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TURNERINGSOVERSIGT 

Svanholm kan bryde Aa.B.'ernes sejrsrække -
men næppe hindre deres 7. mesterskab i træk. 

Når disse linier læses vil der forlængst være 
taget hul på en ny sæson - en sæson, der vel 
næppe vil kunne stå mål med de ypperste, 
men som alligevel har visse muligheder for at 
producere god og seværdig cricket på natio
nalt plan. Imidlertid må det absolut beklages, 
at sæsonen internationalt set ikke vil kunne 
»lev·e op« til sin forgængers høje niveau. Der
bydes ikke på nogen testkamp eller Englands
tur, og man vil ikke blive præsenteret for
cricketers af klasse med vVilfred Isaacs XI.
Den berammede landskamp imod Holland bli
ver ikke til noget. Hollænderne har simpelt
hen meddelt D.C.F., at man ikke har kunnet
afse tid til opgøret imod Danmarks elleve -
trods alle tidligere aftaler. Nogen umiddelbar
acceptabel grund er det svært at få øje på.
Måske regner man os blot som »underudvik
lede«, der må være tilfreds med »smulerne
fra de stores bord«, og som må vige pladsen,
når andre - og måske bedre - modstandere
viser sig i farvandet. Den sene aflysning vil
utvivlsomt blive en belastning for det frem
tidige cricketsamarbejde de to lande imellem.
Desværre kun. For det er faktisk en umulig
hed for D.C.F. at finde andre jævnbyrdige
landskamppartnere til vort testhold. De mest
nærliggende emner Skotland og Irland er end
nu for stærke for os. Vel har hollænderne ikke
meget at lære vore elitespillere, men det er
fortsat af værdi for disse at have en årlig test
match at stile imod. Ikke mindst, når sejrs
chancerne er så gode, som de altid vil være,
når hollænderne er på den »anden side af gær
det«. Sandheden om det dansk/hollandske
testsamarbejde er jo trods alt den, at hollæn
derne har haft det fornødne held til at tage
teten på statistikken. At det endnu ikke er
lykkedes for os at registrere en eneste sejr,

skyldes både uheld i afgørende situationer og 
dårlig administration af vore muligheder. 
Kampene i 1960, 1963 og 1964 stod alle til en 
dansk triumf såvel på papiret som i kampenes 
første faser - for alligevel i sidste instans at 
vippe ned i hollandsk favør. 

Det internationale klimaks 

Internationalt set bliver sæsonens højde
punkt nu opgørene imod de engelske studen
ter fra Oxford University, som medio juli vil 
spille fire endageskampe i respektive Køben
havn, Odense, Hjørring og Skanderborg. Mod
standerne bliver i de tre første kampe »lands
delshold«, i den sidste et udvalgt dansk hold. 
Fra tidligere lej ligheder ved man, at de unge 
englændere kan vort lille spil til bunds; der 
vil være mange nyttige detailler at lære. Uni
versitetsholdet er måske ikke helt så stærkt 
som tidligere studenterhold, der disponerede 
over kapaciteter som Dexter, Cowdrey, M. J. K. 
Smith, Barber, Fellows-Smith, Gooneseena, 
Jarnes m. fl., og det viste i sine kampe i fjor 
en afgjort svaghed overfor spin-bowling. Om 
de danske mandskaber så blot var i stand til 
at udnytte denne svaghed. Men nærmee om 
Oxford University i bladets næste nummer. 
Vore bedste spillere får desuden lejlighed til 
at prøve kræfter med B.A.O.R. og R.A.C. på 
en af de snart traditionelle Tysklandsture. 
Kampene spilles denne gang i henholdsvis Pa
derborn og Bielefeld. Her må sikre danske 
sejre være et naturligt krav. Såvel af hensyn 
til vor selvrespekt som af hensyn til vor pre
stige. 

M es.ter - resten får en ny chance

På nationalt plan får vi stadig ingen »lands
delskampe«, der som bekendt er stødt på 
uovervindelig modstand i bestyrelsen. Men 
bedre sent end aldrig, og tiden vil givet modne 
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interessen for disse kampe. Til gengæld har 
man - trods fiaskoen i fjor - valgt at give 
kampen imellem mestrene og resten en ny 
chance. Og det manglede da bare. Denne kamp 
burde dog have alle betingelser for at blive et 
årligt tilbagevendende »kassestykke«. Nu er 
det op til UK at sammensætte et mandskab, 
der både kan give mesterholdet hænderne ful
de og præstere cricket af underholdnings- og 
propagandamæssig værdi. Også en nyskab
ning er der fundet plads til - en såkaldt en
keltmandsturnering ( single-wicket), der skal 
sætte punktum for sæsonen. Det er vist des
værre bestyrelsens hensigt at lade hver af de 
tolv 1. divisionsklubber udpege sin bedste all
rounder til konkurrencen. For det første vil 
deltagerantallet blive uegnet til en cupturne
ring, og for det andet vil denne metode ikke 
skaffe samtlige vore bedste all-rounders i 
funktion - 6g dette skulle vel bære hele ideen 
med at kåre landets stærkeste all-rounder. 
Helt meningsløs forekommer udvælgelsesmå
den, når man betænker, at vore hidtil to bed
ste all-rounders begge er at finde i Aa.B. No
get af interessen for enkeltmandsturneringen 
vil unægtelig fordufte, hvis enten Henrik Mor
tensen eller Carsten Morild skulle sidde uden
for. Eller hvad med Bjarne Lund Petersen, 
der vil være afskåret fra deltagelse, fordi han 
fortsat spiller for en 2. divisionsklub? Hvorfor 
ikke ganske enkelt lade UK udpege de seksten 
mest fremtrædende aspiranter til prædikatet 
»årets all-rounder« og lade dem prøve kræfter
i en konkurrence efter cupsystemet - uanset
tilhørsforhold og divisionsrang.

Pokalturneringen om Dunlop-trofæet er 
devalueret til et rent københavnsk/sjællandsk 
anliggende. Den jysk/fynske interesse for fo
retagendet tenderer efterhånden imod nul. 
I samme takt er den almene interesse for tur
neringen aftaget. De nu deltagende klubber 
synes nærmest at betragte den som en træ
ningsturnering, og det er faktisk synd for den 
flotte pokal, som måtte kunne bruges til et 
mere værdig formål. Man forsøger med de tid
ligere omtalte handicaps ( forspring på 15 og 
30 points til 2. resp. 3. divisionshold), og alle
rede den indledende runde gav mere spæn
dende kampe med sejrschancer også for de 
små klubber. Helt sensationelt blev således 
storfavoritterne og pokalindehaverne fra 
Svanholm besejret i Næstved, og det eneste til
bageværende 1. divisionshold, Soranerne, står 
nu som turneringens favorit. 

