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TURNERINGSAFSLUTNINGEN 

1. DIVISION

Aa. B. mester - dramatik og protest i nedrykningsslagene. 

Ganske som forudset kom Aa.B. smertefrit 
til sit femte danske mesterskab i rad og ræk
ke, og uventet var det heller ikke, at nord
jyderne atter kunne fuldende en sæson uden 
nederlag - ligeledes den femte i træk. Siden 
den 10. juli 1960 har Carsten .Morild & co. 
ikke smagt nederlagets bitre kalk. Stor og for
tjent hyldest til Aa.B.erne for en præstation, 
der savner sidestykke i dansk holdidræt, og in
gen tvivl om, at det var det bedste hold, der 
løb med mesterskabet. At baggrunden for det 
meste var lidt billig, kan man jo ikke bebrej
de de nykårne mestre. 

Aa. B. - fem gange dansk mester 

Jørn Høj kunne modstå Aa.B.s angreb 

Det var med applomb, at Aa.B. viste, hvor 
skabet skulle stå. I de to sidste kampe imod 
de nærmeste rivaler, Horsens og Chang, blev 
det til sikre sej re - ja, Chang måtte endog 
affinde sig med en gentagelse af 1964's over
vældende halvlegsnederlag. Imod Horsens hav
de Aa.B.s batsmen en af de helt store dage, 
og man lukkede først ved 295 for 6 - sæso
nens største innings. Henrik .Mortensen fik 
med 130* sin karrieres 6. century (heraf 5 
i førsteklasses cricket) og havde sammen med 
Carsten .Morild (77) en 5. gærdestand på 164, 
hvilket er ny rekord for Aa.B. 

Men Horsens lod sig ingenlunde gå på, og 
det var egentlig imponerende, at man efter 
en marktur på henved 4 timer kunne præstere 
en halvleg på 195 over for vort landsholds
angreb - betegnende det sidste femårs stør
ste innings imod Aa.B. Jørn Høj især var på
lideligheden selv, og han viste atter en gang, 
at han var mand for at klare Carsten .Morilds 
og Henrik .Mortensens kastning. Hans 92 
points imod Aa.B.s kasteesser på egen pitch 
må stå som en af sæson 1965's største præ
stationer og er samtidig den største individu
elle score imod Aa.B. i mesterskabsperioden. 
Henrik .Mortensens kastning har vundet i 
effektivitet, som sæsonen er skredet frem, og 
han belønnedes med 7 Horsens-gærder for 79 
points. Dog må han være Gert Kristensen stor 
tak skyldig for 5 smukke greb i silly mid-on. 

Lokalderbyet imod Chang blev derimod en 
lidt ensformig affære. Som sædvanlig havde 
Aa.B.-kasterne fra starten helt krammet på 
Changs unge batsmen, der på ny syntes slagne 
med panik og måtte give op ved respektive 
78 og 53 i de to innings. Carsten .Morild ( 11 
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for 4 7) og Henrik Mortensen ( 7 for 7 4) stod 
for eksekutionen, men heller ikke mestrene 
imponerede ved gærdet. Slidstærke Poul 
W øhlk ( 44) forstod koncentrationens kunst 
og holdt sammen på gærdesiden, da opløs
ning truede. 

På andenpladsen sluttede Horsens efter en 
sæson med stabile præstationer. Lidt mere 
kastestyrke og midtjyderne havde været en 
større trussel for de suveræne Aa.B.ere. Men 
Horsens-angrebet fik - trods god fremgang 
for Erik Olesen - alvorlig slagside ved An
ders Moses frafald. Positionen som runner
up sikredes ved en kneben sejr i årets sidste 
kamp imod Hjørring. Denne dyst bød på un
derholdende spil i en hyggelig atmosfære, og 
det mest bemærkelsesværdige var egentlig, at 
kampen domineredes af de garvede veteraner 
( Svend Eliasen 46, Peer Morild 79, Hartmann 
Petersen 7 for 46). 

Slutstillingen 

1. division
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B. 1909's sidste gærdepar har haft travlt i år

B. 1909 sluttede trods en skuffende gærde
indsats på en klar tredieplads, men odense
anerne havde i sine to afsluttende sejre over 
Hjørring og Soranerne ikke meget at give 
væk af. Helt utrolig spændende var matchen 
i Hjørring. Græspitchen var absolut ikke dis
poneret for gærdespil, og scores blev små. 
B. 1909's sidste gærdepar sikrede - som så
ofte før - en halvlegsføring på 3 points (67
ctr. 70). Hjørring så imidlertid chancen for
sejr efter færdigspillet kamp, og efter en
deklaration ved 96 for 3 i 2. innings, var man
nær den store succes, der kun strandede på
endnu en behjertet innings af B. 1909's to
sidste gærdespillere. Hartmann Petersen var
farlig som i sin storhedstid med 5 for 15 ( 16
overs, 10 maidens), men alligevel var 09'ernes
gærdespil næppe helt gået i fisk i denne in-

nings ( 43 for 9), om man havde bibeholdt 
den ordinære gærdeorden. Nu var flotheden 
med at sende Egon Jensen sidst ind nær ble
vet kostbar. Lige så sindsoprivende var kam
pen mod Soranerne ikke. I denne dyst var 
Odense-keeperen V agn Hansen ikke til at pas
sere, og der blev ingen byes noteret. 

Kjeld Lyngsøe-sagen 

Nedrykningsslagene var ladet med drama
tik, men indtil forbundets bestyrelse har taget 
stilling til diverse protester, står Silkeborg 
som Sorteper efter blot een sæson i den fine
ste række. Skanderborg reddede definitivt sin 
forbliven i 1. division med en lidt uventet sejr 
over A.B. 

For Skanderborg havde den tidligere Nyk. 
M.-er Kjeld Lyngsøe en omstridt debut - en 
debut, der mødtes med protest fra A.B. og 
undren fra majoriteten af den hjemlige cric
ketverden. Lyngsøe havde så sent som den 1. 
august spillet sin sidste turneringskamp for 
Nyk.M., men under henvisning til undtageI
selsbestemmelsen i turneringsreglementet 
søgte og opnåede Skanderborgs ledelse dis
pensation og spilletilladelse til de to sidste og 
yderst vigtige kampe imod de nærmeste ned
rykningsrivaler. Dispensationen blev givet af 
forbundsformanden i henhold til tidligere 
bemyndigelse fra bestyrelsen - en fuldmagt, 
der i øvrigt næppe har større juridisk hold
barhed, og som vel under alle forhold burde 
fornyes hvert år. Dermed ikke sagt, at Kurt 
Nielsen har overskredet sin kompetence. Det 
har han ingenlunde. Blot har han fortolket 
loven mere lempeligt, end de fleste andre ville 
have gjort i hans sted. 

Men det var så sandelig en dispensation, 
der vakte røre, og som forekom de fleste 
unødvendig og ikke ganske fair over for de 
andre nedrykningstruede hold, Silkeborg og 
A.B. Vel åbner turneringsreglementet mulig
hed for dispensation, men der siges absolut 
intet om, at dispensation skal gives. I sagens 
natur bør dispensation kun gives, når væg
tige grunde taler derfor. Og det gjorde der 
ikke i det foreliggende tilfælde - så meget 
mere som Kjeld Lyngsøe, efter at han ultimo 
juli havde skiftet bopæl, fandt anledning til 
at spille for Nyk.M. Turneringsreglementets 
30-dages frist står til fri fortolkning, men me
ni:rigen med bestemmelsen turde vel formodes
at være, at pågældende spiller har boet 30
dage i sin nye opholdskommune og ikke inden
for disse 30 dage har spillet for nogen anden
klub samt dertil været medlem af sin nye klub
i 30 dage. Og sådanne krav kunne Kjeld
Lyngsøe ikke fuldt honorere. Den milde for
tolkning af turneringsbestemmelserne bør
medføre disses snarlige revision og skærpelse.
A.B.s protest faldt omgående og er forståelig.
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Bestyrelsen er blevet sat i en penibel klemme, 
og der synes kun at være een udvej, hvorved 
ingen taber ansigt eller prestige: suspension 
af nedrykningen og udvidelse af 1. division tii 
11 hold med to nedrykkere i 1966. 

For at vende tilbage til selve kampen var 
Kjeld Lyngsøes bidrag til Skanderborgs sejr 
over studenterne ikke at foragte. Han var i 
Preben Juuls fravær en pålidelig keeper, sam
tidig med at han sammen med Kjeld Chri
stensen havde en åbningsgærdestand på 42 -
stærkt medvirkende til at knække A.B.s bow
lere efter den beskedne 1. innings, hvor kun 
een spiller (Jan Ribe! 22) nåede tocifret sco
ring. Ellers baseredes Skanderborgsejren på 
kontant bowling og solidt gærdespil af de to 
unge all-rounders Jørgen Steen Larsen (29, 
4 for 36, 6 for 38) og Kjeld Christensen (30, 
6 for 19, 3 for 28). A.B.s samlede indsats be
grænsedes til 143 points (61 + 82), og begge 
A.B.s åbningsgærder Stefan Hoffmann og 
Steffen Hansen havde den triste oplevelse at 
få briller!! A.B.s 2. gærde faldt i de to innings 
for respektive O og 1. 

Jørgen Steen Larsen triumferer 

I sæsonens sidste match fik Skanderborg 
den tvivlsomme fornøjelse at sende naboen 
Silkeborg ud i mørket. Atter var Jørgen Steen 
Larsen og Kjeld Christensen triumfatorerne. 

Jorgen Steen Larsen 

Ikke mindst førstnævnte havde bevaret sin 
glimrende form - scorede 52 og tog 6 gær
der for 32 points. Hos Silkeborg viste kun 
Azhar Ali 1. divisionsklasse ( 39, 43, 5 for 69), 
men det var ikke nok til at redde Silkeborg 
fri af sidstepladsen. Tendensen var afstukket 
fra 1. innings allerførste bold, hvormed Jør
gen Steen Larsen fældede veteranen Carl Mik
kelsens gærde. Skanderborgenseren fik der
med en slags revanche for den tilsvarende for
smædelse, der overgik ham i Aa.B.-kampen. 
Om Silkeborg så alligevel kan undgå degrade
ring afhænger ganske af udfaldet på Kjeld 
Lyngsøe-sagen. 

A .B. kendte sin besøgstid 

Efter nederlaget til Skanderborg følte man 
sig egentlig ikke fristet til at sætte mange 
femører på A.B.s chancer for at forblive i 1. 
division. For at være i sikkerhed skulle Svan
holm i sæsonens sidste match halvlegsbesej
res, og udsigterne hertil var efter de to holds 
hidtidige præstationer ikke ligefrem de bed
ste. Men minsandten om ikke det lykkedes 
for de gode A.B.ere. Studenternes halvlegssejr 
er jo nok blevet mødt med skepsis og skum
len i de mørkeste kroge i Midtjylland, men 
ingen tvivl om at den var reel. Først og frem
mest skyldtes den en helstøbt indsats af bow
lerveteranerne Thomas Provis (2 for 23, 6 for 
21) og Carl V eng (6 for 41, 4 for 20), der
allerede fra kampens første overs domine
rede Svanholms unge batsmen. Men natur-
1 igvis drog Provis & co. også fordel af, at
Svanholms bedste gærdespiller Finn Nistrup
var taget på en forlængst planlagt ferie, og at
kampen for Svanholm kun gjaldt æren, der
vel er det fagreste træ i skoven ·- men allige
vel. En fornøjelse var det at se den - så
længe savnede - koncentration og sejrsvilje,
hvormed A.B.erne gik til opgaven - ikke
mindst i den betydningsfulde 2. innings. Alle
var på tæerne, og kun 41 points blev der til
Svanholm. Åbningsgærdet Finn Madsen faldt
sågar allerede på halvlegens første bold fra
Carl Veng. Også fuld honnør for keeperen
Dennis Råhave, der atter havde en innings
uden byes, og den for tilfældet mobiliserede
Poul Talbro, hvis ro og rutine havde afgøren
de betydning og hindrede en truende gærde
deroute.

Rasmussen-klanen førte det store ord 

Silkeborg havde forinden sidstedagens ner
vekampe haft mulighed for at redde sig imod 
Chang, men trods en hæderfuld gærdeindsats 
(210) vandt Chang komfortabelt med 4 gær
der i behold. I denne kamp førte Rasmussen
klanen det store ord på Silkeborgs gærdeside
og noterede sig for i alt 172 points (Gunnar
R. 68, Kjeld R. 50, Poul R. 26, Niels Jørgen R.
27, Jørn R. 1) imod 38 til resten incl. mr. Eks
tra. Changs gærdespillere var ikke i større
vanskeligheder over for Silkeborgs kastning.
Bedst var Klaus Buus (52) og Johan Luther
( 33), der sammen havde en 2. gærdestand på
90.

Med en sejr over Soranerne placerede Svan
holm sig som bedste københavnske mandskab. 
Kampen var i øvrigt ikke særlig ophidsende, 
bortset fra den over fra Hans Rasmusen, 
hvori Svanholms unge hitter Leif Hansen 
scorede 22 points ( 4 firere, 1 sekser) og vend
te kampen i sit holds favør. Svanholms kee
per Finn Nistrup havde ingen ekstras, men 
kunne også sætte sin lid til sjælden pålidelig 
bo"vling - ikke mindst fra anføreren Jørgen 
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Jønsson
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der afleverede sine off-skruere med 
aldrig svigtende akkuratesse og fuldt fortjente 
sine 6 for 20. Også Hjørrings skalpe hænger 
nu ved Svanholms bælte. Finn Nistrup viste 
i denne kamp sit store gærdetalent, og hans 
94 var den eneste tocifrede scoring i en Svan
holm-halvleg på 130. En pudsig episode ind
traf, da den ellers så fortræffelige markspiller 
Finn Madsen var så uheldig to gange at drop
pe Hartmann Petersen på grænsen. Finn Mad
sen blev omgående dirigeret ind i position 
nær pitchen, hvor han ikke tøvede med at 
kvittere for mistilliden ved at gribe Hartmann 
Petersen ud på et knaldhårdt drive. 

Styrkeforholdet i 1. division uændret 

Divisionsholdenes indsats i den forløbne 
sæson er sammenfattet i tabel 1 og 2. I 1. 
division er der registreret 13.998 points for 
985 gærdefald, d.v.s. 14,21 points pr. gærde
fald eller 142 points pr. innings. Da der i 
fjor scoredes 12.801 points for 915 fald med 
et snit på 13,99 og en gennemsnitshalvleg på 
140, er der tale om en mindre relativ frem
gang for gærdespillet på bekostning af kast
ningen, men stort set synes standarden ikke 
at være ændret siden 1964. 

Aa.B. står som ventet stærkest i såvel gær
despil som kastning med averager på hen
holdsvis 21,19 og 8,79 - en tilbagegang i 
begge discipliner fra sidste sæsons impone
rende 25,23 og 7,91. Dette beviser, at Aa.B.s 
overlegenhed i 1965 ikke har været slet så 
iøjnefaldende som tidligere (jfr. også Svan
holm-kampen). Horsens kommer Aa.B. nær
mest i gærdespillet med et gennemsnit på 
20,84, og havde Aa.B.erne også mødt kastere 
af Henrik Mortensen/Carsten Morilds kaliber, 
er der næppe tvivl om, at horsensianerne så
vel i statistik som i virkelighed ville have 
stået som afvigte sæsons bedste gærdehold. 
Ikke mindst i bredden forekom Horsens langt 
bedre funderet; således scorede Aa.B.s tre 
landsholdsspillere, Carsten Morild ( 354), 
Hardy Sørensen ( 342) og Henrik Mortensen 
( 312) alene 62 pct. af holdets points, mens
Horsens måtte have sine fem bedste batsmen
i aktivitet for at dække en lignende procent
del.

Også Chang har vist habil gærdestyrke 
(16,61 pr. gærdefald) - kun imod Aa.B. gik 
det helt galt. Størst tilbagegang i gærdespil
let var der hos B.1909, hvis snit faldt fra 
18,82 til 11,94 - eller ikke mindre end 69 
points pr. halvleg. Hjørring havde takket være 
enkelte store innings en mindre fremgang 
( 10,84 til 13,91), mens Soranerne gik klække
ligt tilbage (16,38 til 12,87). Overraskende 
smukt gjorde Silkeborgs batsmen sig gælden
de, og de 14,03 pr. gærdefald placerede midt
jyderne som 1. divisions fjerdebedste gærde
hold. 

Skanderborg overraskede i kastningen 

Vender vi os til kastningen, var Aa.B.s 
dominans uomtvistelig. Bemærkelsesværdigt 
var det dog, at Carsten Morild og Henrik Mor
tensen tilsammen tegnede sig for de 138 af 
de erobrede 151 gærder ( ca. 91 % ) . Det var 
i højeste grad uventet, at Skanderborg kunne 
placere sig som det næststærkeste kastehold 
med en average på 11,34, men det glimrende 
kasterteam Jørgen Steen Larsen/Kjeld Chri
stensen havde kolossal fremgang og vandt 
næsten ry som de frygtede Aa.B.ere. Blandt 
de øvrige mandskaber var Svanholm og Sora
nerne de eneste med kastemæssig fremgang. 
Helt katastrofalt gik det for Silkeborgs bow
lere, der i debutsæsonen måtte afgive hele 
26,20 pr. gærdefald - svarende til en mod
standerinnings på 262. 

Gærdespillet mere aggressivt, men mindre 

bestandigt 

Af tabel 2 f_remgår scoringshastighed og 
kasteeffektivitet, og Aa.B.s suverænitet ned
fældes også i disse tal. De nordjyske batsmen 
præsterede at score 64,23 points pr. 100 bolde 
imod kun 59,63 i fjor. Nærmest ligger Horsens 
med en scoringshastighed på 59,23, mens 
B. 1909's gærdespil var det mest omstændelige
og forsigtige med kun 38,07 points pr. 100
bolde. Hvad gærdernes bestandighed angår,
måtte Aa.B. se sig overgået af Horsens, hvis
batsmen gennemsnitlig bevarede gærdet i 35,18
bolde imod Aa.B.ernes 33,00. I fjor var Aa.B.s
topnotering 42,31 bolde pr. gærde. I 1. division
som helhed øgedes scoringshastigheden fra
47 ,Ol til 49,90, mens man til gengæld måtte
registrere en tilbagegang i gærdernes bestan
dighed på 1,48 bolde pr. gærdefald - fra 29 76
til 28,28. Sværest ved at holde gærdet ha;de
A.B.s desillusionerede gærdespillere, idet der
kun skulle 21,29 bolde til for at fælde et A.B.
gærde.

Aa.B.s angreb fastholdt klart sin position 
som 1. divisions mest effektive, og effektivite
ten kunne endda øges betragteligt i relation til 
1964 - fra 4,70 gærder pr. 100 kastede bolde 
i fjor til 5,06 i år. Skanderborgs kastere førte 
sig naturligvis også frem på dette felt med en 
effektivitet på 4,22 gærder, mens Hjørring for
måede at kaste billigere end Aa.B.erne - 44,08 
points pr. 100 bolde imod 44,49. Svagest stod 
Silkeborg, der kun kunne erobre 2,31 gærder 
pr. 100 bolde og tilmed måtte se 60,83 points 
scoret imod sig i samme periode. 

Inden vi forlader 1. division skal det lige 
nævnes, at årets største innings var Aa.B.s 295 
for 6 imod Horsens, mens den mindste var 
SYanholms 41 imod A.B. 
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Tabel 1. 

Egen Modstandernes 
1. division

total-
score 

1. division:

Aa.B. . ...................................................... 1632 
Horsens . .. . .. . . . .. . . . . ... ......... ... .. . . .. . . ... . . . . .. . . . . . 1646 
Chang ................ , . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1445 
Hjørring .. . . . . . . . . . . . . . . . . ........ .. . . . . . . .. . ... .. . . .. . . . . . 1405 
Skanderborg . . .. . ...... ..... . . . . .. . .. ............ ... . . . . . 1141 
Svanholm . . . . . . .. . . . . .. . .................... ..... . . . . .. . . . 1302 
B. 1909 . . . . . . . . . .. . ..... . ..... . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . 1218 
Soraner . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . ............. .. . . . .. .. . . . ... . . . . 1158 
A.B. .................. ...................................... 1423 
Silkeborg . . . . . . . . . . . . .. . . . .... .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1628 

I
for 

gærder 

77 
79 
87 

101 
100 
104 
102 
90 

129 
116 

total-
I

genn�n1-
snit scon• 

21,19 1327 
20,84 1497 
16,61 1434 
13,91 1452 
11,41 1236 
12,52 1178 
11,94 1153 
12,87 1367 
11,03 1520 
14,03 1834 

-------------

!alt 1. div.

2. division:

Nyk.M . ..................................................... . 
K.B . ........................................................ . 
Århus ..................................................... . 
Frem . ..................................................... . 
Slagelse . .................................................. . 
Fredericia . ............................................... . 
Kerteminde . ...... ..................................... . 
Holstebro . ............................................... . 
!(øge ................ • ....................... · ............ ···· 
B. 1913 . .................................................. . 

