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TURNERINGSOVERSIGT 
l. DIVISION

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

Dato Kamp 
Kam-

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

Førstkommende kampe: 

18/7 Horsens-Chang ......... 4 2 1 551 15,74 696 15,13 

18/7 Silkeborg-A.B ............ 0 

18/7 B.1909-Aa.B. ............ 11 1 9 1845 10,08 2208 18,40 

1817 Skanderborg-Soraner . 2 1 1 353 17,65 295 18,44 

1/8 A.B.-Hjørring . . . . . . . . . . 8 2 4 1714 12,88 1710 16,93 

1/8 Soraner-Silkeborg .... 0 

1/8 Horsens-B.1909 ....... 6 2 4 985 12,01 980 13,47 

1/8 Chang-Svanholm ...... 1 1 0 139 13,90 129 12,90 

1/8 Skanderborg-Aa.B. ... 9 2 7 1287 7,99 1587 14,97 

8/8 Svanholm-Hjørring 1 0 1 44 4,40 138 13,80 

Aalborg-klubberne er stadig ubesejrede - Aa.B.s mesterskabschancer nærmer sig pari. 

Ved afslutningen af denne turneringsoversigt 
(primo juli) er spændingen på bristepunktet 
i de fleste af turneringsrækkerne. Nok er i 
den forløbne del af sæsonen bukkene skilt 
fra fårene, men kun i de færreste tilfælde 
kan rækkevinder og eventuel nedrykker ud
peges med blot rimelig sikkerhed. Og det er 
jo godt det samme. 

Desværre er spændingen om selve dan
marksmesterskabet langsomt ved at fordufte 
op i den klare sommerluft. Det skal gå helt 
og usandsynligt skævt for Henrik Mortensen 
og Carsten Morild, om Aa.B. skal fortrænges 
fra 1. divisions førsteplads. Ganske vist holder 
Chang sig fortsat ubesejret og jagter ufor
trødent arvefjenden, men manglende aggres
sion i gærdespillet vil formentlig hindre de 
unge Chang-spillere i at sikre de nødvendige 
halvlegsgevinster. Og det er vel sandsynligt, 
at Aa.B.s »velsmurte kastemaskine« fortsat 
vil feje modstandernes gærder til side og 
skaffe så gedigent et pointsoverskud, at me
sterskabet er i havn allerede før det afslut
tende lokalderby. 

Men naturligvis har Aa.B.erne alle de 'van
skeligste rivaler tilbage. Foruden Chang håber 
også B.1909 og Horsens på mestrenes skalp. 
B.1909 synes dog stadig at have kvaler med
spillet ved gærdet. Bredden på gærdesiden kan
der ikke klages på, men toppen har svigtet, og
efter to nederlag kan odenseanerne næppe
true Aa.B. Større muligheder må tillægges
Horsens, der øjensynlig er kommet over sin
svaghedsperiode. Midtjydernes solide all
round-styrke kan i de bedste øjeblikke give
de nordjyske mandskaber fuldt op at gøre.

A.B. og Skanderborg frister stadig tilværel
sen i bunden. Endnu er det kun blevet til 
nederlag. Men heller ikke Silkeborg kan træk
ke vejret frit. Efter den helt overvældende 
gode start er det stadig gået ned ad bakke, og 
indsatsen i kampen mod Svanholm varslede 
onde stunder. 

Gejsten mangler hos Aa.B.erne 
Trods overbevisende sejre har Aa.B. ikke 

været i samme tindrende spillehumør som i 
de foregående sæsoner. Man går ikke så kon-
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centreret og sammenbidt til opgaverne mere, 
og dette gør holdets svagheder mere iøjnefal
dende. Men der er vel ikke noget at sige til, 
at den lange overlegenhedspei;-iode har sløvet 
koncentrationsevnen og svækket ambitionerne. 
For Aa.Bernes egen skyld må man håbe, at 
der ikke vil være alt for langt til det første 
nederlag siden 1960. 

Flemming Soegaard, 

Soranerne 

De ventede halvlegssejre imod Svanholm og 
Silkeborg udeblev ganske. I Svanholmkampen 
var man endog på nederlagets tærskel. Nok 
vidste man, at Aa.B.s gærdeside manglede 
bredde og stabilitet, men at Flemming Søe
gårds venstrearmsbowling skulle kunne »klæ
de den af til skindet«, var dog ikke ventet. 
Aa.B.s score på 103 points var den mindste i 
mange år, og svagheden træder tydeligt frem, 
når man noterer, at »de tre store«, Hardy Sø
rensen, Carsten Morild og Henrik Mortensen, 
tilsammen scorede 84 points, og de sidste 6 
gærder faldt for kun 6 points. 

Flemming Søegårds resultat blev så smukt 
som 6 gærder for 39 runs. Og selv om Svan
holms gærdeside kollapsede over for Henrik 
Mortensen og Carsten Morild, havde man stor 
ære af kam pen. 

Over for Silkeborg - som over for Aa.B. 
- kunne Aa.B.erne ikke fremtvinge en halv
legssejr, og på ny var det et ihærdigt og de
termineret forsvar af det sidste gærdepar, der
spillede de gode nordjyder et puds. Det var i
øvrigt broderparret Kjeld og Niels J. Ras
mussen, der viste sig uadskillelige. Mærkvær
digt var det, at Aa.B. såvel imod A.B. som
imod Silkeborg scorede 221 points, og lige så
sært var det, at Carsten Morild imod Silke
borg noterede sig for den tredie successive
innings med en score på 16 - også en form
for hat-trick. Silkeborgs anfører, Gunnar Ras
mussen, passerede sit point nr. 2000 i første
holdskampe, og endelig betød Silkeborgs 9.
gærdefald i 2. halvleg, at Aa.B. blev den første
klub, der nåede 1500 ofre i DM. Såvel Hjør
ring som A.B. erobrede det 1500. modstands
gærde siden 1954 den påfølgende søndag imod
henholdsvis Aa.B. og B.1909.

Kun fem kastere i en hel kamp 
I arvefjendeopgøret imod Hjørring havde 

Aa.B.erne derimod mobiliseret alle ambitioner, 
og resultatet blev, at vendelboerne kørtes helt 
i sænk. Henrik Mortensen kom efter nogle 
mindre vellykkede kampe tilbage i stor form 
og erobrede 12 gærder for 55 points ( 8 for 
31, 4 for 24). Over for dette bombardement 
gav Hjørring helt op og nåede kun i alt 116 
points ( 68 + 50). Keeperen Jørgen Ib Niel
sen havde atter en halvleg uden byes. Det 
mest bemærkelsesværdige var næsten, at kun 
fem kastere var i funktion i denne kamp. 
Bortset fra to overs fra Aa.B.s unge Eilif 
\Vestergård stod Carsten Morild/Henrik Mor
tensen og Hartmann Petersen/Torben Vand
sted for de kastemæssige udfoldelser. De to 
sidstnævnte bowlede hver 33 overs, uden at 
Hjørrings anfører følte trang til at forsøge 
noget nyt. I øvrigt nåede Henrik Mortensen 
under kampen sit 2500. points. 

Aa.B. har sine to værste konkurrenter på 
de to sidste spilledage, men kan dog også 
komme i bekneb imod B.1909, om blot odense
anerne får hold på gærdespillet. 

Steff en Sand en knækkede igen Soranerne 
Successen fra i fjor har Chang fulgt op 

med lutter sejre i årets første fem kampe. 
Selv om sej rene er vundet med lille margin, 
har de dog kunnet aftvinge respekt og sym
pati. Ikke mindst beundringsværdig er den 
enestående moral, der gentagne gange har 
reddet Chang ud af kritiske faser. Chang har 
en ubetalelig evne til at have den rette mand 
på rette sted til rette tid. Således var det nær 
gået galt imod et reservespækket Soraner-hold 
( afbud fra den skadede Hans Rasmusen og 
Jørgen Hansen, de to hovedkastere). Sora
nerne nåede i sin første innings kun 78 points, 
mens Jørgen Arnsbjerg, hvis aflevering stadig 
er yderst suspekt, skabte panik blandt Changs 
gærdespillere, og 5 gærder var nede for 23. 
På dette uhyre kritiske tidspunkt gik Steffen 
Sanden til gærdet og blev med et værdifuldt 
halvcentury ( 58) rnatchwinner for sit hold 
- i øvrigt akkurat som i 1964's match mod
Soranerne. Jørgen Arnsbjerg holdt kun til at

J. Arnsbjerg, Soranerne 
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kaste 25 bolde, som gav 5 gærder for 6 points, 
men han satte kolorit på kampen. 

Også Changs bowlere gjorde sig fordelagtigt 
bemærket. Således bowlede Klaus Buus imod 
Soranerne som i alle de øvrige kampe uaf
brudt fra den ene ende - uden væsentlig 
nedsættelse af effektiviteten. Gode, gamle Es
kild Larsen har vist, at han kan endnu, og 
brillerede ved at tage samtlige 6 faldne Sora
ner-gærder i den betydningsfulde 2. innings, 
hvor Soranernes australske åbningsgærde Alan 
Bloom atter viste sin bestandighed over for 
et aalborgensisk angreb ( 46 *). I hele kam
pen, der gik over 611 bolde og talte 322 points, 
havde de to keepere Frank Pearson og Jens 
Christensen tilsammen kun en bye (Jens 
Chr.). 

Jens Christensen har været et vægtigt aktiv 
for Chang i denne sæson, og i kampen mod 
A.B. blev han matchwinner såvel på god keep
ning som på magtfuldt gærdespil ( 68). Og i 
B.1909 holdtes de odenseanske batsmen i en
skruestik af Changs kontante bov;riing. Kun en
af 09'erne kunne præstere tocifret scoring -
Ralf Andersen med smukke 53 -, og det var
for lidt til sejr.

Chang bliver i den kommende måned sat 
på hårde opgaver. Svanholm og vel især Hor
sens kan meget vel ruinere Changs forhåbnin
ger om at følge Aa.B. helt til dørs. Men de 
unge aalborgenseres velgørende uimponeret
hed gør vel, at status som ubesejret bevares. 

Mogens Christensens st.ore dag 
For B.1909 betød nederlaget til Chang af-

Mogens Christensen, B. 1909 

sked med alle drømme om en topplacering. 
Sæsonen har hidindtil budt de gode odense
anere en næsten ubrudt række af skuffelser. 
Nok har man tre sejre i hus, men modstan
den taget i betragtning har de været choke
rende knebne. I kampen mod Skanderborg 
var det således en 10. gærdestand på 35 mel
lem Poul Riis og Vagn Hansen, der fik afgø
rende betydning for en sejr på 28 points, og 
havde Mogens Christensen ikke haft en af 
sine helt store dage imod A.B., var det også 
gået galt i denne dyst. Mogens Christensen 
var ved gærdet ( 102) som i kastningen ( 5 
for 22) helt i særklasse. Hans century tog 

hele 205 minutter - ikke just hurtigscoring. 
Det var det andet century i Mogens Christen
sens karriere. I øvrigt var 09'ernes sidste 
gærdespiller også på tæerne over for Ths. 
Provis & co., og de tre sidste gærdestande 
hævede totalen fra 100 til 195 - et nyt vid
nesbyrd om god gærdebredde. 

Større muligheder for at byde aalborgen
serne trods har Horsens, hvis formkurve ef
ter premieredagens forsmædelige nederlag til 
Soranerne har vist stedse opadgående ten
dens. Gærdespillet har været yderst solidt -
ikke mindst synes den 55-årige veteran Svend 
Eliasens genkomst at have været den længe 
savnede stabiliserende faktor -, og kastnin
gen har fået ny brod ved Anders Moses glæ
delige come-back. Såvel Skanderborg som 
Svanholm var klart underlegne. Sej ren over 
Svanholm baseredes på en ny stor all-round
præstation af unge Erik Olesen ( 84 *, 6 for 
29, 2 for 24) og på Jørn Højs vanlige sikker
hed i spillet ved gærdet ( 7 4). Horsens 1. in
nings blev så flot som 250 for 8, hvoraf en 
uafsluttet 9. gærdestand mellem Erik Olesen 
og Jens Aage Brønd producerede de 100. 
Svanholm fik en af de efterhånden obliga
toriske gærdederouter i 1. innings, og et halv
legsnederlag afvendtes kun ved en sammen
bidt og yderst defensiv gærdeindsats af Søren 
Nissen ( 11 points på 80 minutter) og Flem
ming Søegård ( 30 *). Hvor forsigtigt man gik 
til værks, fremgår bedst af Horsens kaste
analyser. Således tog Henning Eliasen et gær
de for et point på ikke færre end 7 overs -
med andre ord scoredes der kun på en ud af 
42 bolde. 

Ukonstante Svanholm 

Svanholm har været besynderlig ukonstant 
- mest nede i gærdespillet (Aa.B./Horsens)
og oppe i kastningen (Aa.B./Skanderborg).
For Silkeborg-kampen må prisen dog gives
til gærdespillerne, som lod talentet glimte
over for den svage jyske kastning. Totalen
blev på hele 235 for 9 - absolut ingen hver
dagsforeteelse for de unge københavnere.
Omhyggelige Flemming Søegård var helt i
top og nær sit maidencentury, men blev gre
bet i et sekserforsøg ved 95. Scoringen var i
øvrigt yderst langsommelig - mindre end 3
pr. over -, og afventende Søegårds century
havde Svanholms anfører Jørgen Jønsson nær
lukket for sent. Nu klarede han selv ærterne
i kastningen ( 6 for 21) bistået af et glimren
de markspil ( 7 greb), hvor unge Finn Mad
sen excellerede med en serie eminente ind
stik fra grænsen.

Også Hjørring og Soranerne må nu defini
tivt have sikret sig. Hjørring vandt den ind
byrdes kamp på en formidabel kasteindsats 
af Hartmann Petersen ( 9 for 68), men nogle 
mindre heldige dispositioner af Soraner-cap
tain Frank Pearson lettede vendelboerne op-
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Jørgen Jønsson, Svanlwlm 

gaven. Imod A.B. tog Pearson imidlertid re
vanche. Hans gode åbningsstand med Alan 
Bloom og heldig administration af det deva
luerede angreb gav en klar sejr på 6 gærder. 