Aa.B. favorit til mesterskabet 

- Nyk. M. til nedrykningen

Men hånden på hjertet, så er det alle de 
ovennævnte arrangementer til trods dan
marksturneringen, der beslaglægger den stør
ste interesse og giver de største spændingsmo
menter og bedste diskussionsemner. I den_ ud-

videde 1. division (12 hold) koncentreres 
spændingen nok så meget om nedrykningen 
som om mesterskabet. Med Carsten Morild og 
Henrik Mortensen på højden af deres ydeevne 
kommer der nok også i år til at stå Aa.B.s 
navn på mesterskabspokalen. Intet af de øv
rige hold er konstante nok til at kunne blive 
en trusel for nordjyderne. Carsten Morild &

Co,. kæmper imidlertid ikke blot for at bevare 
mesterskabet, men også for en fortsættelse af 
en sejrsrække, der har strakt sig over 6½ års 
danmarksturneringskampe. På dette sidste 
punkt er det, at rivalerne kan gøre sig for
håbninger, og det skulle ikke undre, om Svan
holms unge fremadstræbende mandskab med 
det varierede angreb fik held til at bryde 
Aa.B.s sejrsrække. De to klubber tørner sam
men på den allersidste spilledag, men desvær
re taler sandsynligheden for, at Aa.B.erne alle
rede forinden har kvalt enhver spænding om 
mesterskabet. Og svanholmerne kan måske 
få besvær nok med at holde en andenplads 
overfor solide konkurrenter som Horsens, 
Skanderborg og måske i gunstigste fald også 
Chang. De øvrige syv klubber kan ikke sige 
sig fri af nedrykningsfare - man gør i hvert 
fald klogt i ikke at regne med, at en udvidelse 
af rækken bliver en fast årlig tradition. Mest 
kritisk tegner situationen i Nyk. M., der påny 
bliver åreladet, og i A.B., selvom gode gamle 
Provis stiller op i forynget og formindsket ud
gave. Men svært kan det også blive for B. 1909 
hvis Egon Jensen gør alvor af at lægge op, og 
for Soranerne, som stadig må sætte sin lid til 
Hans Rasmusens bowling - det hjælper jo 
trods alt ikke meget at have landets • bedste 
åbning, hvis kasterne ikke kan få bugt med de 
fremmedes gærder. Lidt lunere ligger det i

Hjørring, hvor Hartmann Petersen har udsigt 
til bedre støtte end i de nærmest foregående 
sæsoner, i Århus og i Silkeborg, hvnr homoge
nitet og vilje til at gøre det rigtige formentlig 
bærer frugt. Nyk. M. er vor nedrykningsfavo
rit. 

Nu har KB chancen 

I 2. division bliver K.B. og Sorø de mest 
fremtrædende oprykningskandidater, mens 
Slagelse kun kan blive dark horse. Holder 
K.B. sit mandskab nogenlunde intakt sæsonen 
igennem, må pladsen i 1. division kunne gen
erhverves. I bunden forestår svære trængsler 
for Frem, Kerteminde, Fredericia og måske 
især for Skanderborg II. De to 3. divisioner 
tæller kun fem hold hver. I østkredsen har 
Roskilde foretrukket at spille i mellemræk
ken, og blandt de resterende klubber synes 
Ringsted og Nyk. F. at være de stærkeste. Vi 
satser på Ringsted, der har megen talentfuld 
ungdom. I 3. division vest viser frafaldet 
blandt sekundaholdene, at man foretrækker 
de billigere og mere fredsommelige mellem-
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rækker, og at man ikke i klubberne ønsker 
mere end et hold i divisionerne. Efter i mange 
sæsoner at have været lige ved, har Grenå nu 
en stor chance for et kredsmesterskab, selvom 
man næppe overfor østkredsens vinder kan 
sikre avancement til 2. division. 

Mellemrækkerne har fået tilgang af flere 
hold fra 3. divisonerne, og det skulle jo kun 
betyde mere spændende kampe. Vi skal gan
ske afholde os fra at udpege forhåndsfavorit
ter, men blot byde velkommen til den nye klub 
fra Dronningborg, der har lagt stærkt ud ved 
at tilmelde hele tre hold. Mellemrækkeholdet 
får dog nok svært ved at hævde sig i toppen, 
men med den iver, der lægges for dagen i Ran
ders' forstad, skal resultaterne nok melde sig. 

Glædeligt er det, at der er større tilslutning 
i ungdomsrækkerne end nogensinde før. Især 
bemærkes det, at såvel A.B. som Esbjerg og 
Dronningborg er repræsenteret i både junior 
og drengerækken. oth.

Trænerkursus 

I dagene 2. til 6. maj afholdt forbundet sit 5. træ
nerkursus på Vejle under ledelse af H. P. Crabtree. 
Der var 16 deltagere, hvilket efter min formening er 
for få. Vi skal gerne op på 24 mand. Det skal dog si
ges, at vi nu er ved at få fat i de rigtige folk, som 
kommer for at lære noget, og jeg kan forsikre, at der 
blev gået til sagen. 

Vi startede kl. 8,30 om morgenen, afbrudt af en halv 
times pause ved 10-tiden, hvorefter vi fortsatte til kl.. 
12. Over middag begyndte vi kl. 13,30 og fortsatte så
til kl. 17,45, afbrudt af en kort tepause, som jo hører
til i cricket.

Der bliver undervist i alt vedr. det ædle spil lige fra 
»forward defensiv to a straigth hall« til »to glide out
to hit a hall for six«. Vi har også træning i net, hvor
deltagerne lærer, hvordan man underviser drenge og
for såvidt også voksne i spil i net.

Jeg kunne skrive bane op og bane ned om dette em
ne, men vi skal jo videre. Såfremt vi fremover vil 
holde liv i dette noble spil her i landet, må klubberne 
ikke undlade at sende folk til dette instruktionskur
sus, der altid afholdes i Vejle i maj måned, i den uge 
hvor Kristi Himmelfartsdag falder. 

Hvorfor kommer vi altid til kort, når vi møder en
gelske hold, for ikke at tale om hollænderne? Det er 
min mening, at såfremt vi blot måtte få de rigtige 
folk sendt til vore kurser, og man ligeledes kunne få 
dem til, efter endt uddannelse at tage hjem i klubben 
og oplære ungdommen i den lærdom, de har mod
taget, er jeg overbevist om, at resultatet ikke udebli
ver. 

Vi har i år igen formået Mr. Ted Whitfield til at 
komme til Danmark. Han kommer den 24. juli og bli
ver her en måned. 

Der vil blive arrangeret tre kurser på Akademisk 
Boldklubs Bane, Skovdiget 1, Bagsværd: 

1. kursus: 

Mandag den 24. jnli til torsdag den 27. juli (4 
dage): 21 lovende ungseniores efter invitation.

2. kursus: 

Fredag den 28. juli til søndag den 30. juli (3
dage): 21 drenge. 

3. kursus: 

Mandag den 31. juli til onsdag den 2. august (3
dage): 21 juniores. 