13998 

1714 
1513 
1587 
1528 
1542 
1427 
1499 
1230 
1382 
1363 

I alt 2. div . ............................................. 14785 

3. division - øs/:

Sorø ........................................................ . 1127 
Nyk.F . ................................... ................. . 1013 
Ballerup .................................................. . 1154 
Næstved . .................................................. . 817 
Glostrup .................................................. . 1042 
Ringsted .................................................. . 941 
Roskilde .................................................. . 697 

I alt 3. div. - øst . ................................... . 6791 

3. division - vest: 

Aa.B. II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . 734 
Esbjerg . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . ... .. .. . . . . . 501 
Grenå . ...................................................... 955 
B. 1909 II . .... . ...... ..... ............ .................... 787 
Skanderborg 11 . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . .. . . . . .. . .. .. .. . . . . . . . 924 
Herning . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ .. . . . ........... 1012 
Nyk.i\!. Il . .. ... ..... . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . ........... 1002 
Horsens II . . . ............. .. . . .... .... . . . . . . . . . . .... . . . . . . 829 
Varde ........ ...... .... .. .................. ................ 838 

985 

69 
85 
78 
98 

106 
100 
110 
122 
116 
124 

1008 

57 
78 
74 
76 
94 
81 
88 

548 

53 
38 
66 
79 
91 

104 
102 
64 
98 

14,21 13998 

24,84 1092 
17,80 1474 
20,35 1628 
15,59 1454 
14,55 1397 
14,27 1543 
13,63 1522 
10,08 1450 
11,91 1561 
10,99 1664 

14,67 14785 

19,77 887 
12,99 884 
15,59 1069 
10,75 819 
11,33 988 
11,62 1068 
7.92 1076 

12,39 6791 

13,85 556 
13,18 308 
14,47 931 
9,96 697 

10,15 921 
9,73 1277 
9,82 1156 

12,95 768 
8,55 968 

I for 
gærder 

151 
91 
94 

114 
109 
87 
88 
90 
91 
70 

985 

165 
131 
98 
95 
97 
92 
77 
88 
84 
81 

1008 

91 
94 
82 
80 
70 
72 

59 

548 

70 
30 
80 
70 
82 

114 
102 
53 
94 

--- ------------- --

1 alt 3. div. - vest . ... . .............. ... ... ........... 7582 695 10,91 7582 695 

Samtlige divisioner ................................. 43156 3236 13,34 43156 3236 

2. DIVISION

Nykøbing M. overlegen oprykker 

I genn�m-
snit 

8,79 
16,45 
15,26 
12,73 
11,34 
13,54 
13,10 
15,19 
16,70 
26,20 

14,21 

6,62 
11,25 
16,61 
15,31 
14,40 
16,77 
19,77 
16,48 
18,58 
20,54 

14,67 

9,75 
9,40 

13,04 
10,24 
14,11 
14,83 
18,24 

12,39 

7,94 
10,27 
11,64 

9,96 
11,23 
11,20 
11,33 
14,49 
10,30 

10,91 

13,34 

8. 1913 jumbo, men reddes sikkert af protest mod Holstebro.

1965 

Diffe-
rence 

+ 12,40
+ 4,39

+ 1,35
+ 1,18
+ 0,07

1,02
1,16
2,32
5,67

...;--12,17 

+ 18,22
+ 6,55
+ 3,74
+ 0,28

+ 0,15
2,50
6,14
6,40
6,67
9,55

+ 10,02
+ 3,59
+ 2,55

+ 0,51
2,78
3,21

...;--10,32 

+ 5,91
+ 2,91
+ 2,83

+ 0,00
1,08
1,47
1,51
1,54
1,75

Spændingen i toppen af 2. division forduftede 
allerede før den sidste spilledag, men Nyk.M. 
viste ved en halvlegssejr over sin nærmeste 
konkurrent, ILB., at den overbevisende første
plads ikke var nogen tilfældighed, og at ned-

rykningen i fjor var en stor misforståelse. 
Ganske vist stillede K.B. op uden de to eks
jyder Erling Krogh Andersen og Bjarne Lund 
Petersen samt den solide left-hander Preben 
Hansen, men alligevel kan der ikke herske 



112 CRICKET 1965 

Hans Ole Luther når for anden gang 98 

I kampen om andenpladsen lykkedes det 
K.B. at bryde Slagelses sejrsrække og sikre sig 
positionen som runner-up langt efter Nyk.M. 
Overfor Slagelse havde Henning Lys trup ( 57) 
og Aubrey Garner (73) en 4. gærdestand på 
99. Heller ikke Århus kunne Slagelse klare, og
især var kastningen mindre effektiv end van
lig. Århus' åbningsgærde Hans Ole Luther hø
rer åbenbart ikke til lykkens udkårne. For
anden gang i denne sæson måtte han forlade
gærdet med 98 på sin scoringskonto.

Opgøret i bunden var ikke mindre drama
tisk end i 1. division. Efter en række gode 
kampe gik B. 1913 helt til bunds, da det virke
lig gjaldt, og de afsluttende nederlag til Fre
dericia og Kerteminde betød, at odenseanerne 
isoleredes på sidstepladsen. I førstnævnte 
kamp dominerede det udenlandske islæt på de 
to hold - ikke mindst ved gærdet, hvor 
B. 1913's John vValker fik 37, Fredericias
Gordon Hyde 77 og Ian Fernie 30, ligesom de
to sidste havde en centurystand for 3. gærde.

Finalekampen mellem arvefjenderne B. 1913 
og Kerteminde blev ikke så hektisk og spæn
dende som forventet, og den endte i den efter
hånden traditionelle sejr til Amandas sønner. 
I nødens stund forstod de gode Kerteminde
spillere at mobilisere al deres kunnen, og man 
nåede endog ved gærdet sæsonens absolutte 
klimaks med 252 for 6. Jørgen Nielsen (70) 
og Aksel Pedersen ( 79) havde en 2. gærde
stand på 150, der øjensynlig ganske tog mod 
og forhåbninger fra B. 1913. I hvert fald gik 
odenseanernes gærdespil helt i opløsning over
for konstant, men ingenlunde uspillelig Kerte
minde-kastning. De sidste seks B. 1913-gærder 
faldt således for blot 6 points. 

Ole Johansen-sagen 

Men måske reddes B. 1913 for degradering 
på Holstebros bekostning. Holstebro havde el
lers med en uventet sejr over Køge definitivt 
reddet sig ud af farezonen, men efter den for
tjente triumf fandt Køges anfører ud af, at der 
på det jyske hold havde optrådt en spiller, 
Ole Johansen, som endnu ikke var fyldt 15 år 
og dermed ikke ifølge de gældende aldersbetin
gelser kunne anvendes på noget 1. eller 2. divi
sionshold - ej heller med dispensation. På 
dette punkt er turneringsbestemmelserne en
tydige og kategoriske, og efter praksis må alle 
kampe, hvori Holstebro har anvendt den ikke 
spilleberettigede spiller, anses for tabt af klub
ben. Køge-protest fulgte, og da Ole Johansen 
har været fast mand på Holstebros divisions
hold i år, vil det sige, at samtlige Holstebros 
turneringskampe må anses for tabt. Forbun
dets bestyrelse kan næppe - uden at sparke 
sig selv eftertrykkeligt over benene - se igen
nem fingre med denne overtrædelse af turne
ringsreglementet - ganske uanset, at den på-

gældende spiller ikke har haft nogen væsent
lig indflydelse på Holstebros resultater. Noget 
ganske andet er, at den almindelige sympati 
og medfølelse samler sig om Holstebro. Det er 
unægtelig trist, om mange års heroisk kamp 
for cricketsporten i Holstebro skal ende med 
en relegering. Men kan D.C.F.s bestyrelse gå 
ind for en udvidelse af 1. division til 11 hold 
på grund af Kjeld Lyngsøe-sagen, er vejen 
åbnet for en suspension af nedrykningen fra 
2. division, hvorved Holstebros forbliven i
denne række sikres. Voila! Begge protestsager
vil blive afgjort på et bestyrelsesmøde i ok
tober.

Holstebros sejr over Køge baseredes ellers 
på en god all-round-indsats af Knud Havkjær 
(29, 6 for 16) og Erik Dupont ( 45, 4 for 32). 
Køges scoring blev på sølle 49. Køgenserne 
fortsatte imod Slagelse og Frem sin neder
lagsrække, der førte holdet helt ned på næst
sidstepladsen - en yderst skuffende placering 
for et mandskab, som burde ligge lunt forank
ret i divisionens bedste halvdel. 

Slutstillingen 

2. division
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(4) (3) (2) (I) (0) 

Nykøbing M. 9 7 2 0 0 0 34 3,78 
K. B. 9 3 3 0 2 1 23 2,56 
Slagelse 9 1 5 0 2 1 21 2,33 
Århus 9 0 6 0 2 1 20 2,22 
Frem 9 1 2 0 6 0 161 1,78 
Fredericia 9 0 4 0 3 2 151 1,67 
Holstebro 9 0 3 0 4 2 13 1,44 
Kerteminde 9 0 3 0 4 2 13 1,44 
Køge 9 0 2 0 6 1 12 1,33 
B. 1913 9 0 2 0 5 2 11 1,22 
1) incl. en kamp, hvis 1. halvleg ikke blev færdigspillet. 

Frem sluttede med maner 

Frem reddede sig med hæder på sit solide 
gærdespil. Sejr over Køge og beskedne neder
lag til Århus og K.B. kunne man absolut være 
bekendt. Og så var der endda ikke langt til en 
sejr over K.B. I hvert fald havde man en over
raskende triumf indenfor rækkevidde, da der 
for tabet af kun to gærder stod 159 på tav
len. 2. gærdestanden mellem Helmer Espensen 
( 81) og Henning Nielsen ( 46) producerede
alene 119 points, men da de sidste otte frem
mere faldt indenfor 13 points, var der klar
bane for en beskeden sejr til K.B. på 3 gærder.
Også Fredericia sluttede sæsonen med maner
ved sejre over Holstebro og B. 1913.
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Tabel 2. 

Scoringshastighed m.v. Kasteeffektivitet m.v. 

mod- I sco� 

tagne rede bolde points I faldne I pts. pr. I bolde «ærder 100 pr. " bolde gærde
kastede bolde I ero- I afgivne I gærder lpts. pr. brede points pr. 100 100 gærder bolde bolde 

1. division:Aa.B. . ................................. Horsens . .............................. B.1909 ................................. Chang ································· Svanholm ............................ Soraner ............................... Skanderborg ........................ Hjørring .............................. A.B. .................................... Silkeborg . ........................... 

lait 1. division ..................... 
2. division:Nyk.M. ·········••······················ K.B. ··············•····················· Slagelse ······························ Århus ................................. Frem .................................. Fredericia ··························· Holstebro . ........................... Kerteminde . ························ Køge . ······················"·········B.1913 ································· 

lait 2. division ..................... 
3. division - øst:Sorø .................................... Nyk.F. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·Ballerup .............................. Næstved .............................. Glostrup .............................. Ringsted .............................. Roskilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I alt 3. division øst ............... 
3. division - vest: Aa.B. II ·················•·"········· Grenå ································· B.1909 II .............................. Nyk.M. II ........................... Skanderborg II ..................... Horsens II ........................... Herning · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  Varde ·································Esbjerg . .............................. 

lait 3. division vest ............... 
Samtlige divisioner . . . . . . . . . . . . . . . 

2541 1632 77 2779 1646 79 3199 1218 102 2870 1445 87 2925 1302 104 2608 1158 90 2571 1141 100 2624 1405 101 2747 1423 129 3190 1628 116 
28054 13998 985 

2705 1714 69 2730 1513 85 2666 1542 106 2684 1587 78 3011 1528 98 3085 1427 100 2762 1230 122 3356 1499 110 2732 1382 116 3288 1363 124 
29019 14785 1008 

1483 1127 57 1772 1013 78 1922 1154 74 1594 817 76 1650 1042 94 2307 941 81 1604 697 88 
12332 6791 548 

1640 734 53 1728 955 66 1709 787 79 2158 1002 102 2129 924 91 1448 829 64 2159 1012 104 1920 838 98 924 501 38 
15815 7582 695 
85220 43156 3236 

tvivl om, at det bedste og mest konstante 
mandskab havde vundet adgang til 1. division. 
Og Nyk.M. bør kunne gøre sig hæderligt gæl
dende i det fineste selskab. 

K.B. måtte nøjes med ialt 100 points ( 31 + 
69) overfor Nyk.M.s ovenud farlige angreb.
Otto Gades fartbowling alene afstedkom 10
fald for 24 points (5 for 11, 5 for 13). Morsin
gernes stærkeste gærdeaktiv i de sidste kampe
var unge Erik Hansen, der kom hjem fra tur-

64,23 33,00 2983 151 1327 5,06 44,49 59,23 35,18 2765 91 1497 3,29 54,14 38,07 31,36 2541 88 1153 3,46 45,38 50,35 32,99 2949 94 1434 3,19 48,63 44,14 28,13 2458 87 1178 3,54 47,93 44,02 28,98 2697 90 1367 3,34 50,69 44,38 25,71 2584 109 1236 4,22 47,83 53,54 25,98 3294 114 1452 3,46 44,08 51,80 21,29 · 2758 91 1520 3,30 55,11 51,03 27,50 3025 70 1834 2,31 60,83 
49,90 28,28 28054 985 13998 3,51 49,90 

63,36 39,30 3021 165 1092 5,46 36,15 55,42 32,12 3050 131 1474 4,29 48,33 57,84 25,15 2845 97 1397 3,41 49,10 59,13 34,41 3043 98 1628 3,22 53,50 50,75 30,72 3002 95 1454 3,16 48,43 46,26 30,85 2833 92 1543 3,25 54,47 44,53 22,64 2885 88 1450 3,05 50,27 44,67 30,51 2575 77 1522 2,99 59,11 50,59 23,55 2778 84 1561 3,02 56,49 41,45 26,52 2987 81 1664 2,71 55,71 
50,95 28,79 29019 1008 14785 3,47 50,95 

75,99 26,02 1931 91 887 4, 71 45,93 57,17 22,72 1825 94 884 5,15 48,44 60,04 25,97 1896 82 1069 4,32 56,38 51,25 20,95 1637 80 819 4,89 50,03 69,21 17,55 1777 70 988 3,94 55,60 40,79 28,42 1673 72 1068 4,30 63,84 43,45 18,23 1593 59 1076 3,70 67,61 
55,07 22,50 12332 548 6791 4,44 55,07 

44,77 30,94 1408 70 556 4,97 39,49 55,27 26,17 1824 80 931 4,39 51,04 46,05 21,63 1557 70 697 4,50 44,70 46,43 21, 16 2516 102 1156 4,05 45,95 43,21 23,40 2038 82 921 4,02 44,21 57,25 22,63 1455 53 768 3,57 52, 78 46,87 20,76 2761 114 1277 4,13 46,25 43,65 19,59 1592 94 968 5,90 60,90 54,22 24,32 664 30 308 4,52 46,39 
47,82 22,76 15815 695 7582 4,39 47,82 
50,64 26,33 85220 3236 43156 3,80 50,64 

neen i England i stor form. Han scorede cen
tury imod såvel K.B. (101 *) som Kerteminde 
( 114 *) � hans to første på Nyk.M.s første
hold, mens han ialt har passeret de 100 fire 
gange. Heller ikke Kerteminde kunne efter en 
Nyk.M.-innings på 242 for 5 undgå halvlegs
nederlaget, og de fynske batsmen måtte som 
så mange andre før dem neje sig for den i 
storform værende Otto Gade ( 4 for 32, 8 
for 22). 
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Nyk..M.s suverænitet 

For 2. divisions vedkommende har man, jfr.
tabel 1, kunnet notere 14,67 points pr. gærde
fald - eller en gennemsnitshalvleg på 147.
Stærkest i alle discipliner stod Nyk.M. -
24,84 i gærdespillet og 6,62 i kastningen -,
og især de opnåede kasteresultater har været
af opsigtsvækkende karat. Også Århus (20,35)
og momentvis K.B. ( 17 ,80) har vist god gærde
styrke, mens det har knebet mere for Holste
bros �atsmen at gøre sig gældende, og de teg
ne� sig for den laveste notering med 10,08
pomts pr. gærdefald. Nyk.M.s overlegenhed
var endnu mere udtalt for kastningens ved
kommende, og Otto Gade & co. kunne erobre
modstandernes gærder for omkostninger, der
var ca. halvt så store som det næstbedste an
grebshold, K.B.s ( 6,62 ctr. 11,25). Ellers var
det ikke just den store kastestyrke, der ken
detegnede 2. divisionsholdene. Svagest var
B. 1913 med 20,54 points pr. erobret gærde.

Af tabel 2 fremgår, at Nyk.M. og Århus lige
ledes har 2. divisions hurtigst scorende ( 63,36
og 59,13 points pr. 100 bolde) og mest hold
bare batsmen ( 39,30 og 34,41 bolde pr. gærde
fald). Effektiviteten i Nyk.M.s angreb var ret
enestående - 5,46 gærder faldt pr. 100 bolde
for en omkostning på kun 36,15 points. Alt
i alt var scoringshastigheden i 2. division
50,95 points og kasteeffektiviteten 3,47 gær
der - begge beregnet over 100 bolde.

2. divisions største innings var Kertemindes
252 for 6 imod B. 1913, men fynboerne stod
også for bundnoteringen i den fatale kamp
imod K.B., hvor de to Kertemindehalvlege blev
så usle som 12 og 18.

3. DIVISION ØST

Sorø kom smerte{ rit i 2. division 

Ikke uventet bliver Sorø det nye hold i 2.
division. Spillerne fra Akademi-byen kom
imidlertid til den nye værdighed uden sværd
slag, da vestkredsens vinder, Aa.B. Il, af såvel
økonomiske som sportslige grunde afstod fra
avancement og dermed overflødiggjorde kvali
fikationskampen.

Sorø gik ubesejret igennem østkredsen, men
man var i den sidste kamp imod svage Ros
kilde ikke slet så suveræn som tidligere på
sæsonen. Især tog gærdespillerne lovligt non
chalant på opgaven, men det må dog tilgives
dem, når de har nået deres store mål efter en
ellers yderst løfterig indsats sæsonen igennem.
Og det er givet, at betingelserne for at hævde
sig på det højere niveau er til stede.

Ballerup viste glædelig fremgang 

De øvrige hold i 3. division øst var hinanden
særdeles jævnbyrdige - med undtagelse af

Roskilde. Nyk.F. sluttede nærmest Sorø med
en klart opadgående formkurve. Falstringerne
havde �n værdig finish med en halvlegssejr
over Rmgsted - et resultat, der havde sin
væsentlige årsag i Torben Petersens glimrende
al 1-round-udfoldelser. Ved gærdet nåede han
sit maiden-century (102) og i kastningen blev
det til 9 for 40 (7 for 26, 2 for 14).

Ballerup har så ubetinget været denne ræk
kes glædeligste overraskelse, og man sluttede
stærkt med to sejre - over Roskilde og Glo
strup. En overdådig gærdeindsats, der produ
cerede 262 for 5 - sæsonens største innings

�stkredsen - gav en meriterende halvlegs
seJr over Glostrup. Schack Granell ( 64) oa
Svend Erik Nielsen ( 61) havde en åbnings�
gærdestand på 139 runs, mens Aage Jørgen
sen klarede de kastemæssige paragraffer med
bravour. Hans langsomme off-skruere gav 12
gærder for 7 3 points ( 4 for 24, 8 for 49). Også
imod Roskilde blev den tidligere Kerteminde
spillers udbytte 12 gærder (8 for 13, 4 for 42),
samtidig med at han med et halvcentury på
57 stabiliserede gærdespillet.

Slutstillingen 

3. division øst
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Sorø 6 1 5 0 0 0 19 3,17 

Nykøbing F. 6 2 2 0 2 0 16 2,67 

Ballerup 6 1 3 0 2 0 15 2,50 

Næstved 6 0 3 0 2 1 11 1,83 

Glostrup C.C. 6 1 1 0 3 1 10 1,67 

Ringsted 6 1 1 0 3 1 10 1,67 

Roskilde 6 0 0 0 3 3 3 0,50 

Sorø bedst i gærdespil, Nyk..F. i kastning 

Af tabel 1 kan udfindes, at Sorø i væsentlig
grad kan takke sine batsmen for avancemen
tet, idet averagen blev så akceptabel som
19,77. Derimod manglede kastningen til tider
brod, selv om averagen dog blev så respektabel
som 9,75. Bedst i kastningen stod Nyk.F. med
et snit på 9,40, men på Falster skortede det
til gengæld på gærdebredde (12,99). Næst
stærkest i gærdespillet var uventet Ballerup
med 15,59 points pr. gærdefald, mens Roskilde
lå langt agterude i begge discipliner.

Sorøs gærdespillere var iøvrigt ikke kede
lige at se på. Scoringshastigheden nåede helt
op på 75,99 - divisionernes bedste - og vid
ner om en sjælden aktivitet på pitchen. Hvad
gærdernes bestandighed angår, måtte Sorø se
sig passeret af Ringsted, hvis gærdespillere
gennemsnitlig holdt modstandernes angreb
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størst hos Nyk.F. (5,15 gærder pr. 100 bolde), 
mens Sorøs angreb var vanskeligst at score på 
( 45,93 på 100 bolde). 

Som ovenfor anført var Ballerups 262 for 5 
imod Glostrup østkredsens største halvleg, 
mens den mindste var Roskildes 19 imod Glo
strup. 

3. DIVISION VEST

Grenå svigtede tilliden 

Til en vis grad blev vestkredsen ødelagt ved 
en række aflyste kampe sidst på sæsonen. Det 
er for dårligt, at divisionsmandskaber i sidste 
øjeblik sender afbud til kampene. Men som et 
held i uheld fandt man den rette vinder, Aa.B. 
II, der dog som før nævnt ikke ønskede �t 
rykke op i 2. division. Aa.B.s reservehold spil
lede sig godt op i sæsonens løb, mens til gen
gæld Grenå, forsæsonens store favorit, gik helt 
i stå og definitivt forskertsede sin opryknings
chance ved et ganske sensationelt nederlag til 
bundholdet Varde. Den eneste Grenå-spiller, 
der ikke delte den almindelige off-day i Varde, 
var bo"\-vleren Viggo Hansen, som nåede top 
for 1965 med 12 gærder for 76 points (6 for 
47, 6 for 29) . 

Aa.B. II sikrede sig kredsmesterskabet via 
overbevisende sej re over B. 1909 II og Skan
derborg II - den sidste endog på en halvleg. 
Hovedparten af æren for disse sejre tilkommer 
den tidliaere førsteholdsspiller og danmarks
mester Flemming Nielsen, som gav gærdesiden 
både slagkraft og stabilitet. I kampen mod 
Skanderborg Il, som i øvrigt måtte undvære 
sine juniores, der spillede kredskamp i Nyk.M., 
scorede han sit livs 3. century ( 101 *), hvoraf 
et førsteklasses, og sammen med John Jensen 
( 46 *) havde han en uafsluttet 7. gærdestand 
på 99 points. Og imod B. 1909 II noterede 
Flemming Nielsen (63) sig sammen med 
Svend Aa. Jeppesen ( 54) for en 3. gærdestand 

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

Aa. B. IP 7 1 3 0 1 0 14 2,80 

Grenå1 7 0 3 0 2 0 11 2,20 

B. 1909 II2 7 0 3 0 3 0 12 2,00 
Nykøbing M Il 7 0 3 0 4 0 13 1,86 
Skanderborg Il 7 1 2 0 3 1 13 1,86 
Horsens Il 7 0 4 0 0 3 12 1,71 
Herning 7 0 2 0 5 0 11 1,57 
Varde 7 0 2 0 4 1 10 1,43 
Esbjerg trukket. 