Skæbnekampe for A.B. 
Studenterne har ikke haft meget at prale 

af i denne sæson - hverken ved gærdet eller 
i kastningen. Kun Ths. Provis har vist 1. divi
sions klasse, men måske har nervepresset væ
ret for stort for de unge, uprøvede spillere. 
Programmet har også været hårdt, idet man 
indtil nu har mødt de fem hold, der sluttede 
øverst i fjor. Den 18. juli kommer den første 
i en række skæbnekampe - dysten i Silke
borg. Kan denne kamp ikke vindes, bliver 
krisen akut. Silkeborg har vist habilitet i 
gærdespillet, men svaghed i kastningen, og 
A.B. skulle - om Prøvis er til disposition -
kunne tage et afgørende skridt bort fra bun
den. Skanderborg har ej heller imponeret, 
men det skulle ikke undre, om midtjyderne 
pludselig viser sig fra den bedste side i de to 
afsluttende kampe mod bundrivalerne. Skan
derborg har før overrasket, når man mindst 
har ventet det. En opsigtsvækkende kaste
debut fik Bo Jepsen for Skanderborg imod 
Horsens med 7 gærder for 27 points, og har 
man flere overraskelser af samme karat i 
baghånden, skal det nok gå. 

Statistikskemaer mangler for følgende kampe: Skan
derborg-Erralies, A.B.-University College C.C., Hjør
ring-Erratics. 

Støt dansk cricket 
Fra Skattedepartementet har Dansk Cricket
Forbund fået meddelelse om, at forbundet er 
berettiget til at modtage gaver med den virk
ning, at giveren kan fratrække disse ved opgø
relsen af sin skattepligtige indkomst. 

Da denne meddelelse kan have interesse for 
dem, der på den ene eller den anden måde støt
ter eller kunne tænke sig at støtte spillet her
hjemme, skal vi oplyse, at tilladelsen tillige 
dækker klubberne, - dog således forstået, at 
gaven skal gives til Dansk Cricket-Forbund, som 
skal kvittere for den, men derefter kan lade den 
gå videre til den klub, den af giveren er til
tænkt. 

Retten til at fratrække en sådan gave ved op
gørelsen af den skattepligtige indkomst er betin-

STATISTIK pr. 4.-7. 

t;.C 

! 
"" "' 

"' - " <i "' :: 
Q. 

v- .. _ --;: 't: > 't: 0"' :c; -"- ·5
6 ::: -; :: ;§� "" "'"' Q. 
" ::l .C ::, "" f,s..C: 
ae: ► s

> ,,-
8 ;::, :§ 

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

Aa. B. 5 2 3 0 0 0 17 

Chang 5 0 5 0 0 0 15 

Horsens 4 1 2 0 1 0 11 
B. 1909 5 0 3 0 2 0 11 
Svanholm 5 0 2 0 3 0 9 
Hjørring 4 0 2 0 1 1 7 

Soraner 5 0 2 0 2 1 8 

Silkeborg 4 0 1 0 3 0 6 

Skanderborg 4 0 0 0 4 0 4 

A. B. 5 0 0 0 4 4 
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Minimum: 4 halvlege .; 0 
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Jørn Høj, Horsens ............ 8 1 324 74 

Hardy Sørensen, Aa.B. ...... 9 1 359 81 
Carsten Morild, Aa.B. ......... 9 1 311 112· 

Henrik Mortensen, Aa.B. ... 8 3 178 60' 
Jens Christensen, Chang 6 1 170 68 
Kjeld Christensen, Sk-borg 6 2 128 46 
Erik Olesen, Horsens 6 1 151 84' 
Steffen Larsen, Chang 5 1 119 36 
Fleming Søegaard, Svanholm 9 2 203 95 
Azhar Ali, Silkeborg ......... 5 0 144 77 
Sten Stilling, Silkeborg ...... 4 2 57 22 
Hans Fausbøll, Hjørring ... 8 0 227 155 

"' 
.. 

Kastning "' "' C) 

.. 't: 
Minimum: 15 gærder " ·;; JO .. 

"' 8 
:2 ..J c.:, 

Henrik ;\lorten sen, Aa.B . ... 178,4 36 453 59 
Carsten Morild, Aa.B. ...... 156,2 40 362 42
Hans Rasmusen, Soraner 52,0 12 147 17 
Jørgen .Jønsson, Svanholm 104,1 29 225 25 
Erik Olesen, Horsens ...... 119,4 17 342 32
Klaus Buus, Chang ......... 137,3 37 322 30 
Henning Eliasen, Horsens . 122,5 37 259 23 
Ths. Provis, A.B. ............ 113,0 43 229 18

get af, at der vedlægges selvangivelsen kvittering 
fra DCF til dokumentation for, at der er ydet 
gaver af den nævnte art med et samlet beløb på 
over kr. 100. Ved opgørelsen af det samlede 
gavebeløb kan kun medregnes gaver på i alt 
mindst kr. 50 til vedkommende forening. En 
gave behøver således ikke at udgøre kr. 50 for at 
komme i betragtning, idet det er tilstrækkeligt, 
at der i det pågældende indkomstår i alt er ydet 
kr. 50 til den enkelte klub eller forbund. 

Af det efter disse regler opgjorte gavebeløb 
kan der ved indkomstopgørelsen fradrages den 
del, der overstiger kr. 100, men fradraget kan 
ikke udgøre mere end kr. 1000. 

- og

øf

klip toppen 

skatten! 

61 

:: 
.:: 
0 
> 
:<: 

3,40 

3,00 

2,75 

2,20 

1,80 

1,75 

1,60 

1,50 

1,00 

0,80 

6 

§_
c;·-

c.:, � 

46,29 
44,88 
38,88 
35,60 
34,00 
32,00 
30,20 
29,75 
29,00 
28,80 
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28,38 
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7,68 
8,62 
8,65 
9,00 

10,69 
10,73 
11,26 
12,72 



62 CRICKET 1965 

2. DIVISION

Tidligere indbyrdes Di\I-kampe under D.C.F. 

Dato Kamp 
Kam-

Sejre til Sejre til Førstnævnte klubs Sidstnævnte klubs 
først- sidst-

pe 
nævnte nævnte Totalscore I Gnst. pr. gærde Totalscore jGnst. pr. gærde 

Førstkommende kampe: 

18/7 
18/7 
18/7 
18/7 
18/7 

1/8 
1/8 
1/8 
1/8 
1/8 

Holstebro-Frem 
Køge-Fredericia . ..... . 
K.B.-Kerteminde ..... . 
Århus-Nyk.�!. ........ . 
Slagelse-B.1913 . ..... . 
B.1913-K.B. . .......... . 
Køge-Nyk.M. . ........ . 
J{erteminde-Frem . .. . 
Århus-Holstebro ..... . 
Fredericia-Slagelse .. . 

0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
2 
1 

2 

1 
0 

939 

372 
119 

13,04 

24,80 
11,90 

1012 

306 
213 

11,00 

10,20 
26,63 

K. B. og Århus taber stadig terræn overfor Nyk. M. 

Nyk. M. er godt på vej til at følge Aa.B.s 
eksempel fra 1. division, og allerede nu er det 
klart, at kun den store udtur vil kunne hindre 
morsingboerne i at genindtage pladsen i 1. 
division. De nærmeste konkurrenter har sat 
kostbare points til undervejs, og deres opryk
ningsmuligheder tangerer efterhånden det 
teoretiske. Derimod synes kampen om at und
gå degradering at blive yderst enerverende. 
Ikke færre end 4-5 hold færdes på afgrundens 
rand. 

Uimodståelige Kaj Ove Jensen 
Nyk.M. har dog også haft mindre vellyk

kede øjeblikke, og såvel Frem som Holstebro 
kunne begrænse pointstabet til tre. Derimod 
fik B.1913 kærligheden at føle i to beskedne 
innings på 50 og 26 - et sjældent dårligt re
sultat for to divisionsinnings. Kaj Ove Jen
sens spinbowling har været Nyk.M.s hemme
lige våben, og heller ikke B.1913's batsmen 
kunne yde noget modtræk. I alt fik Kaj Ove 
Jen sen 10 odenseanske gærder for blot 17 
points (5 for 10, 5 for 7) på 18 overs. 

Mindre overraskende har store præstationer 
af Kjeld Lyngsøe, Erik Nielsen og Otto Gade 
været. Erik Nielsen er således næsten kon
stant omkring de 40 runs ved gærdet, mens 
Otto Gade med sin omdiskuterede fartbowling 
har holdt 2. divisions batsmen helt nede. I 
kampen imod Frem tog Otto Gade i alt 5 gær
der for 9 points på 19 overs, hvoraf de 15 var 
maidens. Alene i 1. innings blev resultatet 4 
gærder for 3 points på 10 overs, hvoraf de 9 
var maidens ! ! Alligevel var det ikke nok til 
en halvlegssejr. I Nyk.M. havde man ellers 
så småt sat næsen op efter en halvlegssejr 
netop imod Frem - intet mindre kunne gøre 
det, efter at fremmernes henholdende gærde
spil i fjorårets indbyrdes kamp i 1. division 
havde været den direkte årsag til Nyk.M.s 
degradering. Men heller ikke i år havde Frems 

gærdespillere hastværk. Der blev ikke taget 
unødige og hasaderede chancer, og man kun
ne atter kontere et kærkomment turnerings
point - til Nyk.M.s store fortrydelse. 

Erling Krogh Andersen ordnede Holstebro 

Sædvanen tro måtte K.B. neje sig for År
hus, selv om nederlaget var så beskedent som 
på 19 points. Øjensynlig led K.B.erne svært 
under savnet af \

t

Vm. Dorset, og resultatet kan 
kun have faldet i Nyk.M.s smag. På Mors hav
de man næppe turdet håbe på, at rivalerne 
fra K.B. kunne besejres før den indbyrdes 
kamp. Nu er K.B.ernes oprykningschance slet 
så iøjnefaldende mere. For Å.rhus scorede 
den tidligere Aa.B.er Hans Ole Luther sit 
første halve century (51), mens Erling Krogh 
Andersen med applomb vendte tilbage til 
K.B.s hold ( 46 runs). Eks-hjørringenseren 
fortsatte successen imod Holstebro, som over 
for hans all-round-indsats (122 *, 5 for 20, 
6 for 20) måtte bøje sig med en halvleg. De 
122 * var Erling Kroghs maidencentury, og 
mens han var ved gærdet, dominerede han 
spillet i helt usædvanlig grad. Af de 153 points, 
totalen hævedes med, tegnede han sig alene 
for de 80 pct. 

K.B. var ligeledes ovenpå i kampen mod 
Fredericia, hvor \Vm. Dorsets venstrearms
bowling fej rede rene triumfer ( 5 for 24, 9 for 
60) - analysen for 2. innings er årets hidtil
be

_
dste i divisionerne. Dorset bakkedes dog

glimrende op af markspillere og keeper Poul
W. Jensen, der i Fredericias 1. innings på 38
holdt »rent bord«.

Århus fra asken og i ilden 
Efter sej ren over K.B. var optimismen stor 

i den århusianske lejr, men Fredericia, der 
kom direkte fra overbevisende halvlegsneder
lag til Nyk.M. og K.B., bragte butalt Jørgen 
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Morild & co. ned på jorden igen. Århus havde 
atter en af de ufatteligt svage dage, hvor intet 
ville lykkes, og oprykningschancen må nu 
definitivt være spildt. Den århusianske anfø
rer har i øvrigt ikke været allermest heldig i 
den seneste tid. Imod Fredericia lod han to 
kastere ( Erik Madsen/Per Sørensen) bowle 
halvlegen igennem, selv om nogen variation 
kunne have skabt et gennembrud på Frede
ricias homogene, men ikke alt for imponeren
de gærdeside. Nu fik det sidste gærdepar Jan 
W alkusch/Flemming Larsen lov til at føre 
Fredericia til en sejr på et stående gærde. 
Og i kampen mod Køge kom deklarationen 
næsten for tidligt - forholdene taget i be
tragtning - ( 198 for 5), men i dette tilfælde 
var kasterne situationen voksen, og de fik 
efter nogle hektiske overs ram på det sidste 
Køgegærde ved 1 85. 

Slagelse har haft en lukrativ måned med 
tre sejre, og det er i første række den gode 
gærdeside, der har bragt sjællænderne avan
cement på turneringstabellen. Såvel imod 
Kerteminde som imod Frem havde ikke færre 
end 8 batsmen tocifret scoring. Fremmerne 
var dog med deres langsommelige gærdespil 
lige ved at dysse Slagelses kastere og mark
spillere i blid søvn. Men Slagelse vågnede op 
til dåd i tide til at sikre en sejr på tre ( ! ) 
points. Frems sidste fire gærdespillere fik 
kun et point tilsammen. Også i Holstebro
kampen gav Slagelses kastere bevis for en 
beundringsværdig evne til at koncentrere sig. 
Med fem gærder i behold manglede jyderne 
kun 13 points i sejren, men Erik Sørensen 
( 7 for 37) forstod koncentrationens kunst og 
havde disse fem spillere ude for blot 3 points. 
Hos Holstebro har Knud Havkjær haft en 
glimrende sæson med såvel bold som bat, og 
Slagelse-kampen dannede ingen undtagelse. 
Bedst var hans kasteanalyse på 8 for 45. 

Ebbe Hansen fører an hos Køge 

Heller ikke Køge behøver at skamme sig 
over sin indsats i år. Foruden det knebne 
nederlag til Århus er det blevet til sikre 
gevinster imod de fynske mandskaber fra 
B.1913 og Kerteminde. Og i begge disse kampe
var Ebbe Hansen manden bag sejren. Stær
kest stod det unge stortalent imod B.1913,
hvor han scorede 83 points og tog 7 gærder
for 37 runs - eller ca. 67 pct. af Køge-hol
dets samlede indsats. Kun trist at hans bow
ling skæmmes af en ukorrekt aflevering. I
matchen mod Kerteminde havde Ebbe Han
sen (54) sammen med Preben Felt (76) en
4. gærdestand på 139 points.

I bunden er der optræk til en overspændt
afslutning. Frem, Fredericia og B.1913 er vel 
stadig nedrykningen nærmest, men heller 
ikke Kerteminde og Holstebro kan sige sig 

fri af farezonen. Frem er nu det eneste hold 
uden sejr, men til gengæld har man i hver 
eneste kamp sørget for at få det ene turne
ringspoint med hjem. Om det i det lange løb 
vil være nok for Valby-spil Jerne at sikre det 
ene point, skal vi lade være usagt, men gær
despillets manglende vitalitet in mente, skulle 
man tro, at det var opfattelsen i Frem. Frem
mernes kastning er i øjeblikket så ineffektiv, 
at sej re ikke synes inden for rækkevidde. 
B.1913's sejr over Frem og Fredericias ditto
over Århus kan få afgørende betydning for
nedrykningen.

