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TURNERINGSOVERSIGT 

1. division:

Aa. B. har kørt konku-:-renterne håbløst agterud 

Ingen over og ingen ved sid.en af Aa.B. Med 
syvtommersøm er denne kendsgerning blevet 
slået fast, allerede inden turneringen er halv
gående. Al spænding om championatet er to
talt gået fløjten, hvilket jo kun kan virke lam
mende på interessen for danmarksturneringen 
- såvel hos publikum som hos modstanderne.
Dog kan Horsens i hjemmekampen imod mest
rene på søndag med en god portion held gen
skabe spændingsmomentet i turneringen. Vin
der Carsten Morild & Co. som venteligt denne
match, bliver de resterende kampe kun en for
smag. Og Horsens sejrschancer er objektivt
set ikke just påfaldende. Nok er holdets gær
deside alt andet lige 1. divisions mest solide
og den eneste, der har tålmod, kvalitet og
bredde til at kunne dæmme op for Aa.B.-bow
lernes stormløb, men til gengæld har Horsens
bowling - angrebets gode navne til trods - i
denne sæson hyppigt vist chokerende ineffek
tivitet - senest imod Svanholms unge talent
hold.

Langt agterude i Aa.B.s kølvand befinder 
sig syv mandskaber, som alle har en god 
chance for at ende som runners-up. De er hin
anden yderst jæYnbyrdige - måske med et 
mindre plus til trioen Horsens, Svanholm og 
Skanderborg. Siden sidste turneringsoversigt 
er der jo blevet vendt lidt op og ned på begre
berne. Svanholm måtte efter den overvældende· 
og meriterende sejr over Horsens stå som den 
farligste udfordrer til Aa.B.ernes mesterskab. 
Men i en regnvejrsødelagt match imod Skan
derborg bragtes svanholmerne hårdt og bru
talt ned på jorden igen, eja ambitiøse og loven
de Jørgen Steen Larsen ·igennem en over
ordentlig fjeridtlig S"\-Vingbowling pillede en
hver form for n;verhvervet selvtillid ud af de 
københavnske batsmen. Nu har de tre mest 

fremtrædende aspiranter til andenpladsen ind
byrdes besejret hinanden, og det skal blive 
spændende at se, hvem der bedst står distan
cen. Flest tilhængere har vel stadig Horsens 
og Svanholm, men Skanderborg har støt og 
sikkert forbedret sin all-round-styrke, og ung
dom, talent og ambitioner vil om få år gøre 
Skanderborg til en uhyre farlig medbejler til 
mestertronen. 

Talenter på vej i Hjørring og Chang 

Med lidt medgang i de afgørende øjeblikke 
vil også Soranerne, Hjørring, B. 1909 og ikke 
mindst Chang kunne tale med om »pladserne« 
i 1. division. I den senere tid har især Chang 
og Hjørring ført sig frem i en stribe gode sejre. 
Begge hold synes at være ved at bringe unge 
talenter helt frem i forreste linie. Hos vendel
boerne har man glædet sig over Flemming Jen
sens gærdespil, men også nikket anerkendende 
til enkeltstående pragtpræstationer af åb
ningsgærdet Mogens Poulsen og bowleren Ole 
Christoffersen. Mindst lige så store løfter er 
givet af to unge Chang-spillere, bowleren Hen
ning Olesen og den glimrende wicketkeeper
batsman Niels Torp Andersen. Sidstnævnte 
har i sin virksomhed bag gærdet næsten for
mået at fordunkle mindet om den bortrejste 
landsholdsstok.ker Jens Christensen - og han 
må have gode udsigter til at ende som en af de 
fremmeste herhjemme· på pladsen. B. 1909 
har i denne sæson haft usædvanligt svært ved 
at komme op af starthullerne, men Kjeld Lar
sens tropper har så sandelig heller ikke haft 
fru Fortuna på deres side. Når formen ind
finder sig, bliver odenseanerne svære at bide 
skeer med. Om nedrykningsspekulationer bli
ver der næppe tale. 