') 2 kampe betragtes som ikke spillet. 

2) 1 kamp betragtes s0111 ikke spillet. 

på 112. Men heller ikke Aa.B. !l'ernes kastning 
var til at kimse ad. Således havde Frank Jen
sen imod Skanderborg II 10 gærder for 38 
points ( 5 for 29, 5 for 9), og B. 1909 !I's sidste 
seks batsmen kunne kun forhøje totalen med 
6 points overfor kontant Aa.B.-bowling. 

Smukt come-back af Poul E. Thomsen 

Varde var nær ved sejr over Nyk.M. II, men 
det glippede kun 8 points fra »gulduret«. At
ter var juniorbowleren Tommy Jensen Nyk.M. 
!I's vægtigste aktiv med 14 for 32 ( 7 for 15,
7 for 17), men også Vardes lovende gærde
spiller Poul E. Thomsen, der glædeligvis synes
at have fået lysten tilbage, havde ære af kam
pen. I strålende spillehumør scorede han i
1. innings 30 • ud af Vardes totalscore på
49, mens de øvrige spillere ialt kun fik 8
points ( ! ! ) og mr. Ekstra 11.

I modsætning til Varde dalede slagkraften 
hos Herning fra kamp til kamp, og uldjyderne 
sluttede af med to triste nederlag. Gærdestyr
ken var konstant vigende, mens habile kaste
præstationer i de sidste kampe dog holdt mo
det oppe i Hernings lejr. Således blev neder
laget til Skanderborg II så beskedent som på 
2 points (77 ctr. 75) i en kamp, hvor Hernings 
keeper påny spillede uden byes. I kampen 
imod B. 1909 blev scores ikke mere impone
rende, og de to kastere Hernings Bent Jensen 
( 6 for 26, 5 for 21) og B. 1909 !I's Ole West 
(4 for 10, 6 for 14) var dystens markante skik
kelser sammen med odenseanernes keeper og 
anfører Villy Thorsen, der havde en fejlfri 
match bag gærdet. Samme Thorsen har iøvrigt 
efter nocrle særdeles indbringende sæsoner på 
B. 1909'; reservehold i år været til at få i tale
for modstandernes kastere, og hans gærde
average når slet ikke vanlige højder.

Svagt gærdespil i vestsektoren 

Vi vender os for sidste gang til vore to 
tabeller, hvoraf umiddelbart kan udledes, at 
gærdespillet i 3. divisions vestsektor �ar ladet 
meget tilbage at ønske. For samtlige hold 
under et blev gennemsnittet blot 10,91, og hele 
fire hold nåede ikke over de 10,00. De stær
keste batsmen fandtes som ventet i Grenå 
(14,4 7), mens de hurtigst scorende slog deres 
folder o" points i Horsens (57,25 points pr. 

0 100 bolde), og de mest bestandige var Aa.B. 
!I's, der holdt gennemsnitlig 30,94 bolde.

Kastemæssigt var Aa.B. !I's kastere i sær
klasse (7,94 pr. gærdefald) - åbenbart en 
specialitet i mesterklubben -, og nordjyderne 
var også bedst i stand til at holde scoringen 
i skak (39,49 points pr. 100 bolde). Over
raskende var det, at Vardes kastere hurtigst 
kunne få has på modstanderne ( 5,90 gærder 
pr. 100 bolde -- divisionernes bedste), men 
det trækker jo noget fra i begejstringen, når 
stangen 28,42 bolde. Kasteeffektiviteten var 

\ 
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man på samme 100 bolde må afgive 60,90 
points - blandt de allersvageste i samtlige di
visioner. 

Grenå præsterede med sine 199 for 6 imod 
Nyk.M. årets største innings i vestkredsen, 
mens bundnotering var Vardes 19 imod Her
ning. 

MELLEMRÆKKERNE 

Kun Hjørring Il ville avancere 

Det gik helt efter oplægget i de tre mellem
rækker, og A.B. II, B. 1913 II og Hjørring II 
forblev ubesejrede og uden konkurrence i 
kredsmesterskabet. Hverken A.B. II eller 
B. 1913 II ønskede imidlertid avancement,
hvorfor kun Hjørring II fra næste sæson kan
smykke sig med divisionsværdighed - i 3.
division vest.

Østsektoren blev en ren walk-over for 
A.B. II, og intet af de øvrige mandskaber for
måede så meget som at true studenternes vel
renommerede veteraner. Men de to afgørende 
matcher mod Glostrup II og Frem II gav til 
gengæld udsagn om, at 50 var en magisk 
grænse, som ingen af A.B. II's batsmen var 
i stand til at forcere. Imod Glostrup II fik tre 
spillere en score i 40'erne, nemlig Poul Talbro 
(46), Nils Mortensen (43) og James Ward 
( 42), og imod Frem II sluttede hele fire hats
men i det forheksede interval ( 40 -50), Poul 
A. Svendsen (47), og Carl Larsen (49), Per
Andersen (47) og igen Poul Talbro (44).

Slutstillingerne 
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Mellemrække kreds 31 

A. B. II 82 3 3 0 0 0 21 3,50 
Soraner II 81 2 3 0 1 1 18 2,57 
Svanholm II 8 3 2 0 2 1 20 2,50 
Frem II 8 0 2 0 2 4 8 1,00 
Glostrup II 81 0 0 0 5 2 5 0,71 

Mellemrække kreds 32 

B. J.913 II 31 2 5 0 0 0 23 3,29 
Kolding 8 1 3 0 3 1 16 2,00 
Åbenrå 8 0 3 0 3 2 12 1,50 
Fredericia II 8• 0 2 0 3 1 9 1,50 
Kerteminde II g2 0 0 0 4 2 4 0,75 

Mellemrække kreds 33 

Hjørring II 2 1 1 0 0 0 7 3,50 
Århus II 2 0 1 0 0 1 3 1,50 
Chang II 2 0 0 0 2 0 2 1,00 
Holsterbro II, Viborg og Nyk. M. Il[ trukket. 
1) 1 kamp betragtes som ikke spillet. 
2) 2 kampe betragtes som ikke spillet. 

!øvrigt bragte de sidste kampe i denne
række ikke usædvanlige detailler for dagens 
lys, dog må man vel nævne, at Svanholms 
drengespiller Lars Hansen medvirkede stærkt 
til sin klubs divisionsreservers halvlegssejr 
over Glostrup II med kontant bowling, der i 
2. innings afstedkom en så sæ111ræget analyse
som 4 gærder for 2 points på 16 bolde.

En charmerende dommer 

B. 1913 II's førsteplads i midtkredsen var
ikke mindre velfunderet. Kerteminde II halv
legsbesej redes efter en sløj gærdeindsats på 
ialt 49 points ( 21 + 28) - uden tocifrede 
scoringer. B. 1913 II's kastning formede sig 
som et rent triumftog - ikke mindst for Ove 
Egstrøm, der har haft betydelig fremgang i 
denne sæson. Han bowlede i 1 . innings 24 
bolde for et point og fik i anden omgang så 
opsigtsvækkende en analyse som: 9 overs -
6 maidens - 3 points - 7 gærder. Jørgen 
Machon stilledes denne gang ganske i skygge 
trods 6 1 . innings-gærder for 14 points. Også 
Eli Hirtz førte sig frem, og hans tre eneste 
bolde i 1. innings gav 2 gærder. Men det var 
Ove Egstrøms kamp. Apropos Ove Egstrøm, 
så var det ogs:'t ham, der i den første kamp 
imod Kerteminde II præsterede at kaste 48 
bolde for et point, og ikke som i forrige num
mer anført Erling Hauge. Undskyld. 

Heller ikke Åbenrå kunne stille noget op 
overfor B. 191 3 II, men havde dog den store 
tilfredsstillelse at begrænse odenseanernes 
halvlegsføring til 17 points - til trods for at 
deres egen innings kun blev på 39. B. 1913 II 
gik imidlertid i 2. innings hårdt til de sønder
jyske kastere, og Aage W estergård nåede sit 
første century, 100*, på 88 minutter (9 sek
sere, heraf 3 på hinanden følgende bolde, og 
8 firere). Abenrås innings udskilte sig fra det 
ordinære derved, at de første 4 gærder faldt 
ved total 5 og de sidste 4 gærder ved total 39. 
Men alligevel var det mest bemærkelsesvær
dige ved kampen den omstændighed, at man 
for første gang i dansk crickets historie præ
senteredes for en kvindelig dommer. Hun kom 
fra pionerklubben i Åbenrå. Efter sigende var 
den unge dame yderst tiltrækkende og char
merende, og B. 1913 II's 1. innings på 56 kunne 
godt tyde på, at de fynske batsmen har ladet 
sig distrahere af kampens kvindelige islæt. 

!{oldings veteran Aage Wange Thomsen 

i hopla 

Kolding sluttede som runner-up, men nåede 
trods sejre i de afsluttende kampe (Kerte
minde II, Fredericia Il) ikke helt at udslette 
det tidligere lidt matte indtryk. Kerteminde 
II's sidste gærdepar havde et determineret for
svar, som berøvede Kolding halvlegssejren. 
Forinden havde koldingenserne præsteret en 
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så akceptabel halvlegsscore som 227 for 5 
hovedsagelig baseret på en 3. gærdestand på 
190 points mellem Koldings grand old man 
Aage vVange Thomsen og Flemming Christen
sen. Begge disse fortrinlige spillere måtte i 
sidste øjeblik se et century glippe, og pudsigt 
nok måtte begge trække sig tilbage med 96 
på scoringskontoen. Det er iøvrigt forbløffende 
så mange gærdespillere, der i år har måttet 
tage til takke med en score i 90'erne. Tilbage 
til Aage ,vange Thomsen, som også i kast
ningen viste, at han stadig kan gøre sig gæl
dende. Hans analyser for de to innings blev 
så sjældne som 2 gærder for nul points på 12 
bolde og 2 gærder for et point på 54 bolde. 

Finalekampen mellem Hjørring II og Chang 
II i den i opløsning værende nordkreds endte 
med den ventede Hjørring-sejr, men Chang II 
forsvarede sig med bravour, og nederlaget be
grænsedes til 5 points. Især Hans Christensen 
viste sig utilbøjelig til at forlade gærdet, og 
han carriede his bat for 56 ud af en Chang
total på 102. 

JUNIORRÆKKERNE 

Nyk.M. overlegen juniormester - men mange 

smukke præstationer af vore juniores 

For Nyk.M. har det været en stor sæson 
førsteholdet genYandt pladsen i 1. division og 
såvel junior- som drengeholdet blev kreds
mester. Som rosinen i pølseenden lykkedes det 
også for juniorerne fra Mors at vinde junior
DM for første gang ved i finalen at besejre 
Fredericia. Referat af denne match findes an
detsteds i bladet. 

I sin semifinale havde Nyk.M. klart gjort 
det af med Skanderborg - sidste års junior
mester. Titelforsvarerne fik ikke et ben til 
jorden - hverken i gærdespil eller kastning. 
Nyk.M.s gærdeside især var strålende oplagt 
i en innings på 231 med ikke færre end 4 spil
lere over 35 points - ret usædvanligt i junior
crirket. Skanderborgs kastere blev eftertrykke
ligt sat til vægs, og selv den lovende John 
Madsen, der har huseret fælt på midtjyske 
gærdesider, måtte affinde sig med at blive 
century-bowler (1 for 108). 

[(øge i slutrunde for første gang -

uden succes 

Fredericia var ikke mindre overlegen i den 
anden semifinale, hvor modstanderen var 
Køge. Der var klasseforskel på de to hold -
ikke mindst i gærdespillet (159 ctr. 25). Per 
,valkusch var en torn i øjet på de sjællandske 
gærdespillere med 7 gærder for 9 points, mens 
det på Fredericias gærdeside var Finn Kirke
bye, der dominerede med 77 ud af de 159 -
næsten halvdelen. Køge bragte ikke færre end 
8 kastere ind i angrebet, og ingen havde 
succes. 

Køge vandt for første gang adgang til slut
runden Yed sejr over Svanholm - den første 
i juniorcricket. Svanholm har halvlegsbesejret 
K.B. i en match, hvor Svanholms kastere 
havde et klart oYertag. Således faldt K.B.s 
1. gærde i begge innings på den allerførste
bold - fra respektiYe Thomas Petterson og
Henrik Lam -, og samtlige K.B.-gærder i 2.
halvleg blev kastet ud.

Ringsted har spillet sig smukt op i sæsonens 
løb og sluttede af med sejre over K.B. og Sorø. 

Nyk, fttl.s Juniormeslre 

Bagest fra venstre: 

Peter Saaby Jensen 

'J'o11uny Jensen 

Benni 1\·telsen 

Orla Pedersen 

Per Eriksen 

/(aj Christensen 

Svend Ras11u1ssen 

Forrest fra venstre: 

Hans Jørgen Andersen 

Henning Jensen 

Poul Pedersen 

Hans /(ar/ Christensen 
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Sidstnævnte sejr var sensationel, idet Sorø 
mente sig i stand til at kvalificere sig til slut
runden. Sorøs innings blev så spagfærdig som 
22 efter en eminent kasteindsats af Ringsteds 
særdeles lovende Jan Hansen ( 6 for 8). Trods 
vanskeligt angribelig bowling kunne Sorøs 
kastere ikke genoprette status quo, men det 
hør dog nævnes, at Jens Bøgh tog 7 gærder 
for 19 points (23 overs, 13 maidens), og Steen 
Arnth fik 3 for 18 ( 19 overs, 12 maidens). 

Slutstillingerne 

(4) (3) (2) 

Juniorrække kreds 41 

Køge 
Svanholm 
Ringsted 
Sorø 
Slagelse 
K. B. 

52 2 
51 1 
51 0 
52 1 
51 0 
51 0 

Juniorrække kreds 42 

Fredericia 
Kerteminde 
B. 1913
B. 1909

61 2 
6 2 
6 0 
61 0 

Juniorrække kreds 43 

Skanderborg 
Horsens 
Silkeborg 
Grenaa 

6 2 
61 1 
61 1 
6 0 

Juniorrække kreds 4-4-

Nyk. M. 4 3 
Hjørring 4 1 
Aa. B. 4 0 
Chang 4 0 
Arhus 4 0 

1 0 
1 0 
2 0 
0 0 
1 0 
0 0 

2 0 
2 0 
2 0 
0 0 

3 0 
2 0 
0 0 
1 0 

0 o_ 
2 0 
2 0 
1 0 

1 0 
1) 1 kamp betragtes som ikke spillet. 
2) 2 kampe betragtes som ikke spillet. 

(1) (0) 

0 0 
2 0 
1 1 
1 1 
0 3 

3 

0 1 
2 0 
1 3 
3 2 

1 0 
2 0 
3 1 
0 5 

1 0 
l 0

1 
2 1 
1 2 

11 
9 
7 
5 
3 
1 

14 
16 
7 
3 

18 
12 
7 
3 

13 
11 

7 
5 

4 

Gode analyser af Steen Nielsen 

og Ove Egstrøm 

3,67 
2,25 
1,75 
1,67 
0,75 
0,25 

2,80 
2,75 
1,17 
0,60 

3,00 
2,40 
1,40 
0,50 

3,25 
2,75 
1,75 
1,25 
1,00 

De betydningsfulde kampe mellem Frede
ricia og Kerteminde i den sydjysk/fynske 
kreds endte begge med jysk sejr, og i begge 
tilfælde tog gærdespillerne en væsentlig del 
af æren. Således havde Finn Kirkebye (34*) 
og Kurt Østergård ( 7 0 * ) i den ene match en 
uafsluttet centurystand for 2. gærde. Kerte
minde var dog kredsens næstbedste hold, hvil
ket tydeligt dokumenteredes ved en sejr over 
B. 1913 på 10 gærder. Kampens totalscore blev
så ringe som 84 points, og for 20 gærdefald
formåede B. 1913 kun at score (23 + 17). Na
turligvis registreredes smukke kasteanalyser,

og især boltrede Kertemindes Steen Nielsen sig 
med 10 gærder for 9 points ( 6 for 8, 4 for 1) 
på 71 bolde. 

B. 1913 har kunnet indkassere en sejr over
B. 1909 - kredsens jumbo -, men 09'erne
kunne dog vinde 1. halvleg. Atter var B. 1913's
kastning udslaggivende, og B. 1909 fik i 2. in
nings kun 18 points. Ove Egstrøm var påny
i vælten med 7 for 5, mens .Jørgen Rasmussen
blot kastede 6 bolde og fik 2 gærder uden
pointstab. Dertil kom en bye- og fejlfri in
nings af B. 1913's keeper Chr. Thormose. De
sidste 7 B. 1909'ere faldt uden at kunne øge
totalen, hvorfor der ved kampens slutning
stod nøjagtig samme total på tavlen som ved
3. gærdes fald (18).

Skanderborgs første nederlag, 

Grenås første sejr 

I den midtjyske sektor blev Skanderborg 
sikker vinder, selv om man i den sidste kamp 
måtte se sig besejret af Horsens. Men Horsens 
var alt for ukonstant, og slutspurten kom for 
sent til at gøre Skanderborg rangen stridig. 
!øvrigt bød kampen mellem de to naboklubber
på spænding i rigt mål, idet Skanderborgs sid
ste gærde i 1. innings først faldt 2 points fra 
Horsens' total. Kampens store spiller var at 
finde i Skanderborgs lejr - kæmpetalentet 
John Madsen (51, 8 for 31, 3 for 22), der imid
lertid ikke fik megen støtte af sine holdkam
merater. Imod Silkeborg var Skanderborgs 
sejr derimod aldrig i fare, og man scorede 
relativt frit 187 points med 4 scores over 25. 
Glenny .Jacobsen tog sig af de 55 points på 
61 minutter. I Skanderborgs halvlegssejr over 
Grenå førte John Madsen det store ord med et 
maidencentury på 124 (ud af en total på 232 
for 4), men han støttedes dog bravt af impo
nerende kastning af Sv. E. Madsen (6-17, 
8-16). Og så er der kun tilbage at berette
om Grenås første juniorsejr. Den kom som
et lyn fra klar himmel og ramte sensatio
nelt Horsens, der var ved fuld styrke. Jør
gen Knakkergård ( 89) - .Johs. K.s søn - og
Kaj .Jensen (39) åbnede med en centurystand.

Nordkredsen var forlængst afgjort med 
Nyk.M. som kredsvinder, og de sidste kampe 
var kun paradenumre. Hjørring besejrede 
Chang i en kamp, hvor aalborgenseren .Jess 
Christensen tog 11 gærder for 52 points (6 
for 18, 5 for 34), mens Chang i nogen grad 
recancherede sig for en skuffende indsats i 
1965 ved at besejre arvefjenden Aa.B. I ret
færdighedens interesse må anføres, at Chang 
til denne sidste kamp - bortset fra Ole Stock, 
der var optaget på divisionsholdet - for første 
gang i år var ved fuld styrke. For eksempel 
havde man til dysten imod kredsvinderen 
Nyk.M. haft ikke færre end 10 afbud. Hjørring 
sluttede af med halvlegssejr over Århus, hvis 
2. innings kun blev på 14 points.

.. 
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DRENGERÆKKERNE 

Svanholm og Nyk.M. havde 

de bedste drengehold 

Svanholm blev sikker vinder af østkredsen, 
selv om Ringsted kun var to sølle runs ( 46 
ctr. 44) fra en sensationel sejr i den afgørende 
kamp. Svanholmerne havde den tvivlsomme 
fornøjelse at få tildelt 8 æg, hvoraf Steen Fri
berg fik sin karrieres første. 

Den sydjyske række gik til dels i opløsning, 
men Kolding stræbte ihærdigt efter en afvik
ling af kampene og blev fortjent kredsmester. 
Midtkredsen vandtes som før omtalt af Skan
derborg, der slog sin overlegenhed fast ved en 
halvlegssejr over Horsens, som kun kunne 
score i alt 49 ( 36 + 13). Da Skanderborgs in
nings kun blev på 50 points, var de 4 turne
ringspoints alvorligt i farezonen, og halvlegs
sejren muliggjordes iøvrigt kun ved lodtræk
ningsheld. Da Horsens' sidste gærdespiller i 
2. innings gik til pindene, var et løb nok til at
sikre et turneringspoint. I hele kampen fik
kun en spiller (Anders Norgård 16*) tocifret
scoring, og af samtlige 99 points var de 26
ekstras. Ellers var det bowlernes kamp - og
især Skanderborgs Ole Olsen ( 6 for 9, 4 for 3)
og Poul Aa. Jacobsen (3 for 18, 6 for 4) var
i vigør. Også Silkeborg måtte neje sig i retur
kampen mod Skanderborg, som havde en 14-
årig debutant Benny Steenberg, der i denne sit
livs første match formåede at score 44 * på
64 minutter.

På eget initiativ afviklede de to kredsvin
dere, Skanderborg og Nyk.M., en finalekamp 
om det nordjyske mesterskab. Og Nyk.M. 
kunne lægge flere laurbær til de allerede 
vundne ved en sejr på 5 gærder. Nyk.M.s 

Benny Jensen var matchens outstanding spil
ler med 10 for 29 (6 for 6, 4 for 23). 

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

Drengerække kreds 51 

Svanholm 6 2 3 0 1 0 18 3,00 

Køge 6' 0 3 0 1 1 10 2,00 

Ringsted 51 0 1 0 4 0 7 1,40 

K. B. 6 0 1 0 2 3 5 0,83 

Drengerække kreds 52 

Kolding 2 0 2 0 0 0 6 3,00 

Esbjerg 2 0 0 0 1 0 2 1,00 
Åbenrå deltog ikke. 

Drengerække kreds 53 

Skanderborg 4 2 2 0 0 0 14 3,50 

Silkeborg 4 0 1 0 3 0 6 1,50 

Horsens 4 0 1 0 1 2 4 1,00 

Drengerække kreds 54 

Nyk. M. 3 1 2 0 0 0 10 3,33 

Chang 3 1 1 0 1 0 8 2,67 

Hjørring 3 0 1 0 0 2 3 1,00 

Aa. B. 3 0 0 0 3 0 3 1,00 
1) 1 kamp betragtes som ikke spillet. 