Anmeldelse til kursus 2 og 3 må af hensyn til videre 
planlægning være indsendt til Axel Morild, Blåsigvej 
31, Hjørring, senest den 15. juni. 

Husk allerede nu - af hensyn til skolebillet - at 
give besked til de drenge, som klubben ønsker an
meldt. 

Såfremt klubben mener, den har en eller flere lo
vende ungseniores - skal vi sige op til 21 år - vil 
jeg gerne have navnene på disse, ligesom jeg er inter
esseret i at vide, om vedkommende er gærdespiller, 
kaster eller keeper. Markspiller skal han under alle 
omstændigheder være. 

Den -3. august står Ted Whitfield til disposition ude 
i klubberne. Klubber, der måtte ønske besøg af Whit
fiel.d, bedes ligeledes meddele dette til undertegnede 
senest den 15. juni. Axel Morild.

Korrektion 

Fejlagtige indberetninger har været årsag til forskel
lige unøjagtigheder i årsstatistikken. Erling Hauge har 
på B. 1913's mellemrækkehold præsteret følgende gær
deindsats: 4 innings - 3 not out - total 11 runs -
højeste score 5* - gnst. 11,00. På B. 1913's juniorhold 
er der vendt lidt op og ned på Erling Hauges og Jør
gen Hvidkjærs kasteanalyser. De korrekte analyser ta
ger sig således ud: 

Jørgen Hvidkjær . ...... .. 54.4 19 117 18 6,50 
Erling Hauge . . .. . ...... ..... 70,5 20 139 13 10,69 
Undskyld! 

CRICKET BAT 

i SLAZENGER PANTER 

Verdens mest solgte BAT - PANTER er poly

film armeret, der giver det et langt liv - PAN

TER er klar til brug - Et PANTER BAT er det 

halve af et century. PRIS KR. 135,00 

CRICKET BOLDE. BENSKINNER - HANDSKER 

PDRUi 
USET 

ØSTERGADE 12 - SILKEBORG - TELF. 820 701 
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Skrønen om· cricket på dødslejet 

blev aflivet fo1• 34 år siden 

- Der er visse ting, der kan siges så ofte, at
folk til slut tror, det er sandhed, og cricket
har fra ledende pennes og sportsfolks side
gennem en menneskealder været behandlet
med foragt. Men hvis cricket nogensinde har
ligget på dødslejet herhjemme, har det i hvert
fald overstået forkalkningen og står den dag i
dag stærkere end nogensinde. Dette gælder
ikke mindst i Jylland ....

Nej, disse ord er ikke skrevet i dag, selvom 
de såmænd lige så godt kunne have været det. 
De beviser blot, at der ikke er meget nyt un
der solen. Indledningen til denne vor årlige 
tur rundt om i landets 1. og 2. divisionsklub
ber har vi fundet i »Hjemmets bibliotek«, der 
i 1934 udsendte en bog om idræt. De er forfat
tet af en af Danmarks bedste cricketskriben
ter, Jørgen Cold. 

Et andet sted i artiklen om cricket i »Hjem
mets Bibliotek« gentager Jørgen Cold, at nu 
må den skrøne om cricketspillet på dødslejet 
da være aflivet. Vi gør Jørgen Colds ord til 
vore også her i 1967, for alene det at tale med 
klublederne rundt om i landet og at mærke 
optimismen og viljen til at gøre en indsats 
for den ny generation, giver en troen på, at 
cricket er så sprællevende herhjemme som 
aldrig før. 

Hvis man, som det er mode nu om stunder, 
skal grave det negative frem, så må det siges, 
at der enkelte steder stadig ikke gøres forsøg 
på ungdomsarbejde. Men i forhold til, hvor
dan det var for nogle år siden, er der kun tale 
om et forsvindende lille tal. De gamle køben
havnske storklubber AB og KB er kommet 
igang igen, det samme gælder for de fynske 
storklubber, og noget af det mest oplivende 
kommer fra Ringsted, som for nogle år siden 
på det nærmeste kørte på pumperne. Nu har 
man en af landets største ungdomsafdelinger 
og har lige bygget et murstensklubhus over 
100 kvadratmeter stort. 

Det er trist, at man har måttet strække ge
vær i Varde, men til gengæld har en ny klub 
set dagens lys i Dronningborg, Korsør har 
realistiske planer om at starte igen, og i Præstø 
og Kalundborg skulle gamle cricketspillere 
have lyst til at starte nye foreninger. Mens vi 
er i gang, synes vi egentlig også, at man burde 
begynde i Skive; det er efterhånden ikke få af 
Nykøbings tidligere spillere, der har slået sig 
ned der. 

Vi giver nu ordet til repræsentanter fra de 
22 1. og 2. divisionshold. Man lægger mærke 
til, at der kun er et par stykker, der drømmer 

om, at der er noget, der hedder nedrykning. 
Muligvis skyldes det for megen optimisme, 

men mere nærliggende er det, at begrebet ef
terhånden er forsvundet i cricket. Men nu 
nægter man at tro på, at divisionerne skal ud
vides mere. Ellers ender det med at samtlige 
klubber spiller i 1. division. 

FØRSTE DIVISION 

Aa.B. på jagt efter det 7. DM. 

- Er I ikke snart trætte af at være nr. 1 i
Aa.B., hvad med en andenplads f.eks., det ville 
jo gøre godt med lidt afveksling? 

- Vi bliver aldrig trætte af at blive mestre,
siger Flemming Sørensen, men vi har så småt 
snakket om, at når vi har holdt ti års jubi
læum på 1. pladsen burde vi måske overlade 
den til en anden klub. Nå - spøg til side, vore 
spillere slapper aldeles ikke af, fordi det er 
gået så godt - allerede af den grund, at vi 
har 5-6 unge, der står på spring for at over
tage pladserne, hvis nogen af den faste garde 
skulle begynde at gøre lidt mindre ved det. 

Svend Morild 

Måske kommer vi til at se lidt mindre til 
Carsten Morild i år, fordi han læser til værk
fører, men med hans talent kommer han med 
garanti i form. Han har dog måttet sige fra som 
træner for vort hold på grund af læsningen, 
men vi har fået Svend Morild til at overtage 
det job, og i betragtning af at det er ham, der 
har lært vore spillere op, skulle træningen 
være i de bedste hænder. Jens Morild er rejst 
til Holstebro, men han vil stadig spille for os, 
og vi går efter vort 7. DM på stribe, lover 
Flemming Sørensen. 
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Uhrskov hjemme igen 

- Vi har fået Mogens Uhrskov hjem igen,
fortæller Aksel Morild fra Hjørring, og vi ven
ter os meget af vore unge, hvorimellem Flem
ming Jensen, skønt stadig junior, allerede sid
ste år gjorde det så godt. 

Vi ender såmænd midt i dyngen ligesom 
sidste år, hvor det jo blev til en femteplads. 

- Hvad med dig selv?
- Ja, nu må vi se, om der bliver plads til

mig, men alle vi garvede er still going strong. 