• 

• 

1966 CRICKET 55 

I den nederste ende af tabellen kæmper A.B., 
Nyk. M. og Silkeborg stadig fortvivlet for 

1
at 

komme op af moradset. Intet af holdene har 
formået at imponere - mindst vel nok Silke
borg, der på det sidste har måttet indkassere 
et par forsmædelige halvlegsnederlag. Såvel i 
kastning som i gærdespil har midtjyderne 
åbenbart mistet den sidste rest af tidligere 
kampgejst. Tro på sig selv må man have, ellers 
skal det da gå galt. Silkeborgs tiltagende insuf
ficiens har fået optimismen til at spire i A.B. 
og Nyk. M., hvor man så afgjort er sig sine 
egne svagheder bevidst. Det må blive rene 
Braavallaslag, når disse tre hold tørner sam
men. 

Ned på jorden igen 

Stort set har de individuelle præstationer i 1. divi
sion i de sidste uger holdt sig på det jævne, men nu 
har den fine række jo også hvilet under Englandsturen 
og \Vilfred Isaacs demonstration af cricket, som det 
skal spilles. 

Hos mesterholdet Aa.B. har man atter kunnet notere, 
at gærdestyrken bæres på få, men brede skuldre. I 
sejren over Soranerne scorede Henrik Mortensen (75), 
Carsten Morild (60) og Hardy Sørensen (52) ialt 187 
ud af 210 points (næsten 90 %). Hos naboen Chang 
kunne man i halvlegssejren over Silkeborg glæde sig 
over Henning Olsens kastning, der bidrog med 12 gær
der for 62 points (6 for 16, 6 for 46), over Niels Torp 
Andersen, der i begge Silkeborgs innings (72 + 89) 
strækkende ,dg over ca. 57 overs ryddede så godt op 
bag gærdet, at der ikke blev nogen ekstrapoints til 
modstanderne, samt over et ganske fremragende mark
spil - næsten i Aa.B.-klassen -, der gav hele 13 greb. 
I kampen imod 09'crne var Henning Olesen atter i væl
ten, og han tegnede sig for sin tredie kasteinnings i 
træk med 6 gærder - ret usædvanligt for en så uerfa
ren bowler. 

Skanderborg har heller ikke holdt sig tilbage med 
sejre over Svanholm og A.B. Mest imponerede jyderne 
- som alt omtalt - i matchen imod Svanholm, hvor
man endog måtte se bort fra så prominent en spiller
som Kjeld Christensen. Efter kæmpescoren imod Hor
sens var det - alle ydre omstændigheder til trods -

2. division:

ganske uventet, at Skanderborg-bowlerne kun levnede 
Svanholms batsmen 42 point til deling. Halvlegen 
strakte sig kun over 151 bolde. Triumfatorerne fra 
Horsens, Ole Isaksson og Finn Nistrup, noteredes begge 
for et af de frygtede andeæg. !øvrigt »brillerede« sidst
nævnte atter ved at løbe sig selv ud i et »feberløb« på 
et kritisk tidspunkt. Jørgen Steen Larsen var manden, 
der stod for afstraffelsen og Skanderborgs sejr med 
30''' og 5 for 16. 

Dommeren i centrum 

Bedre gik det for Svanholm i Silkeborg, hvor hjem
meholdet måtte se sig nedgjort med en halvleg. Seks 
københavnere opnåede tocifret score, og Erling Chri
stiansen steppede frem til Karl Mikkelsen langsomme 
bolde og noterede sig for tre seksere i træk, før han 
liggende på pitchen i et nyt sekserforsøg måtte se 
bolden dale i gærdet og med nød og næppe fjerne en 
overligger. Erling Christiansens hitning begejstrede 
publikum og bragte minder om Per Martens og Bent 
Helts storhedstid frem. Men kampens centrale skik
kelse var efter sigende den dommer, der uden tøven 
fjernede syv af hjemmeholdets spillere med benfor. 
Det var ikke lutter tilfredshed, der mødte disse dom
me- hverken hos vinder eller taber. 