LILLEPUTRÆKKEN 

Peder Palle Klokker var 

Danmarks bedste lilleput 

Der var ingen tvivl om, at Danmarks bedste 
lilleputter hører hjemme i Kerteminde, idet 

Kertemindes Lilleputter -

Danmarks stærkeste 

Foran fra venstre: 

Sten Petersen 

Peter Bent Nielsen 

Michael Schmidt 

Ib Andersen 

Bagved fra venstre: 

Bent Nielsen 

Jeppe ](/okker 

Peder Palle ](lokker 
(anfører) 

Jan Skriver 

Per Jacobsen 

Jan Martinussen 

Torben Haubro Petersen 

•
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de fynske drenge sikrede sig kredsmesterska
bet ved en overbevisende sejr over Svanholm. 
I særklasse var Peder Palle Klokker, der med 
sin all-round-styrke - 25 points, 7 gærder for 
10 points (19 overs, 10 maidens) - helt tæm
mede københavnerne. Også Peder Palles 9-
årige lillebror Jeppe Palle Klokker gav prøver 
på de familiære cricketanlæg og gjorde sig 
fordelagtigt bemærket med 2 gærder for 3 
points og 2 smukke greb. 
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Glansen gik af Aa.B.s dobbelttriumf 

Det kom ikke, som nogen sensation, at 
B. 1909 - sidste års cup-vinder - og Aa.B. -
det sidste , femårs suveræne mesterhold -
mødtes i cup-finalen. Og at Aa.B.erne også
løb af med trofæet, Dunlop-cup, i denne tur
nering, var vel trods alt blot, hvad man kunne
vente efter holdenes hidtidige indsats i år.
Men desværre blev pokalfinalen skæmmet af
et nok som bekendt uværdigt optrin ved pokal
overrækkelsen i form af et helt uantageligt
ultimatum fra Aa.B.s anfører til forbundets
formand - en tildragelse, der ganske tog
glansen af Aa.B.ernes ellers velfortjente dob
belttriumf - cup og mesterskab i samme
sæson.

Om selve kampen er der ikke stort at sige. 
B. 1909'erne fulgte slavisk den lagte taktik
med blot at holde gærdet, mens Carsten Morild
og Henrik Mortensen kastede, og score friere,
når Aa.B.s uprøvede afløsningskastere blev sat
ind i angrebet. Taktiken lykkedes dog kun del
vis, idet odenseanerne mistede 5 gærder på de
to landsholdskasteres 18 overs. Heraf tegnede
Henrik Mortensen sig alene for de 3 gærder
for 3 points og nåede dermed op i det eksklu
sive selskab af kastere, der har taget flere end
100 gærder i en sæson. Samtidig passerede
Henrik Mortensen sin karrieres 500. gærde -
en milepæl nået i rekordfart. lait nåede B. 1909
104 for 9 på de 40 overs - en total, Aa.B.
passerede på blot 28,3 overs med 3 gærder
i behold. Henrik Mortensen spillede en cap
tains innings med 29*.

Spændende semifinale mellem 

Soranerne og B. 1909 

I semifinalerne havde Aa.B. komfortabelt 
besejret A.B., der tabte 4 gærder for kun 6 
points og nåede ialt 71 points på 142 bolde, 
og B. 1909 vandt over Soranerne i en drama
tisk kamp, der ganske enkelt var det sidste 
tiårs mest inciterende. Først på kampens fem
tesidste bold lykkedes det - for Herren vide 
hvilken gang - B. 1909's sidste gærdepar Ove 
Christiansen ( 10 *) og Vagn Hansen (12 *) at 
sikre adgang til finalen. Lidt blev man hjulpet 
på vej, da Soraner-anføreren Frank Pearson 
alvorligt forregnede sig i sine kastedispositio
ner. Efter at 3 B. 1909-gærder var faldet for 
9 points, regnede Pearson den hellige grav 
velforvaret og brugte sine fire mediumkaste
res overs-kvota uden at kunne knægte de to 
sidste fynboer. Da de 36 overs var opbrugt, 
måtte Pearson til de sidste fire overs bringe 
nye kastere ind i angrebet - kastere, der var 
stive og kolde af opholdet i marken og det 
kølige vejr. Det blev kostbart, og da sidste 
over påbegyndtes med Soranernes 8. kaster, 
manglede 09'erne kun et enkelt point. I Sora
nernes innings på 123 havde holdets gode. ud
lændinge Frank Pearson/ Alan Bloom en åb
ning på 52 - usædvanligt i cup-kampe. 
B. 1909's Mogens Christensen nåede i kampens
hede sin karrieres første betydende milepæl -
500 gærder.

Fortsættes cup-turneringen 

Dette års pokalkampe - 25 i tallet - frem
bragte tilsammen 5986 points for 395 gærde
fald på 9802 bolde, hvilket vil sige, at der sco
redes 15,15 points pr. gærdefald og 61,07 
points pr. 100 bolde, samt at der faldt 4,03 
gærder pr. 100 bolde. Ingenlunde imponerende 
tal, når det tages i betragtning, at de bedste 
kasteres udfoldelser begrænses, og at der imel
lem deltagerne i turneringen har været mange 
svage kastehold. 

Største gærdegennemsnit kan K.B. fremvise 
med 22,32, mens Køge står for bundnoterin
gen med 9,55 pr. gærdefald. Den største in
nings var Svanholms 256 for 5 imod Frem og 
den mindste Næstveds 41 imod Soranerne. I 
kastningen stod B. 1909 sig bedst med et snit 
på 9,00 - Aa.B. måtte se sig fraspillet 11,87 
points pr. erobret gærde -, mens Næstved 
måtte betale hvert gærde med 56,50 points! ! 
Svanholm har scoret sine points hurtigst med 
5,12 points pr. over og havde også imod Frem 
den hurtigste innings med 6,40 points pr. over. 
Trægest gik det for Slagelse imod B. 1909 
(1,49 points pr. over). 

Den helt store succes var pokalturneringen 
heller ikke i år. Ideen med, at hvert hold skal 
have to chancer for at gå videre ( opsamlings
runde), bør næppe gentages, ligesom man nok 
bør nedsætte det maksimale over-antal til 30 
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med højst 6 overs til hver kaster. Men en for
udsætning for en videreførelse af pokalturne
ringen bør dog være, at samtlige 1. og 2. divi
sionshold deltager - ellers har turneringen 
ingen større interesse og sportslig værdi. Så
fremt man ikke kan opnå en sådan tilslutning, 
kan man i stedet for pokalturneringen afvikle 
flere »landsdelskampe« el. lign. ( f. eks. med 
deltagelse af København, Aalborg, Resten af 
Jylland, Fyn, Sjælland) samt en såkaldt 
»single-wicket-konkurrence« mellem vore 16
bedste all-rounders. I denne sidste konkur
rence kunne man så spille om Dunlop cup.

FORBUNDSKAMPE 

Østs ungdomshold slog Suanholms 
divisionshold 

Cricketsæsonens afslutning markeredes ved 
to propagandakampe i Køge og Viborg. Begge 

steder skulle Forty Club have været den ene 
part, men til Køge-kampen kunne de gamle 
kæmper ikke stille hold, hvorfor Svanholms 
1. divisionshold velvilligst stillede sig til dis
position. Modstanderne var ungdomsspillere
udvalgt respektive øst og vest for Store Bælt,
og mens vest-holdet tabte knebent til de gamle
koryfæer (refereret andetsteds), kunne øst-hol
det trække sig tilbage med en uventet og meri
terende sejr over Svanholm. Det tegnede ellers
ikke særlig lyst, da 5 gærder var nede for 26,
men så trådte Slagelses Leif Petersen ind i
billedet, og han skabte i sandhed furore. Hans
score blev på 86 - dog ikke chancefrie -
runs, og han var med i to store og betydnings
fulde gærdestande - 84 som 6. gærde med
Svanholms Henrik Lam ( 49) og 95 som 7.
gærde med Sorøs John Hansen ( 46).

oth. 

En uriaspost eller - - -
Beklageligvis er diskussionen om lands

holdsanførerskabet blusset op igen - omend 
nu med modsat fortegn. Som det vel er alle 
bekendt foretrak UK Bjarne Lund Petersen 
som captain for det udvalgte danske mand
skab, der i juli deltog i den store in
ternationale turnering i Monchen-Gladbach, 
Rheindalen. Dette anførerskifte er fra enkelte 
sider blevet mødt med ret skarp kritik. Dob
belt beklageligt og malplaceret, fordi den nye 
mand på den ansvarsfulde og uvante post først 
og fremmest behøYer ro omkring sit virke. 
Han må have en rimelig tid til at indrette sig 
efter de nye konditioner og til at bringe sine 
ideer og kvalifikationer til udfoldelse. En ret
færdig bedømmelse af hans funktion kan først 
udøves efter en række - helst jævnbyrdige -
kampe. Derfor må han også nu bakkes op 
fuldt og helt - uden skepsis, uden chikane. 

I front blandt de få, men strenge kritikere 
af anførerskiftet står bestyrelsesmedlem i 
DCF, anfører for A.B., sportsskribent ved dag
bladet »Aktuelt«, Thomas Provis - velestime
ret i alle kredse. Motiverne for Provis' udfald 
imod UK er lidt uklare, men bemærkelsesvær
digt og ganske pudsigt er det at notere sig, at 
netop Provis' anførergerning på A.B.'s divi
sionshold - som på udvalgte hold - igennem 
årene har mødt hård kritik - extern som in
tern - på grund af påfaldende træghed i 
kastedispositionerne. En fuldgyldig parallel til 
kritiken af Carsten Morild, og den viser vel 
bedst, hvor vanskeligt og utaknemmeligt det 
er for en bowleranfører at administrere et an-

greb, hvori hans egen bowling udgør en væ
sentlig bestanddel. Hans dispositioner bliver 
let for stereotype og fantasiløse, han mister 
ofte ganske overblikket over de kastemæssige 
muligheder, og som oftest anvender han sig 
selv i for lange perioder. 

Det korte af det lange i den aktuelle situa
tion er, at dansk cricket, siden Finnich trak 
sig tilbage, formelig har sukket efter en stor 

anførerpersonlighed. Vel har vi mange habile 
klubanførere, men i international sammen
hæng har kun de allerfærreste, måske slet in
gen, de fornødne kvaliteter. Og dette er vel 
erkendt af de fleste danske cricketeksperter -
åbent eller i det dulgte. Man kan derfor heller 
ikke på saglig basis bebrejde UK, at der ekspe
rimenteres for at finde frem til den til jobbet 
bedst egnede - så meget mere som dansk cric
kets fremtidige muligheder på internationalt 
plan er nøje forbundet med en velkvalificeret 
administration af vort ikke uefne testmand
skab. 

Enhver af UKs dispositioner skal naturlig
vis frit kunne kommenteres i dagspressen, når 
man blot holder sig på saglig grund. Men når 
man enkelte steder har fundet frem til, at et 
anførerskifte kun kan skade cricketsportens 
anseelse, og at det er en skam og en ydmygelse 
at måtte vige anførerpladsen, tangerer man 
det rene vrøvl. Tværtimod må det betragtes 
som en ære og anerkendelse i det hele taget at 
have været forsøgt som captain for et udvalgt 
dansk hold. 

Selv ikke i engelsk topcricket »vader man i 
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anføreremner«. Tværtom. Den ideelle test
anfører - manden med de uangribelige kvali
fikationer - dukker kun op med års - måske 
tiårs - mellemrum. Mange velrenommerede 
cricketers er forsøgt, vejet og fundet for lette 
- som regel uden fortrydelse. Herhjemme er
emnerne langt færre, og derfor behøver en
»vraget« ej heller at føle sig ydmyget og
skamfuld.

Og anføreren på et crickethold har vel alt 
andet lige det mest ansvarsfulde hverv, som 
tænkes kan i forbindelse med holdidræt. En 
uriaspost vil mange mene. Anføreren kan ved 
en enkelt fej I disposition hidkalde nederlaget, 
ligesom han ved et genialt træk kan vende en 
kamp i egen favør. Naturligvis kan fejlbereg
ninger og -dispositioner ikke undgås i det lan
ge løb, men fejlmarginen må ikke blive for 
vid. 

De krav, der må stilles til idealanføreren, er 
mangfoldige og mangeartede. Først og frem
mest må de rent spillemæssige forudsætninger 
være til stede. Anføreren bør være kvalificeret 
til holdet som spiller (batsman, bowler eller 
keeper). Uheldigt er det under alle forhold, 
når hans tilstedeværelse kun er motiveret i 
hans taktiske udfoldelser. Tidligere har ad
skillige engelske countyhold været ledet af 
amatørspillere, hvis fornemste aktiver har væ
ret formodet større anførertaktiske egenska
ber, men denne praksis og tradition bortfaldt 
ved ophævelsen af skellet mellem players og 
gentlemen. Og nu er samtlige betydende engel
ske counties anført af en fremtrædende spiller. 
Et dansk testhold ville iøvrigt under ingen om
stændigheder kunne bære en »luxusanfører«. 
Mindre velegnet vil - som ovenfor påpeget -
i reglen også en hovedkaster være. 

Dernæst må anføreren besidde en usvække
lig autoritet. Ikke dermed sagt, at han skal 
agere »bussemand« overfor holdkammera
terne. Snarere tværtimod. Han skal ved og med 
sine dispositioner kunne skabe den fornødne 
respekt om sin person og den nødvendige 
disciplin - uden at terrorisere eller provokere 
sine medspillere. Diplomatisk snilde og men
neskekundskab er egenskaber, der ikke sjæl
dent vil være påkrævet - ikke mindst på ud
valgte hold. Et testhold er i sagens natur oftest 

sammensat af spillere fra mange klubber og 
med vidt forskelligt temperament, og det er en 
absolut nødvendighed for at opnå de store 
resultater, at disse spillere »sammensvejses« 
og føler sig som et hold. Jalousi er et bandlyst 
begreb. Det må altså være en af anfører ens 
fornemste opgaver at skabe den rette atmos
fære .og det rette kammeratskab på holdet. 

Vigtigt er det selvfølgelig også, at captainen 
fuldt behersker de taktiske variationer og har 
en rigt udviklet kombinationsevne - ikke 
mindst i administrationen af kasteangrebet. 
Enhver nok så lille ændring i kampens gang 
skal lynhurtigt registreres og overvejes. Den 
nye gærdespillers muligheder skal straks 
kunne vurderes, og kastning og markopstillin
ger indrettes herefter. 

Et af de mest betydningsfulde momenter er 
måske dog anførerens psykiske bæreevne. 
Ikke sjældent har man set, at selv de største 
cricketbegavelser i vigtige kampe har spillet 
langt under vanlig standard - tynget af an
førerbyrden. 

oth. 

Hurtigscoring 

De to præmiehats for det hurtigste halve 
century i respektive 1'. og 2. division gik til 
CARSTEN MORILD, Aa.B., og KAJ OVE JEN
SEN, Nyk.M. Cricketbladet slutter op blandt 
gratulanterne. De hurtigste halve centuries i de 
to bedste turneringsrækker er iøvrigt følgende: 

1. division:

Carsten Morild, Aa.B., 112 på 84 min. = 1,33 
Hans Fausbøll, Hjørring, 155 på 120 min. = 1,29 
Henrik Mortensen, Aa.B., 130 på 107 min. = 1,21 
Poul Transbøl, Silkeborg, 50 på 48 min. = 1,04 
Erik Olesen, Horsens, 84 på 89 min. 0,94 

2. division: 

Kaj Ove Jensen, Nyk.M., 50 på 28 min. 1,78 
Per Petersen, Slagelse, 56 på 36 min. = 1,56 
Bjarne L. Petersen, K.B., 103 på 78 min. = 1,32 
Jørn Due, Kerteminde, 51 på 43 min. = 1,19 
Ebbe Hansen, Køge, 53 på 48 min. 1,10 

Eventuelle indvendinger imod ovenstående 
rangeringer bedes inden 1. november rettet til 
red. 

Australske Kooka-Burra cricketbolde 

Sendes pr. efterkrav. 

Eneforhandling: 

Wahl, Hostrups Have 52 
København V. 

Tlf. 35 57 09 
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MESTRENE-RESTEN: 

Aa. B. bevarede sin femårige rekord 

men det kneb som ubesej1•et -

Forbundets bestyrelse har nu i snart mange år »gået 
svanger« med en plan om en årligt tilbagevendende 
match mellem mesterholdet og resten. Ustandselig er 
man imidlertid stødt på forhindringer af den ene 
eller anden art, og først i denne sæson lykkedes det 
- trods nye genvordigheder - at gennemføre det 
idealistiske forehavende. Til gengæld blev kampen en 
så stor sportslig succes, at den må have alle betin
gelser for at blive en holdbar tradition. Årets match
endte retfærdigvis uafgjort. Objektivt set var restens 
hold vel det stærkeste, men Aa.B.erne var besjælet
af en så uhæmmet sejrsvilje, at de havde den stør
ste ære af kampen - så meget mere som der næppe
var mange, der på forhånd havde større tiltro til
Aa.B.s muligheder over for restens stærke kombina
tion. Anerkendelsen til de nordjyske spillere øges 
yderligere, fordi de var i stand til at vinde 1. halv
leg. 

Lodtrækningen vandtes af Aa.B.s anfører Henrik 
Mortensen, der valgte at gå først i marken - måske 
i erkendelse af, at Aa.B.s gærdeside i sæsonens løb 
ofte havde afdækket svigtende stabilitet og bredde, 
hvorfor det måtte skønnes fordelagtigt først at se, 
hvorledes restens batsmen ville begå sig over for det 
frygtede Aa.B.-angrcb. Starten på restens 1. innings 
var ikke ophidsende. Abningsgærderne Jørn Høj og 
Mogens Christensen gik yderst forsigtigt til værks, 
men også de øvrige gærdespillere forsøgte klogeligt 
- med større eller mindre held - at spille sig ind,
før man lukkede op for det mere aggressive spil. Jørn
Høj havde på selv samme pitch 3 uger forinden fra
spillet Aa.B.-kasterne 92 points, og forventningerne
til hans åbning var derfor skruet i vejret. Jørn Høj
havde imidlertid ikke bragt sin vanlige sikkerhed
med sig til Aalborg denne gang, og han blev allerede
ved 13 bowlet af Henrik Mortensen.

Henning Eliasens gode start 

Høj blev afløst af sin klubkammerat Henning Elia
sen, og han gjorde sin entre med applomb ved i sin 
første over på Carsten Morilds kastning at score to 
seksere - endda en på den allerførste bold. Der 
blev nu mere liv over spillet, og især en 3. gærde
stand mellem Henning Eliasen (36) og Finn Nistrup 
(54) var produktiv (48), selv om man i det stille 
ærgrede sig over de mange løb, der gik tabt på grund 
af Finn Nistrups langsomme start. Men trods sine 
flegmatiske løb imellem gærderne og trods enkelte 
gribechancer til slippen spillede Finn Nistrup en stor 
innings. Han udnyttede med stor sikkerhed de mange
løse og korte bolde - usædvanligt mange efter Aa.B.
målestok - og blev restens topscorer med sine 54
runs.

En overraskende stærk indsats ydede også Finn 
Willumsen (35), der aldrig syntes i alvorlige van
skeligheder og brillerede med en velgørende timing 
af sine stød. I øvrigt nåede samtlige restens hats
men på scoringslisten, og totalen blev så pæn som 195 
- en total, der under normale omstændigheder burde
være nok til en solid halvlegsføring over Aa.B.

Hardy Sørensens mesterlige innings 

Men man havde glemt at tage misteltenen in 
casu Aa.B.s yngste spillere - i cd. Aa.B.s innings 
begyndte ellers dårligst muligt, da Jørgen Steen Lar
sen allerede på halvlegens første bold bowlede Jør
gen Ib Nielsen. Hardy Sørensen lod imidlertid sit store 
talent komme til udfoldelse. Han spillede på hele 

repertoiret, hans kultiverede slag høstede points gær
det rundt, og han holdt mesterligt sammen på Aa.B.s 
innings. Vel var restens kastning ikke imponerende 
i denne halvleg, men uden Hardy Sørensens magtfulde 
batting var restens total næppe blevet nået. 

Det egentlige vendepunkt indtraf, da Carsten Mor
ild ved 2. gærdes fald kom ind til Hardy Sørensen. 
Restens captain Jørn Høj havde på forhånd givet ud
tryk for ubegrænset tillid til sin klubkammerat Erik 
Olesens bowling, og han havde åbenbart besluttet 
sig til at »købe« Carsten Morilds gærde med Erik 
Olesens legskruere og googlies. Men Jørn Højs tillid 
måtte skuffes. Vel fik Erik Olesen i sidste instans 
Carsten Morild grebet i et sekserforsøg, men forinden 
havde Aa.B.eren scoret 34 værdifulde points og sam
men med Hardy Sørensen hævet totalen med 62 points. 
Erik Olesens bowling havde ikke nær samme kvali
tet og snært som tidligere på sæsonen, og den spil
lede ganske fallit over for Hardy Sørensen og Carsten 
Morilds eminente benarbejde og timing. Det var en 
kostbar investering, ikke blot pointsmæssigt set, men 
også fordi kastning og markspil efter dette mellem
spil ikke nær nåede op til den forventede standard. 
Det havde sikkert været nok så fornuftigt at lade 
rutinerede Hartmann Petersen forsøge sig over for 
de to aalborgensiske landsholdsspillere. 

Henrik Mortensen faldt omgående (på 2. bold) 
uden at have scoret, men unge Gert Kristensen satte 
sammen med Hardy Sørensen totalen op til 140, da 
såvel Hardy Sørensen (66) som Poul Wøhlk (for 0 
på 2. bold) faldt. På dette tidspunkt måtte Aa.B.s 
muligheder bedømmes særdeles pessimistisk. 

De unges mesterstykke 

Men i denne krisestund rejste de unge, upåagtede 
batsmen sig som en fugl Fønix af asken og gjorde 
deres mesterstykke. Det formelig lyste ud af dem, at 
de ville vise den ganske danske cricketverden, at og
så de kunne begå sig over for stærkere opposition. 
Ikke mindst Gert Kristensen (29), Eilif Westergård 
(26) og Torben Hansen (32*) ydede smukt og loven
de gærdespil. Vel tilsmiledes de i nogen grad af hel
det, eftersom mange Jette gribechancer dalede ned i
hullerne i marken, der i parentes bemærket oftest 
var stillet alt for defensivt op, men denne gestus, fra 
den lunefulde fru Fortuna skal være de unge Aa.B.ere 
vel undt. Som bekendt står lykken den kække bi -
og kække var disse unge nordjyder i deres uimpo
nerthed og sammenbidte sejrsvilje. Restens kastning
blev som halvlegen skred frem stedse mere desillu
sioneret - de mange uudnyttede gribechancer syntes
helt at tage modet fra kasterne. Halvlegsføringen 
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sikredes under stort bifald af Aa.B.s 9. gærdepar Tor
ben Hansen / Jørgen W. Larsen, og da totalen havde 
nået 214 for 9, lukkede Henrik Mortensen i håb om 
at fremtvinge en meriterende sejr. 