Provis i ny og mindre skikkelse 

A.B. havde sidste år adskilligt vrøvl med 
sin bane, der til tider i nærheden af pitchen 
mindede om et fyldt badekar. 

- Men nu er den drænet og skulle ikke
volde flere problemer, siger Erling Froulund. 
Til gengæld kniber det stadig med at indrette 
gode træningsbåse, fordi det øvrige areal her
ude på A.B. har meget svært ved at suge vand. 

Men det skal nok gå alligevel, træningsbe
tingelserne er langt bedre end sidste år, og så 
har vi kunnet indendørstræne i den nye store 
hal. Vi er gået meget energisk til sagen, og 
Provis har lovet, at det bliver alle tiders sæson 
for hans vedkommende. Han har i hvert fald 
tabt 20 kilo under forberedelserne. 

Vi får sikkert ikke megen glæde af Finn 
Willumsen, der spiller førsteholdsfodbold, 
men til gengæld har vi fået tilgang af Jørgen 
Nagstrup fra Holstebro, der er fulgt efter sin 
broder Bent, som kom til os sidste år. 

Jeg tror ikke på, at vi kan komme i nedryk
ningsfare, men det, vi er mest spændt på, er 
jo, hvordan det går med vor ungdomsafdeling, 
som vi nu genopliver efter så mange års pau
se. Talbro, Finnich og co. har lovet at hjælpe 
lidt til, og der er nok spillere at tage af. Men 
det er jo svært at begynde helt fra bunden, 
slutter Erling Froulund. 

Intet nyt fra Horsensfronten 

Intet nyt er godt nyt, siges det jo, og når 
disse ord bliver møntet på Horsens, er man 
klar over, at de passer. For så er det ensbety
dende med, at de gæve midtjyder stiller op 
med hele den gamle - og i hvert fald gærde
mæssigt uhyggeligt uigennemtrængelige garde. 

- Alt ved det gamle, siger Henning Eliasen,
vi er alle klar til at rykke ud igen, og mon 
ikke vi ender, som vi plejer. Sidste år delte vi 
en 2. plads med Skanderborg og Svanholm, 
og sådan noget lignende bliver det såmænd 
nok igen i år. 

Det gælder fremtiden 

For Svanholm bliver den kommende sæson 
af overordentlig stor betydning. Klubben ind
vier i Brøndbyøster en ny bane, der er belig-

gende så smukt, at man føler sig hensat til en 
af de idylliske engelske village grounds. 

- Til gengæld kommer det til at knibe lidt
med faciliteterne, siger Svanholmanføreren 
Jørgen Jønsson, men det kan vi sagtens af
finde os med, når vi nu får en god bane at 
spille på, en bane som er vor egen. 

Det er klart, at en god indsats i denne sæ
son vil være af stor propagandamæssig betyd
ning i Brøndbyerne, hvor man aldrig før har 
set en cricketkamp. Derfor er det ikke blot 
en god placering, vi slås for, men ligeså me
get klubbens fremtid. Desværre trak det så 
længe ud, inden vor udflytning kom i orden, 
at det kommer til at knibe med at komme i 
træning. Militærtjeneste og eksaminer forhin
drer et par af vore bedste i at være med i be
gyndelsen af sæsonen, så om vi kan leve op til 
den finaleplads, som turneringsledelsen har 
tiltænkt os ved at lade os spille på sidste spil
ledag mod Aa.B., tillader jeg mig at tvivle på. 

Men jeg synes, at vort spillemateriale er 
så godt, at en topplacering må være indenfor 
rækkevidde. Jeg vil ønske, at vore modstan
dere i vore kommende »præsentationskam
pe« i Brøndbyerne vil være med til at spille 
underholdende positiv cricket. Det er det, 
der skal til for at skabe interesse, ønsker Jør
gen Jønsson til sidst. 

De er knotne i Århus 

- Jørgen Morild, I blev, som du selv
spåede her i Cricketbladet, nr. 1 sidste år, 
så det kan I vel gentage igen? 

- Hov, stop nu lidt, udbryder den gar
vede Århus-støtte, det skulle vel ikke være 
nødvendigt at gøre opmærksom på, at det 
var 2. division, vi vandt, og at der er en vis 
forskel på den række, og så det selskab, vi 
er kommet i nu. 

Jørgen Morild 

Men i betragtning af, at vi har vort gode 
materiale fra sidst år intakt - herimellem 
Erik Madsen - synes jeg, en 5. plads er in
denfor rækkevidde. Vore unge spillere er i 
hvert fald vældig opsat på at få begyndt, selv 
om de er noget knotne over, at man har givet 
os de allerlængste rejser, der overhovedet 
kunne fremskaffes. 
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- Du er vel også selv med?
- Måske, jeg har bedt mig fri, nu er jeg

43 år, og jeg synes man skal holde op, inden 
det tidspunkt kommer, hvor battet ryster 
mellem hænderne på en. Men mine klubkam
merater er allerede gået i gang med overta
lelseskampagnen, så det kunne jo ske, at 
man gav efter. 

Græspitch i Silkeborg 

- Det bliver sidste sæson på Silkeborgs
gamle lille bane, og da man jo ikke ligefrem 
kan beskylde den f,ar at høre til Danmarks 
bedste, så bliver det vel ikke med den store 
vemod, I flytter ud til det nye idrætsanlæg ved 
Ringvejen, Villy Petersen? 

- Nej, vi glæder os i hvert fald til det nye,
svarer Silkeborgs formand, og det bliver sand
synligvis en græstpitch, vi kommer til at spille 
på fra 1968, hvor banen bliver helt vores egen. 

Men henblik på den kommende sæson, sy
nes jeg, at sidste halvdel af turneringen i 1967 
tegnede så lovende, at vi burde slippe for ner
vekampene i år. Vi råder over de samme el
leve som i fjor, men desværre bliver der nok 
visse kvaler med at få enkelte af spillerne i 
træning, da de er soldater. 

Det går godt i Skanderborg 

- Vi får en bane helt for os selv i år, siger
Skanderborgs Evald Møller, og med den dej
lige interesse, der er for spillet i Skanderborg, 
håber vi på en ligeså fin slutplacering som 
sidste år. 

Bengt Stern Møller holder sig nok til andet
holdet i år, for vi må jo have plads til vore 
gode juniorer fra sidste år. John Madsen kom
mer selvfølgelig med, og med hans talent må 
han finde sig i, at vi knytter store forventnin
ger til ham. 

- Hvordan går det med Jeres andethold,
der debuterer i 2. division? 

- Jeg kan ikke se nogen grund til, at vi
skulle komme i nedrykningsfare. Navne som 
Bengt Stern Møller, Henry Rasmussen og Kaj 
Nielsen, der alle foretrækker andetholdet, bor
ger for kvaliteten. 

- Hvad med dig selv, du havde jo en ren
»indian summer« sidste år, hvor du blev bed
ste kaster og trediebedste gærdespiller i 3. di
vision vest?