Horsens lod deres dårlige lune efter Svanholm-kam
pen gå ud over Nyk. M., der hlandt andet måtte lægge 
kastning til et halvcentury fra veteranen Svend Elia
sens bat - horsensianerens 58. halve hundrede. Kam
pen mellem Hjørring og B. 1909 stod også i gærde
spillernes tegn. Odenseanerne lagde ud med så pæn 
en score som 194 og troede den hellige grav vel for
varet. Men hitterne Hartmann Petersen (67) og Peer 
Morild (67) ville det anderledes, og i en 5. gærdestand 
på 103 points bragte de i løbet af hektiske og fornøje
lige 39 minutter Hjørrings sejr i hus. Også hos B. 
1909 var en vendelbo topscorer, nemlig den tidligere 
hjørringenser Mogens Uhrskov, der i en smuk og fejl
fri innings på 82''' drog den fulde nytte af sit ind
gående kendskab til Hjørrings kastning i almindelig
hed og til Hartmanns små finesser i særdeleshed. 
Spændende var også afslutningen i Hjørrings næste 
kamp imod Nyk. M., som altid har voldt Aksel Morild 
& co. store kvaler. Sejren blev på fattige 7 points, efter 
at Nyk. i\Ls sidste gærdepar Tommy Jensen/Bent 0. 
Andersen i en 10. gærdestand på 28 havde bragt mor
singerne forjættende nær den første sæsonsejr. Hart
mann Petersen satte imidlertid en stopper for alle 
rosenrøde drømmerier og kom tilbage i den velkendte 
storform med en analyse på 8 for 37. 

Holstebro og B. 1913 har overrasket stort, men kan næppe true Århus

Århus har med den gennemsolide gærdeside 
som den afgørende faktor lagt sig lunt til rette 
på førstepladsen, og overbevisende gevinster 
imod de to københavnerhold, JLB. og Frem, 
lod ane et kommende 1. divisionshold - vel 
at mærke et hold, der vender tilbage til det 
fine selskab for at blive. Især sejren over K.B. 
var betydningsfuld, da K.B.erne på forhånd 
måtte antages at blive århusianernes værste 
forhindring på vejen til 1. division. Nu skal 
man selvfølgelig ikke sælge skindet, før bjør
nen er skudt, men Århus synes i realiteten 
fuldt så sikker på sin førsteplads i 2. division, 
som Aa.B. er det på sin i 1. ILB. har skuffet 
fælt. Erling Krogh Andersen vendte tilbage -
med nogen sukces -· i Århus-kampen, men 
gik skadet fra kampen, og han vil ikke fore
løbig blive disponibel. Nu er kun Bjarne Lund 
Petersen en virkelig trusel for de kommende 

modstandere, og det er for lidt til at bevare 
oprykningschancen -- dette tydeligst doku
menteret i nederlaget til Holstebro. 

Århus nærmeste rivaler er nu Holstebro og 
B. 1913, hvilket må betegnes som ikke så lidt
af en sensation. Holstebro er som Århus ube
sejret i denne sæson, men selvom uldjyderne
har haft sukces i et glimrende kammeratskab
og et lydefrit teamwork, er det svært at tildele
dem en sejrschance overfor Århus - dette
uanset, at Holstebro tidligere har overrasket
århusianerne. Også en smuk buket til B. 1913,
som vi før sæsonstarten på det nærmeste
havde dødsdømt. Premierenederlaget til Hol
stebro er blevet fulgt op af lutter sejre - fire
ialt -, og der er virkelig kommet snit over
odenseanernes spil. Medvirkende hertil har
været en værdifuld gærdeindsats af trioen
John \Valker - englænderen med det forplig-
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tende nan1 -, veteranen Leo Clasen - altid 
god for runs - og Kurt Hansen - i en helt 
forbløffende gærdeform-, samt fornyet ildhu 
hos bo,vlerne Erik Jensen og Harry Egstrøm. 
Alt i alt en forfriskende indsats af B. 1913, 
men alligevel næppe nok til en placering helt 
i top. 