STATISTIK pr. 4.-7. 

"" 
" 

.0 .o:E 
·� C": C':i 

,... ,.-..::: 

6 
(4) (3) (2) (1) (0) 

Nykøbing M. 
K. B. 
Slagelse 
Århus 
Køge 
Kerteminde 
Holstebro 

5 
4 
4 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
4 

3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

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

0 0 
1 0 
0 1 
2 0 
2 0 
3 0 
2 1 
3 1 
21 2 
41

18 
12 
9 

11 
8 
9 
8 
6 
5 
4 

B. 1913
Fredericia
Frem

0 
1 0 
0 0 

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

Gærdespil 
Minimum: 4 halvlege 

Erik Nielsen, Nyk.M . ........ . 
Jørgen Nielsen, Kerteminde 
Erik Madsen, Århus ......... 
Bjarne Lund Petersen, KB. 
Per Sørensen, Århus ........ . 
Kjeld Lyngsøe, Nyk.M . .... .. 
Helmer Espensen, Frem . .. . 
Preben Hansen, K.B . ........ . 
Knud Havkjær, Holstebro .. . 
Poul W. Jensen, K.B . ........ . 
Erik Sørensen, Slagelse .... .. 
Jørn Due, Kerteminde .... .. 

Kastning 
Minimum: 15 gærder 

Kaj 0. Jensen, Nyk.M . ... . 
Otto Gade, Nyk.M. .. ...... . 
Wm. Dorset, K.B . .......... .. 
Erik Nielsen, Nyk.M. .. .. .. 
Preben Michaelsen, K.B. . .. 
Erik Sørensen, Slagelse ... 
Knud Havkjær, Holstebro 
Jerry Hosten, Frem ......... 

5 2 172 46 
8 :3 205 65* 
7 1 228 86 * 
6 1 175 105* 
6 1 163 104* 
4 0 125 67 
(i O 184 61 
6 0 176 72 
8 2 162 48 
6 0 161 52 
6 1 131 30* 
6 1 127 41 

88,1 27 167 35 
82,0 38 112 20 
56,4 11 148 21 
57,0 14 128 17 
85,2 20 243 27 
67,4 15 221 24 

136,5 26 305 31 
84,0 27 188 17 

3,60 
3,00 
2,25 
2,20 
2,00 
1,80 
1,60 
1,20 
1,00 
1,00 

57,33 
41,00 
38,00 
35,00 
32,60 
31,25 
30,67 
29,33 
27,00 
26,83 
26,20 
25,40 

4,77 
5,60 
7,05 
7,53 
9,00 
9,21 
9,84 

11,06 
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3. DIVISION ØST
Førstkommende kampe. 
dato kamp 
18/7 Ringsted-Glostrup 
18/7 Roskilde-Nyk.F. 
18/7 Ballerup-Næstved 
25/7 Nyk.F.-Sorø 

1/8 Roskilde-Ballerup 
1/8 Næstved-Ringsted 
8/8 Glostrup-Næstved 

Ove Christiansens come-back giver Sorø 
store avanvementsmuligheder 

I Sorø har sæsonen stået i fremgangens 
tegn, og holdet placerer sig i øjeblikket styrke
mæssigt absolut mellem vore 20 bedste. Det 
er faktisk svært at se, hvilket af vore øvrige 
3. divisionshold der kan stille sig hindrende
i vejen for et avancement til 2. division. Den
betydning, Ove Christiansens come-back har
haft, kan ikke overvurderes. Den gode all
rounders tilstedeværelse har givet mandska
bet slagkraft og bredde samt ikke mindst øget
de unge, urutinerede holdkammeraters moral
ske og psykiske bæreevne. Modgang i kam
pene synes ikke mere at kunne slå benene
bort under Sorø-holdet. Sej rene over Ring
sted (7 for 26, 3 for 28) og Ballerup (105''')
var stort set Ove Christiansens fortjeneste.
Century'et i Ballerup-kampen var hans tre
die. Men når vi har givet Ove Christiansen,
hvad der tilkommer ham af »blomster«, må
det også understreges, at hans talentfulde
medspillere har været inde i en hastig og
glædelig udvikling - ikke mindst i gærde
spillet. Således kunne samtlige 5 anvendte
batsmen i kampen mod Ballerup score 25 eller
mere, og spillere som brødrene Ib og Ole
Hiickelkamp, John Hansen, Jørgen Sarøe,
Henrik Knap og Kjeld Arnth må have frem
trædende muligheder for at ende i den dan
ske elite.

Mere end trist er det derimod, at cricket
spillet på sydhavsøerne synes at føre en hen
sygnende tilværelse. Efter at Nakskov og Ma
ribo for nogle år siden definitivt måtte lægge 
cricketrekvisitterne på hylden, har Nyk.F. 
været ene om at hævde spillets traditioner, 
men nu synes også denne velrenommerede 
klub i vanskeligheder. Interessen er ikke den 
største mere, og standarden er dalet katastro
falt. Bunden nåedes ved nederlaget til Balle
rup, som endog var nær en halvlegssejr -
kun 4 Nyk.F-gærder var i behold. 

Heller ikke Ringsted har kunnet leve op til 
traditionerne, og den rivende tilbagegang 
fortsætter i Roskilde og Næstved. Lidet lyste
lige perspektiver. Svagest i billedet står Ros
kilde, der efter nederlag til Glostrup og Næs
tved synes dømt til nedrykning. Roskildes 
fremtræden i Glostrup-kampen var ynkelig 
med halvlege på 66 og 19, og man må håbe, 
at denne kamp var vendepunktet, og at man-

ge af Roskildes tidligere så gode spillere nu 
rykker ud til assistance. Og havde Næstved 
ikke i den energiske Kjeld Grandahl en first 
string, hvis præstationer såvel ved gærdet som 
i kastningen er af velgørende stabilitet, så 
kunne holdet fra Sydsjælland næppe heller 
holde skindet på næsen. 

STATISTIK pr. 4.-7. 

(4) (3) 

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

Gærdespil 
�linimum: 3 halvlege 

Ole Hiickelkamp, Sorø ......

Ove Ch ri sti an sen, Sorø ...... 
Kjeld Grandahl, Næstved ... 
Ib Hiickelkamp, Sorø . . . . . . . . . 

John Hansen, Sorø ............ 
Børge Helmersen, Ringsted 
Kurt Johnsen, Roskilde ...... 
Hollis Ansol-Henry, Ballerup 
Thor Jensen, Glostrup ......
Harry Erichsen, Nyk.F. ......
Frede Nielsen, Ringsted ...... 
Torben Nordkamp, Glostrup 

Kastning 
Minimum: 10 gærder 

Ove Christiansen, Sorø ... 

Torben Petersen, Nyk.F .... 
J. Nordkamp, Glostrup ...
Svend E. Nielsen, Ballerup 
Kjeld Grandahl, Næstved .
Helge Hansen, Hingst ed ...
Knud Jørgensen, Glostrup
Schack Granell, Ballerup . 

(2) 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

" 
"" 

.!: 
> 

� 

4 

3 
7 
4 
4 

4 
3 
8 
6 
7 
4 

5 

"' 
'-"' 

55,0 
46,0 
52,1 
40,0 
84,0 
49,0 
59,0 
43,0 

to 
., 

:c 3� 
� �-2 

E 

(1) (0) 

0 0 
0 
0 

2 0 
2 0 

:i 
0 

0 
z 

1 
1 
1 
1 
0 

0 
1 
1 
0 
2 
0 
0 

"' 

� 
"O 

·o=; 
:'li; 

15 
11 

9 
11 
15 
12 

6 
4 

.; 

1 
2 

- "' 
ES 
"" 

(/) "' 

231 
136 
278 
111 
127 
123 

56 
188 
149 
120 

94 
115 

.a 
Q 

...l 

180 
114 
166 
129 
263 
145 
207 
170 

13 
7 
7 
6 
6 
4 
1 

Il) to 
- ",,,_ 
'- > 
Q-
-Z 

'Jj .t::. 

112· 
105" 

77 

53 
77 

64 
35 
45 
63 
47• 
38 
45 

... 
" 

"O 
'-
!:I 
'-' 

24 
13 
15 
11 
20 
11 

15 
12 

Statistikskema savnes for Ringsted-University 
lege C.C. 

Støt forbundet 
ved at indmelde passive medlemmer 

3,25 
2,33 
2,33 
2,00 
2,00 
1,33 
0,33 

e 
" 

::-

i::.i·;:::: 
�.;i 

77,00 
68,00 
46,33 
37,00 
31,75 
30,75 
28,00 
26,86 
24,83 
24,00 
23,50 
23,00 

e., 
::-
c.i·;: 
"'en 

7,50 
8,77 

11,07 
11,74 
13,15 
13,18 
13,80 
14,17 

Co!-
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3. DIVISION VEST
Førstkommende kampe. 

dato kamp 

25/7 Herning-Aa.B. II 

25/7 Horsens II-Varde 

25/7 Nyk.M. II-Skanderborg II 

25/7 B.1909 II-Grenå 

1/8 Aa.B. II-Varde 

8/8 B.1909 II-Aa.B. II 

8/8 Skanderborg II-Herning 

8/8 Varde-Nyk.M. II 

Erik Abralwmsens ihærdige kamp for at 

redde Esbjerg var forgæves 

Men det er ikke kun øst for Store Bælt, 
cricketklubbernes fortsatte eksistens er en 
dødsensfarlig balanceakt. Også i hovedlandet 
må klubber nu og da bukke under. Først de 
triste tidender fra Viborg, og nu har sørg
modigheden også vundet ind i 3. divisions 
vestkreds efter Esbjerg tragedie. Erik Abra
hamsen og hans bestyrelse har kæmpet beun
dringsværdigt for at holde spillerne til ilden, 
men da et flertal af disse midt under kam
pen mod Varde hellere ville til fodboldkamp 
end fortsætte med at spille cricket, gav man 
endeligt op. Esbjergs spillere har fået forbun
dets tilladelse til at deltage på Vardes hold i 
den resterende del af turneringen, men man 
bevarer dog håbet om et come-back for Es
bjerg i en ikke alt for fjern fremtid. 

Jævnbyrdigheden er i øvrigt ganske enestå
ende i denne division. Holdene skiftes til at 
besejre hinanden, og intet hold har kunnet 
bevare sin status som ubesejret. Grenå fore
kommer ganske solidt spillende, men måtte 
ikke desto mindre indkassere et helt uventet 
nederlag mod Herning. Kun 7 points skilte 
Johs. Knakkergaard & co. fra sejren, hvortil 
knyttedes det særlige pikanteri, at det var 
den tidligere Grenå-spiller Robert Kristensen, 
der med 96 points på 61 minutter (ud af en 
total på 179) sikrede Hernings sejr - og det 
var endda Robert Kristensens debutkamp for 
sin nye klub. For Johs. Knakkergaard var 
det dog et plaster på såret, at det i kampens 
hede lykkedes ham at score sit 7500. første
holdspoint. 

Familien Schaumann har båret Horsens li 
Grenås førsteplads trues nu af mange hold. 

Først og fremmest af divisionsreserverne fra 
Skanderborg II og Horsens II. Især Skander
borg II må have en rimelig mulighed for at 
tale med i toppen - uanset det tidligere 
nederlag til Grenå. Helt ovenud var de unge 
skanderborgensere i halvlegssejren over Hor
sens II, der kom med gode sejre over Nyk.M. 
II og B.1909 II. Familien Schaumann fra 
Horsens kunne ikke følge successen fra B.1909 
II-kampen ( Ludvig S. ( 59), Ole S. ( 8 for 43))
op imod Skanderborg II, hvis store spiller
var juniortalentet John Madsen. John Mad
sen glimrede ved gærdet ( 61 * på 29 minut-

ter) som i kastningen ( 6 for 1 på 6 overs i 
anden innings), og ham bør Skanderborg 
kunne få stor fornøjelse af i de kommende 
sæsoner. 

Med endnu en imponerende indsats af 
familien Schaumann i Herning-kampen 
vendte Horsens II tilbage til toppen. Sejren 
på 6 gærder baseredes på en centurystand af 
brødrene Ole ( 45) og Jørgen ( 80), der som 
3. gærde sammen producerede 109 points.

Ganske tabt af feltet er Grenås besejrere
fra Herning ikke - trods to nederlag. Imod 
Varde dokumenteredes god styrke - ikke 
mindst Peter Gøttsches kastning havde fin 
effekt. Varde nedgjordes komfortabelt -
trods forstærkning med Erik Abrahamsen -, 
og Vardes 2. innings blev så beskeden som 19. 

STATISTIK pr. 4.-7. 

.., 
" 

:0 :o� 
" " "

f-, f-,..C 

E 

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

Skanderborg II 3 
Grenå 4 
Horsens II 4 
Herning 4 
Aa. B. II 2 
B. 1909 II 3 
Nykøbing M II 4 
Varde 2 
Esbjerg trukket. 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Gærdespil 
Minimum: 3 halvlege 

1 0 1 

3 0 1 

3 0 0 

2 0 2 
1 0 1 

1 0 2 
1 0 3 
0 0 2 

Børge Sørensen, Aa.B. II .. . 3 2 
4 0 
4 1 
4 0 
3 0 
6 1 
5 0 
3 I 
4 0 
5 0 
3 0 
5 0 

Aksel Jacobsen, B.1909 II .. . 
Niels Sjørup, Grenå ....... .. 
Johs. Knakkergaard, Grenå . 
J. Schaumann, Horsens II. .. 

Leif Andersen, Herning .... .. 
Svend Nielsen, Herning .... .. 
Erik Jørgensen, Horsens II 
Asger Hartelius, Grenå .... .. 
Ole Langerhuus, Esbjerg .. . 
Lars Nielsen, Sk-borg II .. .