- Nå jo, jeg spiller også med. Cricket hol
der man ikke op med. 

Det halve hold rejser 

Nykøbing Mors havde det svært sidste år, 
hvor holdet blev reddet fra nedrykning på 
grund af divisionens udvidelse. Men havde 
man kunnet disponere over de bedste spillere 
i alle kampene, var det nu nok ikke gået så 
galt. 

- Men i år kan de vel alle være med, spør
ger vi formanden A. Halse. 

- Nej desværre, fem fra sidste års hold
rejser fra byen, det er så gode navne som Leo 
Ulsøe, Philip Jensen, Svend Willumsen, Inge
mann Nielsen (muligvis) og Niels Petersen. 
Måske forlader også Erik Hansen os lidt ind i 
sæsonen, så vor optimisme er begrænset. Det 
værste er næsten, at vor glimrende ungdoms
træner Peter Sørensen også er rejst, så Otto 
Gade må tage sig af vor store ungdomsafde
ling, og det går ud over hans egen træning. 
Det er trist med en så stor afgang, men sådan 
er vilkårene. Bredden er der intet i vejen med, 
vi er den klub i Danmark, der har tilmeldt 
flest hold. Vi blev sidste år juniordanmarks
mestre, så det bliver de unge mennesker med 
Hans Jørgen Andersen, Henning Jensen og 
Poul Petersen i spidsen, som vi må sætte vor 
lid til, slutter A. Halse. 

I år skal det være slut 

Så ,godt som det gik sidste år, da man 
tog dig med, skønt du ville lægge op, så fort
sætter du vel i år på 1. divisionsholdet, Poul 
Riis? 

- Nej, nu må der yngre kræfter til, siger
B. 1909's sekretær. Jeg vil helst være fri, og
Egon Jensen har heller ikke alt for stor lyst,
men vi håber da, han er med i nogle af kam
pene.

Vi håber på at ende midt i stimen (B. 1909 
blev nr. 9 sidste år), men det kan måske kom
me til at knibe. Spillerne fra vor reetablerede 
ungdomsafdeling er ikke helt modne nok til 
1. division endnu.

Beskedne Soranere 

-Vi må vist nøjes med at håbe på at blive
i rækken, siger den realitetsbetonede Jørgen 
Hansen fra de tidligere akademister. Shri 
Deshpande er rejst til Stockholm, men vi kan 
da glæde os over, at Allan Bloom og Frank 
Pearson ikke har planer om at forlade landet. 

Vi har fået Kjeld Arnth fra akademiet, men 
ellers kniber det lidt med tilgangen derfra. Nu 
er man imidlertid begyndt at spille igen på 

Jørgen Hansen 
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skolen, så det kan være, det kommer. Vi di
skuterede på vor generalforsamling spørgsmå
let, om vi skulle gå i gang igang med en ung
domsafdeling, og der var egentlig en positiv 
stemning. Men det kræver jo et kæmpearbej
de, og det er svært i Gentofte, hvor der ikke 
er mange børn. 

- I har vel ikke anskaffet Jer et par ekstra
kastere? 

- Næh, Hans Rasmusen og jeg selv må
igen trække læsset, og vi må håbe på, at vor 
gærdeside med de gamle navne opvejer mang
lerne fra vor ikke alt for varierede kasteside. 

Godt med problemer i Chang 

De svømmer i problemer i Chang, så det er 
ikke uforståeligt, når klubbens nye cricketfor
mand, Ole Kjeld Kristensen er tilfreds, bare 
man kan holde næsen oven vande i år. 

- Jo se, fortæller han, Klaus Buus er sol
dat i Århus og samme job har vor keeper Niels 
Torp Andersen på Bornholm. Desuden læser 
Morten Larsen, Tom Iver Poulsen og P. V. 
Jensen i Århus 

Men vi har dog fået en spiller hjem fra 
»Smilets by«, nemlig Steffen Larsen, som nu
spiller fast for os.

Men humøret er ikke forsvundet helt fra de 
gæve nordjyder, for som Ole Kjeld Kristen
sen slutter: 

- Så længe vi er en 3-4 stykker, som kan
smide et par bolde til hinanden, kan det vel 
ikke gå helt galt. 

ANDEN DIVISION 

De unge springer ud 

- Vi synes, at vi må have gode opryknings
chancer, siger Traugott Elberth fra K.B. Vi 
regner med at have glæde af Bjarne Lund i 
endnu en sæson, og William Dorset er færdig 
med at bygge hus og har vældig lyst til at 
komme igang igen. 

Men vor største glæde herude på Peter 
Bangsvej er, at vore ungdomsspillere nu be
gynder at gøre sig gældende på førsteholdet. 
Det er næsten synd at trække enkelte frem, 
men jeg vil alligevel fremhæve Steen Lund, 
som ikke blot gnistrer af talent, men også er 
en glimrende lederkraft. 

Stor glæde har vi haft og vil få i den kom
mende sæson af Benny Burmeister, som sam
men med Steen Lund var en af de første, da 
vi besluttede os til at genåbne vor ungdoms
af deling. Han har utroligt hurtigt udviklet sig 
til at blive en medium kaster, der kan lægge 
sine bolde med præcision i lang tid. 

Vor ungdom skal og kan bringe os til tops 
igen, slutter K.B.'s cricketleder. 

Som sidste år 

I Køge har man snart i mange år haft en af 
Danmarks største ungdomsafdelinger, og den 
viste sig sidste år også at være en af de stær
keste, da det blev til sejr i både drenge- og 
juniorrækken. 

- Smitter ungdommens succes af på 2.
divisionsholdet, spørger vi Jens Peter Jensen, 
alderspræsidenten på det purunge hold. 

- Ikke endnu, svarer han. Jeg regner med,
at det går ligesom i fjor, hvor det blev til en 
7. plads. Vi har vort hold fra sidste år intakt
og derudover har vi anmeldt et andethold for
at give vore mange unge lidt flere kampe. In
teressen er stor, men pengene små, men det
skal nok gå altsammen .... 

\ 

Hvorhen går springet? 

B. 1913 gjorde et gevaldigt spring fra sidste
pladsen i 1965 til trediepladsen i 1966, og 
hvorhen går springet i år, Leo Clasen? 

- Jeg tror nu, vi skal koncentrere os om
at leve op til standarden fra sidste år, men det 
må vi også være i stand til, da vi har nogen
lunde samme mandskab. Vi har haft megen 
glæde af englænderen John Walker, der bl. a. 
er en fremragende markspiller, og han er også 
med i år, men han tænker snart på at forlade 
landet. 

- Du selv tænker vel ikke på at lægge op?
- Jo, så småt. Det kniber efterhånden med

tiden, og når man spiller på et førstehold, må 
man gøre en indsats træningsmæssigt. Der 
ville også være rart på vort andethold, som 
forøvrigt er vældig stærkt, men lad os nu se. 