Forbitret fight i bunden 

Bortset fra ovennævnte fire mandskaber 
kan intet hold sige sig udenfor farezonen. Sla
gelse og Sorø har skuffet stort, men skal man 
pege på en favorit til nedrykningen, må man 
nok vende blikket imod Frem, Kerteminde 
eller Fredericia. Fredericia spiller unge folk 
ind på holdet og synes at mangle stabilitet, 
Kerteminde har fået for vane at svigte ved 
gærdet i 1. innings, hvilket kan blive dyrt i den 
sidste ende, og Frems kastere mangler i reglen 
den fornødne gennembrudskraft, samtidig 
med at spillerne fra Valby ikke ligefrem er 
ekvilibrister udi mark.spillet. På de hidtidige 
resultater skulle Kerteminde stå med de dår
ligste kort på hånden, men som oftest formår 
fynboerne i krisestunder at mobilisere god 
all-round styrke på egen pitch. Derfor hælder 
vi stadig til Frem som nedrykker. 

Arhus' batsmen boltrede sig 

Det århusianske gærdehold har forvoldt dybe de
pressioner og kriser hos mangen en bowler i denne 
sæson. Også de to københavnske angreb, K.B.s og 
Frems, kvæstedes til ukendelighed. Værst medfart fik 
fremmerne, som overhovedet ikke kunne erobre et jysk 
gærde. Det eneste århusianske gærdefald skyldtes et 
hasaderet !øh. Da captain i\Iogens Gregersen lukkede 
Arhus' innings, stod der 227 for 1 på scoringstavlen. 
Denne lukning viste sig iøvrigt at være en klog dispo
sition, da Frem i begge sine innings helt gik fra kon
cepterne og måtte affinde sig med en ægte bet (halv
legsnederlag). Erik Madsen var som så ofte før den 
urokkelige klippe på Arhus· gærdeside. Han fik på 
mere end tre timer nøjagtig 100'", hvilket betegnede 
hans tredie century (to på førstehold), og han var 
aktiv i en åbningsstand på 85 med Hans Ole Luther 
(65) samt i en uafsluttet 2. gærdestand på 142 med 
Mogens Gregerscn (58''). Bemærkelsesværdig kastning 
af Steffen Larsen (7 for 29 i 1. innings) og Flemming 
Gregersen (6 for 16 i 2. innings) bakkedes op af lige
så påskønnelsesværdigt markspil (13 greb).

Indisk debutant med briller 

Nederlaget til Arhus kan ikke være kommet ganske 
bag på K.B.erne, eftersom man ugedagen før var gået 
helt ned overfor Holstebros bowling. Ganske vist var 
K.B. - traditionen tro - ikke ved fuld styrke til 
denne udekamp, men alligevel et lidet smigrende re
sultat. Nu havde Holstebro på el godt holdarbejde og 
på den tradi lionelle storindsats af anføreren Knud 
Havkjær fortjent sejren og den fornemme skalp. Pud
sigt forløb inderen i\Ianu Desais debut hos Holstebro. 
Forventningerne var jo skruet godt i vejret, som det 
altid er tilfældet, når en udlænding giver sig i kast 
med dansk cricket. Så meget større blev skuffelsen. Det 
gik nemlig hverken værre eller bedre, end at mr. Desai 
måtte tage til takke med de berygtede briller - ande
æg i begge innings. Nå, i de senere kampe har Manu 
Desai vist, at han nok skal honorere Holstebros for
ventninger. Også Frem måtte neje sig for Holstebro, 
og Frems kastere måtte for tredie gang i træk se mod
standeres halvleg passere de 200. Hovedaktøren i Hol
stebros innings var John .Jespersen, der tegnede sig for 
sin karrieres andet century - 118. 

