfra han i sin tid 
kom. Materialet er så godt, at vi slutter i den 
bedste trediedel af rækken. 

Fredericia (nr. 6) 

Der er liv i landssoldaternes by. For ikke så 
mange år siden så det sort ud, men klubben 
gjorde det eneste rigtige - kastede sig med 
iderigdom over ungdommen, skabte en kæm
peinteresse og havde sidste år et af landets 
mest talentfulde juniorhold. 

- Det er disse unge mennesker, hvoraf især
må nævnes Kurt Østergård og Finn Kirkebye, 
som vi nu vil spille ind på holdet, fortæller 
Hardy Borg. Vi har gjort skotten Ian Fernie 
(75 points mod Aa.B. i pokalkampen) til an
fører, og han, sammen med stoute Peter 
Østergård, danner rutinen på holdet, som vi 
her i det første år bare skal holde sig fri af 
bunden - så er vi tilfredse. 

Det er sikkert sidste år på vor gamle bane, 
til næste år sættes »Madsbyeng-projektet« i 
gang, og vi kan regne med en cricketbane helt 
for os selv. 

[{erteminde (nr. 7) 

Fra Amandas by kan vi melde om et sensa
tionelt come-back. Spilleren med det bedste 
kasteresultat i D.C.F.s historie - 10 for 9 
imod Kolding i 1957 - manden, der 48 gange 
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har været Kertemindes bedste kaster og 21 
gange Kertemindes bedste gærdespiller, ven
der tilbage. Det er selvfølgelig den game stjer
ne Svend Åge Hansen, vi taler om; om ordet 
»gammel« er det rette i denne forbindelse, kan
nu nok diskuteres for Svend Åge Hansen er
ikke mere end i begyndelsen af 30'erne og må
have mangt et godt cricketår i sig endnu. Med
ham i spidsen for kastesiden bliver det ikke
fynsk mildhed, modstanderne skal vente sig.

Kerteminde har i øvrigt skiftet formand, 
Hermann Madsen har afløst Jørn Juhl-Thom
sen, som kan se tilbage på sin 4-års regerings
periode med stor tilfredshed. Han efterlader 
en blomstrende ungdomsafdeling, og det er jo 
ikke toner, man tidligere har hørt alt for me
get til fra de sympatiske fynboer. 

- En byfest har skaffet os økonomisk
ovenpå, fortæller Hermann Madsen, og vi ser 
fremtiden imøde med stor optimisme, især da 
kommunen har skænket os nye båse. Vi har 
tiden for os, så selv om vi skulle slutte lige
som sidste år, tager vi det med fatning. 

Holstebro (nr. 10) 

Jyderne måtte jo sidste år lide den bitre 
skæbne at blive degraderet til sidstepladsen, 
skønt holdet, da turneringen sluttede, var endt 
som nr. 7. Men forbundet var tvunget til at 
tage Køges protest mod Holstebros benyttelse 
af den 14-årige Ole Johansen til følge, således 
at midtjyderne blev fradømt samtlige points. 
Mon ikke alle følte sympati med Holstebro, og 
derfor var det sikkert overalt velset, at hol
det alligevel forblev i divisionen på grund af 
1. divisions udvidelse.

- Vi stiller med nogenlunde samme mand
skab som sidste år, fortæller Johs. Worm, dog 
har vi fået Mogens Bertelsen tilbage. 

Vi venter at blive placeret midt i rækken, 
og vi må da også nævne, at Ole Johansen nu 
er blevet 15 år, og ham regner vi med at få • 
megen glæde af. 

POKALTURNERI!.'\GEN 1966 

8. maj:

19. maj:

Kamp 1: l\æstved-Slagelse 
» 2: Sorø-Ringsted
» 3: A.B.-Ballerup
» 4: Nykøbing F.-Svanholm

» 5: Vinder 4-Vinder 2 
» 6: Glostrup-Køge 
» 7: Vinder 1-Soraner 
» 8: Vinder 3-Frcm 
» 9: B. 1913-B. 1909 
» 10: Fredericia-Kolding 
» 11: Holstebro-Hjørring 
» 12: Aa.B.-Aarhus 

9., 10., 16. eller 17. juli: Kvartfinaler 

3. og 4. september: Semifinaler og finaler. 

Nis. 

FORBUNDS- OG 

INTERNATIONALE KAMPE 1966 

28-5: Holstebro-Stockholm C.C.

29-5: X.L. Club-Stockholm C.C.
i Hjørring 

30-5: Hjørring-Stockholm C.C.

13/25-6: England/Skotlandsrej se•) 

2-7: D.C.F. XI-Wilfred Isaacs 
XI, Sydafrika, på Gentofte 
Stadion•) 

3-7: D.C.F. XI-Wilfred Isaacs
XI, Sydafrika, på Aa.B.'s 
bane*) 

8-7: XL Club-XL Club, Eng
land, i Skanderborg 

9-7: XL Club-XL Club, Eng
land, i Odense 

9/10-7: K.B.-The Plungers C.C., 
England 

10-7: Ry høj XI-XL Club, Eng
land, på Gentofte Stadion 

12/13-7: Svanholm-The Plungers 
C.C., England

16/17-7: Aarhus-The Plungcrs C.C., 
England 

23/24-7: Skanderborg-»De Lepe
laars«, Holland 

26-7: XL Club-»De Lepelaars«,
Holland, i Aarhus 

30/31-7: D.C.F. XI-BAOR i Oden
se*) 

30/31-7: Fredericia el. Nyk. M
»Rood & Wit«, Holland

31-7: A.B.-London New Zealand
C.C., i Bagsværd

2-8: XL. Club-»Rood & Wit«, 
Holland, i Aarhus 

2/3-8: B. 1909/B. 1913-London 
New Zealand C.C., i Odense 

4-8: Grenå-»Rood & ,vit«,
Holland 

4-8: XL Club-London New Zea
land C.C., i Silkeborg 

5-8: Silkeborg-London New
Zealand C.C. 

6/7-8: Aa.B.-London New Zea

land C.C. 

13-8: Sydjylland Ungdoms XI

Hampshire Colts, England, 
i Fredericia 

14-8: Kerteminde Ungdoms XI

Hampshire Colts, England 

15/16-8: Sjælland Ungdoms XI

Hampshire Colts, England, 
i Ringsted 

17/18-8: København Ungdoms XI

Hampshire Colts, England, 
på Bavnehøj 

20-8: Midtjylland Ungdoms XI

Hampshire Colts, England, 
i Aarhus 

21-8: Midtjylland Ungdoms XI

Hampshire Colts, England, 
i Skanderborg 

6/9-9: XL Club Hollandsrejse 

10/11-9: Danmarksmester-Resten*) 

*) Forbundsarrangement 
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Turneringsprog ram 1966 
1. division 12. juni Aarhus-Frem 28. aug. Ballerup-Ringsted

Holstebro-K.B. Glostrup-Roskilde 
15. maj Chang-A.B. Kerteminde-Slagelse Næstved-Nykøbing F. 

Hjørring-Horsens Sorø-Køge 
Soraner-Nykøbing M. 

19. juni Frem-Holstebro 3. division - vest
Svanholm-Aa.B. 
Silkeborg-Skanderborg B. 1913-Kerteminde

15. maj B. 1909-Herning
22. maj Aa.B.-Hj ørring 26. juni Slagelse-Sorø 

22. maj Esbjerg-B. 1909
Horsens-Skanderborg Fredericia-B. 1913 

Grenå-Hjørring 
Svanholm-Soraner K.B.-Aarhus

Herning-Horsens 
B. 1909-A.B. Køge-Holstebro 

Varde-Skanderborg 
Nykøbing M.-Chang 3. juli B. 1913-Slagelse

5. juni Horsens-Svanholm 10. juli Holstebro-Fredericia 30. maj B. 1909-Horsens

Hjørring-Silkeborg Frem-Kerteminde 5. juni Esbjerg-Grenå 

,, A.B.-Aa.B. 17. juli Slagelse-Frem Herning-Skanderborg 
Soraner-B. 1909 K.B.-Køge Nykøbing M.-Hjørring 
Skanderborg-Chang Sorø-Fredericia Varde-Horsens 

12. juni Chang-Silkeborg 24. juli Fredericia-Køge 12. juni Grenå-Aa.B. 
Svanholm-Skanderborg Holstebro-Aarhus Skanderborg-Nykøbing l\l. 