Ikke kuldskære i Kerteminde 

I Kerteminde kan man lide at starte tidligt, 
så allerede den 16. april benyttede man det 
noget blakkede forårsvejr til at slå Fredericia 
med 20 points. 

Klubben har forøvrigt den spiller, der har 
danmarksrekord i brækkede fingre. Det er 
keeperen Kaj Andersen, der nu kun mangler 
at brække tommelfingeren på højre hånd. Men 
han stiller skam også op i år som keeper, 
endskønt hans kone, da en af fingrede røg sid
ste år i kampen mod Frem, meddelte ham, at 
nu fik han ikke lov til det pjat længere. Men 
heldigvis er fru regnskabsfører Andersen ikke 
af den type, der fratager mandfolkene en af 
deres få fornøjelser, så hun har ombestemt sig. 

Hans V. Petersen og Arne Løkke er klar 
igen efter at have holdt pause nogen tid, for
tæller Erik Nielsen fra fynboernes bestyrelse, 
og selvom vi endte på en nedrykningsplads 
sidste år, tror jeg på noget bedre i år. Vi har 
så dejlig gang i vor ungdomsafdeling, så der 
burde være fornyelse nok at hente derfra. 
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Proapgandaf remstød 

Sorø klarede sig nydeligt sidste år i 2. divi
sion, hvor det i klubbens første år i rækken 
blev til en 4. plads. Holdet er ungt og kan 
derfor overvinde det handicap, som det må 
være ikke at have nogen ungdomsafdeling at 
få fornyelse fra. 

- Men vi er da klar over, at vi igen må
have gang i vor tidligere så blomstrende dren
ge- og juniorafdeling, siger Harry Hansen, så 
vi har sendt turneringsprogrammet samt en 
indmeldelsesblanket rundt til samtlige hus
stande. På denne måde giver vi besked om 
vore træningsdage og håber, at mange drenge 
får lyst til spillet. 

Vi har lige bygget vort klubhus helt om, 
desværre er der smølet så meget med vor an
søgning om tipsmidler til nyt byggeri, at vi 
må opgive vort nye hus, som ellers lå klar på 
tegnebordet. 

Hele vort hold fra sidste år inclusive de to 
fra bordtennis så kendte brødre Ole og Ib 
Hiickelkamp er klar igen, og vi venter en fin 
sæson ... 

De må ku' hitte de rette 

I Slagelse har man forbundets UK-formand, 
Erik Møller, som formand, så der skulle være 
muligheder for at hitte de rette til holdet. 

Desværre kunne Cricketbladet ikke hitte 
Erik Møller, som har det med at tage til udlan
det før sæsonen. Til gengæld fik vi fat i Tor
ben Ankjærgård, der skønt junior også i 1967 
var sjettebedste kaster sidste år i 2. division. 

- Erik Larsen må desværre holde op, for
talte Torben Ankjærgård, men til gengæld 
håber vi på, at Preben Christensen igen er 
klar. EIiers er alt ved det gamle, så det er lidt 
småt med sensationer i Slagelse. 

Slut med kritikken 

Onde tunger har af og til påstået, at Holste
bro's asfaltpitch skulle have været en fordel 
for jyderne i deres hjemmekampe. 

- Jeg synes nu, at man - og især Cricket
bladet - har været alt for hårde ved os, siger 
Holstebros nye formand, Svend Christensen. 
Man kan da bare se, hvor mange udekampe, 
vi har vundet. Men nu kan der i hvert fald 
ikke blive mere diskussion om den ting, for 
vi har lavet en normal pitch med tennisgrus i 
løbet af vinteren. 

Vi har tilmeldt et andethold, hvad vi ikke har 
haft tidligere, og vi forsøger af al magt at få 
gang i drengene. Vi har samme spillere som 
sidste år til disposition, bortset. fra Jørgen 
Nagstrup, der er rejst til København. 

Nye toner i Frem 

Fra Frem lyder der helt nye toner. Klub
bens nye cricketleder Kaj Hjorth, der erstat-

ter Svend Jensen, som har måttet sige fra på 
grund af sygdom, siger: 

- Vi er klar over, at det ikke går længere.
Vi må have gang i ungdommen. Og ungdoms
lederne i fodbold har lovet at være positivt 
indstillet, så vi er opsatte på igen at få cricket
drenge i Frem. 

Vi har fået tilgang af Jørn Schmidt, tidligere 
Hjørring og Horsens, og desuden har vore to 
glimrende westindere Carlos Fabian og Jerry 
Hosten skaffet os en inder, der bor i Malmo, 
og som skulle være god. EIiers har vi samme 
mandskab som sidste år. Også Henning Niel
sen, der bor i Nykøbing Falster, vil tage ind 
og spille for os. Desværre tror jeg ikke på, at 
vort glimrende åbningsgærde, John Nielsen, 
når at komme igang i år. Han er faldet og har 
flækket knæskallen, og ham kommer vi til at 
savne. 

Moderne at skifte formand 

Man skulle tro, det var den nye mode at 
skifte formand. Også i Fredericia sidder en ny 
mand ved roret, det er den unge Tage Chri
stensen, der afløser Hardy Borg. 

- Men jeg trækker mig skam ikke ud, si
ger Hardy Borg, men det er nu mit princip, at 
de unge skal til. Jeg vil i stedet koncentrere 
mig om vort ungdomshold, og der er nok at 
tage vare på. Vi har holdt klubaftener hele 
vinteren igennem, og der kommer ca. 40 dren
ge hver gang. Vi har fået en vidunderlig bane 
ved siden af en skole, hvor der er alle mulig
heder for at få tilgang. 

Bent Fisker har lovet at spille hele året og 
Peter Østergård, der fik Frederici.a by's sports
pris sidste år, bliver skam ved, selvom han er 
i nærheden af de 50. Men ellers er vort hold 
lidt urutineret, de fleste af dem er lige rykket 
op fra juniorholdet, så ligefrem en topplace
ring tør vi ikke håbe på. Men jeg synes, der er 
meget talent at bygge på. Nis. 

Australske 

KOOKABURRA 
cricketbolde 

Eneforhandling 

Wahl, Hostrups Have 52 
København V. 

telf. (01) 35 57 09 
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Det 
0 

ma briste eller bære - og det bar! -

Helmer Hansen viser del gamle »skur«. 

For den, der kan huske tilbage til en sommer
dag i 1962 er det utroligt, hvad der er sket i 
en af Danmarks 3. divisionsklubber i dag. 

Man tog dengang til Ringsted for i den 
sjællandske mellemrække at møde den tidli
gere så blomstrende forening. Ude ved banen 
lå noget, der engang havde været en trænings
pitch, men nu voksede græsset lystigt mellem 
stumperne af den gamle måtte. Ved titiden 
kom Henning og Helmer Hansen, der har bå
ret klubben i mands minde, med lidt af fami
lien plus et par stykker fra den nedlagte klub 
i Korsør og hentede lidt nødtørftigt grej frem 
fra et gammelt faldefærdigt skur. Nu må i 
parentes bemærkes, at for Henning Hansen 
har benskinner altid været et overflødigt be
greb, han optræder helst uden, og hvis det 
skal gå højt, med en enkelt på højre ben. 