Sejre der lunede 

For B. 1913 må sejrene oYer Kerteminde, Fredericia 
og Slagelse have været yderst kærkomne. Netop mod 
disse hold har odenseanerne igennem årene lidt smer
tefulde nederlag, og tørsten efter revanche var efter
hånden blevet særdeles påtrængende. I det interne 
fynske opgør gav en sjaskvåd outfield gærdespillerne 
de bedste kort på hånden, og de kvitterede med hele 
11 tocifrede scoringer i de to innings. B. 1913's points 
kom jævnt, mens Kertemindes hovedsagelig grup
peredes om en -!. gærdestand på 106 mellem Aksel 
Petersen (69) og Poul ·winther (50*). I kampen imod 
Fredericia var !{urt Hansen på tæerne, og han legende 
sig uventet, men fortjent for sit maidencentury med 
112. 

Kerteminde har fået sin første og hidtil eneste 
sæsonsejr imod Slagelse, der således har haft et pau
vert udbytte af samkvemmet med de fynske hold i år. 
i\len det er ikke just friskhed og løssluppenhed, der 
præger Kertemindes gærdespil i disse dage. Imod 
Slagelse tog man 79 overs til at score 190 runs, og 
imod B. 1913 blev det til 182 på 75 overs. Overfor 
Frems ikke særlig imponerende bowling gik gærde
spillet helt i fisk i 1. innings. Keeperen Kaj Andersen 
brækkede atter en finger - efter sigende er det femte 
år i træk, han kom til skade på denne maner. 

Slagelse påny på glatis 

Sejren var ligeledes ved at glide Slagelse af hænde i 
kampen imod Sorø. Kun tre gærder var i behold i 2. 
innings med en stor pointsdeficit. Sorøs nyerhvervede 
englænder Hichard Cullen havde sågar 5 Slagelse-gær
der nede for 9 points, før Per Petersen/Erik Larsen fik 
stabiliseret situationen og sikret sejren. 

Også for Køges vedkommende er der langt imellem 
triumferne. Senest er det blevet til nederlag til både 
Holstebro og Sorø, men et plaster på såret må det 
være, at der synes at være en hoben talentfuld ung
dom godt i vej - det fortjente resultat af mange års 
intenst og opofrende arbejde med de yngste. Ikke 
mindst har man kunnet glæde sig over gedigent ar
bejde bag gærdet af den lovende keeper Finn Nielsen, 
der kun har junioralder. I samtlige årets innings har 
han formået at stokke en mand ud. 

3. division øst:

Nyk. F. synes sikker på 

kredsmesterskabet 

For Ringsted har den sidste måned betydet 
et hårdt og uventet fald fra tinderne. Holdet 
har ikke kunnet indfri de forventninger, man 
efter de indledende kampe måtte stille til det. 
Det er blevet til nederlag til Nyk. F. i begge 
de indbyrdes kampe, og dette er ensbetydende 
med, at falstringerne med lutter sejre må 
være så godt som sikret en plads i opryknings
kampen til 2. division. Og det er strålende 
kommet igen af spillerne fra sydhavsøen. De 
seneste sæsoner har så vist ikke været en dans 
på roser, men nu synes spillerflugten at være 
standset, og et stabilt, ungt hold er under op
bygning. Vel har man ikke genvundet styrken 
fra storhedstiden i 50'erne, men mindre kan 
jo også gøre det. De øvrige mandskaber fore
kommer Nyk. F. klart underlegne, og kun sort 
uheld vil kunne fratage Harry Erichsen & co. 
kredsmesterskabet. 

Ballerup er i god fremgang og bliver Ring
sted en hård konkurrent i kampen om anden-
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pladsen. Ballerups styrke baseres i første ræk
ke på westinderen Holles Ansol-Henry og den 
tidligere Kertemincte-spiller Aage Jørgensen, 
men også den tidligere B. 93'er Otto Jacobsen, 
der har fået lysten igen, må kunne blive Balle
rup en god mand -- så meget mere som han 
for få år tilbage var et af dansk crickets mest 
lovende gærdetalenter. Rækkens tre sidste 
hold, Glostrup, Næstved og Roskilde kæmper 
indædt for at undgå sidstepladsen. Roskilde 
synes i øjeblikket svagest kørende. 