B. 1909-Hjørring Kerteminde-Sorø Hjørring-Herning 
Nykøbing l\'1.-Horsens Frem-K.B. 19. juni Aa.B.-B. 1909

26. juni Aa.B.-Soraner 31. juli Aarhus-Kerteminde Horsens-Grenå 
Chang-B. 1909 

7. aug. Slagelse-Fredericia 
Hykøbing M.-Varde 

Hjørring-Nykøbing M. Hjørring-Skanderborg 
Silkeborg-Svanholm Aarhus-Køge 

juni Herning-EsbjergKerteminde-Holestebro 26.
Skanderborg-A.B. 

Frem-Sorø B. 1909-Hjørring
10. juli Aa.B.-Skanderborg K.B.-B. 1913 Varde-Aa.B. 

Horsens-Silkeborg 
14. aug. K.B.-Fredericia 3. juli Esbjerg-Varde 

Soraner-Hjørring 
Svanholm-B. 1909 

B. 1913-Aarhus 10. juli B. 1909-Varde

Nykøbing .M.-A.B. 21. aug. Holstebro-Slagelse Skanderborg-Aa.B. 

Køge-Kerteminde Hjørring-Horsens 
17. juli Horsens-Aa.B. B. 1913-Frem 17. juli Aa.B.-Nykøbing M.

Silkeborg-Soraner Sorø-K.B. B. 1909-Skanderborg
Skanderborg-B. 1909 

28. aug. Slagelse-Aarhus 24. juli Aa.B.-Herning
24. juli A.B.-Horsens Fredericia-Frem Grenå-Varde 

Soraner-Chang Kerteminde-K.B. Horsens-Esbjerg 
B. 1909-NykøbingM. Køge-B. 1913 Nykøbing M.-B. 1909 
Silkeborg-Aa.B. Sorø-Holstebro 31. juli Aa.B.-Esbjerg

7. aug. Chang-Horsens Skanderborg-Grenå 

A.B.-Soraner 3. division - øst 7. aug. Esbjerg-Nykøbing M. 
B. 1909-Silkeborg 

22. maj Glostrup-Ballerup Grenå-Herning 
Skanderborg-Hjørring Horsens-Skanderborg 
Nykøbing M.-Svanholm

Nykøbing F.-Næstved 
Hjørring-Varde 

Roskilde-Ringsted 
14. aug. Aa.B.-B. 1909

5. juni Ballerup-Nykøbing F. 14. aug. Nykøbing M.-Horsens
Hjørring-A.B. Næstved-Roskilde 

Skanderborg-Esbjerg 
Soraner-Skanderborg Ringsted-Glostrup 21. aug. Grenå-B. 1909
Svanholm-Chang 

Glostrup-Næstved 
Herning-Nykøbing M. 

Silkeborg-Nykøbing M. 12. juni Hj ørring-Aa.B. 
Nykøbing F.-Ringsted 

21. aug. Horsens-Soraner Roskilde-Ballerup 28. aug. Esbjerg-Hjørring 
Chang-Hjørring 

19. juni Ballerup-Roskilde 
Horsens-Aa.B. 

A.B.-Svanholm Nykøbing M.-Grenå 
Nykøbing M.-Aa.B.

Næstved-Glostrup 
Varde-Herning 

Ringsted-Nykøbing F. 

28. aug. Aa.B.-Chang 3. juli Glostrup-Ringsted 
Mellemrække - øst Hjørring-Svanholm Nykøbing F.-Ballerup 

A.B.-Silkeborg Roskilde-Næstved 21. maj Ballerup-Frem!)
B. 1909-Horsens
Skanderborg-Nykøbing M. 17. juli Ballerup-Glostrup 22. maj Soraner-A.B.

Ringsted-Roskilde 
4. juni Svanholm-Ballerupl) 

24. juli Glostrup-Nykøbing F.
2. division Næstved-Ringsted 11. juni Ballerup-Soraner!) 

22. maj Fredericia-Kerteminde 31. juli Ballerup-Næstved 18. juni Svanholm-Soranerl) 

Holstebro-B. 1913 Roskilde-Nykøbing F. Ballerup-A.B.1) 

Køge-Slagelse 7. aug. Ringsted-Ballerup 25. juni Frem-A.B.1)

Sorø-Aarhus Roskilde-Glostrup 3. juli Frem-Svanholm 

5. juni Slagelse-KB. 14. aug. Nykøbing F.-Roskilde Soraner-Ballerup 

Aarhus-Fredericia Næstved-Ballerup 9. juli A.B.-Svanholml) 

Køge-Frem 21. aug. Nykøbing F.-Glostrup Frem-Soraner!) 

B. 1913-Sorø Ringsted-Næstved 16. juli A.B.-Ballerupl)
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17. juli Soraner-Svanholm

23. juli A.B.-Freml)

30. juli Svanholm-A.B.1). 
Soraner-Frem!) 

6. aug. Svanholm-Frem2) 
A.B.-Soraner2)

13. aug. Frem-Ballerup2) 

20. aug. Ballerup-Svanholm2) 

Mellemrælcke - midt 

19. maj Kerteminde-Fredericia 

21. maj Kerteminde-B. 19131) 

22. maj Kolding-Åbenrå

4. juni Kolding-Fredericia!) 

5. juni Kerteminde-Åbenrå 

12. juni Fredericia-Kerteminde
B. 1913-Åbenrå*)

18. juni B. 1913-Kertemindel)*)

19. juni Åbenrå--Fredericia

26. juni

2. juli

3. juli

9. juli 

Kerteminde-Kolding 

Fredericia-B. 19131) 

Åbenrå-Kolding 

Fredericia-Kolding!) 

24. juli Åbenrå-Kerteminde
B. 1913-Kolding*) 

7. aug. Kolding-Kerteminde 
B. 1913-Fredericia*) 

14. aug. Åbenrå-B. 1913

21. aug. Fredericia-Åbenrå
Kolding-B. 1913 

Mellemrække - nord 

22. maj Chang-Nykøbing M. 
Aarhus-Silkeborg 

19. juni Silkeborg-Chang

26. juni Nykøbing M.-Aarhus

10. juli Aarhus-Chang 
Silkeborg-Nykøbing M. 

17. juli Nykøbing M.-Chang

31. juli Chang-Aarhus 
Nykøbing M.-Silkeborg 

7. aug. Silkeborg--Aarhus 

14. aug. Chang-Silkeborg 
Aarhus-Nykøbing M. 

Juniorrækken kreds 41 

15. maj Ringsted-KB.
Glostrup-Slagelse 

19. maj Svanholm-Ringsted
Sorø-Køge 

28. maj Sorø-Svanholml)

4. juni Sorø-K.B.1) 

11. juni Svanholm-Glostrupl)
Køge-K.B.1) 
Slagelse-Sorøl) 

19. juni Svanholm-Køge
K.B.-Slagelse
Glostrup-Sorø

· 25. juni K.B.-Svanholml)

26. juni Ringsted-Glostrup

3. juli

10. juli

17. juli

6. aug. 

13. aug.