Kampen var gevaldig hyggelig, og da man 
sagde farvel, slog man i sit stille sind korsets 
tegn for sig og tænkte, det var sidste gang, 
man skulle opleve cricket i Ringsted. 

I dag er foreningen en af de mest blomst
rende på Sjælland. 40 drenge træder oven i 
hinanden for at komme til, veteranerne bli
ver ved og træner som aldrig før. For, som de 

siger, nu er det morsomt at være med ,på se
niorholdet, og vi vil træne, så de unge ikke 
kommer på vort førstehold uden at have kæm
pet for pladserne. Og mest imponerende _:_ 
det gamle skur er væk, og der, hvor det stod,' 
er nu rejst det skønneste klubhus, 110 kva
dratmeter stort, med alle moderne bekvem
meligheder - køleskab og fjernsyn kommer 
der, og bar er der - til den nette sum af 22.000 
kroner. 

Hvordan er det gået til? 
Jo, i 1963 sagde Henning Hansen til sig selv: 

Nu skal det være løgn, det må briste eller. 
bære, og han anmeldte om efteråret et drenge
hold uden at have en spiller. 

Men han samlede dem sammen, de tog flere 
med sig, og i dag er Ringsteds problem, hvor 
man skaffer ledere til alle de mange, der gerne 
vil være med. 

Hvordan skaffe 22.000 kr.? 

Men huset? Hvordan skaffer en lille klub 
uden midler 22.000 kr., og hvordan får man 
kvalificeret arbejdskraft, når de fleste af for
eningens medlemmer trods alt er så unge, at 
byggeri ikke ligefrem er deres speciale? 

De første 10.000 kr. blev skaffet ved, at 10 
seniorer kautionerede for hinanden, og derved 
opnåedes et banklån på denne sum. Og de sid
ste 12.000? Vi skal ikke kunne sige det så 
nøje, men vi ved, at en mand har været fore
gangsmand i dette byggeri. Vi ved, at han, 
bortset fra juleaften, har gået så godt som 
hver aften siden september og arbejdet på 
dette hus. 

- Men hvad har di.n kone sagt, Helmer
Hansen, hun har jo næsten ikke set dig i et 
halvt år? 

- Nej, men hun har taget. det enestående,
og nu står huset der, næsten færdigt. Det har 
altid været vores drøm med sådan et sam
lingssted. Nu har vore medlemmer et sted at 

Det flotte resultat af Ringsted 

cricketklubs medlemmers"store 

anstrengelser i vinter. 
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være om vinteren, der er lavet stort opholds
rum, bestyrelseslokale, rekvisitrum, veranda, 
toiletter og køkken, mens omklædningen sta
dig foregår i den nye hals dertil indrettede lo
kaler. 

Det hele startede så pludseligt, fortsætter 
Hdmer Hansen, i september 1966 meddelte 
kommunen os, at vi kunne få en gammel ba
rak mod at fjerne den. 

Den stillede vi så op ved banen og forsy
nede den udvendig med en murstenslignende 
beklædning, og indvendig isolerede vi og byg
gede fuldstændig om. Der er ikke et menne
ske, der i dag kan se, at det har været en træ
barak. 

- Har du været helt alene om det?
- Nej da, men nu er jeg selv tømrer, så jeg

har jo forudsætningerne og måtte lede det 
hele. Men alle har hjulpet, og især er det jo 
heldigt, at vort åbningsgærde Frede Nielsen er 
blikkenslager, så han kunne klare den del af 
sagerne. 

- Får i nogen sinde pengene hjem igen?
- Jeg ved det ikke, nu har vi søgt om til-

skud fra tipsmidlerne, og så kan man jo håbe. 
Men vi glæder os til den kommende sæson 

og håber, at vore modstandere vil være med 
til hyggelige stunder i vores nye »hjem«. Vi 
har jo også fået overladt drengekampen øst
vest. Drengene skal bo i huset, og vi kan 
skaffe forplejningen ... 

For at historien skal få den helt store, lyk
kelige afslutning, mangler Ringsted blot at få 
1. senior i 1. division. 

Men det sørger H�lmer Hansens søn, Jan, 
for. Som førsteårsjunior i 1966 scorede han 
258 point med et gennemsnit på 51,60, og han 
kastede så hårdt, at modstanderne bad ham 
om at ramme gærdet lidt oftere. Nis.

THOMAS MORILD 

80 ÅR 

En af dansk crickets pionerer og mytedan

nende skikkelser, Thomas Morild, fylder 80 år 
den 4. juni. Cricketbladet slutter op blandt 
gratulanterne, og vi vil i bladets næste num
mer i. en specialartikel vende tilbage til fødse

larens enestående karriere. 

* * * * * * 

Solen stegte i London 

og Dronningborg blev skabt 

Det var stegende hedt i London, og luften i 
gaderne nede mellem storbyens cementklod
ser nærmest sitrede. 

Hvad gør en dansker i den situation, hvor 
han mest af alt ønsker en vederkvægende duk
kert fra en af hjemlandets forblæste strande? 

Vi skal ikke kunne besvare spørgsmålet 
uden først at foretage en opinionsundersø
gelse, men vi ved, hvad lærer F. G. Knudsen 
fra Randers gjorde, og det blev starten til den 
nye danske cricketklub Dronningborg. 

Lærer Knudsen fulgte den strøm, han til
fældigvis var kommet ind i og endte på Lords, 
hvor Australien og Middlesex spillede. 

Skønt han intet kendte til cricket, blev han 
grebet af spillet og blev hængende hele dagen. 
Da han kom hjem, forsøgte han at indføre 
spillet på Rismølleskolen, hvor han er gymna
stiklærer, og eleverne blev interesserede. 

- Det skete i efteråret 1964, fortæller F. G.
Knudsen, og i maj 1965 kom jeg på træner
kurset i V ej le, og siden har vi takket være 
Jørgen Morild og Århus Boldklub, som vi er 
megen tak skyldig, haft den engelske instruk
tør Ted Whitfield på besøg på skolen. 

I år har vi så vovet at tilmelde drenge, ju
nio,r og et seniorhold, bl. a. af den grund, at 
vi gerne vil ud og se, hvorledes andre spiller, 
for det er trods alt begrænset, hvad jeg ken
der til cricket, da jeg aldrig selv har spillet. 

Vi har fået noget udstyr fra den for adskil
lige år siden nedlagte klub i Randers, men 
vort største problem er banen, som har svært 
ved at trække vand. Vore modstandere må 
nok finde sig i lidt primitive forhold. 