Restens matte anden innings 

Restens 2. innings faldt unægtelig noget mat ud 
efter det gode gærdespil i kampens første del. Spil
lerne havde øjensynlig tabt lidt af interessen i kam
pen. Ingen troede på en afgørelse efter færdigspillet 
kamp, da tiden var vidt fremskreden. Scoringen fore
gik mere tilfældigt i denne innings, og det var ikke 
lutter rene stød, man fik at se. Men en væsentlig del 
af æren for Restens spagfærdige indsats tilkommer 
Carsten Morild (6 for 36), der bowlede aldeles blæn
dende - med omtanke og variation. Han bakkedes 
op af et intenst og sikkert markspil .og en årvågen 
keeper, Jørgen Ib Nielsen, der slet ingen byes afgav 
i Restens to innings - en sjælden præstation. 

Bedst blandt restens batsmen var atter Finn \Vil
lumsen (19) og Henning Eliasen (16). Jørn Høj luk
kede ved 113 for 9 og gav Aa.B. til opgave at score 
95 på 50 minutter. Naturligvis var det ingen stor 
chance Aa.B. fik for sejr, men dog den eneste mulige 

lukning, når Jørn Høj også skulle tilgodese sit eget 
holds interesse og ikke blot lefle for de publikums
mæssige hensyn. En lukning blot 10 minutter tid
ligere ville have været en oplagt foræring til Aa.B. 

Jørgen Steen Larsens »slutreplik« 

Aa.B.erne mente ikke, at sejrschancen var værd at 
gå efter, og følgelig havde den hellige ildhu og ambi
tionerne fuldkommen forladt dem, da de gik til gær
det - og dette kunne meget nemt være blevet kata
strofalt. Jørgen Steen Larsen viste nemlig her i kam
pens sidste fase sin særdeles fjendtlige left-arm 
swingbowling i al sin vælde. Han bowlede som i fjor
årets landskamp imod hollænderne, og Aa.B.erne var 
helt på hælene. Ved spilletidens udløb havde Aa.B. 
endnu to gærder i behold med sølle 20 points på tav
len - en deficit på 74 points. Af de faldne 8 gærder 
tegnede Jørgen Steen Larsen sig alene for de 7 for 
13 points - så langt den bedste analyse over for 
Aa.B. i de sidste 5-6 år. Alt andet lige understregede 
denne hektiske afslutning, at de folk, der har givet 
udtryk for, at Aa.B. til en vis grad er en kolos på ler
fødder, ikke ganske har løbet med løs snak. 

oth. 

»RESTEN«

1. innings: 

Jørn Høj, k. H. Mortensen . . .. .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . 6 
Mogens Christensen, g. H. K. Koch, k. C. Morild... 23 
Henning Eli asen, k. H. Mortensen . . .. . ...... ... .. . .. . . 36 
Finn Nistrup, løbet ud . . ... . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. . . .. . . . . 54 
Kjeld Christensen, k. C. Morild . . .. . .. . . . . .. . .. .. . . .. .. 5 
Finn Willumsen, g. H. Mortensen, k. H. Sørensen 35 
Jørgen Steen Larsen, g. P. Wøhlk, k. H. Mortensen 1 
Børge Søvsø, b. f., k. H. Mortensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Erik Olesen, g. G. Kristensen, k. H. Mortensen... 2 
Jens Christensen, not out . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . 10 
Hartmann Petersen, løbet ud . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Ekstra (f. b. 1) ..... ..... ... ......... ....... .. ................. 1 

lait . .................... ············ ............................... 195 

Gærdenes fald: 1-13, 2-43, 3-91, 4-100, 5-136, 
6-137, 7-165, 8-167, 9-181, 10-195.

Kastning: Henrik Mortensen 29.1-4-89-5, Nicis J. 
Andersen 2-0-11-0, Carsten Morild 15-0-63-2, 
Gert Kristensen 3-0-14-0, Hardy Sørensen 10-
1-17-1.

2. innings: 

b. f., k. H. Mortensen . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . . 14 
g. J. I. Nielsen, k. C. l\forild .............................. 11 
b. f., k. C. Morild . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
k. C. Morild . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 1 
b. f., k. C. Morild .. .. . .. ... . ...... .. .. . . . . . . ........ .. . .. . . . . . 21 
g. H. Sørensen, k. C. Morild . . .. . .. . . .. . ... . . . . . .. . .. . .. . . 19 
g. og k. C. Morild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . .. 6 
k. H. Mortensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . 4 
g. H. K. Koch, k. H. Mortensen . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . 7 
not out . . . .. . . . . .. . . .. .. . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . .. . . . . . ............ 2 
not out . . . ...... .. . . .................. ... . ... . ... . . . ............. 5 
Ekstra (lb 7) . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

lait for 9 lukket ............................................. 113 

Gærdcrnes fald: 1-19, 2-29, 3-36, 4-44, 5-74, 
6-84, 7-100, 8-103, 9-108. 

Kastning: Henrik Mortensen 16-0-59-3, Carsten 
Morild 19-5-36-6, Hardy Sørensen 4-0-11-0. 

AA. B. 

1. innings: 

Jørgen Ib Nielsen, k. J. S. Larsen .. ... .. . .. . . . . . . . . .. . 0 
Hardy Sørensen, g. J. Høj, k. H. Petersen ......... 66 
Hans Kurt Koch, g. E. Olesen, k. M. Christensen 7 
Carsten Morild, g. M. Christensen, k. E. Olesen... 34 
Henrik Mortensen, k. J. S. Larsen . . .. . .. . . . . .. . ... .. . . 0 
Gert Kristensen, k. H. Petersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 29 
Poul \Vøhlk, b. f., k. J. S. Larsen .... ................. 0 
Eilif \Vestergård, g. M. Christensen, k. H. Petersen 26 
Jørgen \V. Larsen, st. J. Christensen, k. E. Olesen 8 
Torben Hansen, not out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Niels J. Andersen, not out ....... ........................ .. 0 
Ekstra (b. 8, f. b. 4) ... .. . . . .. . . . . ............ .. . . ......... 12 

lait for 9 lukket ............................................. 214 

Gærdernes fald: 1-0, 2-33, 3-95, 4-95, 5-140, 
6-140, 7-167, 8-176, 9-199.

Kastning: Jørgen Steen Larsen 22-5-50-3, Mogens 
Christensen 8-1-29-1, Erik Olesen 9-0-49-2, 
Kjeld Christensen 6-0-25-0, Hartmann Petersen 
15-0-43-3, Henning Eliasen 4-1-6-0. 

2. innings: 

k. J. S. Larsen .. ............................................ . 
g. H. Elia sen, k. J. S. Larsen .......................... . 
k. J. S. Larsen
k. J. S. Larsen ............................................... . 
ej inde 
k. J. S. Larsen ............................................... . 
k. E. Olesen .................................................. . 
k. J. S. Larsen ............................................... . 
not out . ....................................................... .. 
k. J. S. Larsen ............................................... . 
not out . ........................................................ . 
Ekstra (f. b. 2) ... ........................................... . 

1 
0 
1 
4 

0 
0 
2 
2 
8 
0 
2 

lait for 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

Gærdernes fald: 1---4, 2-8, 3-9, 4-9, 5-14, 6-17, 
7-18, 8-18. 

Kastning: Jørgen Steen Larsen 6-1-13-7, Erik 
Ole.sen 5-2-5-1. 

Dommere: Chr. Morild og Ole Thomsen. 
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UN�DOMSSID(N 

Nykøbing M. juniore 

blev suveræne danmarksmestre 

På baggrund af de to holds udmærkede semifinale
resultater var der stor interesse om dette års finale
kamp om det danske mesterskab for juniores mellem 
Fredericia og Nykøbing .Mors. 

Kampen, der blev spillet på stadion i Nykøbing 
den 5. september, mistede dog snart spændingsmomen
tet, men de mange tilskuere - det var sæsonrekord 
på stadion - fik nydelig cricket at se. Som forman
den for Dansk Cricket Forbunds ungdoms-afdeling, 
Jørgen Morild, Aarhus, udtrykte det, da han over
rakte forbundets pokal: - De to hold har til fulde 
fattet ideen i cricket, de går på banen for at spille 
med hinanden og for spillets skyld. På den måde er 
de med til at højne dansk cricket kvalitetsmæssigt, 
og vi skal nok høre nærmere fra de unge spillere i 
de kommende år. 

Tommy Jensen stærkt kastende 

Nykøbing Mors blev dansk mester 1965 ved at vin
de så sikkert som med 8 stående gærder efter 1. halv
leg - et resultat holdet væsentligst kan takke den 
stærke kaster Tommy Jensen for. Han tog syv gærder 
for kun 26 points. 

Det tog ellers nogen tid, inden han kom i gang 
- Nykøbing vandt lodtrækningen og sendte Frede
ricia til pindene - og i denne første periode var 
Nykøbings markspil ikke for sikkert. Til undskyld
ning kan tjene, at marken var våd efter et heftigt 
regnskyl, men spillerne forsømte at gå frem til pit
cben og mistede derved flere gribechancer på de bløde
bolde, ligesom Nykøbings keeper, Hans C. Christensen 
var mere nervøs end sædvanligt - han gav i hvert
fald Fredericias spillere to liv.

Fredericia åbnede med Kurt Østergaard og Finn 
Kirkebye. De spillede forsigtigt, og især Østergaard 
syntes ikke at have øje for de muligheder, den upræ
cise kastning og det usikre markspil gav. Da der var 
gået tre kvarter, var Fredericias score kun 23 points, 
og så var Tommy Jensen spillet varm. 

Han kastede Kirkebye ud og tog næste mand, Svend 
Aage Pedersen på næste bold. Stillingen ved middags
pausen var derefter 25 points for to fald. 

Kurt Østergårds stædige forsvar 

Da man begyndte igen, havde solen tørret marken, 
og det hjalp følgeligt på spillets kvalitet. Østergård 
fastholdt dog stadigt sit gærde, men makkerne kunne 
ikke, og yderligere fire mand faldt på kun en halv 
time. Værst gik det ud over Finn Pedersen, som blev 
droppet på sin anden bold og kastet ud på den tre
die. 

Fredericia havde kun 41 points for seks fald. Ny
købings kaster Tommy Jensen havde på denne tid 
det udmærkede resultat fem for 16, men da Frederi
cias Jørn Christensen kom ind, kom der i en periode 
lidt fart over gærdespillet. Også Østergård slog mere 
villigt til, og totalen voksede i løbet af knn ti mi
nutter fra 41 til 59 points. 

Dette friske spil kunne have retableret Fredericias 
gærdestand, men Jørn Christensen blev grebet ud ved 
59 points, og selv om Østergård sammen med efter
følgeren Jan Sørensen søgte at fastholde det mere 
åbne spil, nåede holdet kun yderligere otte points, 
inden Østergård blev grebet ud på en høj bold. Han 

havde da stået inde i to timer og 7 minutter, men 
kun scoret 34 points. 

Uden Østergård til at stabilisere spillet formåede 
det sidste par mand ikke at stille meget op, og sid
ste gærde blev grebet ud, efter at holdet havde sco
ret 75 points. 

Per Walkusch var ikke den ventede trussel 

Hjemmepublikummet var allerede nu overbevist 
om, at mesterskabet var hjemme. Man huskede, 
hvordan Nykøbing i semffinalekampen mod Skander
borg havde scoret 240 points for tabet af kun fem 
gærder. Man måtte regne med Per Walkusch som 
gæsternes farligste kaster, men 75 points skulle Ny
købings gærdeside være god for. 

Alligevel åbnede Kaj Kristensen og Poul Pedersen 
meget forsigtigt, og det er betegnende, at de første 
25-30 points til Nykøbing alle blev scoret som en
kelte løb.

Det blev dog snart klart, at Per ·walkusch ikke 
frembød nogen større trussel og efter the-pausen -
forinden havde l\'ykøbing scoret 15 points - begynd
te de to gærdespillere at tage flere chancer. Løbene 
blev mere hasarderede, men det gik godt, til totalen 
var 46 points. På dette tidspunkt snittede Kaj Kri
stensen en bold i hænderne på Fredericias keeper. 

Henning Jen sen efterfulgte Christensen, og han 
var om muligt endnu mere ihærdig med at samle 
points sammen på løb, hvor chancerne var små. Det 
gik også godt, til kampen faktisk var afgjort. Han 
havde lige sat totalen i vejret til 75 points, da mark
spilleren tabte bolden, som han skulle til at kaste 
ind til keeperen. Det var signal nok for Henning 
Jensen, men hans makker nåede ikke ind, inden 
keeperen havde bolden i gærdet. 

Kampen var afgjort på dette tidspunkt. Nu var det 
nærmest en formalitet, at Hans Carl Christensen kom 
ind og scorede sejrs-pointet. 

Parodisk afslutning 

Herefter ville Fredericia stoppe kampen. Nykøbing 
havde 76 for kun to fald, og mesterskabet hjemme, 
men holdet ønskede at få hele gærdesiden ind. Fre
dericia var ikke meget for det, men spillet fortsatte 
dog, idet Fredericia brugte fire uprøvede kastere. Det 
lod Henning Jensen sig ikke sige to gange - i løbet 
af et kvarter scorede han yderligere 25 points. 

Da Fredericias spillere helt havde tabt kamplysten, 
fulgte »Mr. Extras« score lige så godt med - »han« 
nåede i alt 14. Da Nykøbing havde 106 points, blev 
man enige om, at man lige så godt kunne standse den 
parodi, det efterhånden havde udviklet sig til. 

Ærgerligt nok, at denne slutning skulle kaste skyg
ge over en ellers vellykket kamp, men der er ikke 
noget at sige til, at Fredericia betragtede kampen som 
afgjort, da holdets score var passeret. 

Den halvtriste afslutning formåede dog ikke at 

fordunkle sejrsceremonien, hvor forbnndets pokal 
blev overrakt Nykøbing, som ikke har haft mester
skabet siden 1956. 

FREDERICIA 75 (Kurt Østergård 34, Finn Kirkebye 
16, Tommy Jensen 7 for 26, Henning Jensen 3 for 
39). 

NYKØBING M. 106 for 2 (Henning Jensen 41 *, Poul 
Pedersen 26, Kaj Kristensen 22, Per vValkusch 1 for 
24). 

Ole Larsen. 
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Øst bedst blandt de yngste 

Det var et noget skuffende indtryk af standarden i 
drengeafdelingerne landet over, som drengekampen 
Øst-Vest efterlod. Øst vandt overraskende kampen, 
der blev spillet i Ringsted, med 28 points efter første 
halvleg -· overraskende fordi Vest normalt trækker 
sig sejrrigt ud af disse opgør, der af uransagelige 
grunde ikke er blevet spillet de sidste par år. 

Sejren var yderst fortjent, fordi Øst præsenterede 
gærdespil, der i teknisk henseende gennemgående var 
bedre end Vests, hvorimod der vel nok fandtes flere 
naturtalenter hos spillerne fra Jylland. De må imid
lertid under kyndig pleje - det gælder begge hold 
-, og her må engelske gæstetrænere være løsenet. 

Vest blev sendt først til gærdet - og det skulle 
blive tju-bang spillerne, der kom til at føre det store 
ord. Anføreren Jess Christensen åbnede selv og fik 
ret hurtigt lavet 24 points, herimellem en sekser og 
to firere, men hans chancebetonede spil måtte skaffe 
ham en begrænset levetid ved gærdet. De følgende 
gærdespillere viste i og for sig en rigtig pæn bat
føring, men de blev fjernet, inden de rigtigt blev 
spillet ind, af de ingenlunde ufarlige østkastere. 

Hitter blev topscorer 

Det var så som så med Østs markspil. Skander
borgs Ole Olsen, der blev sit holds topscorer med 4 7 
points, blev droppet alvorligt tre gange, inden han 
som sidste mand blev kastet ud .. Samme Olsen, der 
vartede op med 2 seksere og 5 firere (altsammen til 
leg), var i øvrigt et usædvanligt talent med et glim
rende øje, men uden sans for at sortere boldene. 

Østs' anfører Svanholms Lars Hansen var lidt træg 
i kasteudskiftningen, men på den anden side var samt
lige vest-spillere ude på halvanden time efter at 
have scoret 108 points. 

Af kasterne virkede Ringsteds Jan Hansen, der må 
kunne blive en frygtindgydende fast-bowler, mest kon
stant, mens slow-bowleren Ingolf Hansen voldte mod
standerne mest besvær, hvilket gav sig udslag i fire 
gærder og mange droppede gribechancer. 

One-man show 

Øst-holdets halvleg blev noget af et one-man show 
af Svanholms Lars Hansen, der efter chancefrit spil 
noterede sig for 79 ud af de ialt 136 points - hans 
livs højeste score. Lars Hansens spil var stilrent, na
turligvis med enkelte mangler, og han havde blikket 
for at spille bolden ud i markens huller, der behage
ligt nok for ham var talrige, takket være Vest-anfø
rerens trang til at gruppere marken nede omkring 
keeperen. På sin vej blev han godt hjulpet af Køges 
Leif Hansen og af Kertemindes lilleput, den 11-årige 
Peter Palle Klokker, der, skønt han var et hoved 
mindre end sine modstandere, holdt stand i fyrre mi
nutter. Får han udvidet sit slagrepertoire, er det helt 
uhyggeligt at tænke på, hvor god han kan blive. 

Havde Øst ikke været så usædvanlig ringe til at 
løbe mellem gærderne - hele tre mand blev løbet ud, 
og flere var i overhængende fare - var halvlegen 
blevet væsentligt større, for Vests medium-kastning 
så ikke ud til at genere særligt. 

Farligst var nok Horsens Jørgen Olesen, der hur
tigt fik ram på et af Østs bedste kort Jan Hansen, 
men hvad hjælper det, at man kan få bolden til at 
lave de smukkeste krumspring, hvis man ikke kan 
holde længden. Changs Jess Christensen spildte sit 
umiskendelige talent for slow-bowling til fordel for 
en konstant, men ikke farlig medium kastning. 

Nis. 

Vests juniores kunne ikke hamle op med 

Forty club 

Det er en god ide at lade vore gamle cricketkanoner 
møde vore fremtidige cricketkanoner een gang om året. 
Når man valgte at spille i Viborg, var det for at puste 
liv i byens svage cricketflamme. 

XL-club havde til kampen udtaget et meget stærkt 
hold for at kunne hævne sidste års nederlag i Her
ning. Til gengæld havde D.C.F.s ungdomsudvalg sat 
aldersgrænsen for juniorholdet ned fra 20 til 18 år. 

Banen var fugtig, »langhåret« og langsom. Pitchen 
- en jord-pitch - har ikke været i brug i nogen tid 
og er derfor ujævn, hvilket gjorde den interessant, men
meget vanskelig for gærdespillerne.

Axel Morild vandt lodtrækningen og gik til gærdet. 
Efter 135 min. var alle (11) ude for kun 96 løb. Højest 
nåede Svend Eliasen med 26. For vests juniores bow
lede Flemming Jensen (medium fast) og Ole Schau
mann (leg-spin) bedst med henholdsvis 6 for 25 og 3 
for 12 - begge med glimrende længde og retning. Ju
niorholdets markspil var elegant, og specielt gjorde 
John Madsen sig fordelagtigt bemærket. Hans måde 
at samle bolden op på og hans indstik til gærdet er 
forbilledligt. Finn Kirkeby havde to akrobatiske greb 
i slippen, mens Ole Schaumann fra 25 m.s afstand 
stak bolden direkte i gærdet og løb Svend Eliasen ud. 
Et ligeså nøjagtigt indstik fra Flemming Jensen var 
for hurtigt for Svend Morild - og også han var løbet 
ud. 

96 løb skulle være en let opgave for juniorholdet, 
men pitchen drillere mere nu end i XL's innings. For 
kun 72 runs var alle ude. John Madsen var bedst med 
29• (2 seksere, 2 firere), mens Henning Jensen nåede 
19. De unge spilJede for forsigtigt ved gærdet. Kun få 
af dem prøvede at spille hårdt fremad, og når det
skete, var det ofte med skævt bat. Herved blev de et 
let bytte for Svend Morilds nøjagtige bowling. 

XL-club gik nu til gærdet og scorede i løbet af 55 
min. 86 runs for 6 gærder, hvorefter Axel Morild luk
kede i håb om at få juniorholdet ud på den resterende 
time. Chancen for, at juniorholdet skulle kunne score 
de 110 runs, var minimal. Til trods herfor gik man 
ind for opgaven, og ved spilletidens udløb var der sco
der 103 for 9 gærder. I denne innings var Kurt Øster
gård og på ny Henning Jensen bedst med respektive 36 
og 31 runs. Kampen endte således uafgjort. 

Juniorernes løb mellem gærderne var elendige. Det 
så ud, som om man intet vidste om den ting. Slåeren 
sagde normalt ikke noget efter at have spillet bolden. 
Det skal han gøre - hver gang. Han skal sige »ja«, 
hvis der er løb, »nej«, hvis han ikke mener, der er løb, 
eller »vente«, hvis han er i tvivl. Såfremt der er løb, 
skal. slåeren, når han passerer sin makker midt på 
pitchen, sige: »Kun een« eller »iVlåske to« eller »To« 
osv. 

Gærdespilleren ved kastegærdet (altså ikke slåeren) 
bestemmer kun løb og siger som følge deraf kun _noget, 
når bolden går bag slåerens gærde (dette er naturligt, 
da slåeren ikke kan se bag gærdet, hvilket ikke-slåeren 
let kan). Ikke-slåeren skal i dette tilfælde altså sige: 
»Ja« eller »Nej« eller »Vente«. Husk det nu, drenge:
Sig noget hver gang holdet er spillet.

Juniorholdet bør have ros for respekten for cricket
traditionerne. I Viborg gik dommerne først ud på ba
nen, fulgt af spillernes bifald. Da dommerne var på 
plads, gik juniorholdet i marken med captain Anders 
Kold i spidsen. Straks herefter gik de to åbningsgær
der til gærdet. Sådan er traditionerne i engelsk cricket, 
og disse bør vi holde i hævd - også i klubcricket. 