L. Schaumann, Horsens II . 

Kastning � 
"' Q.) 
'-

3 Minimum: 10 gærder Q.) 

> " 

� 

Frank Jensen, Aa.B. II ... 36,0 8 
P. Gøttsche, Herning . ..... 81,3 17 
Tommy Hansen, Grenå ... 30,0 6 
Jorn Jacobsen, Sk-borg II 55,0 20 
Sten Christensen, Varde ... 32,2 8 
Ole Langerhuus, Esbjerg 42,1 11 
Viggo Hansen, Grenå ...... 60,0 20 
Henning Jensen, Nyk.M. TI 54,2 13 

0 8 2,67 
0 10 2,50 
1 9 2,25 
0 8 2,00 
0 4 2,00 
0 5 1,67 
0 6 1,50 
0 2 1,00 

64 
153 
108 
118 

86 
116 
110 

44 
82 

102 
59 
98 

.0 
"' 
..l 

83 
182 

94 
109 
114 
114 
138 
125 

31* 
67 
49* 
46 
80 
47* 
45 
26* 
37 
39 
48 
59 

... 
Q.) 

"E 
8 
"' 

15 
24 
12 
13 
13 
12 
14 
12 

64,00 
38,25 
36,00 
29,50 
28,67 
23,20 
22,00 
22,00 
20,50 
20,40 
19,67 
19,60 

E 
" 

§_
v·-

"'5; 

5,53 
7,58 
7,83 
8,38 
8,77 
9,50 
9,86 

10,42 

Statistikskema mangler for Grenå-Nyk.M. II. 
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MELLEMRÆKKERNE 
Førstkommende kampe. 

dato kamp 

17/7 A.B. II-Soraner II 

17/7 Frem II-Svanholm II 

18/7 Kerteminde II-Fredericia II 

18/7 Kolding-Åbenrå 

25/7 Åbenrå-Kerteminde II 

25/7 B.1913 II-Kolding 

25/7 Hjørring II-Nyk.M. III 

31/7 A.B. II-Svanholm II 

7/8 A.B. II-Glostrup II 

8/8 Soraner II-Frem II 

8/8 Fredericia II-Åbenrå 

8/8 Kolding-Kerteminde II 

8/8 Chang H-Nyk.M. III 

De gamle stjerner brillerer på 

A .B.s resernehold 

Til styrkelse af sit mellemrækkehold har 
A.B. mobiliseret de veltjente giganter, Jørn 
Finnich, Carl Larsen, Poul Talbro og Poul 
Anker Svendsen, og dermed får de øvrige 
hold i mellemrækkens østlige sektor næppe 
stort at skulle have sagt. Svanholm II's unge 
mennesker kunne slet ikke hitte ud af »de 
gamles« kastemæssige finesser, mens Jørgen 
Nielsen dog fik Yist overraskende kontant 
bowling. På 16 overs (6 maidens) erobrede 
han 6 gærder for 16 points - inclusive et 
hat-trick omfattende A.B.s 5., 6. og 7. gærde. 
Soraner II kommer Yel A.B.erne nærmest i 
styrke trods et uventet nederlag til Svanholm 
II. At Soraner II efter at have kunnet score
241 for 6 ( 4 mand over 35) i den første kamp
imod svanholmerne gik helt i baglås i retur
kampen, var sensationelt. Men lidt af glan
sen går unægteligt af Svanholm II's sejr, når
man ser, at der hos Soraner II kun var en
spiller, der tog del i begge kampe, og at hol
det i anden omgang bar umiskendeligt præg
af, at man havde »skrabet bunden«. Dette
understreger igen det ønskelige og nødven
dige i, at der lukkes for sekundaholdene fra
og med 2. division. Det ville være uendelig
trist, om et andethold af stærkt svingende
styrke skulle kunne influere på placeringerne
i den vigtige 2. division.

Svanholms divisionsreserver har senere 
imod Frem II vist, at man ikke er så ringe 
endda. Efter kun 2 timer og 47 minutter og 
304 bolde var fremmern.e sendt hjem med et 
halvlegsnederlag - vel nok en af alle tiders 
korteste kampe. Frem II's scoring var så 
sølle som 2 gange 26. 

Erik Jensen giver B.1913 Il styrke 

Midterkredsen ligger klart til B.1913 Il. 
Odenseanerne gik ubesejret gennem dobbelt
turneringens første halvdel og viste sig i stand 
til bekvemt at besejre samtlige opponenter. 
Og da man endelig i returkampen imod Fre
dericia II løb ind i et nederlag, havde mod
standerne an vendt ikke-spilleberettigede spil-

lere, hvorfor B.1913 II stadig holder sin posi
tion som ubesejret. Køges tidligere hoved
kaster har med sine all-mund-præstationer 
været manden bag B.1913 II's succes, og han 
burde kunne forstærke divisionsholdets lidet 
effektive angreb ganske betydeligt. Imod Ker
teminde II tog han 10 gærder for 48 points 

Erik Jensen, B.1913 

(6 for 32, 4 for 16), indbefattet et hat-trick, 
og i de to kampe imod Fredericia II havde 
han halvlegsanalyser på respektive 8 for 15 
og 7 for 73 samt en værdifuld gærdestand 
på 43. Også den unge Ove Egstrøm har vist 
flaget, da han med 6 for 5 bidrog til at be
grænse en Kerteminde II-innings til 30. I den
ne innings Yar den kun I I-årige Peder Palle 
Klokker den eneste af spillerne fra Kerte
minde, der viste bestandighed over for Erik 
Jensen/Ove Egstrøms fjendtlige bowling, og 
han præsterede det, for en så ung spiller 
blandt seniores, helt usædvanlige at carry his 
bat for 4. 

Åbenrå har fulgt successen godt op ved at 
slå Fredericia II, og her som i de tidligere 
kampe var Jørgen Mizander den store mand 
med 15 og 70* i gærdspillet og 11 for 63 (6 
for 23, 5 for 40) i kastningen. Imod B.1913 II 
gik det dog minde godt for sønderjyderne, 
men det skyldtes ingenlunde den unge dame, 
der var en enthusiastisk deltager på det søn
derjyske hold. Hendes indsats ved gærdet var 
absolut hæderlig, og hun indskrev sig i dansk 
crickets historie ved at være den første kvin
delige cricketer i en seniorturnering. Kolding, 
der startede sæsonen som rækkefavorit, har 
lidt uventede og unødige nederlag og har næp
pe nu nogen chance for at tilkæmpe sig top
placeringen. 

To centuries i samme innings 

I den mishandlede nordkreds har aktivite
ten i sagens natur været ringe, men kun Hjør
ring II har evnet at holde sig ubesejret. Gan
ske vist har vendelboerne blot spillet en kamp, 
hvor de gamle kæmper Sigurd Uhrskov ( 61) 
og Chr. Morild ( 4 7) sikrede en halvlegssejr 
over den farligste rival, Århus II. Århusianer
ne har ellers ført sig alvorligt frem i denne 
sæson, og såvel Chang II som Nyk.M. III måt
te se sig klart besejret. Chang II havde dog 
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kampens »outstanding player« i Ulrik Søren
sen, der carried his bat for 39 (ud af 114). 

Imod Nyk.M. III rullede de århusianske 
gærdespillere sig rigtig ud, og en halvlegssejr 
blev resultatet. Inningsscoren blev så antage
lig som 281 for 6, og halvlegen blev særpræ
get derved, at to spillere nåede century, Car
sten Eilertsen ( 106 på 70 minutter) og Flem
ming Gregersen (101 * på 129 minutter). Det 
var Carsten Eilertsens andet century - begge 
i sekundakampe - og Flemming Gregersens 
første. Hermed retfærdiggjorde Flemming 
Gregersen til fulde sin udtagelse til ungdoms
landsholdets Englands-turne. Sammen nåede 
de to centurymakers 189 for 4. gærde. Dertil 
erobrede Flemming Gregersen 4 gærder for 8 
runs og Ib Andersen ,i for 4, mens Århus' tid
ligere kastees Carsten Eilertsen slet ikke be
høvede at bowle en eneste bold. Nyk.M. III 
scorede i alt kun 111 points (16 og 95). 

JUNIORRÆKKERNE 
Førstkommende kampe 

dato kamp 

18/7 Aa.B.-Nyk.:M. 

1/8 Silkeborg-Grenå 

1/8 Hjørring-Chang 

1/8 Nyk.M.-Arhns 

7/8 Køgc-Svanholm 

8/8 K.B.-Ringsted 

8/8 Slagelse-Sorø 

8/8 Kerteminde-Fredericia 

8/8 Grenå-Skanderborg 

Uheldsvanger stilstand i østsek.toren 
Østkredsen er tilsyneladende ganske gået i 

stå - som sædvanlig fristes man til at sige. 
Mange kampe er udsat på ubestemt tid, og 
flere klubber - især Sorø og Slagelse - har 
været i spillernød. Det er at håbe, at velme
nende klubledere snarest får gang i sagerne 
på ny. 

Det trækker op til et drabeligt opgør mel
lem Fredericia og Kerteminde i den sydjysk/ 
fynske sektor. Fredericia har åbenbaret vel
gørende all-round-styrke imod B.1913. In
ningstotalen blev på ikke mindre end 211 for 
2 - ganske enestående i juniorcricket. Kurt 
Østergaard nåede sit første century ( 102 *) 
og præsterede sammen med Finn Kirkeby 
( 47) en 2. gærdestand på 104. Heller ikke
Per W alkusch holdt sig tilbage, og han stod
for den totale udradering af de fynske bats
men (15 + 37). Ikke mindst i 1. innings var
hans bowling særdeles nøjagtig og· »dødelig«,
og på 5 overs tog han 5 gærder uden at afgive
points.

Hans E. Olsen tog »alle ti« 

Kertemindes effektivitet synes dog ikke me
get ringere. B.1909 har »Amandas sønner« så
ledes besejret hele to gange - den ene sågar 
med en halvleg. I denne match formåede de 
unge 09'ere kun at score 60 runs ( 36 + 24). 

I 2. innings fik 7 odenseanere »æg«, og i hele 
kampen var Kerteminde-keeperen upasserbar, 
og der kom ingen byes. Anders Kold havde 
også en stor kamp, og specielt hans kastning 
i 1. innings var bemærkelsesværdig - 4 gær
der for et point. I returkampen bed B.1909 
langt bedre fra sig og sikrede dog det ene tur
neringspoint. B.1909's redningsmand var Hans 
E. Olsen, der leverede en outstanding præ
station ved i 1. innings at tage samtlige 10
Kerteminde-gærder for blot 14 points - før
ste gang en dansk bowler tager »alle ti« siden
1961. Hans E. Olsen måtte bowle 20 overs,
hvoraf de 6 var maidens, hvilket igen vil sige,
at der i hver af de resterende 14 overs sco
redes et point. Desuden havde Hans E. Olsen
ikke færre end 6 greb i kampens løb, men
nok til at hindre en Kerteminde-sejr var den
ne kraftpræstation altså ikke.

I den midtjyske kreds bliver Skanderborg 
næppe til at passere. Den første halvdel af 
turneringen har været en stor triumf for 
Evald Møllers »lærlinge«, og intet af de øv
rige hold har kunnet yde effekiive modtræk. 
Især Grenå fik kærligheden at føle og måtte 
lade sig nøje med i alt 54 points (23 + 31), 
Svend E. Madsen var ubarmhjertig i sin bow
ling og fik i alt 13 gærder for 26 runs (8 for 
7, 5 for 9). I 1. innings havde han endog en 
wicket-maiden med 3 gærder. Ved gærdet 
brillerede ovenfor omtalte John Madsen atter 
med 4 7 points på 27 minutter. Lidt uforståe
ligt i øvrigt, at det var nødvendigt for Skan
derborg at score 188 points efter Grenås spag
færdige 1. innings på 23. 

Ole Schaumann har carried his bat to gange 

Horsens bød Skanderborg mere trods, og 
Ole Schaumann hindrede ved at carry his bat 
for 50 ud af 65 ( ! ! ) i 2. innings Skanderborg 
i at vinde med en halvl�g. Men udover 
Ole Schaumann var den horsensianske gær
deindsats ikke egnet til at skabe respekt. Ikke 
færre end 6 spillere måtte forlade gærdet med 
de frygtede »briller« (andeæg i begge innings). 
For Horsens betød Grenå-kampen fuldstæn
dig oprejsning. De unge, urutinerede spillere 
fra Djursland evnede således kun at score 
15 i 2. innings, hvorimod Gunnar Hansen 
gjorde 1. innings seværdig ved at carry hit 
bat for 25 ud af 52. Atter tog Ole Schaumann 
godt for sig af retterne. Han carried på ny 
sit bat -- nu for 73 ud af 110 - og erobrede 
i alt 10 gærder for 15 points (6 for 15, 4 for 
0). Analysen for 2. innings var ikke mindst 
bemærkelsesværdig, fordi der medgik hele 7 
overs - naturligvis alle maidens. Horsens
keeperen Erik Jørgensen var ej heller i for
æringshjørnet, og ekstra-points fik Grenå 
ikke. Grenås indsats er i for udpræget grad 
afhængig af divisionspillerne Jørgen Knak
kergaard og Gunnar Hansens spillehumør, 
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men i dysten mod Horsens fik dog Kaj Jen
sen lejlighed til at gøre sig bemærket ved i 
sin eneste over som bowler at »aflive« to 
Horsens-gærder. 

Chang langt fra tidligere styrke 
Endelig har man i den nordlige sektor 

kunnet notere stor og inciterende jævnbyr
dighed. Nyk.M. fik overraskende lidt at skulle 
have sagt over for Hjørring, som vel alt an
det lige står som favorit til slutrundedelta
gelse. Nyk.M.s stortalent havde en fæl off
day og måtte affinde sig med »et par bril
ler«. Hjørrings nye kastetalent Flemming 
Jensen fik 12 gærder for 63 points ( 5 for 26, 
7 for 37). Nyk.M. og Henning Jen sen tog 
kraftig revanche imod Chang, der kun sco
rede i alt 50 runs ( 34 + 16). Efter Changs 
beskedne indsats i 1. innings havde man en 
lidt flov smag i munden, da Nyk.M. scorede 
194 for et gærde, der i øvrigt blev løbet ud, 
før lukningen faldt. Poul Pedersen stod da 
ved gærdet kun 19 points fra sit century. 

For Chang har denne sæson ikke været 
nogen dans på roser. Åreladningen har åben
bart været for stor efter en række »fede« 
sæsoner. Foruden af Nyk.M. måtte man og
så se sig besejret af Århus. Dette opgør var 
i øvrigt bemærkelsesværdigt ved, at der sco
redes ikke færre end 4 73 points - ganske 
usædvanligt for ungdomskampe. Århus' lo
vende Lars Rasmussen ( 87) og Niels Møller 
( 59) havde sammen en centurystand for 3.
gærde på 116. Det andet Aalborg-hold, Aa.B.,
synes derimod at besidde god styrke og bliver
vel Hjørrings skrappeste rival til kredsmester
skabet.