Indtil videre kommer alle medlemmerne fra 
Rismølleskolen. Vi har nu 40 ungdomsspillere 
og 5-6 seniorer, men vi håber på også at få til
gang udefra, og i vore bestræbelser får vi støt
te fra de lokale blade, som er flinke til at om
tale os, når vi laver noget nyt af en eller anden 
art ..... 

Ifølge formanden for DCF's ungdomsud
valg, Jørgen Morild, er det et imponerende 
arbejde, der her er gjort. 

- Dronningborgs ungdomsspillere spiller
mere korrekt end det meste af det, man ellers 
ser i drenge- og juniorkampe, siger han. Må
ske mangler der en smule kraft, men det skyl
des jo, at de hidtil kun har spillet mod sig 
selv. Jeg er lykkelig over det initiativ, der er 
taget og ville ønske, det blev fulgt op andre 
steder ... 

Også Cricketbladet og utvivlsomt samtlige 
Danmarks andre klubber byder Dronningborg 
velkommen i kredsen og ønsker lærer Knud-
sen til lykke med eksperimentet. Nis.
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Vinterens tests 

Hidtil usete publikumsoptøjer i Indien. -
Westinderne stadig nr. 1, men tronen vakler. 

Søndag den 1. januar 1967 er en d�g, der vil 
blive stående i crickethistorien, men ikke for 
det godes skyld. 80.000 ophidsede indere hav
de overværet førstedagen af testmatchen mel
lem Indien og \Vestindien den 31. december i 
Calcutta, men nytårsdag strømmede et endnu 
større antal igennem og udenom tælleappara
terne, oversvømmede som et bølgende hav La
nen, tændte bål og foranstaltede slagsmål, og 
først mange timer senere blev skuepladsen 
ryddet, efter at politi, brandmænd og militær 
havde været i aktivitet. Spil blev der intet af 
denne dag, hvor cricket blev årsag til de rene 
masseoptøjer. 

W es tindernes besøg i Indien beviste den 
fantastiske interesse, der er for cricket i denne 
verdensdel. Indernes testhold under anførsel 
af Sussex' tidligere captain, the Nawab of Pa
taudi, var nærmest ofre for en heltedyrkelse, 
men besejre de uofficielle verdensmestre fra 
W estindien formåede de ikke. Seriens tre 
kampe gav to westindiske sejre og et uafgjort 
opgør. 

Men westinderne er på retur, siger eksper
terne. Holdet lever på uforlignelige Sobers, 
verdens bedste allrounder, og en strålende 
kasteside. Men Hall, den frygtede fastbowler, 
er ikke, hvad han har været - kun 8 gærder 
i testmatcherne. Og meget bedre var Griffith, 
manden der blev berygtet for at stikke, ikke. 
Kastesiden havde sine stærkeste våben i So
bers og verdens efter sigende bedste spinbow
ler, Lance Gibbs, der imidlertid snart taget til 
England for at spille for W arwickshire. 

Indien skal spille tre tests i England til som
mer, og efter en absolut rosværdig indsats 
mod \,Vestindien, ser serien ud til at blive 
mere interessant end først antaget, hvor in
derne nærmest blev betragtet som slagtekvæg. 

Pollock - et cricketgeni

Vinteren har også budt på den lækkerbid
sken, som en testserie mellem Sydafrika og 
Australien er. 

Sydafrika vandt serien 3-1, og kun en tor
denstorm forhindrede dem i at vinde den uaf
gjorte kamp. 

Det var sydafrikanernes første sejr i en test
serie over Australien, ja, de har aldrig vundet 
en enkelt kamp over kængurulandets sønner 
på hjemmebane tidligere. 

Australien er inde i en overgangsperiode, 
hvor nye unge folk skal spilles ind, men ingen 
af dem havde den store succes. Læsset blev 
trukket af gamle prøvede kræfter som Simp
son, Lawry og Cowper - spillere, som ikke 
ejer den umiddelbare tiltrækningskraft for 
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cricketpublikummet, således som stjernerne 
fra W estindien og Sydafrika. 

Hos Sydafrika kaldes den vidunderlige ag
gressive gærdespiller Pollock et geni - intet 
mindre -, men ej heller Lindsay kan have 
været dårlig med et testgennemsnit på 86,57 
og en samlet score på 606. Pollock scorede 
ialt 507 med 76,71 i snit. 

Meget bemærkelsesværdigt hos sydafrika
nerne var det, at de battede til bunds. Tenden
sen med, at fastbowlere i testmatcher ikke 
behøver at være noget værd ved gærdet, er 
ikke så udbredt længere. 

Gammelt bekendt havde succes 

J. M. Brearly, der er en god bekendt af
dansk cricket efter hans besøg med Cam
bridge, har været anfører for et udvalgt MCC
hold på under 25 år på en turne i Pakistan. 
Englænderne kunne tage ubesejret hjem, og 
Brearly, som der knyttes forhåbninger til som 
en kommende teststjerne, spillede nogle for
nemme innings. Scores som 223 og 312 not out 
mod pakistanske distriktshold fortæller en 
del om grunden til de store forventninger, 
man knytter til ham. Nis. 

�� �� 
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Vedrørende turneringen 
Bestyrelsen forbeholder sig ret til at skride ind i så

denne tilfælde, hvor den skønner, at en spillers ned
rykning fra et hold i 1. eller 2. division til et junior
hold ikke er betinget af spillermangel. 

Reglen om follow-on er udvidet, således at et hold 
foruden ved de hidtidige pointsdifferencer ( 75 i se
niorkampe, 60 i juniorkampe, 40 i drenge- og lilleput
kampe) også har ret til at sende en modstander til 
gærdet igen, såfremt man har mere end dobbelt så 
mange points som denne. 

Fra og med turneringen 1968 må asfaltpitche kun 
anvendes, såfremt der mellem tæppet og pitchen læg
ges et dæmpende underlag. 

Pokalturneringen afvikles som handicapturnering 
(2. divisionshold + 15 løb, lavere rangerende hold + 
30 løb). 

Bestyrelsen indskærper, at det fortsat påhviler den 
arrangerende klub for kampe i 1. og 2. division at 
meddele Pressens Radioavis såvel stillingen ved fro
kostpausen (senest kl. 12,15) som kampens endelige 
resultat (senest kl. 18,30) samt at meddele Ritzau's 
Bureau kampens resultat (snarest muligt). 

Klubberne erindres om, at der altid skal søges om 
tilladelse til udenlandske statsborgeres deltagelse i 1. 
division. Der vil til hver sæson højst blive givet til
ladelse til at anvende fire navngivne ikke-danske stats
borgere, men der må dog højst deltage tre af disse i 
samme kamp. 

Udtagelseskomiteen 
består af Preben Kunst, Ths. Provis, Poul Riis og Erik 
Møller (formand). 

Ungdomsudvalget 
har fået følgende sammensætning: Jørgen Morild 
(formand), Søren Nissen, Kjeld Jannings, Niels J. Ras
mussen og Axel Morild. 

\Vilh. Rurmesters bogtrykkeri AIS -. Aalborg 