Køge-Slagelse 

Slagelse-Ringsted 

Køge-Ringsted 

Glostrup-Køge2) 

K.B.-Glostrup2)

CRICKET 

14. aug. Ringsted-Sorø
Slagelse-Svanholm 

Juniorrækken kreds 42 

19. maj

28. maj

Horsens-B. 1909 

B. 1913-B. 19091)

4. juni Kerteminde-B. 19131) 
B. 1909-Horsensl)

11. juni B. 1909-Kertemindel)
Horsens-B. 19131) 

25. juni Kerteminde-B. 19091) 
B. 1913-Horsensl) 

3. juli Horsens-Kerteminde 

31. juli Kerteminde-Horsens

6. aug. B. 1913-Kerteminde2) 

13. aug. B. 1909-B. 19132)

Juniorrækken kreds 43 

15. maj Grenå-Aarhus 

19. maj Skanderborg-Grenå 

29. maj Silkeborg-Grenå 

4. juni Skanderborg-Silkeborg!) 

12. juni Silkeborg-Aarhus 

26. juni Grenå-Silkeborg 
Aarhus-Skanderborg 

3. juli Silkeborg-Skanderborg 
Aarhus-Grenå 

24. juli Aarhus-Silkeborg 

6. aug. Skanderborg-Aarhus2) 

14. aug. Grenå-Skanderborg 

Juniorrækken kreds 44 

29. maj Aa.B.-Nykøbing M.

4. juni Chang-Aa.B.1) 

5. juni Nykøbing M.-Hjørring 

11. juni Hjørring-Aa.B.1)

12. juni Nykøbing M.-Chang 

18. juni Aa.B.-Changl) 

25. juni Hj ørring-Changl)

17. juli Hjørring-Nykøbing M.

24. juli Chang-Nykøbing M.

6. aug. Aa.B.-Hjørring2) 

13. aug. Chang-Hjørring2)

14. aug. Nykøbing M.-Aa.B. 

Drengerækken kreds 51

15. maj Køge-Ringstedl)

21. maj Køge-Svanholm2)

28. maj Køge-K.B.2) 

3. juni Svanholm-K.B.2) 

5. juni Svanholm-Ringstedl) 

12. juni Ringsted-K.B.1)

17. juni K.B.-Svanholm2) 

18. juni K.B.-Ringsted2) 

24. juni K.B.-Køge2) 

2. juli Ringsted-Køge2) 

13. aug. Svanholm-Køge2)

20. aug. Ringsted-Svanholm3)

Drengerækken kreds 52

5. juni Kolding-Åbenrå 
Fredericia-Esbjerg 

12. juni Esbjerg-Åbenrå
Kolding-Fredericia 

19. juni Fredericia-Kolding 

26. juni Åbenrå-Frederica 
Kolding-Esbjerg 

7. aug. Åbenrå-Esbjerg 

14. aug. Esbjerg-Kolding
Fredericia-Åbenrå 

21. aug. Åbenrå-Kolding 
Esbjerg-Fredericia 

Drengerækken kreds 53 

22. maj Skanderborg-Aarhus

5. juni Silkeborg-Skanderborg 
Holstebro-Aarhus 

12. juni Horsens-Holstebro 

19. juni Skanderborg-Horsens 
Aarhus-Silkeborg 

31. juli Horsens-Silkeborg 

14. aug. Holstebro-Skanderborg

21. aug. Silkeborg-Holstebro

28. aug. Aarhus-Horsens 

Drengerækken kreds 54 

21. maj Hjørring-Chang3)

4. juni Nyk. M. I-Nyk. M. 113) 

5. juni Chang-Aa.B. 

25. juni Aa.B.-Hjørring3) 

26. juni Nyk. M. 1-Changl)
Nyk. M. II-Chang3) 

24. juli Hjørring-Nyk. M. 11)
Hjørring-Nyk. M. 113) 

31. juli Nyk. M. 1-Aa.B.1) 
Nyk. M. 11-Aa.B.3) 

Lilleputrækken kreds 61 

10. juni Svanholm-Køgel) 

10. juli Køge-Kerteminde2)

21. aug. Kerteminde-Svanholm2) 

Kredskampe 

21. aug.

28. aug. 

a. Vinder 41 - Vinder 42 
b. Vinder 43 - Vinder 44

Mel.rk.: Vinder - Midt - Vinder Nord 
Jun.: Vinder a - Vinder b 

27 
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De fleste af vore spillere savner personality 

og autoritet 

Dansk cricket kan just ikke prale af en frem
trædende position i dansk sportsliv i det sidste 
halve hundrede år. Man har til stadighed bej
let til det danske sportspublikums gunst -
hidtil uden større succes. Naturligvis har 
D.C.F. igennem sit virke siden 1953 forstået at
skabe øget respekt om spillet og dets udøvere.
Men der er en lang og trang vej igen. Majori
teten af Danmarks sportsentusiaster har ikke
de nødvendige forudsætninger for at kunne
gribes af spillet, af dets tekniske og taktiske
finesser og dets inciterende og spændende de
tailler. Og det er vel såre tvivlsomt, om vi no
gen sinde får det brede publikum i tale - des
værre kun.

Dette til trods er det vel kun de færreste i 
dette land - sportsentusiaster eller ej -, der 
ikke kender navnet Axel Morild og forbinder 
det med dansk cricket. Axel Morild er en af 
dansk crickets alt for få personligheder, han 
har formået at gøre sit navn kendt og derved 
kastet glans over sin sport. Men den enestå
ende good-will, Axel Morild har skabt sig, er 
ikke kun baseret på hans store talent, der 
indtil dato har afkastet næsten 15.000 runs, 
den er nok så meget et resultat af hans leven 
op til spillets høje idealer - såvel på banen 
som udenfor. Han er ikke blot en fremragende 
og fair spiller, han er også den hyggelige, 
imødekommende og ukrukkede kammerat. I 
bedste og videste forstand EN CRICKETER. 
Denne baggrund giver derfor også de betragt-

Aksel Morild 

ninger og vurderinger, han giver udtryk for i 
nedenstående interview, større vægt. Men det 
var ikke den sande Axel Morild, hvis ikke han 

ind imellem lod skælmen få frit spil. Det er 
med det typiske, frodige lune, hans cricket
karrieres sære tilskikkelser berettes. 

Håber på XL-CLUB 

- Du har jo snart i en menneskealder været
en central figur i dansk cricket, men hvornår 
blev du egentlig bidt af »cricketbacillen«? 

- Siden mine drengeår har jeg med liv og
sjæl spillet cricket, og jeg håber sandelig, at 
det må blive mig forundt i endnu mange år at 
deltage i dette noble og herlige spil. Ikke for
stået således, at jeg fortsat vil spille turne
ringscricket, men det er mit håb, at vor XL
club med tiden vil vokse sig stor og stærk, så 
vi gamle batsvingere kan mødes på ærens 
mark til venskabelige dyster. 

- Knytter der sig særligt mindeværdige
omstændigheder til din første crickettid? 

- Dengang spillede de fleste drenge cricket.
Vi fandt gerne sammen på åbne pladser, eller 
i mangel af bedre spillede vi på gaden. Rekvi
sitter var ikke vanskelige at fremskaffe. Bat
tet lavede vi selv af et bræt, bolden var en 
brugt tennisbold, hvis en sådan da kunne 
fremskaffes, ellers anvendte vi en hjemme
lavet bold af gamle cykelslanger. Som gærde 
brugte vi et gammelt kosteskaft; når vi spil
lede på gaden, var gærdet dog en kasse. Når vi 
efter nogen diskussion var blevet enige om, 
hvem der skulle være hvem, kunne spillet tage 
sin begyndelse. Ben-for-reglen var der ingen, 
der regnede med. Af og til røg der en rude, 
men hvad - det hørte til spillet. 