J.M.
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Nyt fra England 
Countyturneringen blev for andet år i træk 

vundet af vVorcestershire, der kom med en 
forrygende spurt efter at have startet i bun
den efter de første 5 kampe og ligget i midten 
indtil de sidste 8. 

vVorcester manglede 3 kampe, da North
hamptonshire sluttede af, og var mere end 20 
points bagefter - men takket være vejrgu
dernes nåde og en lidt søgt declaration fra 
Hampshire, nåede de altså op. 

Glamorgan, der også havde en chance for 
at passere Northhampton, var mindre heldige 
med vejret, havde vel også mindre velvillige 
modstandere i de afgørende kampe og blev 
kun nummer 3. 

Virkelige kendere af cricket siges at over
veje at udnævne vVorcester til Englands Aa.B. 
men tøver lidt endnu, fordi \V orcester ikke 
helt har vænnet sig af med at droppe en kamp 
ind imellem). 

vVorcester var endda svækket noget i for
hold til 1964, idet deres bedste kaster - Stan
den - var optaget af fodbold i det meste af 
forsæsonen. 

Slutstillingen i countyturneringen blev 
(med sidste års placering i parantes) : 

vVorcester ( 1) ............................. . 

Northants (3) ............................ .. 
Glamorgan (11) ......................... .. 

Yorkshire (5) ............................ .. 
Kent (7) .................................. .. 
i\liddlesex (6) ............................ .. 

Somerset (8) ............................. . 

Surrey ( 4) ................................ .. 
Derbyshire (12) .......................... . 

Gloucester (17) .......................... . 
"'arwickshire (2) ...................... . 

Hampshire (12) .......................... . 

Lancashirc (14) .......................... . 
Leicester (16) ............................. . 
Essex (10) ............................... .. 
Sussex (9) . .... ......................... . 
Notts (15) . ................ ............... . 

Fra årsstatistikken 

I{. V. 
28 13 

28 13 

28 12 

28 9 

28 8 

28 8 

28 8 

28 7 
28 7 
28 7 
28 5 

28 5 

28 5 

28 5 

28 4 

28 4 

28 3 

Pts. 
144 

140 
132 

114 
96 
94 

92 

92 
86 

82 
70 

66 

60 
58 
54 

52 

48 

For statistikfan's - bortset fra average
omaner - kan følgende oplyses om sæsonens 
rent talmæssige fænomener; udover at disse 
var noget kompromitterede af det dårlige 
vejr: 

Ingen gærdespiller passerede de 3000 runs, 
medens kun 3 kom over de 2000. (For histo
risk interesserede skal bemærkes, at H. Sut
cliffe i 1931 scorede 3006 runs, selvom York
shire mistede 21 ( ! ! ! ) spilledage på grund af 
regn i det år). Medregnet de forannævnte 3 
kom ialt 66 spillere over de 1000. 

Til sammenligning kom i 1964 5 over 2000 
og 90 over 1000 i 1964, 2 over 2000 og 83 over 
1000 i 1963 og 20 over 2000 og 124 over 1000 i 
1962. 

Der blev sat en enkelt rekord, idet D. Green 
fra Lanchashire blev historiens første bats-

man, der scorede over 2000 i en sæson uden 
eet eneste century. lalt blev der scoret 149 
centuries i 1965, hvoraf 103 i countykampe. 

Det er også en slags rekord, nemlig bundre
kord under den moderne countyturnering. Sid
ste år var der 215 ( 146 county), 1963 180 
(131) og 297 (217) i 1962. Rekorden er 414
centuries i 1928.

Bowlerne gjorde heller ikke det store væ
sen af sig, selvom flere averager var ganske 
lave - det måtte de jo blive, når gærderne i 
countyturneringen faldt for 21 i gennemsnit. 
Flest gærder tog D. Schackleton fra Hampshire 
med 144. Det var 17. gang han tog over 100 
stakitter, så nu er han på lige fod med sagn
kæmpen Tich Freeman, og kun W. Rhodes 
har overgået disse 2 med sine 23 sæsoner med 
»century«.

Der var kun 3 slowbowlere mellem de 25
bedste, der i højeste grad blev domineret af 
seamerne ( seamerne har man i år af en cric
ketelsker set defineret som defensive kastere, 
der ikke tager, men får gærderne ! ) . 

Kun een opnåede The Double (100 gærder 
- 1000 points) - det var Barry Knight fra
Essex.

Testcricket i England 
Medens England ganske overlegent slog New 

Zealand, hvad adskillige counties iøvrigt kun
ne, fik piben en ganske anden lyd, da sydafri
kanerne kom med Pollock-brødrene i spidsen 
og fænomenet Bland i marken. 

Den første test på Lord's endte uafgjort, 
den anden på Trent Bridge vandt Sydafrika 
med 94 points. 

Den sidste test på The Oval havde chancen 
for at munde ud i en fantastisk rekord, idet 
England faktisk var godt på vej til at score 
de 399 points, der var nødvendige i fjerde in
nings - men regn stoppede dem, da de havde 
308 for 4 gærder, således at Sydafrika kunne 
vinde rubberen med 1-0 og 2 uafgjorte. 

Inman's rekord 

Det har enkelte steder i ikke-fagpressen væ
ret nævnt, at ceyloneseren Clive Inman, der 
spiller for Leicester, satte verdensrekord for 
1. klasses cricket ved at score 51 runs på 8
minutter. Den tidligere rekord var 50 i 11 mi
nutter og stammede fra 1938. Ikke for at pille
ved glorien for en anden storspiller skal dog
bemærkes, at det var »forærede« points for at
provokere en lukning - en hel del af det, der
scoredes på, var langsomme fuldflugtere på
legsiden. Een af overne bød på serien 4, 6, 6,
6, 6, og 4 Det var dog en kold fidus for Notts,
idet Leicester først lukkede så sent, at de
arme modstandere fik den elegante chance at
skulle score 258 points på 2½ time - så det
blev selvfølgelig uafgjort. F. fl.
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RESULTATER 
1. division: 

11. juli 1965 SILKEBORG-HORSENS. Horsens vandt med 86 points efter første halvleg. (Turneringspoints 1-3). SILKEBORG 119 (Niels J. Rasmussen 36, Erik Olesen 6 for57). HORSENS 205 for 3 (J. Høj 76, Henning Eliasen61•, Hans Nielsen 47).
HJØRRING-SKANDERBORG. Skanderborg vandt med 26 points efter første halvleg. (Turneringspoints 1-3). HJØRRING 102 (Per Morild 45, J. Steen Larsen 7 for38) og 18 for 2. SKANDERBORG 128 (J. Steen Larsen 53, T. Vandsted 4 for 44, Hartmann Petersen 4for 51). 
18. juli. B. 1909-AA.B. Aa.B. vandt efter første halvleg med 94 
points (tu rneringspoints 1-3). B. 1909 62 (Mogens 
Christensen 25, Carsten i\Iorild 5 for 33, Henrik Mor
tensen 4 for 25) og 101 for 5 (Mogens Christensen 34, 
Carsten i\Iorild 3 for 39). AA.B. 156 (Henrik i\Iortensen 
83, Carsten i\lorild 32, Ralf Andersen 5 for 60).
SKANDERBORG-SORANER. Soraner vandt med 81points efter første halvleg (turneringspoints 1-3). SORANERNE 141 (Allan Bloom 50, F. Pearson 27, J{.S. Møller 4 for 49). SKANDERBORG 60 (N. 0. Jensen 5 for 13, Jens Jensen 3 for 16) og 84 for O (J. S. Larsen47', Keld Kristensen 32•). 
SILKEBORG-A.B. A.B. vandt med 79 points efter første halvleg (turneringspoints 1-3). SILl{EBORG 106 (Thomas Provis 6 for 22), og 88 for 5. A.B. 185 (Steffen Hoffmann 36, Steffen Hansen 27, Carl Mikkelsen 9 for 75). 
HORSENS-CHANG. Horsens vandt efter første halvlegmed 37 points (turneringspoints 3 -1). HORSENS 248 for 8 (Henning Eliasen 55, Erik Olesen 54, Jens Brønd 35, Oluf Møller 29, Klaus Buus 4 for 62). CHANG 211 (Klaus Buus 58, Tom Iver Poulsen 47, Ole Stork 37', Steffen Larsen 30). 
1. august. CHA�G-SVANHOLi\l. Uafgjort. 1.ste halvleg ikke færdigspillet. (turneringspoints 1-1). SVANHOLM 195(Finn Nistrup 58, Fl. Søegaard 46, Finn i\ladsen 41, 
��2uf�1�r1tJghfa��· zt•u�!� f�r it

�r�!� tf1?s1
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is •:�<"i:��Buus 34, Jørgen Jønsson 6 for 70, Ole Issakson 3 for 44). 
SORANER-SILKEBORG. Soranet· vandt med 3 st. gærde efter 1.ste halvleg (turneringspoints 3 -1). SILKEBOl-tG 198 (Azhar Ali 65, Gunnar Rasmussen 43, Carl�!ikkeisen 32, Jør1<en Hansen 4 for 13, Hans Rasmusen 4 for 79). SORANERNE 199 for 7 (Jørgen Arnsbjerg 56 \ Jørgen Hansen 36, Allan Bloom 26, A. Ali 5 for74).
A.B.-HJØRRING. Hjørring vandt med 91 point efter1.sle halvleg (turneringspoints 1-3). HJØRRING 186(Aksel Morild 59, Per Morild 45, Hartmann Petersen36, Thomas Provis 4 for 59, Erling Froulund 3 for 32). A.B. 95 ( Finn vVillumsen 42, Hartmann Petersen 4 for22, Fl. Jensen 4 for 36) og 91 (Thomas Provis 32,Hartmann Petersen 4 for 23, Fl. Jensen 3 for 33).
HORSENS-B. 1909. B. 1909 vandt med 2 gærder efterførste halvleg (turneringspoints 1-3). Horsens 161(Henning Eliasen 33, Ole Schaumann 30\ Jørn Høj 29, 
Erik Olesen 5 for 32, Ralf Andersen 3 for 54). B. 1909162 for 8 (Mogens Christensen 36, Kjeld Larsen 31, Egon Jensen 28, Jørn Høj 4 for 45, Erik Olesen 3 for62). 
SI<ANDERBORG-AA.B. Aa.B. vandt med en halvleg og 4 points (turneringspoints 0-4). Sl{ANDERBORG 42(Henrik Mortensen 8 for 18) og 81 (Carsten Morild 6 for 44, Henrik i\Iortensen 4 for 29). Aa.B. 127 (CarstenMorild 38, K. S. Møller 4 for 17, J. S. Larsen 3 for 29).
8. august SVANHOLM-HJØRRING. Svanholm vandt med 7 points efter første halvleg. (Turneringspoints 3-1).HJØRRING 123 (Hartmann Petersen 26, Jørgen Jønsson 6 for 62, Erling Christiansen 3 for 11). SVAN-. HOLM 130 (Finn Nistrnp 94, Hartmann Petersen 6 for 63).

15. august SORANER-SV AN HOLM. Svanholm vandt med 59points efter første halvleg. (Turneringspoints 1-3). SVANHOLM 125 (Leif Hansen 33, Jørgen Hansen 3 for 17) og 55 for 2 (Finn Nistrup 28). SORANER 66(Jørgen Jønsson 6 for 20, Ole Isakson 4 for 35). 
AA.B.-HORSENS. Aa.B. vandt med 100 points efter første halvleg. (Turneringspoints 3-1). AA.B. 295for 6 lukket (Henrik i\lortensen 130•, Carsten Morild 77). HORSENS 195 (Jørn Høj 92, Henrik Mortensen 7 for 79, Carsten i\lorild 3 for 72). 
HJØRRING-B. 1909. B. 1909 vandt med 3 points efter første halvleg. (Turneringspoints 1-3). HJØRRING 67 (Erik Olesen 6 for 27, Ralf Andersen 4 for 31) og 96 for 3 lukket (Børge Jensen 40, Per Morild 30). B. 1909 70 (Torben Vandsted 4 for 11, Hartm.Petersen 3 for 24) og 43 for 9 (Harlm. Petersen 5for 15, Axel Morild 4 for 13). 
A.B.-Sl{ANDERBORG. Skanderborg vandt med 67points efter første halvleg. (Turneringspoints 1-3). A.B. 61 (l{jeld Kristensen 6 for 19, Jørgen Steen Larsen 4 for 36) og 82 (Jørgen Sten Larsen 6 for 38,Kjeld Kristensen 3 for 28). 
SILl<EBORG-CHAJ\G. Chang vandt med 4 gærder efter første halvleg. (Turnering points 1-3). SILKEBORG 210 (Gunnar Rasmussen 68, Kjeld Rasmussen50, Niels Jørgen Rasmussen 27, Poul Rasmussen 26, Klaus Buus 6 for 69). CI-IANG 220 for 6 (Klaus Buus 52, Steffen Larsen 44, Steffen Sanden 34, Johan Luther 33). 
22. augu st SV ANHOLM-A.B. A.B. vandt med 1 halvleg og 43 points. (Turneringspoinls 0-4). SVANHOLM 79 (Leif Hansen 25, Jørgen Jønsson 25, Carl Weng 6 for 41) og 41 (Thomas Provis 6 for 21, Carl Weng 4 for 20). A.B. 163 (Finn Willumsen 37, Dennis Raahave 26, Fl. Søegaard 4 for 28, Henrik Lam 3 for 25). 
SKANDERBORG-SILKEBORG. Skanderborg vandtmed 97 points efter første halvleg. (Turneringspoints3-1). Sl{ANDERBORG 164 (Jørgen Steen Larsen 52, Bent S. i\løller 33, A. Ali 5 for 69, Gunnar Rasmussen 3 for 27). SILKEBORG 67 (A. Ali 43, Knud S. i\løller 3 for 45). 
HORSENS-HJØRRING. Horsens vandt med 11 points efter første halvleg. (Turneringspoints 3-1). HORSENS 140 (Sv. Eliasen 46, Hartmann Petersen 7 for46). HJØRRING 129 (Per Morild 79, Jørn Høj 5 for36, Henning Eliasen 4 for 83).
B. 1909-SORANERE. B. 1909 vandt med 30 points efter første halvleg. (Turneringspoints 3-1). B. 190999 (Egon Jensen 27, Ralf Andersen 27, Hans Rasmusen 4 for 24, Jørgen Kofoed 3 for 11, Jørgen Hansen 3for 36). SORANERNE 69 (P. Pearson 26, Kjeld Lyø3 for 6, i\logens Christensen 3 for 10). 
CHA�G-AA.B. Aa.B. vandt med en halvleg og 28 points. (Turneringspoints 0-4). CHANG 78 (Carsteni\lorild 5 for 30, Henrik Mortensen 4 for 42) og 53 (Carsten Morild 6 for 17, Henrik Mortensen 3 for 32). AA.B. 159 (P. Wøhlk 44, Henrik Mortensen 26, Ole i{. Kristensen 3 for 46, I<. Buus 3 for 73).

2. division: 
18. juli SLAGELSE-B. 1913. Slagelse vandt med 1 halvleg og 101 points (turneringspoints 4-0). B. 1913 56 (ErikSørensen 5 for 17, Preben Christensen 3 for 26) og 84(Preben i\louritzen 26, Erik Sørensen 4 for 35). SLAGELSE 241 for 8 ( Preben Christensen 96, Per Petersen56, Erik Sørensen 36, Erik Jensen 4 for 87). 
HOLSTEBRO-FH.Ei\I. Frem vandt med 1 halvleg og 50 points (turneringspoints 0-4). FREM 161 (John Nielsen 67, Knud Havkjær 5 for 42, John Jespersen 4 for 54). HOLSTEBRO 47 (H. Espensen 6 for 20, Poul Erik Hansen 4 for 14), og 64 (Knud Havkjær 27, HenningNielsen 6 for 27). 
!{ØGE-FREDERICIA. Fredericia vandt med 103 pointsefter første halvleg (turneringspoints 1-3) KØGE 57 (Søren Jensen 8 for 31) og 106 for 8 (Ole Larsen 26). FREDERICIA 160 (P. Østergaard 64', Jørgen B. Nielsen 6 for 80). 
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AARHUS-NYKØBING MORS. Nykøbing M. vandt med 
1 halvleg og 81 points (turneringspoints 0-4). AAR
HUS 70 (John Hansen 27, K. 0. Jensen 6 for 25, Otto 
Gade 3 for 24) og 85 (Jørgen Morild 42, Erik Hansen 4 
for 36, Otto Gade 3 for 11, K. 0. Jensen 3 for 33). 
NYJ{ØBING M. 236 for 5 (K. 0. Jensen 50', Kjeld Lyng
søc 47, Erik Nielsen 43', Erik Hansen 34). 

25. juli.
K.B.-KERTEMINDE. K.B. vandt med 1 halvleg og 117
points (turneringspoints 4-0). KERTEMINDE 18 (Er
ling Krogh Andersen 3 for 1, D. Healey 3 for 5) og 12 
(W. Dorsett 7 for 2). K.B. 147 for 4 (P. Hansen 41, A. 
Garner 32', Krogh Andersen 32, H. J. Halling 27). 

1. august. 
KØGE-NYKØBING MORS. Nykøbing M. vandt med 1
halvleg og 34 points (turneringspoints 0-4. KØGE 40
(Otto Gade 7 for 19, l{. 0. Jensen 3 for 10) og 123
(Ebbe Hansen 53, Otto Gade 7 for 26). Nykøbing M.
197 for 8 (K. 0. Jensen 54, Leo Ulsøc 34, Erik Nielsen
32, Jørgen B. Nielsen 5 for 85, Ebbe Hansen 3 for 60).

KERTEMINDE-FREM. Frem vandt med 99 points ef
ter første halvleg (turneringspoints 1-3). KERTE
l\HNDE 74 (S. E. Nielsen 39', E. Svensson 3 for 16, P. 
E. Hansen 3 for 26) og 101 for 3 (Jørn Due 30*, Otto
Nielsen 29*). FREM 173 (E. Svens son 38, Jørn Due 7 
for 62). 

FREDERICIA-SLAGELSE. Slagelse vandt efter første 
halvleg med 38 points (turneringspoints 1-3). SLA
GELSE 139 (Preben Christensen 53, John Andersen 32, 
P. Østcgaard 4 for 14, Per ,v alkusch 3 for 44 ) . FRE
DERICIA 101 (Gordon Hyde 32, Erik Sørensen 5 for 14,
Preben Christensen 3 for 37). 

B. 1913- K.B. B. 1913 vandt med 49 points efter første
halvleg (turneringspoints 3-1). B. 1913 118 (P. Of
fersen 34, Bjarne Lund Petersen 5 for 31, W. Dorsett 
3 for 62) og 66 for 4. (Preben Mouritzen 31, Bjarne
Lund Petersen 4 for 29). KB. 69 (Preben Hansen 31 
Erik Jensen 8 for 38). 

' 

AARHUS-HOLSTEBRO. Aarhus vandt med 135 points 
efter første halvleg. (Turneringspoints 3-1). HOL
STEBRO 113 (John Jespersen 39, Knud Havkjær 31, 
John Hansen 4 for 33, Erik Madsen 3 for 43) og 95 
for 3 (Erik Dupont 35*, Knud Havkjær 32*, Knud Erik 
Jensen 3 for 40). AARHUS 248 (for 2 lukket) (H. 0. 
Luther 98, Erik Madsen 97, Fl. Gregersen 40*). 

8. august 
I<.B.-FREM. K.B. vandt med 3 gærder efter første 
halvleg. (Turneringspoints 3-1). FREM 172 (H. Es
bensen 81, Henning Nielsen 46, David Healey 5 for 29,
J. Holmes 4 for 44). K.B. 177 for 7 (,V. Dorset 60,
Preben Hansen 49, Georg Siemsen 43, Erik Svensson
4 for 65).

SLAGELSE-KØGE. Slagelse vandt med 65 points ef
ter første halvleg. (Turneringspoints 3-1). SLAGEL
SE 147 (Jørgen B. Nielsen 6 for 75, Ebbe Hansen 4 
for 43) og 30 for 0. KØGE 82 (Erik Sørensen 3 for 9, 
Bent Helt 3 for 25). 

15. august 
SLAGELSE-K.B. KB. vandt med 101 points efter før
ste halvleg. (Turneringspoints 1-3). SLAGELSE 119
(Fritz Ulrich 32, J. Holmes 4 for 27, Bjarne Lund
Petersen 3 for 19, W. Dorset 3 for 39) og 107 for 5
(Erik Sørensen 37, Fritz Ulrich 25, David Healey 3 
for 47). 

B. 1913-FREDERICIA. Fredericia vandt med 3 gær
der efter første halvleg. (Turneringspoints 1-3). 
B. 1913 215 (Erik Jensen 39, Børge Wozny 39, John
\Valker 37, Børge Hansen 27, Kaj Larsen 3 for 25,
Finn Kirkeby 3 for 28). FREDERICIA 228 for 7 (Gor
don Hyde 77, Bent Fisker Christensen 41 *, Jan Fernie
30, Kurt Østergaard 25, John \Valker 4 for 36).

FREM-AARHUS. Aarhus vandt med 81 points efter 
første halvleg. (Turneringspoints 1-3). AARHUS 164 
(Jørgen i\lorild 48, John Hansen 33, Aage Hermansen 
28, H. Esbensen 3 for 24, Erik Svensson 3 for 39, G. 
Hosten 3 for 44). FREM 83 (Erik Madsen 5 for 33) 
og 81 for 3 (C. Fabian 34). 

NYK.l\1.-KERTE�IINDE. Nyk.M. vandt med en halv
leg og 77 points. (Turncringspoints 4-0). KERTE
MINDE 127 (J. Due 46, Aksel Pedersen 26, 0. Gade 4 

for 34, Kaj 0 . .Jensen 4 for 35) og 38 (0. Gade 8 for 
22). NYK.M. 242 for 5 lukket (Erik Hansen 114*, L. 
Ulsøe 39, Niels Pedersen 33, 0. Gade 28). 

HOLSTEBRO-KØGE. Holstebro vandt med 55 points 
efter første halvleg. (Turneringspoints 3-1). Protest 
afgivet af Røge imod anvendelsen af Holstebro-spil
leren Ole Johansen. HOLSTEBRO 104 (E. Dupont 45, 
K. Havkjær 29, Hans Chr. Jensen 6 for 30). KØGE 49
(K. Havkjær 6 for 16, E. Dupont 4 for 32).