Ballerup har krammet på Roskilde 

I Roskilde cricketklub ser man ikke med blide øjne 
på Ballerup. I begge sæsonens indbyrdes kampe har 
ballerupperne gjort rent bord - der levnedes ikke et 
eneste af de dyrebare turneringspoints til Roskilde. I 
den første match havde Aage Jørgensen sukces med sin 
bowling (6 for 24, 5 for 32), og Schack Grane11 fik 
en pæn debut som anfører og keeper. lait lod han kun 
to ekstras passere - i 2. innings holdt han ekstra
rubrikken blank. I returmatch.en var det Ballerups 
batsmens tur til at rulle sig ud. 286 for 7 blev resul
tatet. Hollis Ansol-Henry fik sit første century her i 
landet med 117. Ot.to Jacobsen debuterede i en god 
gærdestand, og også en anden debutant, Finn Nielsen, 
havde sukces, da han på sine første - og hidtil ene
ste - 6 overs kunne erobre 4 gærder for kun eet 
point. Al ·mulig reverens for Nyk. F.s gærdespillere, 
der overfor Ba11erups ikke uefne bowlere evnede at 
vise fire individuelle scoringer over 40 i samme in
nings. 

3. division vest:

Grenå må vinde halvlegssejre for

at holde Skanderborg li fra livet

Der er i 3. divisions vestkreds lagt op til en
spændende duel om kredsmesterskabet mel
lem Grenå og Skanderborg II. Holdet fra 
Djursland har åbenbart god gærdestyrke og 
har klart affærdiget den tredie fremtrædende 
oprykningskandidat, sidste års rækkevinder 
Aa.B. II. På papiret er Grenå jo nok et stær
kere mandskab end Skanderborg II, og det er 
da også sandsynligt, at Johs. Knakkergård 
kan føre sit mandskab til sejr i den indbyrdes 
kamp mellem de to hold. Men alligevel må 
skanderborgensernes chance for at sikre sig 
den eftertragtede plads i kvalifikationskam
pen bedømmes som værende rigtig god, idet 
holdets kastere i modsætning til Grenås har 
vist større evne til at fremtvinge halvlegssejre 
overfor de svagere modstandere. Denne kends
gerning kan meget vel blive afgørende i den 
sidste ende. Endnu kan Aa.B. II og Esbjerg 
ikke ganske frakendes muligheden for at ende 
helt i top. Efter Vardes sammen!Jrud må der 
også i denne division blive en spændende 
bundstrid. Horsens II er det eneste hold uden 
sejr og har afdækket svigtende kasteeffektivi
tet, men meget bedre forekommer Nyk. M. II 
og Hjørring Il nu ikke. 

J\llaidencenlury til Eigil Crone 

Grenå har rigtig været i vælten på det sidste. I den 
betydningsfulde kamp imod Aa.B. II var det en 9. 
gærdestand på 65 points imellem fader og søn, Johs. 
og Jørgen Knakkergård, der bragte sejren i hus. Og 
for en sjælden gangs skyld var .Jørgen den mest aktive 
part med 45*. Kampen imod Horsens II gav halvlegs
sejr til Grenå efter en eminent gærdeindsats, der af
kastede 278 points for 4 fald. Horsens Il viste megen 
stabilitet ved i begge innings at nå 120. For Gren,, 
blev Eigil Crone, tidl. B. 93, den store spiller med 
maidencentury (101*) og en 3. gærdestand på 134 
sammen med Egil Andreasen (90). 