På den tid havde vi ikke i Hjørring noget, 
der hed drenge- og juniorhold. Vi drenge kom 
direkte på andetholdet i 14-årsalderen. Forin
den havde vi fået lov til at stå i marken, når 
de ældre trænede, og det var faktisk meget in
teressant og lærerigt. Vi fik en mægtig rutine 
i bedømmelse af bolden, og denne marktræ
ning har i hvert fald været medvirkende til, at 
jeg senere hen opnåede en så god boldbedøm
melse. Lej ligheds vis fik vi drenge dog også 
lov at komme til gærdet - de to eller tre sid
ste overs, før mørket sænkede sig over plad
sen. Det er vel unødvendigt at tilføje, at tæp
pet fik vi lov til at bære ind hver aften. Men 
vi havde en herlig tid på andetholdet. Det var 
foruden mig selv Svend Morild, Johs. Hofmei
ster (kunstmaleren) m. fl., og vi var så hel
dige i Hjørring at have en mand som Poul 
Flensted, der søndag efter søndag tog med os 
rundt til kampe med forskellige klubber. 
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Mr. Chaplins værdifulde instruktion 

- Hvordan instrueredes de unge spillere?

- Nogen egentlig oplæring i spillets fines-
ser fik vi ikke, men om søndagen, når der var 
kamp, lurede vi de forskellige stjernespillere 
kunsten af. Nu var jeg imidlertid så heldig, 
at vi, da jeg var 15-16 år, fik besøg af J.B.U.s 
træner, mr. Chaplin. Han underviste os i den 
rigtige batføring samt animerede os til ustand
selig at angribe kastningen - uden dog at slå 
på tværs. Mr. Chaplin var her desværre kun i 
to sæsoner, og det var en skade for dansk 
cricket, at hans besøg ikke dengang blev fulgt 
op af andre engelske trænere. Det viIJe givet
vis have gavnet fremover. 

- Måtte førsteholdsdebuten vente længe
på sig? 

- Jeg kan ikke rigtig huske, hvornår jeg
jeg debuterede på H.1.s førstehold. I starten 
kom jeg som regel med på afbud. Jeg vil 
mene, at jeg har været ca. 18 år, da jeg blev 
fast mand på holdet. Men det har uden tvivl 
været imod et Aalborg-hold, jeg debuterede. 
Dengang som nu havde vi nogle drabelige dy
ster imod Aa.B. og Chang samt i starten af 
min tid også imod »Tobakken«. 

Onkel Thomas' knaphulsblomst 

Der var en egen atmosfære over disse opgør. 
I de tider foregik transporten altid pr. bane. 
Når vi skulle spiIJe i Aalborg, stiIJede jeg ger
ne på Teknisk Skole hos onkel Thomas en 
halv times tid, før toget gik. Vi fulgtes så ad til 
banegården, men forinden lagde vi vejen om 
forbi dommerens have, hvor der var sådan 
nogle pæne blomster. Og onkel Thomas kunne 
nu så godt lide en knaphulsblomst. Vel an
kommet til Aalborg, opstod der altid diskus
sion om, hvem der skulle slæbe tasken med 
rekvisitterne. I meilemtiden havde Thomas og 
de lidt ældre spilJere snuppet sig en »morgen
bjæsk« og en lille pilsner, hvorefter vi kunne 
begive os til spillepladsen. Det kunne være 
den gamle Eksercerplads, Grusgraven eiler 
Fjordmarken. Kampene blev næsten altid spil
let til ende, d.v.s. fire kvartlege. Dengang star
tede vi kl. 9 om morgenen og var som regel 
færdige ved 4-tiden. Efter spillet begav vi os 
på sightseeing i byen, og vi endte som regel i 
Duuses Vinkælder, hvor vi fik »en lille ting« 
og en munter sang, inden vi atter vendte næ
sen ad Hjørring til. 

Jeg kommer pludselig i tanke om en lille 
oplevelse, vi havde på en af vore mange ture 
til Aalborg. Da vi efter endt dyst kom til bane
gården, åbnede vor hårde kaster Chr. Hæstrup 
døren til restauranten og busede lige ind i vor 
afholdte statsminister Thorvald Stauning. Da 
de havde sundet sig lidt, undskyldte Chr. Hæ
strup uheldet og spurgte statsministeren, om 
han ikke ville nyde en pilsner sammen med 

os. Stauning fulgte med glæde denne invita
tion, og samværet med den store mand gjorde 
dagen uforglemmelig for os. Jo, det var tider 
dengang. 

En bombe i outfielden 

Der har været mange fornøjelige episo
der i tidens løb? 

- Ja, absolut. En af de mere dramatiske
fandt sted, da vi under krigen spillede imod 
Horsens på Dalgas A veny i Århus. Da kampen 
var i sin mest spændende fase, opdagede Chr. 
Hæstrup pludselig noget, der lå og blinkede 
ude i outfielden. Der ligger en bombe der
henne, sagde han, og vi fik omgående stoppet 
spillet og nærmede os meget forsigtigt gen
standen, der imidlertid ved nøjere undersø
gelse blot viste sig at være en gammel blank
sværtedåse. Efter dette intermezzo blev spillet 
hurtigst genoptaget. 

- Hvordan var Hjørrings styrke i dine
unge dage? 

- Efter datidens forhold havde vi et meget
stærkt hold i Hjørring. Jeg ser således i de 
gamle regnskabsbøger, at vi engang har dri
stet os til at udfordre resten af Jylland. Gan
ske vist tabte vi kampen, men det var jo ikke 
det afgørende. I de tider havde vi folk, der 
ikke var bange for at løbe en risiko for spillets 
fremme. 

- Din karrieres mest spændende match?

- Som oftest var det Hjørring og Horsens,
der mødtes i kampen om det jyske mester
skab, og jeg mindes især kampen i 1946, som 

Axel Morild i aktion 

var en af de mest nervepirrende, jeg har del
taget i. Det var i august måned i Århus. Vej ret 
var fint hele lørdagen, men dårligt om søn
dagen med flere småbyger, og efterhånden 
som vej ret blev dårligere, tiltog spændingen 
blandt det efter Århus-forhold ret talstærke 
publikum. For mit eget vedkommende fik 
kampen ekstra festivitas, da baron Rosen-
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krantz, inden spillet tog sin begyndelse, over
rakte mig et bat som anerkendelse for et cen
tury scoret imod K.B.U. ugen før. 

Henry Nielsens sorte uheld 

Men i øvrigt var optakten dårligst mulig for 
os. Under træningen fredag aften - dagen før 
det store slag skulle slås - slog en af vore 
spillere bolden over i hækken, og her søgte vor 
skipper Henry Nielsen og Poul Flensted ihær
digt efter den. Hvordan det nu end gik til, så 
lykkedes det for Poul Flensted at træde Henry 
i øjet, så brillerne splintredes - han må jo 
have ligget ned. Henry Nielsen pådrog sig ved 
uheldet en slem øjenlæsion og måtte nøjes 
med at være tilskuer til den vigtige kamp. Et 
betydeligt handicap for os: 

Nå, Horsens vandt lodtrækningen og gik til 
gærdet, hvor man på godt halv fjerde time op
nåede 123 points. Syv Horsens-gærder var 
nede for 69, men Vald. Bochsen og Ole Søren
sen holdt skansen i en time, hvor de ganske 
vist kun satte totalen op til 98, men trættede 
kasterne, således at sidste mand, Herluf Han
sen, kunne hjælpe Bochsen med at øge til 123. 
Bochsen blev topscorer med 36. Præcis kl. 18 
gik Hjørring til gærdet, og en time efter stod 
der 95 på tavlen for fire fald. Undertegnede 
blev glimrende grebet af Juel Eriksen helt ude 
ved grænsen efter at have scoret 64 runs på 
23 minutter. Søndag morgen mejedes vore re
sterende gærder ned på 80 minutter. Total 
129. 