22. august 
KØGE-FREM. Frem vandt med 31 points efter før
ste halvleg. (Turneringspoints 1-3). FREM 192 (C.
Fabian 62, John Nielsen 42, Hans Chr. Jensen 5 for
57, Jørgen B. Nielsen 4 for 51). KØGE 161 (Ebbe
Hansen 68, Keld Nielsen 42, G. Hosten 4 for 12, Hen
ning Nielsen 4 for 29).

K.B.-NYRØBING M. Nykøbing M. vandt med en 
halvleg og 124 points. (Turneringspoints 0-4). K.B. 
31 (Otto Gade 5 for 11, Erik Nielsen 3 for 15) og 69
(Henning Lystrup 27*, Otto Gade 5 for 13, K. 0. Jen
sen 3 for 27). NYKØBING M. 224 for 6 (Erik Hansen
101 *, Ole Hedegaard 27).

FREDERICIA-HOLSTEBRO. Fredericia vandt med 
67 points efter første halvleg. (Turneringspoints 3-1). 
FREDERICIA 209 (Kurt Østergaard 54, Gorden Hyde 
31). HOLSTEBRO 142 (John Jespersen 46, Gordon 
Hyde 3 for 35, Søren Jensen 3 for 59). 

AARHUS--SLAGELSE. Aarhus vandt med 94 points 
efter første halvleg. (Turneringspoints 3-1). SLA
GELSE 130 (Poul E. Petersen 47, John Andersen 31, 
John Hansen 3 for 26) og 46 for 4. AARHUS 224 for 
7 lukket. (Hans 0. Luther 98, Kurt Jensen 33, Jørgen 
Morild 32*, Preben Christensen 4 for 87). 

KERTEMINDE-B. 1913. Kerteminde vandt med 160 
points efter første halvleg. (Turneringspoints 3-1). 
KERTEMINDE 252 for 6 lukket (Aksel Pedersen 79, 
Jørgen Nielsen 70, ,J. Due 51 *). B. 1913 92 (J. \Valker 
47, P. Winther 3 for 2, J. Due 3 for 36). 

3. division Øst:
18. juli.
RINGSTED-GLOSTRUP. Glostrup vandt efter færdig
spillet kamp med 7 st. gærder (turneringspoints 1-3).
RINGSTED 106 (Frede Nielsen 38, Knud Jørgensen 6 
for 42, Jørgen Nordkamp 3 for 33) og 61 (Carl Peder
sen 4 for 10). GLOSTRUP 80 (Thor Jensen 37, Preben
Hansen 5 for 12, Henning Hansen 4 for 31) og 89 for 
3 (Thor Jensen 28). 

BALLERUP-NÆSTVED. Næstved vandt med 3 gærder 
efter færdigspillet kamp (turneringspoints 1-3). BAL
LERUP 97 (Scack Granell 36, Kjeld Grandahl 5 for 33, 
Peter Jensen 3 for 48) og 63 (Aage Høj Jørgensen 29, 
Kjeld Grandahl 7 for 28, Peter Jensen 3 for 33). 
NÆSTVED 130 (Svend Jensen 37, Leif Henriksen 30, 
Scack Granell 4 for 25, Aage Høj Jørgensen 4 for 70) 
og 34 for 7 (Kaj Pedersen 5 for 18). 

ROSKILDE-NYKØBING F. Nykøbing F. vandt med 1 
halvleg og 22 points ( turneringspoints 0-4). NYKØ
BING F. 182 (P. E. Nielsen 41, Høyer Hansen 25, Hen
ning Jensen 8 for 66). ROSKILDE 61 (P. E. Nielsen 5 
for 22, Torben Pedersen 5 for 27) og 99 (Henning Jen
sen 37, Bent A. Olsen 4 for 23). 

27. juli. 
NYKØBING F.-SORØ. Sorø vandt med 6 gærder efter 
færdigspillet kamp (turneringspoints 1-3). NYKØ
BING F 45 (Ib Hi.ickelkamp 5 for 14, Ove Christiansen
5 for 22) og 71 (Ib Hi.ickelkamp 7 for 17, Ove Christi
ansen 3 for 44). SORØ 77 (Ib Hiickelkamp· 35, Bent A.
Olsen 7 for 36), og 49 for 4 (Poul E. Nielsen 3 for 30).

NÆSTVED-RINGSTED. Ringsted vandt med 9 points 
efter første halvleg (turneringspoints 1-3). RING
STED 88 (Gert Jensen 34, Peter Jensen 7 for 22). 
NÆSTVED 79 (Henning Hansen 6 for 33, John Hansen 
4 for 19). 

1. august 
ROSKILDE-BALLERUP. Ballerup vandt med 80
points efter første halvleg. (Turneringspoints 1-3).
BALLERUP 137 (Aage Høj Jørgensen 57, Ib Kjær 31,
Kurt Johnsen 5 for 17, Peter Nielsen 3 for 25). ROS
KILDE 57 (Aage Jørgensen 8 for 13) og 84 for 5 (Hel
mar Hansen 30, Aage Jørgensen 4 for 42).
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8. august
GLOSTRUP-NÆSTVED. Næstved vandt med 9 gær
der efter færdigspillet kamp. (Turneringspoints 1-3).
NÆSTVED 130 (Kjeld Grandahl 55, Knud Jørgensen
4 for 30, Jørgen Nordkamp 3 for 32) og 5 for 1. GLO
STRUP 40 (Peter .Jensen 6 for 13, Kjeld Grandahl 4
for 27) og 94 (Kjeld Grandahl 5 for 41, Peter Jen
sen 4 for 52). 

15. august
BALLERUP-GLOSTRUP. Ballerup vandt med en 
halvleg og 72 points. (Turneringspoints 4-0). BAL
LERUP 262 for 5 lukket (Sv. E. Nielsen 67, Schack 
Granell 64, Lennart Nielsen 37, Frank Jensen 32',
Aage Jørgensen 30). GLOSTRUP 106 (Knud Jørgensen 
41, Schack Granell 5 for 29, Aage ,Jørgensen 4 for 24)
og 84 (Jørgen Schmidt 30, Aage Jørgensen 8 for 49).

NYK. F.-RINGSTED. Nyk. F. vandt med en halvleg 
og 78 points. (Turneringspoints 4-0). RINGSTED 55 
(Torben Petersen 7 for 26, Bent A. Olsen 3 for 28) 
og 90 (Jan Hansen 37, Frede Nielsen 33, Jørgen Han
sen 6 for 22). NYK. F. 223 (Torben Petersen 102, P. J. 
Pedersen 44, Jørgen Hansen 27, Preben Hansen 4 for 
'13, Jan Hansen 4 for 77). 

22. august 
SORØ-ROSKILDE. Sorø vandt med 73 points efter 1.
halvleg. (Turneringspoints 3-1). SORØ 105 (0. Hiic
kelkamp 64, B. Lucas 5 for 20, Henning Jensen 3 for 
36) og 66 for 6 (Henning Jensen 3 for 38). ROSKILDE 
32 (J. Sarøe 5 for 10, Ove Christiansen 5 for 17).

3. division vest:
30. maj 
AA.B. II-HORSENS Il. Tabt af Horsens Il. (Turne
ringspoints O til Horsens II, medens kampen betragtes
som ikke spillet for Aa.B. Il).

28. juni.
GRENAA-NYKØBING M Il. Grenaa vandt med 4 gær
der efter første halvleg (turneringspoints 3-1). NY
KØBING M. Il 194 (Kurt Thiesen 68, Henry Poulsen 41,
Carl Christensen 38, Viggo Hansen 4 for 38, J. Knak
kergaard 3 for 60). GRENAA 199 for 6 (Viggo Hansen 
56, Johs Knakkergaard 43, Tommy Hansen 37, E.
Andreasen 35). 

11. juli 1965 
SKANDERBORG II-VARDE. Varde vandt med 45
points efter første halvleg. (Turneringspoints 1-3).
SKANDERBORG II 99 (H. Nygaard 42, P. E. Terman
sen 5 for 17). VARDE 144 for 8 lukket (P. Mose 89,
Carl Nielsen 3 for 27).

B. 1909 II-NYK.M. II. B. 1909 II vandt med 25 points 
efter 1. halvleg. (Turneringspoints 3-1). B. 1909 Il
90 (Henry Poulsen 3 for 9, Peter K. Kristensen 3 for 
15). NYK.M. II 65 (Folmer Christiansen 5 for 2'1. Leif
Nielsen 3 for 27).

25. juli.
NYKØBING M. II-SKANDERBORG Il. Nykøbing M.
II vandt med 110 points efter første halvleg (turne
ringspoints 3-1). NYKØBING M. II 163 (Henry Poul
sen 28, Jørgen Jacobsen 3 for 51). SKANDERBORG Il
53 (Henry Poulsen 8 for 29) og 119 for 4 (Poul E.
Rødding '19, Peter Hansen 28).

HORSENS II-VARDE. Horsens II vandt med 19 points 
efter første halvleg (turneringspoints 3-1). HOR
SENS II 164 (Ole Schaumann 76, Erik H. Jørgensen 27, 
Mogens Harring 3 for 29, Henry Meldgaard 3 for '12, 
Erik Nielsen 3 for 62). VARDE 145 (P. E. Thomsen 48, 
Palle Mose 40, Mogens Harring 26, Torkild Petersen 7 
for 27). 

HERNING-AA.B. Il. Aa.B. II vandt med 59 points ef
ter første halvleg (turneringspoints 1-3). AA.B. II 97 
(Flemming Nielsen 47, Peter Gøttsche 6 for 50, Jørgen 
Nielsen 4 for 45). HERNING 38 (Frank Jensen 6 for 
11). 

B. 1909 II-GRENAA. Ikke spillet.

1. august
AA.B. II-VARDE. Tabt af Varde. (0 turneringspoints
til Varde, mens kampen betragtes som ikke spillet for
Aa.B. Il).

8. august
B. 1909 II-AA.B. II. Aa.B. II vandt med 38 points efter
første halvleg. (Turneringspoints 1-3). AA.B. Il 192
(Fl. Nielsen 63, Sv. Aa. Jepsen 54, Leif Nielsen 4 for
45, Ole West 3 for 26) B. 1909 II 154 (Aksel Jacobsen
5'1, Sv. Aa. Jepsen 5 for 38, Frank Jensen 3 for 45).

SKANDERBORG 11--HERNING. Skanderborg II vandt 
med 2 points efter første halvleg. (Turneringspoints 
3-1). SKANDERBORG II 77 (Jørgen Nielsen 6 for 34,
Leif Andersen 3 for 24) og 105 (Leif Hansen 47, Kaj
Nielsen 35, Peter Gøtsche 4 for 22, Jørgen Nielsen 4
for 41). HERNING 75 (Leif Hansen 6 for 29, Kaj Niel
sen 3 for 20) og 77 for 8 (Carl Nielsen 4 for 12, Kaj
Nielsen 3 for 50).

15. august
GRENÅ-HORSENS Il. Tabt af Horsens Il. (0 turne
ringspoints til Horsens 11, mens kampen betragtes som 
ikke spillet for Grenå). 

VARDE-NYK.M. Il. Nyk.M. II vandt med 8 points 
efter færdigspillet kamp. (Turneringspoints 1-3). 
NYK.M. II 99 (Kurt Thiesen 26, M. Harring 5 for 36, 
Steen Christensen 5 for 58) og 29 (Steen Christensen 
4 for 15). VARDE 49 (Poul E. Thomsen 30', Tommy 
Jensen 7 for 15) og 71 (Tommy Jensen 7 for 17). 

22. august
VARDE-GRENÅ. Varde vandt med 39 points efter
færdigspillet kamp. (Turneringspoints 3-1). VARDE
103 (P. Mose 28, Hans J. Thomsen 25, Viggo Hansen
6 for 47) og 97 (Poul E. Thomsen 52', Viggo Hansen
6 for 29). GRENÅ 65 (Steen Christensen 5 for 35) og
96 (P. E. Termansen 4 for 8, Steen Christensen 4

for 42). 
AA.B. II-SKANDERBORG li. Aa.B. II vandt med en 
halvleg og 86 points. (Turneringspoints 4-0). AA.B. II 
192 for 6 lukket (Flemming Nielsen 101 *, John Jensen 
46', Leif Hansen 4 for 76). SKANDERBORG II 75 
(Frank Jensen 5 for 29, Sv. Aa. Jeppesen 3 for 30) 
og 31 (Frank Jensen 5 for 9). 

HERNING-B. 1909 II. B. 1909 II vandt med 49 points 
efter færdigspillet kamp. (Turneringspoints 1-3). 
B. 1909 II 76 (Aksel Jacobsen 32, Bent Jensen 6 for 
26) og 50 (Bent Jensen 5 for 21, Jørgen Nielsen 5 for
24). HERNING 32 (Folmer Christiansen 26, 0. Vest 4
for 10) og 45 (0. West 6 for 1'1, Hans E. Olsen 3
for 8). 

GRENAA-NYK.M. Il. Grenaa vandt med 4 gærder efter 
første halvleg. (Turneringspoints 3-1). NYK.M. II 194 
( K. Thiessen 68, Henry Poulsen 41, Karl Kristensen 
38, Viggo Hansen 4 for 38, Jørgen Knakkergaard 3 for 
60). GRENAA 199 for 6 (Viggo Hansen 56, Johs. Knak
kergaard 43, Tommy Hansen 37, Egil Andreasen 35). 

Mellemrækkerne: 
3. juli. 
FREM II-SORANER Il. Soraner II vandt med 1 gærde
efter første halvleg (turneringspoints 1-3). FREM II 
135 (J. Belling 60, Bent Madsen 3'1, Jørgen Hansen 5
for 50, C. Ølsgaard 3 for 20). SORANER II 138 for 9
(C. Lønholdt 34, F. Halliday 26, E. Stumann 5 for 30, 
Erik Larsen 4 for 69). 

GLOSTRUP II- A.B. Il. Ikke spillet. 
4. Juli 
KERTEMINDE II-KOLDING. Tabt af Kolding (nul
turneringspoints til Kolding, mens kampen betragtes
som ikke spillet for Kerteminde Il).

17. juli.
A. B. II-SORANER Il. A. B. vandt med 1 halvleg og 
10 points (turneringspoints 4-0). A. B. Il 123 (Lars 
Persson 36, P. A. Svendsen 27, Charles Lønholdt 4 for 
15, K. E. Jørgensen 4 for 44). SORANER II 48 (Lars 
Persson 6 for 13) og 65 (E. Stenersen 25, P. A. Svend
sen 5 for 1 7). 

FREM II-SV ANHOLM II. Svanholm vandt med 1 
halvleg og 40 points (turneringspoints 0-4). SVAN
HOLM II 166 (Bent Nielsen 51, Kaj Lang 30, E. Stu
mann 6 for 66). FREM II 41 (Leif Hansen 3 for 26) og 
85 (Leif Hansen 3 for 42). 

18. juli.
KOLDING-AABENRAA. Kolding vandt med 1 halv
leg og 125 points (turneringspoints 4-0). KOLDING
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229 for 5 lukket. (Flemming Christensen 122*, Aa. W. 
Thomsen 51). AABENRAA 32 (Herluf Nielsen 4 for 17) 
og 72 (Aa W. Thomsen 4 for 15). 

KERTEMINDE II-FREDERICIA Il. Ikke spillet på 
grund af regn. 

25. juli. 
B. 1913 II-KOLDING. B. 1913 II vandt efter første
halvleg med 4 points (turneringspoints 3-1). KOL
DING 48 (Jørgen Machon 6 for 0, Erling Hauge 3 for 
26) og 22 for 3. B. 1913 II 52 (Flemming Christensen 3 
for 5, Kjeld Jessen 3 for 16).

31. juli. 
A. B. II-SVANHOLM II. A. B. II vandt med 1 halvleg 
og 119 points (turneringspoints 4-0). A. B. II 204 for 
9 (Jan Ribel 50, Per Andersen 45*, Uffe Mortensen 5
for 73). SVANHOLM II 32 (Carl Larsen 6 for 14) og 
53 (Poul Talbro 5 for 22, Carl Larsen 3 for 6). 

7. august 
A.B. II-GLOSTRUP II. A.B. II vandt med 115 points
efter første halvleg. (Turneringspoints 3--1). GLO
STRUP II 87 (Arne Poulsen 48, P. Talbro 7 for 30,
James Ward 3 for 8). A.B. II 202 for 8 (P. Talbro 46,
Niels Mortensen 43, James Ward 42, Jørn Finnich 28).

SORANER II-FREM II. Soraner II vandt med en halv
leg og 59 points. (Turneringspoints 4-0). FREM II 
38 (Henning Henriksen 3 for 13) og 31. SORANER II 
134 for 4 lukket (Henning Henriksen 64, J. Ploufmann 
3 for 52). 

8. august 
FREDERICIA II-AABENRAA. Tabt af Aabenraa uden
kamp. 0 turneringspoints til Aabenraa og betragtes
som ikke spillet af Fredericia Il. 

KOLDING-KERTEMINDE II. Kolding vandt med 183 
points efter første halvleg. (Turneringspoints 3-1). 
KOLDING 227 for 5 (Aage Wange Thomsen 96, Fl. 
Christensen 96, Anders Kold 3 for 51). KERTEJ\HNDE II 
44 (Herluf Nielsen 3 for 9) og 133 for 9 (Jørgen Niel
sen 82). 

14. august
GLOSTRUP II-SORANER Il. Soraner II vandt med
19 points efter første halvleg. (Turneringspoints 1-3).
SORANER II 99 (S. 0. Petersen 45, John Jørgensen 25, 
Knud Andersen 4 for 33, Carl Pedersen 4 for 37).
GLOSTRUP II 80 (John Jørgensen 4 for 15, Charles
Lønholdt 3 for 20, S. 0. Petersen 3 for 25).

FREM II-A.B. Il. A.B. II vandt med 114 points efter 
1. halvleg. (Turneringspoints 1-3). A.B. Il 236 (Carl 
Larsen 49, Poul A. Svendsen 47, .Prr Andersen 47, 
P. Talbro 44, Erik Larsen 4 for 38, .' ,'louffmann 3
for 60). FREM II 122 (Bent Hansen :!, "'louffmann 
25, Carl Larsen 7 for 50, P. Talbro 3 ur 5,',).

15. august 
B. 1913 II-KERTEMINDE II. B. 1913 II vandt med en
halvleg og 53 points. (Turneringspoints 4-0). KERTE
MINDE II 21 (Jørgen Machon 6 for 14) og 28 (Ove
Egstrøm 7 for 3). B. 1913 II 102 for 8 lukket (Kaj
Martinussen 3 for 14, Johs. Due 3 for 38).

21. august
GLOSTRUP 11-SVANHOLM II. Svanholm II vandt med
1 halvleg og 49 points. (Turneringspoints 0-4).
SVANHOLM 125 (Søren Nissen 45, Preben Pedersen 6
for 45). GLOSTRUP II 36 (Lars Hansen 5 for 24, Niels
Buchbald 4 for 10) og 40 (Lars Hansen 4 for 2, Niels
Buchbald 3 for 4). 

22. august 
KOLDING-FREDERICIA II. Kolding vandt med 43
points efter 1. halvleg. (Turneringspoints 3-1). FRE
DERICIA II 70 (Gunnar Jensen 32, Herluf Nielsen 7
for 29) og 46 for 4. KOLDING 113 (Kjeld Jessen 42,
Jan Rasmussen 4 for 43, Sv. Aa. Pedersen 4 for 47).

HJØRRING II-CHANG II. Hjørring II vandt med 5 
points efter 1. halvleg. (Turneringspoints 3-1). 
CHANG II 102 (Hans Christensen 56 *, Ole Christof
fersen 6 for 26, Kaj Nielsen 3 for 18). HJØRRING II 
107 (Chr. Morild 48, Henning Olesen 4 for 21, Eugen 
Thomsen 4 for 32). 

AABENRAA--B. 1913 II. B. 1913 II vandt med 17 points 
efter første halvleg. (Tumerjngspoints 1-3). B. 1913 
Il 56 (P. Fynsk 4 for 20) og 141 for 4 (Aa. Wester
gaard 100*). AABENRAA 39 (J. Machon 4 for 23). 

SORANER 11-A.B. II. Ikke spillet. 

28. august
FREM II-GLOSTRUP II. Frem II vandt med 31 points
efter første halvleg. (Turneringspoints 1-3). FREM II
101 (Bent Hansen 69*, Fl. Jørgensen 4 for 15, Carl
Petersen 3 for 45). GLOSTRUP II 70 (Bent Hansen 3 
for 28, Erik Larsen 3 for 35).

Juniorrækkerne: 
14. maj
KØGE-SORØ. Ikke spillet. 
16. maj
SLAGELSE-KB. Tabt af Slagelse (nul turnerings
points til Slagelse, mens kampen betragtes som ikke
spillet for K.B.).
27. maj
RINGSTED-SLAGELSE. Tabt af Slagelse. (Turnerings
points O til Slagelse. Kampen regnes ikke for spillet
for Ringsted).
19. juni 
FREDERICIA-B. 1909. Tabt af B. 1909. (0 turnerings
points til B. 1909, mens kampen betragtes som ikke
spillet for Fredericia). 
20. juni
K.B.-KØGE. Tabt af K.B. (0 point til K.B., medens
kampen betragtes som ikke spillet af Køge).

4. juli 
GRENAA-SILKEBORG. Silkeborg vandt med en halv
leg og 61 points. (Turneringspoints 0-4). SILKEBORG 
190 for 4 lukket. (Bjarne Rasmussen 77•, Søren Mik
kelsen 39, Martin Laursen 27). GRENAA 33 ( Søren 
Mikkelsen 8 for 18) og 96 (Kaj Jensen 44, Bjarne 
Rasmussen 7 for 39). 

AA.B.-HJØRRING. Aa.B. vandt med 15 points efter 
første halvleg. (Turneringspoints 3-1). AA.B. 92 (P. 
Thorup 52, Fl. Jensen 5 for 31). HJØRRING 77 (Pauli 
Andersen 5 for 31, Niels-Erik Sørensen 4 for 13). 