D RENGERÆKKERNE 

Førstkommende kampe 

dato kamp 

25/7 Aa.B.-Nyk.M. 

25/7 Chang-Nyk.M. 

1/8 Kolding-Abenrå 

7/8 Ringsted-KB. 

7/8 Skanderborg-Silkeborg 

8/8 Åbenrå-Esbjerg 

Nullernes parade i kampen mellem 
Køge og Ringsted 

Svenholm er før den sidste kamp imod 
Ringsted næsten bombesikker på førsteplad
sen i østkredsen. Kun i teorien kan Køge nå 
op. Men det var unægtelig en streg i regnin
gen og en brist på Svanholms smukke rekord
liste, at Køge i den anden indbyrdes kamp 
kunne revanchere sig for det tidligere halv
legsnederlag. Nu manglede Svanholm sit halve 
angreb (Ingolf Hansen), og kun Lars Hansen 
var op til vanlig standard (34 ud af 75, 8 for 
19). Steen Friberg - årets fund - var ho
vedaktøren ( 36) i en lidet mindeværdig sejr 
over K.B., men såvel Friberg som Lars Han
sen har fået reduceret deres imponerende 

gærdeaverager betragteligt - til henholdsvis 
66,00 og 64,33. Ringsted og K.B. leverede hin
anden en uhyggeligt spændende match. Efter 
en Ringsted-innings på 48 lykkedes det først 
de sjællandske kastere at få ram på det sid
ste K.B.-gærde ved 47 ( ! ! ) . 

Køge har som sagt stadig en spinkel mulig
hed for at nå Svanholm, men så må man og
så i de resterende kampe i højere grad stræbe 
efter halvlegsgevinster. Køge-Ringsted-kam
pen blev »nullernes parade«. I køgensernes 1. 
halvleg på 41 var der 8 æg, mens Ringsted i 
sin svage score på 15 kun havde to scorende 
batsmen (13 og 2) og altså 9 æg. I anden om
gang battede Køge tiden ud til 63 for 8, og 
denne gang var der 7 æg og atter kun to sco
rende batsmen (27* og 4). Således var der i 
hele kampen ikke færre end 24 nuller ud af 
31 mulige - heldigvis ikke nogen almindelig 
foreteelse. Et kapitel for sig var i øvrigt Ring
steds keeper, der flottede sig med i alt 43 
ekstras af Køges samlede score på 104 - i 
2. innings var endda 32 ud af 63 points ekstra
eller mere end 50 pct. Den unge keeper må
have haft onde drømme den følgende nat, og
man må håbe, at han har taget ved lære af
Køge-kollegaen, der holdt ekstrarubriken
blank. Hos Køge glimrede desuden Jan Ulrich
Sørensen med 8 Ringsted-gærder for kun 5
points på 8 overs ( 6 maidens).

Kolding og Skanderborg på vej til 
kredsmesterskaber 

I den sydjyske drengerække har kun Es
bjerg og Kolding været i ilden. Kampen bød 
på beskedne 114 points, og med 14 gærder 
for 31 runs (6 for 14, 8 for 17) sikrede Kol
dings Poul E. Nielsen sit hold sejren. Til over
flod blev Poul E. Nielsen også sit holds bed
ste gærde i begge innings ( 42, 16 for 6) med 
respektive 12 og 14. Koldings drenge har åben
bart sat kursen direkte imod et nyt kreds
mesterskab. 

Skanderborg er ganske urørlig i den midt
jyske kreds. Kun to gærder sattes til i halv
legssej ren over den nærmeste rival, Horsens, 
der scorede i alt 52 (31 + 21). 

Endelig er der i nord lagt op til et opgør 
mellem Nyk.M. og Chang. Hjørring har lidt 
nederlag til begge disse klubber, men ikke 
desto mindre er den hidtil bedste enkeltpræ
station i kredsen ydet af vendelboernes åb
ningsgærde, Poul Steen, som imod Nyk.M. 
carried his bat for 30 ud af 69. 

LILLEPUTRÆKKEN 

Førstkommende kampe 

dato kamp 

15/8 Kerteminde-Svanholm 

Per Hansen tog Svanholms tre første gærder 
på fem bolde 

Denne indstiftede række fik en helt usæd-
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vanlig indvielse med kampen Svanholm/Køge. 
Atmosfæren var kampen igennem yderst hek
tisk. Svanholm formåede efter at have scoret 
13 i 1. innings at rydde Køges gærdeside for 
12 ( ! ! ) . Svanholms 2. innings blev på 40, og 
ved tidens udløb manglede Køge kun 9 points 
med 5 gærder i behold. I alt registreredes i 
kampen blot 97 points. Naturligvis dominere
de kasterne totalt. Svanholms Peer Poulsen 
tog 11 for 17 (7 for 6, 4 for 11), men stille
des ganske i skygge af Køges Per Hansen, der 
noterede sig for 13 for 28 ( 9 for 8, 4 for 20). 
Per Hansens halvlegsanalyse på 9 for 8 er en 
af de absolut bedste igennem tiderne, men 
den gøres helt ekceptionel derved, at Per Han
sen på kampens 5 første bolde bragte 3 Svan
holm-gærder til fald. I øvrigt mistede Svan
holm 4 gærder, inden det første point score
des. 

POKAL TURNERINGEN 
Jørgen Jønssons lyn-century 

Den 8. august spilles semifinalerne, men 
lodtrækningen er endnu ikke foretaget. Mens 
disse linier læses, er man i fuld gang med af
viklingen af kvartfinalerne. Som ventet blev 
Svanholm kvartfinalist ved sejr over Frem. 
Frems kastere måtte på de 40 overs lægge ryg 
til årets hidtil største cup-innings - 256 for 
5. Hertil bidrog Jørgen Jønsson med 102* på
lidt over en time -- den sympatiske svanhol
mers 2. century.

INTERNATIONALE KAMPE 
OG FORBUNDSKAMPE 

Førstkommende kampe. 

dato kamp 

17-18/7 Hjørring-St. Fagans C.C.

7- 8/8 D.C.F. XI (ældre)-D.C.F. XI 

(yngre) i Arlrns 

20-21/7 D.C.F. XI i TYSKLAND

mod B.A.O.R. 

22-23/7 mod H.A.F.

24/7 lrnock-out turnering mellem D.C.F., 

de Flamingos, B.A.O.H. og H.A.F. 

UNGDOMSHOLDET I ENGLAND 

21/7 mod Essex Schools 

22/7 mod London Schools 

24/7 mod ? 

25/7 mod ? 

27/7 mod Hampshirc Sehools 

28/7 mod Southhampton 

Store forventninger til de udvalgte mand
skaber i Tyskland og England 

University College C.C. blev lidt af en skuf
felse. Gærdespillet var af hæderlig karat, mens 
kasterne var i store vanskeligheder over for 
de danske 1. divisionshold. Såvel Horsens som 
A.B. vandt sikre sejre, og for studenterne nåe
de Finn Willumsen sit tredie century (112), 
hvoraf dog det ene er scoret i en juniorkamp. 
Stærkere var Erratics, som i sejre over Skan
derborg, Hjørring og et kombineret B.1909/ 

B.1913-hold viste gode all-round-kvaliteter.
Visse forventninger knyttes til sæsonens

sidste britiske gæstehold, St. Fagans C.C. Det
te walisiske mandskab med rige traditioner 
fra det sidste århundrede har blandt sine 
medlemmer kunnet tælle flere county-spil
lere. Selv om det nuværende hold ikke om
fatter sådanne topspillere, må det dog for
modes at besidde homogenitet og akceptabel 
klasse. 

Med al respekt for de tiltalende englændere, 
så vil den største interesse i de kommende 
par uger vendes imod Tyskland og England, 
hvor de to udvalgte danske mandskaber skal 
forsøge at øge dansk crickets prestige. Til 
Tysklandsturen har UK fundet frem til ne
denstående 14 spillere, der alle vil få chan
cen i en af de to hovedkampe - mod B.A. 

O.R. og R.A.F. 

Bjarne Lund Petersen (anfører), Hans Faus

bøll (keeper), Klaus Buus, Henning Eliasen, 

Jørn Høj, Ole Isaksson, Jørgen Jønsson, Kjeld 

Lyngsøe, Carsten Morild, Henrik Mortensen, 

Tom Iver Poulsen, Jørgen Steen Larsen, Flem

ming Søegaard, Hardy Sørensen. 

Når man tager i betragtning, at Ralf An
dersen, Jens Christensen og Erik Olesen ikke 
kunne undværes på ungdomslandsholdet, og 
at der forelå f01·håndsafbud fra fremtræden
de kandidater som Mogens Christensen, Er
ling Krogh Andersen, Azhar Ali, Finn Nistrup 
og Børge Søvsø, kan holdet ikke gøres stær
kere. Man må da også forvente, at det vil være 
i stand til at vende sejrrigt hjem. Gærdespil
lerne viste i udtagelseskampen god fremgang, 
og kasterne vil under blot nogenlunde for
hold kunne skabe problemer for selv det bed
ste gærdehold. Besidder de engelske hold ikke 
større slagkraft end i 1963, er danske sejre 
såre nærliggende. Særlige forventninger stil
les til den nye anfører Bjarne Lund Peter
sens administration af holdet - ikke mindst 
af den fart-prægede kasteside. Siden Finnichs 
tilbagetræden har vort testhold savnet en cap
tain, der forener autoritet og taktisk indsigt, 
og dansk crickets internationale muligheder 
er i første instans afhængig af den rette mand 
på den ansvarsfulde post. 

Til det tidligere offentliggjorte ungdoms
hold til Englands-turen er indløbet afbud fra 
de to silkeborgensere Azhar Ali og keeperen 
Per Sørensen. I stedet har man formået Flem
ming Gregersen, Århus, og Jens Christensen, 
Chang, til at tage turen over Nordsøen. Om 
holdets sejrsmuligheder kan kun gisnes, men 
man mindes dog engelske skoledrenges glim
rende indsats imod vore bedste seniorkastere 
under tidligere turneer. I øvrigt er sej rene for 
så vidt underordnet på en tur af denne art, 
idet de unge mennesker først og fremmest 
skal tage ved lære og indsuge den rette atmo-
sfære. oth. 



70 CRICKET 1965 

D.C.F. A•• - D 11 F '' •'-'• . B •• '' 

3.-4. juli 1965 på Gentofte stadion. 

Banen 
var, som man kunne forvente det, når kam
pen skulle afvikles i sædvanligt D.C.F.-vejr. 
Outfielden var blød og behagelig og kasternes 
tilløb ikke særlig generet, men pitchen var af
gået ved en blid og rolig død under elemen
ternes rasen. 

Lodtrækningen måtte således få en væsent
lig betydning for kampens forløb, og den blev 
vundet af »B«, som selvfølgelig valgte at gå 
til gærdet. 

Et trafikuheld 
medførte, at det normalt logiske åbningsgær
de, Hardy Sørensen, ikke kunne deltage i 
festlighederne fra start, men dette medførte, 
at »B« kom til at åbne med konstellationen 
Jørn Høj-Bjarne Lund. 

Denne viste sig under de givne forhold at 
være den bedst mulige - det er jo også to 
herrer, der forener solid kunnen med cricket-

Jørn Hoj - udlage/seskampens bedste gærdespil/eT" 

intelligens, så mens Høj spillede om muligt 
endnu mere solidt, end han plejer, gik Bjarne 
Lund meget hurtigt til angreb ikke blot på 
den løse bold, men også glimrende på den 
gode længde, som han hurtigt og effektivt 
fik hakket særligt Henrik Mortensen ud af. 
Da »A«'s anfører troligt fortsatte med de af 
sine bowlere, som forholdene afgjort var mest 
imod, scorede åbningsgærdet 102 points på 
1 ½ time. En virkelig smuk præstation imod, 
hvad der skulle være Danmarks stærkeste 
angreb. 

Hardy Sørensen 
som ikke var mærket af sit trafikuheld bort
set fra et let tilfælde af erythema faciaei, bat
tede som nummer 4, og det gjorde han ud
mærket ved netop at spille den smule mere 
offensivt, som denne plads kræver i forhold 
til hans sædvanlige. Anføreren, Torn Iver 
Poulsen, svigtede for så vidt ikke, som han 
scorede 40 points, men med mere erfaring vil 
han nok lære, at det ikke er nok at stikke 
gaflen i øjet på dem, den skal også drejes 
rundt. 

Når man kommer til gærdet ved 153 for 3, 
og når kastningen på det nærmeste er brudt 
sammen under forholdenes pres, og når man 
fra start har bolden midt på pladsen, skal man 
ikke bruge battet til at skubbe bolden fra sig, 
men til reelle scoringsforsøg. Som det gik, fik 
marken et pust, hvor den skulle have haft et 
knockout. 

}(astningen 

var ikke god, selv de ret håbløse forhold taget 
i betragtning. Det er rigtigt, at pitchen over
hovedet ikke var hjælpsom, men på den an
den side er det forkert af kasterne at kaste 
deres sædvanlige bold, som bygger på pitchens 
hjælp. Resultatet blev da også derefter -
maskinbowling med gradvis svigtende kvali
tet. 

Bowlingen fik i øvrigt sit afgørende knæk 
ved anførerens alt for stive dispositioner. Der 
var alt for lidt variation og som anført alt 
for lidt hensyntagen til forholdene - rent 
bortset fra, at det vel altid må være menings
løst at bruge åbningskasterne som stockbow-
lere. 

Det virkede tiltagende påholdende, at anfø
reren ikke benyttede andet end Ålborg-bow
lingen, før end der var scoret 180 points, og 
bolden var i en sådan tilstand, at den højt 
regnet ikke kunne anvendes til andet end at 
ryste på hovedet af. 

I tørre tal blev der disponeret således øver 
bowlingen på »kasteholdet«: 

Ålborg (Mortensen, Morild og Buus) 68,3 
overe, 6 gærder for 201. 

Andre (Kaj 0. Jensen og Erik Olesen) 12,0 
overe, 3 gærder for 37. 

Stokkeren Jens Christensen var lidt uhel
dig med 16 byes, men havde til gengæld to 
nydelige og hurtige stakninger. 