Der var nu kun ca. fem timer tilbage af 
spilletiden - af hensyn til togforbindelserne 
måtte vi slutte allerede kl. 16 -, og man be
gyndte al frygte en draw. Horsens gærdespil
lere var til stadighed i defensiven, og totalen 
blev 138, efter at de to sidste gærder havde 
holdt en rum tid. Hjørring havde ellers fået 
blod på tanden, da fire gærder faldt slag i slag 
ved totalen 111-112. Stillingen var nu den, 
at Hjørring for at vinde mesterskabet skulle 
score 133 på en time. Om kampens sidste fase 
skrev »Cricket« følgende: » . . .  Da Axel Morild 
gik ind som første gærde, var man ikke i tvivl 
om hensigten. Han sekunderedes udmærket af 
Sig. Uhrskov, hvis hånd var uhyggeligt op
svulmet, men som alligevel spillede udmær
ket. Spændingen steg og steg, tilskuerne fulgte 
hver bold med hørlig interesse, og der var ju
bel, hver gang bolden sejlede over snoren, 
hilst med tuden fra de Hjørringbiler, som fun
gerede som overdækket tribune langs indheg
ningen. Da tavlen nærmede sig de 100, trak 
Uhrskov sig frivilligt, og Svend Erik Petersen 
kom ind. Han var ganske upåvirket af situa
tionen og havde nogle nydelige slag. Da Axel 
Morild faldt for 85 scoret på 55 minutter, var 
der næppe tvivl om udfaldet, og Svend Erik 
Petersen og Peer Morild sikrede kort efter sej
ren.« Sejren kom således til at lyde på 8 
stående gærder. J.B.U.s formand, som var 

kendeligt lettet ved at få kampen afgjort, talte 
smukt til de lo hold og takkede for den flotte 
match. En tilskuer gjorde bagefter del sam
me, og alle cricketvenner glædede sig over, at 
de to hold havde leveret el spil, som - navn
lig takket være den forrygende slutspurt -
kun kan have bidraget til al skabe større pub
likumsinteresse. 

Fodboldkampe om aftenen 

Har andre sportsgrene ikke fristet dig? 
Joh, det har de da rigtignok. Gennem 

mange år optrådte jeg som venstre back på 
vort førstehold i fodbold. Og lige siden mine 
drengeår har jeg dyrket gymnastik. Først som 
primitiv drengeholdsgymnast, siden som elite
gymnast, for nu at slutte som ren og skær mo
tionsgymnast. Men det har nu også flasket sig 
sådan i min tid, at der var mulighed for at 
dyrke det hele, uden at de forskellige sports
grene kolliderede. I øvrigt blev der også taget 
hensyn til den slags i min ungdom. Del er må
ske ikke muligt i dag med den store udvikling 
inden for fodbold m. v., men blot tør jeg mene, 
at mangen en seniorfodboldkamp med fordel 
kunne afvikles om aftenen. 

Men naturligvis har cricket altid for mig 
været hj ertebarnel. Jeg er jo vokset op i en at
mosfære af cricket. Således havde jeg en 
onkel, der blev kørt i rullestol, og han var me
get cricketinteresseret. Han havde endog sin 
egen klub, og som drenge spillede Svend og 
jeg meget med ham. Vi bowlede dog kun un
derarms til ham. Som et væsentligt moment 
må jeg også fremhæve kammeratskabet blandt 
cricketspillerne. Det er noget ganske for sig 
selv, ikke mindst i min klub. 

- Spillestandarden før og nu?
- Jeg mener at turde sige, al den er for-

bedret betydeligt, siden jeg gjorde min entre i 
cricket - heldigvis da. Dermed være ikke 
sagt, at man ikke havde gode spillere dengang 
- tværtimod. Datidens store kanoner ville
uden tvivl have været en betydningsfuld ge
vinst for ethvert 1. divisionshold i dag. Men vi
har i den nuværende spillerstab mange flere,
der spiller korrekt cricket. Den væsentligste
svaghed i dansk cricket i dag er, al spillerne
- dog ikke dem alle - har for lidt persona
lity og savner autoritet i deres spil. Del fore
kommer mig, at for mange gærdespillere på
forhånd lader sig bluffe af bestemte kastere.
Vi skulle gerne komme dertil, at gærdespille
ren kan gå til gærdet med den faste overbevis
ning, »at han (kasteren) kan ikke få mig ud«.
Nu taler jeg selvfølgelig som gærdespiller.
Problemet kan med fuld ret vendes om. Kaste
ren må ikke være bange for at kaste til en god
gærdespiller. Det er dog en kendsgerning, at
når han vil og kan holde længde og retning,
og marken er stillet rigtig op, så er der i rea
liteten ikke meget at være ræd for.
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De bedste spillere 

V ar der større indleven i spillet i gamle 
dage? 

- Ja, måske nok. I hvert fald gik man hos
A.B. og K.B. dengang mere op i spillet, og det 
hænger sikkert sammen med, at spillerne på 
disse hold havde en større skoleuddannelse 
end de fleste af os andre. Men naturligvis in
teresserede vi andre os også for spillet og dets 
teknik og taktik. Jeg synes, at vi nu om dage 
diskuterer skrup forkert. Der er for meget 
nedrakning i dag og for lidt konstruktiv de
bat. 

- Du har i din lange karriere spillet imod
så godt som hele den danske elite. Hvilke spil
lere har været de bedste? 

- Det er et vanskeligt spørgsmål. Hvad
gærdespillerne angår, så har jeg aldrig spillet 
imod Charles Buchwald, og den eneste gang 
jeg har set ham i funktion, blev han i begge 
halvlege kastet ud af vor egen Herluf Jensen 
på cricketbanen i Hjørring, og han nåede ikke 
at komme på tavlen. Men efter hvad man læ
ser, var han jo en meget stor spiller. Oscar 
Jørgensen har jeg spillet imod, og jeg mener, 
at jeg må give ham prisen som den bedste af 
fortidens store stjerner. Jeg skal ærligt ind
rømme, at Oscar ofte var meget heldig, men 
han kunne de rigtige stød, og han gik til sa
gen. Det var en fornøjelse at stå i marken, når 
han var ved gærdet. I de senere årgange var 
Pockendahl, Magnus Worm, Sv. Eliasen, Ove 
Jensen, Poul Nielsen, Carlo Ryhøj, Carl Lar
sen, Chr. Birch, Svend Morild m. fl. i sandhed 
gode, men det kan gerne være, jeg har glemt 
nogle af de mest fremtrædende. Svend Erik 
Petersen er vel den bedste all-rounder, vi har 
haft herhjemme. 

Bedste kastere - ja, hvem var det. Det er 
jo ikke sådan at sammenligne de forskellige 
kastetyper. Der er hårde kastere, medium-, 
slow- og loob-bowlere, der er venstrehånds
kasterne, og endelig har vi jo også dem, der 
stikker. Der er folk, der har været så ven
lige at henføre mig til denne sidste kategori, 
men skidt med det. Jeg har dog haft fornøjelse 
ud af min bowling. Engang tog jeg 7 Aa.B.
gærder for 48 points. Folk tror måske, det er 
»løvn«, men det er ikke desto mindre den
rene, skære sandhed. Dengang fik man ikke
så mange points på mit kast.

Jør,gen Steen Larsens store muligheder 

Af lefthanderne må fremhæves Thomas og 
Svend Morild samt den unge Jørgen Steen 
Larsen fra Skanderborg. Jeg er overbevist om, 
at man fremover vil få en kaster af den helt 
store klasse i Jørgen Steen, hvis han vel at 
mærke bliver holdt rigtigt i ørerne. Dog glem
mer jeg ikke B. 1909's Torben Andersen, med 
hvem jeg i mine unge dage tog nogle drabe
lige dyster. Af loob-bowlere, der jo er et ud-

døende folkefærd, har jeg kun mødt to, Ven
nebjerg, Aa.B., og Jørgen Cold, K.B. Min gam
le ven Louis Bronee er så absolut det største 
slowbowler-talent, vi har haft herhjemme, 
men blandt spinkasterne har der jo også væ
ret min broder Karl, Eskild Larsen, der er et 
helt kapitel for sig, samt Peter Poulsen, 
Nyk. M., der var den bedste leg-break-bowler. 
Med al respekt vil jeg også nævne min gamle 
captain, Henry Nielsen, og glemmes må ikke 
Carl Larsen og Herluf Hansen. Sammen med 
Svend Østergård er Carl Larsen den bowler, 
der bedst har forstået at holde længde og ret
ning. 