SLAGELSE-KØGE. Køge vandt med en halvleg og 73 
points (turneringspoints 0-4). KØGE 190 (Arne Niel
sen 58, Bent Olesen 41, Finn Nielsen 31, Leif Jacobsen 
5 for 55, Per Petersen 3 for 62). SLAGELSE 97 (Per 
Petersen 61, Tom Lauritsen 5 for 21, Bjørn Olesen 4 
for 28) og 20 (Tom Lauritsen 4 for 6, Arne Nielsen 3 
for 4). 
11. juli
HORSENS-SILl{EBORG. Horsens vandt med 25 points
efter første halvleg. (Turneringspoints 3-1). HOR
SENS 67 (Bjarne Rasmussen 7 for 21, J. Lundkvist 3
for 40) og 152 (0. Schaumann 67, K. Nymark 26,
Bjarne Rasmussen 6 for 72, Søren Mikkelsen 3 for 18). 
SILKEBORG 42 (K. Nymark 5 for 18, 0. Schaumann 4
for 19) og 135 for 4 (Bjarne Rasmussen 45, Martin
Laursen 38 •).

RINGSTED-KØGE. Køge vandt med en halvleg og 112 
points. (Turneringspoints 0-4), KØGE 167 for 9 luk
ket (Finn Nielsen 57, Arne Nielsen 35*, Jan Hansen 
4 for 37, Claus Rasmussen 3 for 52). RINGSTED 36 
(Tom Lauritzen 6 for 12, Arne Nielsen 3 for 5) og 
19 (Tom Lauritzen 4 for 11, Leif Hansen 3 for O). 

HORSENS-SILKEBORG. Tabt af Silkeborg. (0 point 
til Silkeborg, medens kampen betragtes som ikke spil
let for Horsens). 

18. juli 
AA.B.-NYK.M. Nyk.M. vandt med en halvleg og 63
points. (Turneringspoints 0-4). NYK.M. 201 for 4 luk
ket (Hans Jørgen Andersen 78, Svend Rasmussen 73*).
AA.B. 54 (Henning Jensen 6 for 27, Tommy Jensen 
3 for 19) og 84 (Willy Andersen 38, Tommy Jensen 5
for 18, Henning Jensen 4 for 34). 

1. august 
NYK.M.-AARHUS. Nyk.M. vandt med en 'halvleg og
112 points. (Turneringspoints 4-0). NYK.M. 183 for 
2 lukket (Henning Jensen 70, Orla Pedersen 56, Kaj 
Christensen 53*). AARHUS 16 (Tommy Jensen 5 for 
4, Henning Jensen 5 for 12) og 55 (Henning Jensen 6
for 15, Tommy Jensen 3 for 31). 

HJØRRING-CHANG. Hjørring vandt med 22 points 
efter første halvleg. (Turneringspoints 3-1). HJØR
RING 43 (Jess Christensen 6 for 18, Hans Christensen 
3 for 3) og 66 (Jess Christensen 5 for 34, Hans Chri
stensen 3 for 30). CHANG 29 (Ole Berntson 6 for 23, 
Ole Christoffersen 4 for 5) og 58 (Erik Eriksen 4 for 
14, Ole Christoffersen 4 for 20). 
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SILKEBORG-GRENAA. Tabt af Grenaa. (0 point til 
Grenaa, medens kampen betragtes som ikke spillet af 
Silkeborg). 

7. august
KØGE-SVANHOLM. Køge vandt med 72 points efter
første halvleg. (Turneringspoints 1-3). KØGE 125
(Bent Olesen 63, Henrik Lam 6 for 56, Thomas Petter
son 4 for 43). SV ANHOLM 53 (Tom Lauritzen 4 for 
21) og 44 for 5 (Leif Hansen 3 for 13). 

KERTEMINDE-FREDERICIA. Fredericia vandt med 
89 points efter første halvleg. (Turneringspoints 1-3). 
FREDERICIA 135 (Kurt Østergård 37, Finn Kirkebye 
35, Anders Kold 4 for 65, Sten Nielsen 3 for 21). 
KERTEMINDE 46 (Sv. Aa. Pedersen 4 for 26). 

8. august
SLAGELSE-SORØ. Ikke spillet. 

GRENA-SKANDERBORG. Skanderborg vandt med en 
halvleg og 160 points (turneringspoints 0-4). SKAN
DERBORG 232 for 4 lukket (John Madsen 124, Vagn 
Nielsen 53•, Lars Nielsen 29'). GRENÅ 32 (Sv. E. Mad
sen 6 for 17) og 40 (Sv. E. Madsen 8 for 16). 

14. august
GRENAA-HORSENS. Grenaa vandt med 63 points
efter første halvleg. (Turneringspoints 3-1). GRENAA 
178 (Jørgen Knakkergaard 83, Kaj Jensen 39, Ole
Schaumann 5 for 54, Jørgen Olesen 3 for 25). HOR
SENS 115 (Jørgen Olesen 31, Kurt Nymark 26, Jørgen
Knakkergaard 5 for 43, Gunnar Hansen 4 for 33). 

SILKEBORG-SKANDERBORG. Skanderborg vandt med 
106 points efter første halvleg. (Turneringspoints 
1-3). SKANDERBORG 187 (Glenny Jaco;;s'!n 55, Jens 
Kamp 48, Sv. E. Madsen 33, Vagn Nielsen 25, Johs.
Lundkvist 4 for 33, Bjørn Rasmussen 3 for 73). SILKE
BORG 81 (Bjørn Rasmussen 29, Sv. E. Madsen 5 for 
42, John Madsen 4 for 30). 

SORØ-RINGSTED. Ringsted vandt med 34 points ef
ter første halvleg. (Turneringspoints 1-3). RINGSTED 
56 (Jens Bøgh 7 for 19, Sten Arnt 3 for 18) og 49 
for 1. SORØ 22 (Jan Hansen 6 for 8, Claus Rasmus
sen 3 for 12). 

SV ANHOLM-K.B. Svanholm vandt med en halvleg og 
4 points. (Turneringspoints 4-0). K.B. 64 (Thomas 
Petterson 5 for 27) og 26 (Henrik Lam 6 for 16, Lars 
Hansen 4 for 5) SVANHOLM 94 (Uffe Mortensen 33, 
Allan Hansen 7 for 20, Benny Burmeister 3 for 30). 

B. 1909-B. 1913. B. 1913 vandt med 7 gærder efter 
færdigspillet kamp. B. 1909 52 (Hans-Erik Olsen 27,
E. Hauge 6 for 16, 0. Egstrøm 3 for 27) og 18 (0. Eg
strøm 7 for 5). B. 1913 45 (Hans-Erik Olsen 6 for 12)
og 27 for 3. 

15. august
AARHUS-HJØRRING. Hjørring vandt med en halvleg
og 110 points. (Turneringspoints 0-4). HJØRRING 
199 (Jørgen Holmen 53, Erik Eriksen 51, Svend Frand
sen 26*, Lars Rasmussen 6 for 96). AARHUS 75 (Ole
Berntsen 5 for 26) og 14 (Ole Berntsen 6 for 8, Ole
Christoffersen 4 for 5). 

CHANG-AA.B. Chang vandt efter første halvleg med 
48 points. (Turneringspoints 3-1). AA.B. 47 (Jesper 
Olesen 6 for 13) og 94 for 5 lukket. CHANG 95 (Pauli 
Andersen 6 for 26) og 38 for 5 (Willy Andersen 3 
for 12). 

HORSENS-SKANDERBORG. Horsens vandt med 2 
points efter 1. halvleg. (Turneringspoints 1-3). HOR
SENS 89 (John Madsen 8 for 31) og 63 for 5 (0. 
Schaumann 41 ', John Madsen 3 for 22). SKANDER
BORG 87 (John Madsen 51, K. Nymark 4 for 34). 

21. august
KERTEl\UNDE-FREDERICIA. Fredericia vandt med 
9 st. gærder efter første halvleg. (Turneringspoints 
1-3). KERTEMINDE 97 (Anders Kold 30, Finn Kir
keby 4 for 19, Sv. Aa. Peders.en 3 for 25). FREDE
RICIA 110 for 1. (Kurt Østergaard 70*, Finn Kirkeby
34*).

22. august
NYKØBING M.-SKANDERBORG. Kredskamp. Nykø
bing vandt med 137 points efter første halvleg. SKAN-

DERBORG 94 (Henning Jensen 6 for 47, Tommy Jen
sen 3 for 36). NYKØBING M. 231 (Poul Pedersen 55, 
Hans K. Kristensen 47, Orla Pedersen 40, Henning 
Jensen 36). 

28. august
B. 1913-KERTEMINDE. Kerteminde vandt med 10
gærder efter færdigspillet kamp. (Turneringspoints
1-3). B. 1913 23 (Sten Nielsen 6 for 8, Johs. Due 4 
for 7) og 17 (Sten Nielsen 4 for 1, Erik Nielsen 4 
for 5). KERTEMINDE 24 (0. Egstrøm 4 for 4, E. Hauge
4 for 17) og 20 for 0.

29. august
SVANHOLM-SORØ. Tabt af Sorø. (0 turneringspoints 
til Sorø, mens kampen betragtes som ikke spillet for 
Svanholm. 

K.B.-RINGSTED. Ringsted vandt med 28 points efter
første halvleg. (Turneringspoints 1-3). RINGSTED
141 (Jan Hansen 57, Claus Rasmussen 26, Allan Han
sen 6 for 4 7). K.B. 113 (Ebbe Hansen 32, B. Burmeister
25, Claus Rasmussen 5 for 27, Jan Hansen 3 for 43).

FREDERICIA-KØGE. (Kredskamp). FREDERICIA 
vandt med 134 points efter første halvleg. KØGE 25 
(P. Walkusch 7 for 9, Sv. Aa. Pedersen 3 for 11) og 
55 for 6 (Jan Rasmussen 3 for 7). FREDERICIA 159 
(F. Kirkeby 77, P. Walkusch 27, Leif Hansen 3 for 32, 
Jan U. Nielsen 3 for 43). 

Drengerækkerne: 
27. maj 
ABENRA-KOLDING. Ikke spillet. 

19. juni 
K.B.-KØGE. Tabt af K.B. (0 point til K.B. medens
kampen betragtes som ikke spillet for Køge.

26. juni 
SILKEBORG-SKANDERBORG. Skanderborg vandt med 
17 points efter første halvleg. (Turneringspoints 1-3). 
SKANDERBORG 69 (Ole Olesen 36, K. Randløv 6 for 
23). SILKEBORG 52 (Ole Olesen 5 for 28, Poul Aa.
Jacobsen 3 for 15). 

27. juni
ESBJERG-ABENRA. Ikke spillet. 

10. juli 
HJØRRING-AA.B. Hjørring vandt med 26 points efter 
1. halvleg. (Turneringspoints 3-1). AA.B. 42 (L.
Klingbech 6 for 21, Hans T. Thomsen 4 for 19). HJØR
RING 68 (Torben Juul Laursen 5 for 33).

25. juli
CHANG-NYK.M. Nyk.M. vandt med 24 points efter
første halvleg. (Turneringspoints 1-3). NYK.M. 72
(Jess Christensen 6 for 23, Torben Skov Nielsen 3 for
46). CHANG 48 (Bjarne Jensen 4 for 18, Hans 0.
Pedersen 3 for 9). 

AA.B.-NYK.M. Nyk.M. vandt med 26 points efter før
ste halvleg. (Turneringspoints 1-3). AA.B. 47 (H. 0. 
Pedersen 3 for 12). NYK.M. 73 (Peter Christensen 4 
for 29, Jørn Simonsen 4 for 44). 
1. august
KOLDING-ABENRA. Ikke spillet. 

7. august 
SKANDERBORG-SILKEBORG. Skanderborg vandt med 
114 points efter første halvleg. (Turneringspoints
1-3). SKANDERBORG 139 for 8 lukket (Benny Steen
berg 44*, Anders Nørgaard 30, Knud Randlev 5 for 52).
SILKEBORG 25 (Ole Olsen 5 for 8, Poul Aa. Jacobsen
5 for 11) og 19 for 7 (Poul Aa. Jacobsen 3 for 2).

RINGSTED-KB. Tabt af K.B. (0 points til K.B., me
dens kampen betragtes som ikke spillet for Ringsted). 

8. august
ABENRA-ESBJERG. Ikke spillet. 

14. august
HORSENS-SKANDERBORG. Skanderborg vandt med 
en halvleg og 1 point. (Turneringspoints 4-0). HOR
SENS 36 (Ole Olsen 6 for 9, Poul Aa. Jacobsen 3 for 
18) og 13 (Poul Aa. Jacobsen 6 for 4, Ole Olsen 4 
for 3). SKANDERBORG 50 (Niels L. Jensen 6 for 16).
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15. august 
KØGE-K.B. K.B. vandt med 20 points efter 1. halvleg. 
(Turneringspoints 1-3). KØGE 61 (G. Ellegård 6 for 
25, Kresten Morild 3 for 4). KB. 81 (Ebbe Hansen
26 *, Leif Hansen 3 for 35).

KOLDING-ESB.JERG. Kolding vandt med 38 points 
efter 1. halvleg. (Turneringspoints 3-1). ESBJERG 
57 (Lars P. Nielsen 7 for 25, Poul E. Nielsen 3 for 30). 
KOLDING 95 (Niels Abrahamsen 4 for 36). 

22. august
RINGSTED-SV ANHOLM. Svanholm vandt med 2
points efter første halvleg. (Turneringspoints 1-3).
SVANHOLM 46 (Lars Hansen 29, Bo Thomsen 6 for 
25, .Jan Hansen 4 for 16). RINGSTED 44 (Ingolf Han
sen 3 for 16, Lars Hansen 3 for 16). 

28. august 
SILKEBORG-HORSENS. Silkeborg vandt med 9 points
efter 1. halvleg (turneringspoints 3-1). HORSENS 56
(K. Randløv 7 for 32). SILKEBORG 65 (.Jørgen Olesen 
7 for 19, .Jens P. Petersen 3 for 20). 

29. august 
KØGE-RINGSTED. Køge vandt med 44 points efter 
første halvleg. (Turnerings points 3-1). KØGE 124 for 
6 lukket (Fl. Hansen 55, .Jan Hansen 35, .Jah Hansen
3 for 50, Bo Thomsen 3 for 65). RINGSTED 80 (.Jan 
U. Nielsen 4 for 27, Per Hansen 3 for 5). 

Lilleputrækken: 
11. juli
KØGE-KERTEMINDE. Kerteminde vandt med 27
points efter første halvleg. (Turneringspoints 1-3).
KØGE 37 (Peter P. Hansen 9 for 11) 4 for 2. KERTE
MINDE 64 (Per H. Hansen 3 for 15, Kurt S. Hansen 
3 for 20). 

15. august 
KERTEMINDE--SVANHOLM. Kerteminde vandt med 
39 points efter 1. halvleg. (Turncringspoints 3-1). 
SVANHOLM 34 (Peder Palle Klokker 7 for 10). KER
TEMINDE 73 (Peder Palle Klokker 25, Søren Carlsen 
7 for 28). 

Privatkampe: 
26. og 27. juni
H.JØRRI!\G-ERRATICS. Erratics vandt med 4 gærder.
HJØRRING 165 (Børge .Jensen 52, S. Uhrskov 43, Axel
Morild 36, MacDonald 5 for 61) og 70 (Axel Morild 27*,
MacDonald 5 for 33, J. Wheeler 4 for 36). ERRATICS
130 (R. Mitchell 28, D. Oakley 26, D. Carter 25, Hartm.
Petersen 6 for 42) og 123 for 6 (C. Bowermann 35*,
C. Britnell 28, T. Vandsted 4 for 48).

1. og 2. juli
A.B.-UNIVERSITY COLLEGE. A.B. vandt med 5 
points. A.B. 209 (Finn 'Willumsen 112, S. Hoffmann 
49, A. Maloun 4 for 59). UNIVERSITY COLLEGE 204
( D. Bostock 64 ret i red hurt, .J. Davies 50, .J. Stephen
son 28, P. Hargreaves 5 for 46). 

3. og 4. juli 
RIKGSTED komb.-UNIVERSITY COLLEGE. Uafgjort. 
UNIVERSITY COLLEGE 213 for 6 lukket. (J. Collinge 
61, M. Frizelle 59) og 127 for 3 lukket (J. Davies 45*, 
J. Collinge 30). RINGSTED komb. 229 for 8 lukket 
(Ebbe Hansen 61, Frede Nielsen 38, Preben Hansen 
35, K Grandahl 25, T. l\lacone 4 for 61) og 121 for 5 
(K. Grandahl 25, Preben Hansen 25). 
6. juli.
XL CLUB, ODENSE-S.G.S. C.C., Holland. XL, Odense, 
vandt med 13 point efter første halvleg. XL CLUB, 
ODENSE, 178 for 4 (Poul Riis 51, Leo Clasen 49, Viggo
Byrom 34*, W. J. Honig 3 for 41). S.G.S. C.C., Holland,
165 (J. Smic 59, H. Wagenwoort 25, Poul Riis 5 for 
34). 
10. og 11. juli 
SVANHOUI-ST. F AGAN's. Svanholm vandt med 2
gærder. ST. FAGAN's 103 (W. H.aybould 26, F. Søe
gaard 5 for 22, Ole Isakson 4 for 34) og 171 for 5 
lukket (J. Bristow 47, M. Page 35*, W. Raybould 34*,
H. Shrewing 33). SVANHOLM 105 (Leif Hansen 40*,
l\l. Farr 6 for 42) og 171 for 8 (H. Lam 62, Jørgen
Jønsson 33*, Finn Madsen 33*, H. Shrewing 4 for 30).

Afleveret til postvæsenet 5. oktober 1965. 

13.-14. juli. 
AARHUS-ST. FAGAN C.C. Uafgjort. ST. FAGAN C.C. 
115 for 8 (J. G. Bristow 40, John Short 35, Knud Erik 
Jensen 5 for 48) og 90 for 3 lukket (J. G. Bristow 51 *). 
AARHUS 71 (H. Shewring 4 for 18, Mike Farr 3 for 25) 
og 95 for 9 (John Hansen 43, Mike Farr 4 for 33, H. 
Shewring 4 for 4 7). 
15.-16. juli 
NYK. M.-ST. FRAGANS CC. St. Fragans vandt med 7 
gærder. NYK. M. 205 (Svend Willumsen 58, K. Lyngsøe 
48, L. Ulsøe 34, H. Shrewring 8 for 4 7) og 4 7 for 5 
lukket (M. Joseph 3 for 8). ST. FAGANS 138 for 8 luk
ket (H. Shewring 45, M. Payne 34, J. Loosemore 33*, 
K. Lyngsøe 4 for 45) og 116 for 3 (J. Bristow 56*, M. 
Payne 29). 
17.-18. juli. 
HJØRRING-ST. FAGAN. C.C. St. Fagan vandt med en 
halvleg og 44 point. ST. FAGAN 193 for 4 (N Pavne 
71, J. Short 58, J. Bristow 31, Hartmann Peters�n 3 ·ror 
61). HJØRRING 69 (Mike Farr 7 for 25) og 80 (Mike 
Farr 4 for 21, M. Joseph 3 for 4). 
31. juli.
KØGE-SVANHOLM (drenge). Svanholm vandt med 1 
halvleg og 46 points. KØGE 20 (Ingolf Hansen 5 for 5, 
Lars Hansen 4 for 13) og- 36 (Ingolf Hansen 5 for 14, 
Lars Hansen 5 for 20). SVANHOLM 102 (Lars Hansen 
57, Steen Friberg 29, Leif Hansen 5 for 23). 
22. august
SKANDERBORG-NYKØBING M. (drenge). Nykøbing 
M. vandt med 5 st. gærder. SKANDERBORG 31 (B.
Jensen 6 for 6) og 82 (B. Jensen 4 for 23, H. 0. Peder
sen 3 for 27). Nykøbing 111. 47 (0. Olesen 4 for 13,
E. Jørgensen 3 for 4, P. A. Jacobsen 3 for 25) og 138
for 5 (J. Jensen 43*, B. Jensen 29, E. Jørgensen 3 
for 22). 
4. september
SILKEBORG JUN.-HOH.SENS JUN. Silkeborg vandt 
med 26 points efter 1. halvleg. HORSENS 79 (K. Ny
mark 29, Bjarne Rasmussen 6 for 31). SILKEBORG
105 (Søren Mikkelsen 35, Bjarne Rasmussen 35, Jens
P. Petersen 3 for 4, Gert Hansen 3 for 47).
12. september
ØST (ungdom)-SVANHOLM. (Spillet i Køge). Øst
vandt med 1 gærde. SV ANHOLM 212 (F. Nistrup 53,
F. Søegård 49, Leif Petersen 3 for 18, Jørgen 0. Niel
sen 3 for 44). ØST 218 for 9 (Leif Petersen 86, H. Lam
49, John Hansen 46, Jørgen Jønsson 5 for 50, Ths. Pet
terson 3 for 12).

Pokalkampe: 
11. juli 
FREDERICIA-AA.B. Aa.B. vandt med 5 gærder. FRE
DERICIA 189 for 6 (I. Fernie 75, B. Fisker Christen
sen 40). AA.B. 199 for 5 (Henrik Mortensen 83*, Hardy
Sørensen 68). 
A.B.-K.B. A.B. vandt med 6 gærder. KB. 105 for 8 
(Vagn Ludvigsen 4 for 27). A.B. 108 for 4 (S. Hoff
mann 45, Finn Willumsen 27*). 
14.-15. juli. 
SORANER-SVANHOLM. Soraner vandt med 62 points. 
SORANER 130 for 9 (Erling Christiansen 5 for 26). 
SVANHOLM 68 (Floyd Halliday 3 for 8, John Jørgen
sen 3 for 28). 
27. juli. 
B. 1909-HJØRRING. B. 1909 vandt med 4 gærder. 
HJØRRING 54 (Kjeld Lyø 5 for 18). B. 1909 56 for 6 
(Hartmann Petersen 3 for 13).
8. august Semifinaler 
SORANER-B. 1909. B. 1909 vandt med 1 gærde. SO
RANER 123 (Frank Pearson 27). B. 1909 126 for 9 
(Keld Lyø 32, H. Rasmuscn 3 for 26). 
AA.B.-A.B. Aa.B. vandt med 82 points. AA.B. 153 
(Hardy Sørensen 70, Vagn Ludvigsen 3 for 38, Lars 
Persson 3 for 40). A.B. 71 (Vagn Ludvigsen 28, Finn 
Willumsen 28, Carsten Morild 4 for 14). 
29. august Finale 
AA.B.-B. 1909. Aa.B. vandt med 3 gærder. B. 1909 
104 for 9 (Ove Christiansen 28*, Henrik Mortensen 3 
for 3). AA.B. 105 for 7 (Henrik Mortensen 29*, Hardy 
Sørensen 29, Ralf Andersen 3 for 44).
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