Marks pillet 

i øvrigt var hæderligt efter de givne forhold, 
men det er dog også et spørgsmål, om der 
ikke ved markens placering blev taget lidt 
for lidt hensyn til omstændighederne. 
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Carsten Morild bowler til 

Bjarne Lund Pedersen 

Det er vel rigtigt, at de·r i en 1. innings 
spilles længst muligt med en decideret offen
siv mark - men det er ikke sikkert, at det 
kan være helt rigtigt aldrig at overveje om
placeringer af marken, når det viser sig, at 
kasterne slet ikke kan få det ud af pitchen, 
som marken primært er opstillet til. 

»A«

fik et par enkelte overe lørdag aften og mis
tede det ene åbningsgærde, Nistrup, der blev 
bowlet af Isaksson, og startede søndag mor
gen med 12 points. 

Forholdene havde ændret sig væsentligt i 
markens favør, og da særlig Isaksson var 
godt kastende, faldt gærderne jævnt og støt, 
indtil Carsten Morild gik ind ved stillingen 
35 for 4. Han spillede en rigtig captain's in
nings, og ved klog forcering fik han sat skik 
på gærdespillet, indtil han misbedømte far
ten på Ralf Andersens langsommere bal og 
skiede til mid on. 

Henning Eliasen vandrede stille ind fra 
square leg og tog den ret ubehagelige chance 
med vanlig, uhyggelig sikkerhed. Tidligere 
havde Bjarne Lund dog haft dagens og kam
pens greb, da han· i begrundet vandret stil
ling greb Søvsø på en rundskæv i leg. 

Da Carsten Morild faldt som nummer 6, 
kom Klaus Buus ind til Henrik Mortensen. 
Denne konstellation tog fuldstændig grebet 
om spillet, og særligt Henrik Mortensen spil
lede fremragende - udtalt offensivt, uden at 
være hasaderet. 

Da dette par fuldstændig suverænt havde 
scoret 91, lukkede anføreren 95 points bag
ud. Denne lukning, som blev stærkt diskute
ret på tilskuerpladserne, må anses som en 
fuldstændig korrekt disposition, særligt da 
det altid må være i spillets ånd at søge at 
fremkalde en afgørelse af kampen, frem for 
at lade den fuse ud i en ligegyldig uafgjort. 

Lukningen var virkelig vel timet, idet den 
gav »B« mulighed for selv at lukke i anden 
halvleg på et tidspunkt, hvor »A« kunne sæt
tes over for en score på ca. 100 points i timen 

- og med tid nok til, at de kunne tages inden
tidens udløb.

Fausbøll 

gav ikke en eneste bye i en innings på 181 
points. 

Anføreren for »B« syntes heller ikke at 
være særlig indstillet på at anvende fantasien 
i sine dispositioner - det er ikke en egentlig 
variation at skifte bo"\vlere, når de, der ud
skiftes, erstattes med bowlere, der kaster så 
nogenlunde det samme. 

Det var i det hele et kendetegn for begge 
anførere, at der overhovedet ikke blev forsøgt 
egentlig slowbowling - heller ikke, når situa
tionen åbenbart krævede specielle midler 
(lokkemad) for at bryde gærdespillets rytme. 

»B«

accepterede udfordringen helt i spillets ånd 
og lukkede i 2. halvleg for 41 points, således 
at »A« fik 77 minutter til at score 136 points. 
I denne innings havde Henrik Mortensen i 
starten nogle fortrinlige overe, hvor han vir
kelig fik bolden til at arbejde. 

Så vidt og så langt var udviklingen i 2. 
halvleg lige efter bogen, og der var lagt op 
til en fyrværkeriafslutning �- men desværre 
var kampen ikke en ordinær kamp, men en 
udtagelseskamp, således at Carsten Morild 
ikke kunne disponere helt frit over sit gærde
hold 

- og man kan vel ikke med føje indvende
noget mod, at han var nødt til at præsentere 
de spillere, der ikke havde battet i første halv
leg, først og fremmest. Da enkelte af disse 
ikke er deciderede hurtigscorere, kom det 
tunge artilleri lige sent nok til fadet, således 
at han kom til at mangle 22 points til sejren. 

Dommerne 

overlevede endnu en gang, selv om de stedse 
nøje overholdt lovens ord og forskrifter -
men de slap ikke for hele det specifikt nord
jyske repertoire, der som bekendt spænder 
lige fra hede bønner over tragisk forurettet
hed til tranedans med himmelvendte øjne. 

FH. 
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D.C.F. XI B

1. halvleg 
Jørn Høj, gr. E. Olesen, k. C. Morild ......... ..... .... 65 
Bjarne Lund, løbet ud ....... ...... ...... ...... ...... ........ 53 
Hans Fausbøll, b.f., k. H. Mortensen .................. 17 
Hardy Sørensen, k. Klaus Buus ................. ...... . 31 
Tom I. Poulsen, b.f. k. Erik Olesen ....... .............. 40 
Ofo Isakson, gr. K. Lyngsøe, k. H. Mortensen .. .. .. 0 
Ralf Andersen, st. J. Christensen, k. Erik Olesen... 22 
Hg. Eliasen, st. J. Christensen, k. C. Morild ......... 1 
Jørgen Jønsson, gr. K. Buus, k. Erik Olesen ......... 2 
Poul vVøhlk, b.f., k. H. i\lortensen ..................... 13 
Fl. Søegaard, not out .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . 4 
Ekstras (b 16, Ib 7, fb 5) ................ ...... .......... 28 

Total 276 

Gærdenes fald: 
1 - 102, 2 - 137, 3 - 153, 4 - 200, 5 - 208, 6 
252, 7 - 257, 8 257, 9 - 271, 10 - 276. 

Kastning: 
Henrik Mortensen 28.3-5-90-3, 
Carsten Morild 25-3-74-2, 
Klaus Buus 15-3-47-1, 
Kaj Ove Jensen 4-0-20-0, 
Erik Olesen 8-0-17-3. 

2. halvleg 
gr. E. Olesen, k. H. i\lortensen ......................... .. 
gr. J. Christensen, k. H. Mortensen ................... .. 
b.f., k. C. Morild ........................................... .. 
k. H. Mortensen ............................................ . 
not out . ........................................................ . 

gr. J. Christensen, k. H. i\lortensen .................... . 
not out . .................... ................................... . 

4 
5 

11 
0 

15 

0 
1 

Ekstras (b 1, Ib 2, fb 2) 5 

Total (5 gærder lukket) 41 

1 - 0, 2 - 11, 3 - 11, 4 - 17, 5 - 40. 

Henrik Mortensen 8-3-22-4, 
Carsten Morild 5-1-9-1. 
Klaus Buus 3-1-5-0, 

D.C.F. XI A

1. halvleg 
Poul V. Jensen, k. 0. lsaksson .................. . 
Finn Nistrup, k. lsaksson ............................. . 
Børge Søvsø, gr. B. Lund, k. Fl. Søegaard ........ . 
Finn Willumsen, k. Fl. Søegaard ................... .. 
Jens Christensen, k. J. Jønsson ...................... .. 
Carsten Morild, gr. Hg. Eliasen, k. Ralf Andersen 
Henrik Mortensen, not out .................. .. 
J(laus l:luus, not out ................ .................... .. 
J(jeld Lyngsøe (ikke inde) 
Erik Olesen (ikke inde) 
Kaj Ove Jensen (ikke inde) 
Ekstras (b 0, Ib 0, fb 5) ........ 

4 
6 

16 
6 

18 
31 
60 
35 

5 

Total (6 gærder lukket) 181 

Gære/em es fa/cl: 

1 - 12, 2 - 24, 3 - 34, 4 - 35, :i - 63, 6 - 90 

Kastning: 
Fl. Søegaard 15--1-52-2 
Ole fsaksson 10-0-30-2 
Ralf Andersen 13-1-37-1 
Jørgen Jønsson 10-3-28-1 
Henning Eliassen 2-0-10-0 
Bjarne Lund Petersen 4-0-19-0 

2. halvleg 

k. Fl. Søegaard ........... ........................ ............. 18 
k. Fl. Søegaard . . .. . .. . . . .......... .. . .. . . . . .... .. . . . .. . . . . . .. . 23 
k. J. Jønsson ...................... ............................. 2 
løbet ud ......................................................... 14 

not out .......... ... . .. . ........................................ 10 
not out . .. . . .. . . . . .. . . . . .. . ..... . . . . .. . . ...... .. ... . . . .. . . . . .. . ... . 6 
trukket . . . . .. .. . .. .. . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . ......... .. . . . . . . . .. . .. . . 9 
k. Ralf Andersen .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . .. .. . .. .............. 23 
b.f. Ralf Andersen .. .. .... .. .. .. .. .. ... .. .. . .. .. . . .... ... . .. 1 
Ekstras (b 6, Ib 2) .... .. ................................... 8 

Total (7 gærder) 114 

1 - 46, 2 - 51, 3 - 81, 4 - 82, 5 - 82, 6 - 98, 
7 - 99 

Fl. Søegaard 5-0-25-2 
Ole fsaksson 2-0-15-0 
Jørgen Jønsson 7-1-30-1 
Ralf Andersen 5-0-25-2 
Hardy Sørensen 1-0-11-0 

Dommere: Ole Thomsen, Fl. Hermann. 

I-Jenrik Jllortensen bowler 

li/ Hans Fausbø/1 
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Privat drengeturnering 

I strålende sol, et rigtigt cricketvejr, benyttede vi 1. 
pinsedag til at lade vort drengehold deltage i en pri
vat cricketturnering mellem fire byer, Horsens, Hol
stebro, Silkeborg og Skanderborg. 

Jeg tror, det er en god måde at samle de unge cric
ketspillere på. Her får de rigtig lov til at boltre sig 
og vise, hvad de kan. Det er ikke kampen om points, 
men kampen om æren. Jeg opfordrer herigennem andre 
klubber til at gøre ligeså, så vi rigtig kan give vore 
unge spillere så mange kampe og så megen kamprutine 
som muligt. For det er trods alt de unge, som skal 
bære cricketsporten videre. 

Resultatet af vor private turnel'ing blev, at hjem
meholdet (Skanderborg) trak sig ud som sejrherre 
med Holstebro på andenpladsen og derefter Horsens 
og Silkeborg. 

HOLSTEBRO vandt over Horsens (77 imod 13). 

SKANDERBORG vandt over SILKEBORG (93 imod 
4 7; Finn Sørensen, Skanderborg, fik 61 efter et virke
lig pænt gærdespil, og Knud Randløv, Silkeborg, som 
også er en spiller, som man vil komme til at høre 
mere om i de kommende sæsoner, fik 15 not out). 

HORSENS vandt over SILKEBORG i kampen om 
trediepladsen ( 40 for 6 imod 38). 

Finalen stod herefter mellem HOLSTEBRO og 
SKANDERBORG. Skanderborg gik først til pindene og 
lavede 113 points for tabet af kun to gærder. Derefter 
lod man Holstebro komme ind, og det blev til 28 
points. For Skanderborg blev Jens Kamp med 47 not 
out og Egon Jørgensen med 28 not out topscorere. 

Som afslutning på dette lille referat vil jeg igen 
opfordre andre klubber til at gøre ligeså, så vi kan 
få så mange drenge som muligt til at interessere sig 
for cricket. 

P. E. R., Skanderborg. 

En landstræner er nødvendig 

Undertegnede har de sidste tre-fire år overværet ad
skillige ungdomskampe og har desuden haft med ung
domstræning at gøre inden for Silkeborg Idræts For
enings cricketafdeling, og det har faktisk fået mig til 
at undre mig over en ting. Vi har inden for ungdom
men adskillige talenter, som kunne udvikle sig til at 
blive virkelige storspillere; men hvor bliver disse 
unge af senere hen? Mange af dem ender ganske vist 
med at blive ganske habile spillere, men efter min 
mening ikke nær så habile, som de kunne blive. Send
te man disse talenter til England og lod dem gen
nemgå deres udvikling derovre, ville deres standard, 
når de blev seniors, sikkert blive en helt anden. Vi 
har da talenter, som er lig de engelske, som senere 
bliver dobbelt så gode som vore egne. For mig at se 
må det ligge i instruktionen under træningen. Vi har 
i Danmark en stor stab af ungdomsledere, som ud
fører et godt og uselvisk arbejde med ungdommen, 
men de er ikke dygtige nok. Spørg disse ledere, og jeg 
tror, de fleste vil indrømme, at de, selv om de yder 
deres bedste, ikke kan give den helt rigtige instruk
tion, fordi de ikke selv har fået den. Ganske vist er 
der holdt kurser på Vejle Idrætshøjskole, men jeg 
tror ikke, man kan uddanne instruktører på så kort 
tid, som disse kurser går over. Og nu kommer jeg til 
det egentlige. Jeg har tænkt på, om man ikke kunne 
ansætte en landstræner i lighed med dem, mange 
andre forbund har. Denne landstræner skulle ude-

lukkende, eller næsten udelukkende, tage sig af ung
dommen i de forskellige klubber; vel at mærke med 
den lokale leder som hjælper og forhåbentlig også 
som lærenem elev. Og denne landstræner skal være 
fra udlandet. Jeg er ikke klar over, om man kan 
bære dette forslag økonomisk, men det var min tanke, 
at klubberne skulle »splejse« til træneren, og så kunne 
forbundet måske spæde lidt til, så vi kunne give en 
nogenlunde gage. Kunne man så lokke en virkelig 
topinstruktør til landet, så tror jeg nok, det skulle 
gå. I sommer havde vi her i klubben besøg af den 
engelske instruktør Mr. Whitefield. Jeg tænkte mange 
gange under træningen: »Havde vi da bare sådan en 
instruktør noget længere. Han ville være guld værd 
for klubben.« Fik vi omtalte landstræner, skulle han 
praktisere noget længere i klubben end den uges tid, 
man plejer at have en »gæstetræner«. Også blandt 
drengene mener jeg, han er velkommen. Den iver, der 
blev lagt for dagen under Mr. ,Vhitefields besøg, var 
helt enestående. Det er jo også spændende, når der 
kommer en engelsk træner på besøg. Takket være det, 
at han er fremmed, kan han lettere undervise dren
gene. 

Inden jeg slutter mit indlæg, vil jeg lige påpege, 
at det, jeg har skrevet, absolut ikke er kritik af nogen 
- eller noget som helst, men kun et forslag, som jeg
mener, kan højne standarden inden for dansk cricket.
Der er sikkert adskillige meninger om dette spørgs
mål, og jeg glæder mig til at se dem på tryk her i
bladet. 