Vi nærmer os nu medium- og fast-bowlerne, 
og blandt disse må nævnes Aa.B.s ypperlige 
makkerpar Carsten Morild og Henrik Morten
sen. Endelig har jeg gemt vor egen Hartmann 
Petersen til sidst. Han er nok den danske 
kaster, der har det bedste internationale ry, 
og man har vel lov at sige, at det var godt, vi 
fik ham no-ballet i England i sin tid. 

Går vi til keeperne vil jeg nævne Hjørrings 
Ejnar Christensen, bageren fra A.B., Eliasen 
fra Horsens, Conrad Christensen, Chang. Jørn 
Finnich og min broder Christian var jo heller 
ikke værst, for slet ikke at forglemme vor for
bundsformand Kurt Nielsen. 

Finnich bedste anfører 

Endelig mener jeg, at Jørn Finnich har væ
ret den hidtil bedste anfører i dansk cricket. 
Men meget ringere har Hans Andreasen, Hor
sens, Corneliussen, Hjørring, Bøgh Jensen, 
Aa.B., Carlo Ryhøj, A.B., og Pockendahl, K.B., 
ikke været. Imidlertid er det ligesom dansker
nes mentalitet ikke rigtig er indstillet på, at 
man skal rette sig efter sin anfører. Måske 
kommer dette af, at vi danske ikke har den 
høje militære disciplin som f. eks. England. 
Men naturligvis gør høj militær disciplin det 
ikke alene, hvilket vel bedst ses på tyskerne, 
som er »godt afrettede« uden dog at kunne 
spille cricket. Der skal trods alt være måde 
med disciplinen. Forhåbentlig får vi anfører
problemet afklaret, for ellers når vi ikke vi
dere med spillet. 

- Hvilket har været dansk crickets stær
keste klubhold gennem tiderne? 

- Det er ikke til at svare på, idet der igen
nem årene har været mange dygtige mand, 
skaber. Men jeg skal gerne trække nogle af 
de bedste frem. K.B. havde i Brystings og Phi
lipssons dage et uhyre stærkt hold. I hvert 
fald har jeg hørt fra onkel Thomas, at de ud
kæmpede nogle drabelige dyster med A.B.erne. 
Ligeledes har A.B. i perioder kunnet mønstre 
et endog særdeles slagkraftigt mandskab -
ikke mindst i Ryhøjs anførertid. Blandt de 
jyske hold må ikke glemmes Horsens under 
Hans Andreasen og Magnus Worm, Århus i 
Sv.Aa. Hansen m. fl.s velmagtsdage samt Aa.B. 

' 
•
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der i alle de år, jeg kan mindes, har haft due
lige hold. Fra den tid, hvor der spilledes på 
Eksercerpladsen, husker jeg et Aa.B.-mand
skab bestående af koryfæer som Oscar J ør
gensen, Niels Jensen, Niels Madsen, Aage Ras
mussen, Bøgh Jensen, Gert Jensen, Sønder
gaard m. fl. I dag har Aa.B. jo, et godt hold, 
der har været klart det bedste i en årrække 
herhjemme. Foruden den nuværende spiller
stabs kvaliteter, skyldes det dog også i høj 
grad den interesse, der altid har været for 
spillet i Aa.B., og ikke mindst den omstændig
hed, at ældre spillere som Svend Morild, Svend 
Østergård og Jacob Sørensen med ildhu har 
taget sig af de unges cricketopdragelse. Ende
lig vil jeg i forbindelse med dansk crickets 
bedste klubhold i al beskedenhed understrege, 
at vi også i Hjørring i tidens løb har haft sær
deles konkurrencedygtige mandskaber. 

Ni jyder og to københavnere 

Hvilke ti spillere ville du foretrække at 
spille sammen med på et dansk testhold? 

- Jeg har jo mødt alle Danmarks dygtig
ste spillere siden 1930, og det er ikke let for 
mig at foretrække den ene frem for den an
den. Kan Du f. eks. sige mig, hvem der var 
bedst, Ove Jensen eller Eigil Nielsen, Pocken
dahl eller Magnus Worm. Det havde været 
lettere at sætte 4 eller 5 hold, men skal det 
endelig være, så ser mit hold således ud: 

Hardy Sørensen 
Svend Eliasen 
Magnus ,vorm 
Børge Pockendahl 
Georg Brysting 
Axel Morild 
Carsten Morild 
Henrik Mortensen 
Svend Erik Petersen 
Oscar Jørgensen 
Hartmann Petersen. 

Dette hold omfatter kun spillere, som jeg 
selv har set i aktion, men jeg erkender, at jeg 
gerne havde villet finde plads til et par af de 
stærke A.B.ere. Poul Nielsen som åbner f. eks., 
men så havde jeg måttet droppe Hardy Søren
sen eller Svend Eliasen. Eller Carl Larsen, 
som ville have været et stort aktiv i angrebet. 
Ja, jeg kunne blive ved med at nævne navne, 
og det er jo kun en god ting, at der trods alt 
er så mange gode spillere at vælge imellem. 

- Er den nuværende turneringsordning
tilfredsstillende? 

- Ja. Man kan da kun glæde sig over, at
det er lykkedes at gennemføre en landsomfat
tende turnering med 3 divisioner. Selvfølgelig 
er der langt igen, før dansk cricket har nået 
det ideale. Men det er sandelig ikke cricket
forbundets og turneringssystemets skyld, som 
så mange slår på. Den dag, vi herhjemme når 
frem til et mere koncentreret gærdespil, tror 

Gærde/ornlen »pudses a/"<<, inden der tørnes ind 

(fra Skotlands/uren 1961) 

jeg, at sagen løser sig selv. Kunne man formå 
samtlige danske spillere til virkeligt at gå 
100 % ind for opgaven det par timer, trænin
gen varer, så er meget nået. Men der skal præ
steres en virkelig indsats. 

Trænerkursernes værdi 

Forbundet lader hvert år afholde udmær
kede kurser for trænere, og hvad der kan læ
res på disse kurser, er ikke så helt lidt. Ikke 
nok med, at man undervises i korrekt gærde
spil, kasteteknik og markspil, men derudover 
er der på programmet en masse morsomme 
spil, som på en tvangsløs måde skal føre de 
unge mennesker ind i spillets finesser. Hvis 
de retningslinier, som gives på kurserne, bli
ver efterlevet ude i klubberne, er jeg ikke i 
tvivl om, at dansk cricket nok skal klare sig. 

- Hvad skal man gøre for at få tag i et
større publikum? 

- Det er da let nok. Nu har vi fået pokal
turneringen, for at spillerne kunne gå til vaf
lerne i kampe, hvor der ikke stod kostbare 
turneringspoints på kant. Vil de ikke kaste 
forsigtigheden over bord, kan man lige så godt 
annullere denne turnering igen. Jeg har før 
været inde på det og skal gerne gentage det 
her. Publikum kommer til kampene for at få 
en søndag ud af det. Man vil gerne se mark
spillerne pile efter bolden for at redde en even
tuel firer. Det er ikke nok, når de - som så 
mange har fået for vane - blot lunter efter 
bolden. Friske løb mellem gærderne skal der 
også til. Der soldes alt for mange points væk 
ved for langsomme løb. Man må ikke glemme, 
at 4 enere pr. over immervæk giver 80 points 
i timen, og hvor mange hold kan fremvise en 
sådan score i dag? Jeg kan da tydeligt huske, 
når jeg i min ungdom var inde sammen med 
onkel Thomas - alle de små enere, vi stjal. 
Man må heller ikke glemme, at gærdespille
ren, der lige er kommet til gærdet, føler sig 
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meget friere i sit spil, når han straks kommer 
med i spillet. 

- Hvordan bedømmer Du din egen klubs
muligheder i de kommende år? 

- Med optimisme. Og hvorfor skulle jeg
ikke håbe på en lys fremtid? Vi har i hvert 
fald alle de gode, som en cricketklub kan 
ønske sig - fire net, en fin cricketbane med 
græspitch, slipmaskiner og andet tilbehør. Når 
vi nu får træningen sat i system - herunder 
træningen med drenge og juniores -, er det 
min sikre overbevisning, at Hjørring nok skal 
hævde sit ry som cricketby. Det skylder vi æl
dre spillere klubben og vor dejlige sport. 

oth. 

Axel Morilds gærdeindsats statistisk belyst 

I. DEN SAMLEDE KARRIERE

A. Totalscoring 

Indtil 1942 (incl.) 
1943-53 (incl.) 
1954-65 (incl.) 

lait 

B. Sæsonscoringer 

Under 300 points 
300-499 points 
500-699 points 
over 700 points 

runs average gnstl. sæson 
score 

3254 30,41 325 
6238 38,27 567 
4788 29,37 399 

14280 32,98 433 

Antal sæsoner 
indtil 1943/53 1954/65 
1942 lait 
10 0 3 13 

1 5 5 11 
3 2 3 8 
0 4 1 5 

II. GÆRDEINDSATSEN UNDER D.C.F. 1954-65

C. Sæsongennemsnit 

Antal sæsoner 
indtil 1943/53 1954/65 
1942 

Under 10,00 4 
10,00-19,99 4 
20,00-29,99 2 
30,00-39,99 2 
40,00-49,99 1 
over 50,00 1 

D. Centuries 

14 7 for Hjørring clr. Viborg 1936 
153 for Hjørring ctr. Århus 1939 
133 for Hjørring ctr. Aa.B. 1942 

0 
0 
1 
7 
2 
1 

154 for Hjørring ctr. Frederikshavn 1942 
139 for Hjørring ctr. Aa.B. 1943 
113* for Hjørring ctr. Aa.B. 1944 
107' for Hjørring ctr. Chang 1946 
116* for J.B.U. ctr. K.B.U. 1946 
102 for Hjørring ctr. Nyk. M. 1948 
103 for Hjørring ctr. Chang 1948 
100 for Hjørring ctr. Horsens 1949 
114 for Hjørring ctr. Århus 1949 
102 for Hjørring ctr. Skanderborg 1951 
108 for Hjørring ctr. Nyk. M. 1952 
182* for Hjørring ctr. Esbjerg 1952 
150' for Hjørring ctr. Fredericia 1952 
122' for Hjørring ctr. Aa.B. 1953 
135* for Hjørring ctr. Horsens 1953 
126 • for Vest ctr. Øst 1954 
116 for Hjørring ctr. Esbjerg 1956 
126 • for Hjørring ctr. Skanderborg 1958 
102 for Hjørring ctr. Sorø 1959 

dertil kommer et sekunda-century: 

1 
1 

5 
3 
1 
1 

103 for Hjørring II ctr. Fredericia Il 1935 

lalt 

5 
5 
8 

12 
4 
3 

De scorede points fordelt på modstander og hjemmeifudebane.

Modstander

Skanderborg ........................................................ . 
Århus .................................................................. . 
K.B . .................................................................... . 
Aa.B . . ................................................................. . 
A.B . .................................................................... . 
B. 1909 . .............................................................. . 
Nyk. M. 
Esbjerg 
Soraner 
Horsens . .............................................................. . 
Chang ................................................................. . 
Køge .................................................................. . 
Sorø .................................................................... . 
Fredericia ............................................................ . 
Frem .................................................................. . 
Slagelse ............................................................... . 
Svanholm . ........................................................... . 
Silkeborg . ........................................................... . 

lait 1. div . ........................................................... . 

Testkampe ........................................................... . 

Andre repræsentative kampe ................................. . 

Internationale kampe i øvrigt ................................ . 

Hjemme 
pts. gnst. 
180 22,50 
243 60,75 
189 37,80 
186 20,67 
115 19,17 
168 21,00 
156 26,00 
116 116,00 

93 31,00 
123 41,00 

44 14,67 
41 41,00 

102 102,00 
45 45,00 
23 7,67 

1824 29,42 

Ude 
pts. 
246 
163 
209 
207 
212 
156 
147 

23 
44 
12 
81 
70 

5 
23 
16 
1 

1615 

Ialt 
gnst. pst. gnst. 
61,50 426 35,50 
27,17 406 40,60 
41,80 398 39,80 
23,00 393 21,83 
35,33 327 27,25 
22,29 324 21,60 
36,75 303 30,30 
23,00 139 69,50 
44,00 137 34,25 

6,00 135 27,00 
20,25 125 17,86 
70,00 111 55,50 

102 102,00 
45 45,00 

5,00 28 7,00 
11,50 23 11,50 
16,00 16 16,00 

00 1 00 

29,91 3439 2965 

222 20,18 

665 30,23 

462 33,00 

33 
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Generobringen øf pladsen i I. division 

Århus Boldklubs største jubilmumsønske 
Ved reception og festmiddag i sit nye dejlige klubhus 
markerede Århus Boldklub skærtorsdag den 7. april 
50-året for sin stiftelse. I realiteten kan klubbens hi
storie føres tilbage til før århundredeskiftet, men den
oprindelige Århus Boldklub ophørte formelt at eksi
stere omkring 1914, hvor man søgte optagelse i A.G.F. 
Allerede i 1916 fandt fremsynede cricketers som post
mester I. M. Andersen, postassistent Schwarz og bane
ingeniør Gøttsche imidlertid ud af, at det var langt 
bedre at stå på egne ben, og det har man gjort siden. 
Egentlig imponerende, at det er lykkedes at holde en 
ren cricketklub i live i så lang og så kritisk en år
række. Ugunstige tider har skiftet med gunstige, men
nu er man heldigvis kommet ind i smult vande. Hvor
langt navnet Århus Boldklub går tilbage, er ikke gan
ske afklaret, men man kan formentlig henføre klub
bens oprindelse til tidspunktet for anlæggelsen af
banestrækningen imellem Århus og Randers. Og som
i mange andre danske byer var det engelske ingeniø
rer, der først introducerede spillet i Århus. Det må
derfor antages, at klubben med ovennævnte afbrydelse
på et par år har eksisteret i ca. 100 år. I J.B.U.s fest
skrift fra 1920 fortæller faktor M. Arndt således om
en kricketkamp (dengang stavede man cricket med k),
der blev spillet på Galgebakken mellem Latinskolen
og Århus Boldklub sidst i 80'erne. Men man kan for
stå, at klubben da havde fungeret i flere år.

Århus Boldklub var blandt stifterne af J.B.U. i 1895 
og blev da repræsenteret af bogholder Bendixen og 
bankassistent 0. Ankerstjerne Sørensen. Også ved stif
telsen af Samvirkende Idræts-Klubber i Aarhus (S.I. 
K.A.) var Århus Boldklub aktiv, ligesom man var med
ved starten af Dansk Cricket Forbund, hvor klubbens
daværende formand Johs. Hørslev Nielsen blev næst
formand.

DEN STORE OFFERVILJE 

Baneingeniør Gøttsche blev på den stiftende gene
ralforsamling 7. april 1916 valgt til klubbens første 
formand. Desværre kan man ikke følge klubbens liv i 
samtlige 50 år, men medlemsprotokollen fra 1916 er 
dog stadig i klubbens varetægt, og den fortæller, at et 
medlem har været med lige fra starten, nemlig konsul 
Kai Blicher, der ganske vist ikke har været aktiv i de 
sidste mange år. Regnskabet fra 1916 findes også, og 
som et kuriosum kan nævnes en bemærkning under 
regnskabet, hvoraf det fremgår, at underskudet blev 
dækket af formand og kasserer med henholdsvis kr. 
26,98 og kr. 13,92 - sikkert mange penge dengang, da 

Det gamle klubhus med det særprægede lag. 