Med sportslig hilsen. 
Niels J. Rasmussen, 

Silkeborg Idræts Forening. 

Dramaets sidste akt 
Sluttableau 

Scene: Baunehøjbanerne. 

Tidspunkt: Sidste bold i mellemrækkekam
pen Svanholm 11-A.B. Il. 

Rollehavende: A.B.'s mangeårige førsteholds
stjerne Poul Talbro, der i to overe havde moret 
sig med at kaste legskrnere, der pitchede på 
legsiden, men forlod måtten i offsiden helt ude 
ved kanten, samt Svanholms 11. gærde hr. N.N. 

Hr. N.N. havde på underligste vis fået raget 
to firere ud på Talbros legskruere og var ble
vet klar over, at sådan en gang snurrebold 
var han mand for at klare. Da der kom en bold 
helt ude i måttekanten på offsiden, syntes han, 
at det ville se lidt fjollet ud at slå efter den, 
så han løftede battet så langt væk som muligt. 
Med et smæld tog Talbros off-skruer leg-pinden 
(skruning ca. en meter). 

Impulsiv slutudråb (eller nærmere anklage) 
fra hr. N.N.: »Sådan gør man ikke i mellem
rækken.« 

li""''""""�";';"�'"�"�";"�';"'"'"""" 
.............................. ::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Vestjyden, Esbjerg, har trukket sit hold i 3. 
division vest. 
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Ngt frø England 

Tæskmatcherne 
mod New Zealand fortsatte på Lord's, hvor 
England vandt den anden test med 7 stående. 

N.Z. opnåede 175 og 347, England 307 og 
218 for 3. 

Bortset fra Co-..vdrey's century - 119 points 
- i 1. innings og Dexter's 80 not out på 2½
time i 4. innings var der ikke sindsoprivende
præstationer - måske lige et enkelt horn til
udtagelseskomiteen, idet Parfitt, der var taget
med i stedet for Barrington, fordi denne sco
rede for langsomt i den første test, scorede
11 på over 1 time!

For statistikfan's skal anføres, at det var 
første gang i verdenshistorien, det lykkedes 
for et testhold, der skulle score 200 points i 
en 4. innings på Lord's for at vinde, at levere 
denne præstation. 

Seksløber-John 
John Edrich - Surrey's venstrebåndsåb

ner - er løbet helt amok i løbet af juni må
ned. 

Da han blev udtaget til den 3. test, havde 
han scoret 857 i sine sidste 8 innings, og han 
havde i alt 31 seksere. 

Han blev dog kun udtaget, fordi den hid
tidige venstrehåndsåbner, Boycott fra York
shire, gik itu! Edrich svigtede dog ikke ud
tagelseskomiteen, som fik sit vovemod beløn
net med 310 not out. 

Edrich var knapt 9 timer om denne lille 
spøg, som includerede 52 firere· og 5 seksere. 

Så nu har han i alt 42 seksere i år. 

Massakren 
af new zealænderne fortsætter i den 3. test 
på Headingley i Yorkshire. 

Udover Edrich's fantomscore har også Bar
rington scoret century. 

Han besvarede udtagelseskomiteens kritik 
med at score 163 på kun godt 5½ time. 

Udtagelseskomiteens reaktion herpå var na
turligvis den selvfølgelige: »Der kan man selv 
se, hvor klogt det var, at vi droppede ham til 
den anden test.« 

Efter to spilledage er stillingen: England 
548 for 4 lukket, N.Z. 100 for 5. 

Det har tilsyneladende hjulpet, at Truernan 
ikke længere har renomme nok til at blive 
udtaget. 

The championship 
er fortsat vidåbent. 

Pr. 9. juli ligger Middlesex og Northhamp
tonshire - sidste års nr. 6 og 3 - i spidsen, 
medens Sus sex ( 9) og Essex (10) indtager 
bundpladserne. 

Efter halvdelen af turneringen er springet 
fra nr. 1 til nr. 17 dog kun 52 points, således 
at faktisk alle hold er med med en chance 
endnu. F.H.

RESULTATER 

1. division : 
13. juni 1965 
A.B.-CHANG. Chang vandt med 49 points efter før
ste halvleg. (Turneringspoints 1-3). A.B. 121 (Vagn 
Ludvigsen 61 ', Klaus Buus 4 for 44, Ole K. Kristen
sen 4 for 4 7). CHANG 170 (Jens Christensen 68, Stef
fen Larsen 28, Klaus Buus 27, Ths. Provis 4 for 32,
Vagn Ludvigsen 4 for 57).

B.1909-SKANDERBORG. B.1909 vandt med 26 points
efter første halvleg. (Turneringspoints 3-1). B.1909 
134 (Kjeld Larsen 35, J. Steen Larsen 6 for 51, K.
Stern Møller 3 for 6). SKANDERBORG 108 (Henry 
Rasmussen 30, Prehen Juul 25, Ralf Andersen 5 for 
38).

AA.B.-SILKEBORG. AA.B. vandt med 136 points efter 
første halvleg. (Turneringspoints 3-1). AA.B. 221 
for 9 lukket (Poul Wølkh 39', Jørgen \V. Larsen 28, 
Hardy Sørensen 31, Torben Hansen 27, Poul Trans
bøl 5 for 92, Azhar Ali 3 for 87). SILKEBORG 85 
(Gunnar Rasmussen 37, Henrik Mortensen 6 for 51, 
Carsten Morild 4 for 26) og 96 for 9 (Gunnar Ras
mussen 26, Henrik Mortensen 5 for 31, Gert Kristen
sen 3 for 9). 

SVANHOLM-HORSENS. Horsens vandt med 167 points 
efter første halvleg. (Turneringspoints 1-3). SVAN
HOLM 83 (Jørgen Jønsson 39, Erik Olesen 6 for 29) 
og 67 for 3 (Fl. Søgaard 30* ). HORSENS 250 for 8 
lukket (Erik Olesen 84 •, Jørn Høj 74, Sv. Eli asen 34, 
Jørgen Jønsson 4 for 54). 

HJØRRING-SORANER. Hjørring vandt med 33 points 
efter første halvleg. (Turneringspoints 3-1 ). HJØR
RING 155 (Axel Morild 34, Hans Rasmusen 3 for 42). 
SORANERNE 122 (John Jørgensen 33, Hartmann Pe
tersen 9 for 68). 

19. juni 1965
CHANG-SORANERE. Chang vandt med 83 points efter 
første halvleg. (Turneringspoints 3-1). Soranerne 78
(Klaus Buus 6 for 45, Ole K. Kristensen 3 for 28) og
83 for 6 ( Allan Bloom 46 •, Eskild Larsen 6 for 50). 
CHANG 161 for 8 (Steffen Sanden 58, .,Jens Christen
sen 30, Steffen Larsen 27', 0. K. Kristensen 27, Jør
gen Arnsbjerg 5 for 6). 

SVANHOLM-SILKEBORG. Svanholm vandt med 126 
points efter første halvleg. (Turnerings points 3-1). 
SVANHOLM 235 (Fl. Søegaard 95, Finn Nistrup 45, 
Henrik Lam 28, Poul Transbøll 3 for 57). SILKE
BORG 109 (A. Ali 34, Gunnar Rasmussen 28, Jørgen 
Jønsson 6 for 21, Erling Christiansen 3 for 15). 

SKANDERBORG-HORSENS. Horsens vandt med 48 
points efter første halvleg. (Turneringspoints 1-3). 
SKANDERBORG 116 (Kjeld Kristensen 46, Jørgen S. 
Larsen 31, Erik Olesen 7 for 80) og 47 for O (Kjeld 
Kristensen 30*). HORSENS 164 (Henning Eliasen 62 
Svend Eliasen 33, Bo Jepsen 7 for 27). 

' 

HJØRRING-AA.B. Aa.B. vandt med en helvleg og 68 
points. (Turneringspoints 0-4). Aa.B. 186 (Hardy 
Sørensen 62, Carsten Morild 38, Henrik Mortensen 30 
Hartmann Petersen 5 for 81, Torben Vandsted 3 fo; 



1965 CRICKET 75 

100). HJØRRING 68 (Henrik Mortensen 8 for 31) og 
50 (Carsten Morild 6 for 26, Henrik Mortensen 4 for 
24). 

A.B.-B.1909. B.1909 vandt med 82 points efter før
ste halvleg. (Turneringspoints 1-3). B.1909 195
(Mogens Christensen 102, J. Tjørnehøj 28*, Ths. Pro
vis 5 for 58, Vagn Ludvigsen 4 for 48). A.B. 113 (Ths.
Provis 32, Mogens Christensen 5 for 22, Ralf Ander
sen 3 for 34). 

27. juni 1965 
AA.B.-SV ANHOLM. Aa.B. vandt med 41 points efter
første halvleg. (Turneringspoints 3-1). AA.B. 103 
(Hardy Sørensen 42, Carsten Morild 25, Fl. Søegaard 
6 for 39, Jørgen J ønsson 3 for 21). SV ANHOLM 62
(Finn Nistrup 26, Henrik Mortensen 6 for 25, Carsten 
Morild 4 for 28). 

B.1909-CHANG. Chang vandt med 4 gærder efter før
ste halvleg. (Turneringspoints 1-3). B.1909 115 (Ralf 
Andersen 53, Ole K. Kristensen 4 for 34, Klaus Buus
4 for 57). CHANG 117 for 6 (Steffen Larsen 36, Tom
Ivar Poulsen 33).

SORANER-A.B. Soraner vandt med 6 gærder efter 
første halvleg. (Turneringspoints 3-1). A.B. 144 (Finn 
\Villumsen 74, Th. Provis 28, N. 0. Jensen 4 for 45, 
J. Arnsbjerg 3 for 37). SORANER 145 for 4 (Allan 
Bloom 45, F. Pearson 38). 

2. division : 
13. juni 1965 
FREM-B.1913. B.1913 vandt med 3 gærder efter før
ste halvleg. (Turneringspoints 1-3). FREM 159 (Hel
mar Esbensen 37, John Nielsen 36, Kurt Hansen 6 for 
55). B.1913 166 (P. Mouritzen 60, Leo Clasen 39, P.
Offersen 25).

KØGE-ÅRHUS. Århus vandt med 13 points efter før
ste halvleg. (Turneringspoints 1-3). ÅRHUS 198 for 
5 lukket (Erik Madsen 57, Per Sørensen 50, Hans 0. 
Luther 35). KØGE 185 (Ebbe Hansen 39, Erik Mad
sen 4 for 52, Per Sørensen 3 for 52). 

SLAGELSE-KERTEMINDE. Slagelse vandt med 130 
points efter første halvleg. (Turneringspoints 3-1). 
SLAGELSE 222 (Preben Christensen 32, Erik Søren
sen 28, Leif Sørensen 26, John Andersen 25, Anders 
Petersen 4 for 55, Jørgen Due 4 for 91). KERTE
MINDE 92 (Anders Petersen 31, Erik Sørensen 4 for 
32, Leif Petersen 3 for 16) og 135 for 1 (Jørgen Niel
sen 65\ Anders Petersen 36', Otto Nielsen 27). 

FREDERICIA-KB. K.B. vandt med en halvleg og 25 
points. (Turneringspoints 0-4). FREDERICIA 38 
(W. Dorset 5 for 24, Preben Michaelsen 4 for 14) og 
141 (Kurt Rasmussen 49, Søren Jensen 39, W. Dorset 
9 for 60). K.B. 204 (A. Garner 49, P. W. Jensen 47, 
G. Siemsen 42, Henning Lystrup 27, Gordon Hyde 4 
for 44, P. Østergaard 4 for 44).

HOLSTEBRO-NYK.M. Nyk.M. vandt med 31 points 
efter første halvleg. (Turneringspoints 1-3). HOL
STEBRO 117 (Jørgen Nagstrup 25, Erik Dupont 29, 
Otto Gade 4 for 34, Erik Nielsen 3 for 34) og 36 for 2. 
NYK.M. 148 (Keld Lyngsø 48, Erik Nielsen 26, Knud 
Havkjær 4 for 53, Henning Larsen 3 for 27). 

19. juni 1965
SLAGELSE-HOLSTEBRO. Slagelse vandt med 9 points
efter første halvleg. (Turneringspoints 3-1). SLA
GELSE 100 (Knud Havkjær 8 for 45). HOLSTEBRO
91 (Erik Sørensen 7 for 37, Preben Christensen 3 for
36). 

KERTEMINDE-FREDERICIA. Kerteminde vandt med 
5 gærder efter første halvleg. (Turneringspoints 3-1). 
FREDERICIA 145 (P. Østergaard 42', Sv. E. Jensen 
35, Aksel Petersen 4 for 41). KERTEMINDE 146 for 5 
(Otto Nielsen 53, Jørgen Nielsen 39). 

B.1913-KØGE. Køge vandt med 19 points efter før
ste halvleg. (Turneringspoints 1-3). KØGE 152 (Ebbe
Hansen 83, Harry Egstrøm 6 for 36, Kurt Hansen 3
for 62). B.1913 133 (Leo Clasen 48, Ebbe Hansen 7
for 37, Jørgen B. Nielsen 3 for 62).

ÅRHUS-K.B. Århus vandt med 19 points efter første 
halvleg. (Turneringspoints 3-1). ÅRHUS 190 (Hans 
Ole Luther 51, Erik Madsen 39, Knud Erik Jensen 38, 
Bjarne Lund Petersen 6 for 79). K.B. 171 (Erling 
Krogh Andersen 46, Henning Lystrup 44, Preben Han
sen 30, Erik Madsen 3 for 25, Per Sørensen 3 for 50). 

NYK.M.-FREM. Nyk.M. vandt med 92 points efter 
første halvleg. (Turneringspoints 3-1). NYK.M. 161 
(K. Lyngsøe 67, Svend Willumsen 60, J. Hosten 5 for 
44, Erik Svensson 5 for 50). FREM 69 (0. Gade 4 for 
3, Kaj 0. Jensen 4 for 29) og 21 for 5 (Kaj 0. Jensen 
4 for 10). 

27. juni 1965
K.B.-HOLSTEBRO. K.B. vandt med en halvleg og 117
points. (Turneringspoints 4-0). K.B. 194 for 8 luk
ket (Erling Krogh Andersen 122', John Jespersen 5 
for 88, Knud Havkjær 3 for 66). HOLSTEBRO 45 (Er
ling Krogh Andersen 5 for 20, Pr. Michelsen 5 for 23) 
og 32 (Erling Krogh Andersen 6 for 20, Pr. Michel
sen 3 for 12). 

KERTEMINDE-KØGE. Køge vandt med 155 points 
efter første halvleg. (Turneringspoints 1-3). KERTE
MINDE 80 (Tom Aarestrup 5 for 38) og 89 for 4 
(Jørgen Nielsen 39', Jørn Due 37'). KØGE 235 (Pr. 
Felt 76, Ebbe Hansen 54, Fl. Lintrup ,JO, Aksel Peter
sen 7 for 76). 

FREDERICIA-ARHUS. Fredericia vandt med 1 gær
de efter første halvleg. (Turneringspoints 1-3). AR
HUS 130 (Mogens Gregersen 45, Per Walkusch 3 for 
27, Søren Jensen 3 for 40). FREDERICIA 132 for 9 
(Bent Fisker 52, Erik Madsen 5 for 71, Per Sørensen 
4 for 61). 

FREM-SLAGELSE. Slagelse vandt med 3 points efter 
første halvleg. (Turneringspoints 1-3). SLAGELSE 
184 (F. Ulrich 37, John Andersen 29, Leif Sørensen 
26, J. Hosten 6 for 66, Poul E. Hansen 3 for 32). 
FREM 181 (John Nielsen 33, Erik Jørgensen 32, C. 
Fabian 31, K. Timm 31 ', Helmer Espensen 27, Erik 
Sørensen 4 for 32, Leif Petersen 3 for 37). 

NYK.M.-B1913. Nyk.M. vandt med en halvleg og 131 
points. (Turneringspoints 4-0). B.1913 50 (Kaj 0. 
Jensen 5 for 10, Erik Nielsen 5 for 19) og 26 (Kaj 
0. Jensen 5 for 7, Erik Hansen 5 for 11). NYK.M. 
207 for 7 Jukket (Erik Hansen 52, Erik Nielsen 45 •,
Kaj 0. Jensen 26, J. Machon 3 for 43, Kurt Hansen
3 for 73).

3. division Øst:
13. juni 1965
NYK.F.-BALLERUP. Ballerup vandt med 116 points
efter første halvleg. (Turneringspoints 1-3). BAL
LERUP 187 (Hollis Henry 41, Kaj Petersen 31 ', Sv.
E. Nielsen 29, Aage Jørgensen 27, John Svensson 3
for 23). NYK.F. 71 (Aage Jørgensen 4 for 6) og 120
for 6.

RINGSTED-SORØ. Sorø vandt med 103 points efter 
første halvleg. (Turneringspoints 1-3). RINGSTED 
117 (Frede Nielsen 30, Ove Christiansen 7 for 26) og 
71 for 7 (Ib Hi.ickelkamp 3 for 14, Ove Christiansen 
3 for 28. SORØ 220 for 6 (John Hansen 77, Ole Hi.ic
kelkamp 42, Ole Hørby 34*, Ove Christiansen 27). 

20. juni 1965
ROSKILDE-GLOSTRUP. Glostrup vandt med en
halvleg og 137 points. (Turneringspoints 0-4). GLO
STRUP 222 (Knud Jørgensen 61, Thor Jensen 37, Arne
Poulsen 34, Henning Jensen 4 for 70, Peter Nielsen
4 for 92). ROSKILDE 66 (Helmer Hansen 42, Knud
P. Petersen 3 for 32) og 19 (Knud P. Pedersen 5 
for 4).

27. juni 1965
NÆSTVED-ROSKILDE. Næstved vandt med 41 points
efter første halvleg. (Turneringspoints 3-1). ROS
KILDE 109 (Kurt .Johnsen 35, Ole Andersen 29, Willy
Jacobsen 6 for 37, Keld Grandahl 3 for 36). NÆS
TVED 150 for 8 (Peter Jensen 32, Keld Grandahl 31, 
Svend Jensen 26 •, Henning Jensen 3 for 39, Kurt 
Johnsen 3 for 51). 

SORØ-BALLERUP. Sorø vandt med 169 points efter 
første halvleg. (Turneringspoints 3-1). SORØ 244 
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for 3 lukket (Ove Christiansen 105*, H. Knap 33, 
I. Hiickelkamp 31 •, 0. Hiickelkamp 31, John Hansen 
25). BALLERUP 75 (H. Ansol-Henry 31, Ove Chri
stiansen 3 for 17, I. Hiickelkamp 3 for 36) og 126 for 
4 (Frank Jensen 42, H. Ansol-Henry 35).

4. juli 1965 
GLOSTRUP-NYK.F. Nyk.F. vandt med 7 gærder efter 
færdigspillet kamp. (Turneringspoints 1-3). GLO
STRUP 83 (Bent Olsen 4 for 27, Poul J. Petersen 3 
for 12) og 78 (Poul E. Nielsen 5 for 31). NYK.F. 51 
(Jørgen Nordkamp 5 for 13, Knud Petersen 4 for 29)
og 115 for 3 (H. Eriksen 4 7 •, Jørgen Hansen 39). 

3. division vest:
13. juni 1965 
NYK.M. II-AA.B. II. Aa.B. II vandt med 4 gærder efter 
færdigspillet kamp. (Turneringspoints 1-3). NYK.M. 
II 57 (Sv. Aa. Jepsen 5 for 25, Frank Jensen 5 for 30)
og 69 (Frank Jensen 6 for 33, Sv. Aa. Jepsen 4 for
32). AA.B. II 98 (Børge Sørensen 31 *, Sv. E. Dich
mann 3 for 13, Tommy Jensen 3 for 16) og 31 for 6 
(Henry Poulsen 4 for 15, Sv. E. Dichmann 3 for 14). 

HORSENS II-B.1909 Il. Horsens II vandt efter første 
halvleg med 58 points. (Turneringspoints 3-1). HOR
SENS II 160 (L. Schaumann 59, Tage Falstrup 32, 
Ole West 5 for 73, Folmer Christiansen 4 for 58). 
B.1909 Il 102 (Aksel Jakobsen 33, Poul Wilcox 33,
Ole Schaumann 8 for 43). 

VARDE-ESBJERG. Esbjerg vandt med 8 gærder efter 
første halvleg. (Turneringspoints 1-3). VARDE 62 
(Frode Sørensen 3 for 6, P. J. Gadeberg 3 for 22, 
0. Langerhuus 3 for 32). ESBJERG 77 for 2 (Erik
Abrahamsen 32 *).

HERNING-GRENÅ. Herning vandt med 7 points ef
ter første halvleg. (Turneringspoints 3-1). HER
NING 179 (Robert Christensen 96, Jørgen Nielsen 28, 
Viggo Hansen 6 for 61, Johs. Knakkergaard 4 for 97). 
GRENÅ 172 (Johs. Knakkergaard 46, N. Sjørup 46, 
A. Krone 27, Jørgen Nielsen 5 for 32, Bent Jensen 3 
for 38). 

20. juni 1965 
AA.B. II-GRENÅ. Grenå vandt efter første halvleg
med 8 points. (Turneringspoints 1-3). GRENÅ 132
(J. Knakkergaard 44, F. Jensen 4 for 20). AA.B. II
124 (J. Knakkergaard 4 for 31, Viggo Hansen 4 for 62).

27. juni 1965
SKANDERBORG II-HORSENS Il. Skanderborg II
vandt med en halvleg og 98 points. (Turneringspoints 
4-0). HORSENS II 62 (Peter Hansen 3 for 8, Carl
Nielsen 3 for 11, Jørgen Jacobsen 3 for 24) og 28
(John Madsen 6 for 1). SKANDERBORG II 188 for 7
lukket (John Madsen 61 *, Evald Møller 55, Henning 
Nygaard 41). 

HERNING-VARDE. Herning vandt med 8 gærder 
efter færdigspillet kamp. (Turneringspoints 3-1). 
VARDE 57 (P. Gøttsche 4 for 8, Jørgen Nielsen 4 for 
21) og 19 (P. Gøttsche 7 for 14, Jørgen Nielsen 3 
for 5). HERNING 63 (Steen Christensen 6 for 27,
0. Lyngdahl 3 for 36) og 23 for 2. 

4. jul.i 1965 
HORSENS II-HERNING. Horsens II vandt med 6 

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

HERNING 182 (Svend Nielsen 45, Leif Andersen 45), 

Holger Nielsen 33, Erik Nielsen 3 for 37, Ole Schau

mann 3 for 66). HORSENS II 194 for 4 (Jørgen 

Schaumann 80, Ole Schaumann 45, Erik Jørgensen 

26 *). 

Pokalturneringen: 
1. runde. 16. maj.
GLOSTRUP-FREiVI. Frem vandt med 56 point. FREM
135 (John Nielsen 39, H. Esbensen 38, Knud Jørgensen
3 for 26, Carl Pedersen 3 for 37). GLOSTRUP 79 (Tor
ben Nordkamp 45, Poul Erik Hansen 6 for 13).

A.B.-NYK. F. A.B. vandt med 7 gærder. NYK. F. 108
(Vagn Ludvigsen 4 for 17, J. Ward 3 for 28). A.B. 113
for 3 (Lars Person 30*, D. Råhave 25).

Afleveret til postvæsenet 15. juli 1965. 

NÆSTVED-SORANERNE. Soranerne vandt med 8 
gærder. NÆSTVED 41 (J. Kofoed 4 for 18, Hans Ras
musen 3 for 4). SORANERNE 44 for 2. 

K.B.-BALLERUP. K.B. vandt med 109 points. K.B. 156
(Poul V. Jensen 52, H. J. Halling 52, S. Granell 6 for 
30, Svend E. Nielsen 3 for 15). BALLERUP 47 (D. Hea
ley 6 for 7). 

KØGE-SV ANHOLM. Svanholm vandt med 2 gærder. 
KØGE 144 for 9 (Hans Chr. Jensen 43, F. Lintrup 41, 
Jørgen Jønsson 3 for 25). SVANHOLM 145 for 8 (F. Ni
strup 51, H. Lam 43, Jørgen B. Nielsen 4 for 45). 

FREDERICIA-B. 1913. Fredericia vandt med 4 point. 
B. 1913 119 for 6 (Kurt Hansen 39*, F. Rask 27, Pre
ben Mouritzen 26). FREDERICIA 123 for 6 (G. Hyde
52, H. Egstrøm 3 for 19).

B. 1909-SLAGELSE. B. 1909 vandt med 35 points.
B. 1909 86 (Kjeld Larsen 28, Preben Christensen 3 for
10, B. Helt 3 for 12). SLAGELSE 51 (Mogens Christen
sne 4 for 6).

HJØRRING-AA.B. Aa.B. vandt med 42 points. AA.B. 
130 (Carsten Morild 43, Henrik Mortensen 37, T. Vand
sted 3 for 18). HJØRRING 88 (H. Fausbøll 27, Carsten 
Morild 3 for 16, Henrik Mortensen 3 for 26). 

HOLSTEBRO-ARHUS. Århus vandt med 81 points. 
Århus 177 for 6 (Kurt Jensen 33, J. Morild 30, Erik 
Madsen 30, H. 0. Luther 26, Knud E. Jensen 26, Hen
ning Larsen 3 for 42). HOLSTEBRO 96 for 8 (K. Hav
kjær 38 *, Henning Larsen 26). 

Opsamlingsrunde. 27. maj. 

HOLSTEBRO-HJØRRING. Hjørring vandt uden kamp. 

NYK. F.-KØGE. Køge vandt med 1 point. KØGE 87 
(Fl. Lintrup 26, Torben Petersen 3 for 14, Palle Niel
sen 3 for 21). NYK. F. 86 (Poul E. Nielsen 31, Jørgen 
B. Nielsen 6 for 24). 

SLAGELSE-B. 1913. Slagelse vandt med 67 points. 
SLAGELSE 196 (John Christensen 72*, Fritz Ulrich 4 7, 
Kaj Hansen 4 for 28, Kurt Hansen 3 for 33). B. 1913 
129 (Pr. Mouritzen 39, Leif Petersen 3 for 13, Erik Sø
rensen 3 for 35). 

GLOSTRUP-NÆSTVED. Næstved vandt med 6 gærder. 
GLOSTRUP 178 for 2 (tiden udløbet) (Jørgen Nord
kamp 100*, Arne Poulsen 53). NÆSTVED 181 for 4. 
(Helge Petersen 83, Kjeld Grandahl 76). 

2. omgang. 6. juni

AA.B.-ÅRHUS. Aa.B. vandt med 7 gærder. ÅRHUS 82 
(Aage Hermansen 25, Henrik Mortensen 5 for 16). 
Aa.B. 84 for 3 (Hardy Sørensen 42 *). 

SLAGELSE-FREDERICIA. Fredericia vandt med 9 
points. FREDERICIA 126 (P. Walkusch 53, Leif Peter
sen 3 for 20). SLAGELSE 117 (Erik Larsen 52, John 
Andersen 32, Svend Aa. Pedersen 3 for 19). 

NÆSTVED-KB. K.B. vandt med 79 points. K.B. 230 
for 4 (Preben Hansen 72, A. Garner 64, Poul W. Jensen 
39). NÆSTVED 151 (K. Grandahl 77, Peter Jensen 30, 
H. Lystrup 5 for 18, Preben Michaelsen 4 for 54).

6. juni 1965
A.B.-KØGE. Vundet af A.B. med 8 gærder. KØGE 46
(Vagn Ludvigsen 4 for 11, Carl Weng 3 for 5). A.B.
54 for 2 (Dennis Raahave 27). 

8./9. juni 1965 
SORANERNE-BALLERUP. Soranerne vandt med 97 
points. SORANERNE 240 (Kaj Jørgensen 64, Jørgen 
Hansen 56*, Georg Olsen 48, John Kjær 41). BALLE
RUP 143 (Hollis Henry 45, Aage Jørgensen 28, Sv. E. 
Nielsen 27, Jørgen Kofoed 5 for 24, Hans Rasmusen 
3 for 33). 

15./16. juni 1965 
FREM-SVANHOLIVI. Svanholm vandt med 129 points. 
SVANHOLM 256 for 5 (Jørgen Jønsson 102*, Erling 
Christiansen 53). FREM 127 (E. Svensson 38, Erling 
Christiansen 5 for 36). 
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