Huset fungerer nu sorn »spiller-pavillon(< under kampene. 

kontingentet blot var 6 kr. om året. Et andet eksempel 
på datidens store offervilje: På generalforsamlingen i 
1917 havde 14 medlemmer lovet at tegne 23 nye med
lemmer hver. Kun to nåede dette antal, hvorefter de 
øvrige 12 måtte betale et års kontingent for hver, man 
manglede i de 23. 

Indtil 1924 måtte spillerne klæde om på banen eller 
bag buskene, idet klubben først på dette tidspunkt fik 
eget hus. Dette hus var oprindelig hovedgevinsten i 
Børnehjælpsdagens lotteri, men da det ikke blev af
hentet af vinderen, fik Århus Boldklub det overdraget. 
Mon i øvrigt ikke de fleste husker huset - om ikke 
for andet, så for tagets facon. I 1954 blev medlem
merne enige om, at nu skulle klubben også have om
klædningsrum med bad. Efter sæsonens afslutning gik 
man straks i gang med indretningen af disse bekvem
meligheder. Man tog fat med ildhu, og kunne man 
ikke andet, så kunne man da altid gå i vejen eller 
komme med »gode råd«. I 1959 måtte klubben flytte 
til den nuværende bane ved Ringgadebroen, hvor man 
efter flere års økonomiske trængsler endelig fik byg
get til, så klubben nu har fået et pragtfuldt samlings
lokale, der også bliver benyttet flittigt om vinteren. 

Det nye klubhus i de hyggelige omgivelser. 

Uden støtteforeningen - fredagsklubben kaldet 
havde dette projekt vist været uigennemførligt. Denne 
forening er klubbens forhenværende kasserer Marinus 
Sørensens værk. Klubben står dog også i stor gæld til 
S.l.K.A. ved formanden Otto Larsen, til D.I.F.s midt
jyske kreds ved Hans Andreasen, Horsens, og ikke
mindst til Århus kommune ved rådmand Rudolf Jen
sen. Alle var de fyr og flamme, og en overgang gik 
det så stærkt, at formanden var ved at tabe pusten.

ARHUS BOLDKLUBS »KONGERÆKKE« 

Man har ikke navnene på samtlige klubbens for
mænd fra Gøttsches dage frem til vor tid ganske præ
sent. Men få har vel tegnet klubben som Johs. Hørslev 
Nielsen. Hans aldrig svigtende interesse for cricket i 
almindelighed og for Århus Boldklub i særdeleshed 
kendtes landet over af udøverne af »the noble game«. 
Hørslev var med fra starten og blev i april 1935 valgt 
til formand, hvilket hverv han bestred endnu ved sin 
død i august 1963. Hans efterfølger og klubbens nu
værende formand er Gregers Gregersen, der aldrig har 
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hørt til blandt elitespillerne, men desto mere har vir
ket i kulisserne. Han indmeldtes i klubben i 1933 og 
efter et par års forløb blev han medlem af spilleud
valget. Senere har han bestridt en række tillidshverv 
i klubben - revisor, menigt bestyrelsesmedlem, kas
serer - for i 1963 at blive formand. 

DE STØRSTE SPILLERE 

Desværre har klubben ingen statistik over de spil
lede kampe, men da regnskabsbøgerne er indtakte, hå
ber man stadig på, at en statistikinteresseret vil kaste 

Århus Boldklubs guldalderhold, der i 1933 vandt det jyske mester
skab. Stående fra venstre: Jforinus Sørensen, Alf Nielsen, Frank 
Olsen, Jacob Sørensen, Henning Jensen og Aage Hansen. Siddende 
fra venstre: Johs. Hørslev Nielsen, Ras. Jensen, Svend Hansen 

(anfører), Ernst Poulsen og P. Madsen. 

sig over opgaven. Men når man lader tankerne glide 
tilbage, træder mange store Århus-spillere frem i erin
dringen. Ikke mindst forstod trekløveret Svend Han
sen, Frank Olsen og Henning Jensen at sætte sig i re
spekt, og omkring dem samledes det guldalderhold, 
der i 1933 sikrede Århus Boldklub det jyske mester
skab. Da de gode spillere fra dette hold lagde op, fik 
klubben en række magre år, som i begyndelsen af 
50'erne afløstes af en ny storhedstid. Hovedaktørerne 
fra denne tid må formodes at være vel bekendte, så 
meget mere som flere af dem stadig er i fuld vigør. 
Men nævnes skal Jørgen Morild, vel klubbens bed
ste spiller gennem tiderne, Børge Lorentsen og Erik 
Madsen, to glimrende all-rounders, der som Jørgen 
Morild har repræsenteret dansk cricket på testhold, 
samt Tom Sørensen, den farverige, solide keeper, Car
sten Eilertsen, den pålidelige og utrættelige bowler, og 
Erik Jensen, den hurtigscorende lefthander. 

Fremtidsønskerne er mangfoldige, men de koncen
treres først og fremmest om en tilbagevenden til 1. 
division. Også en modernisering af omklædningsloka
lerne og de sanitære forhold står højt på ønskesedlen. 
Men med den iver, der lægges for dagen i den jyske 
hovedstad, vil det hele blive nået. Man har altid sat 
den ægte sportsånd i højsædet og søgt at efterleve or
dene i Jørgen Colds cricketbog: 

»Den virkelige sportsmand kendetegnes mindre

af de resultater, han opnår, end af den ånd i 

hvilken han opnår dem.« 

»Cricket«s redaktion slutter op blandt gratulan
terne og håber, at de høje mål og idealer må blive 
nået. 

Med henblik på den forestående Englandstur har for
bundet forespurgt nedenstående 25 spillere, om de i 
påkommende tilfælde vil være i stand til at deltage 
i turen. Den endelige udtagelse af de 14-15 spillere, 
der skal repræsentere dansk cricket i England og Skot
land, vil finde sted i slutningen af maj måned. Det 
understreges, at UK ikke er forpligtet til udelukkende 
at udtage holdet blandt de adspurgte spillere. De 25 
spillere, der foreløbig har UK's bevågenhed er: 

Hardy Sørensen, Aa.B. 
Carsten Morild, Aa.B. 
Henrik Mortensen, Aa.B. 
Klaus Buus, Chang 
Jens Christensen, Chang 
Tom Iver Poulsen, Chang 
Mogens Christensen, B. 1909 
Ralf Andersen, B. 1909 
Erik Olesen, Horsens 

,Jørn Høj, Horsens 
Henning Eliasen, Horsens 
Hartmann Petersen, Hjørring 
Hans Fausbøll, Hjørring 
Jørgen Steen Larsen, Skanderborg 
Kjeld Lyngsøe, Skanderborg 
Finn Nistrup, Svanholm 
Flemming Søegård, Svanholm 
Ole Isaksson, Svanholm 
Jørgen Jønsson, Svanholm 
Finn Willumsen, A.B. 
Bjarne Lund Petersen, K.B. 
Erling Krogh Andersen, K.B. 
Azhar Ali, Silkeborg 
Erik Hansen, Nyk. M. 
Ib Hiickelkamp, Sorø 

SIDSTE 
Forbundet har modtaget forhåndsafbud til Englands
turen fra følgende fire spillere: Hans Fausbøll, Hart
mann Petersen, Ralf Andersen og Erling Krogh An
dersen. 

Anmeldelsesfristen til H. P. Crabtrees kursus på 
Idrætshøjskolen i Vejle i perioden 17.-21. maj er for
længet. Endnu en halv snes deltagere vil kunne få 
glæde af Crabtrees instruktion, men det er en forud
sætning, at man omgående kontakter forbundet. 

Bestyrelses- og udvalgsliste m .. v. 1966 
Bestyrelse 
Kurt Nielsen, Gasværksvej 28, Aalborg. 
Sidney Nørgaard, Amager Boulevard 127, 3, Københ. S. 
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