Alt andet lige har Skanderborg Il dog nok opnået 
de mest flatterende resultater - ganske vist overfor 
svagere modstand. Overfor Nyk. M. Il havde Vagn 
Nielsen (71*) og Evald Møller (95) en centnrygærde
stand for 2. gærde -- størrelsen desværre uoplyst. 
Evald Møller var kun få centimeter fra sit livs første 
century, da han på grænsen blev grebet i et sekser
forsøg. Desuagtet blev det en stor dag for den energi
ske skanderborgenser, der ydermere bragte 7 mod
standergærder til fald for 36 points (5 for 20, 2 for 16). 
Keeperen Poul E. Rodding lod ingen ekstras passere i 
Nyk. M. II's to halvlege (65 + 95), der tilsammen 
strakte sig over 62 overs. Også imod Herning havde 
Poul E. Hodding en innings uden ekstras, hvilket 
iøvrigt Hernings stokker Søren Laursen ligeledes kunne 
vigte sig af. I denne match var bowler/anfører Kaj 
Nielsen iøvrigt den centrale figur med 12 for 42 (4 
for 11, 8 for 31). 

Come-back af Henry Rasmussen 

Hjørring II færdedes også på afgrundens rand i 
kampen imod Skanderborg II, men de to sidste gærde
spillere re<ldede igennem beundringsværdig determina
tion det ene turneringspoint hjem. Det så ellers ikke 
allerbedst nd, da 5 gærder Yar nede for 9, 8 for 20, 
men man nåede dog de 50 points. I de to sidst omtalte 
kampe har Henry Rasmussen været Skanderborg en 
yderst værdifuld mand, og specielt hans 73 imod Hjør
ring II, hvis angreb førtes op af den tidligere test
bowler ,vm. Søndergård, viste, at han snart vil være 
at finde på klubbens bedste hold. 

Herning har ikke kunnet følge den gode sæson
start op, og kun Peter Gøttsche, Leif Andersen og so
lide Svend Nielsen har formået at holde standarden. 
De to førstnævnte havde imod Esbjerg en åbningsstand 
på 91, hvilket dog var til ringe nytte, da de sidste syv 
Herningbatsmen faldt inden for kun 4 points. Esbjerg 
vandt sejr og den vestjyske keeper Orla Sørensen hæ
der i en fejlfri innings bag pindene. 

Mellemrækkerne: 

Opløsningstegn i de to østlige kredse 

Vender vi os til de tre mellem rækker, må 
det beklageligvis konstateres, at såvel øst- som 
midtkredsen synes at være i rask opløsning. 
Kampe udsættes, kampe aflyses, og hold af
meldes. Lidet opmuntrende tegn. I den køben
havnsk/sjællandske sektion har således Balle
rup trukket sit hold, mens Frem endnu ikke 
har været i stand til at gennemføre en eneste 
af de berammede kampe. Kun i nordkredsen 
har holdene kunnet overholde forpligtelserne. 
De fåtallige kampe, der er afviklet siden sidste 
turneringsoversigt, har ikke kunnet rokke 
respektive A.B. Il's, Koldings og Århus Il's 
favoritdisposition. 
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36 ekstras i en innings 

I alt er der kun afviklet to(??) kampe i østsekto
ren. Senest har Svanholms og Soranernes divisionsre
server givet hinanden en drabelig dyst, som endte i 
Soraner-sejr - ikke mindst fordi Svanholms keeper 
havde en af sine velgørende dage, som nøjagtig kostede 
36 ekstras ud af Soranernes total på 172. I midtkred
sen har Kerteminde II været flittig, om end mindre 
succesfuld. Det er trods megen energi blevet til neder
lag imod b[,de B. 1913 II og Kolding. I førstnævnte 
kamp mistede B. 1913 II endog kun et gærde i sin 
halvlegssejr, men naturligvis var det en god hjælp, 
at Kerteminde II i 1. innings fik en veritabel kollaps 
på kun 16 runs. Odenseanernes total blev så pæn som 
161 for 1, og Aage Vestergård (65 på 52 min.) og Ib 
Hansen havde en åbningsgærdestand på nøjagtig 100 
points. I øvrigt var B. 1913 II's O\'erlegenhed så stor, 
at man kunne tillade sig at anvende hele 10 bowlere, 
deraf de ni i 2. halvleg. Også over for ]{olding var det 
Kertemindes gærdespil, der kom til kort og gav Kol
dings grand old man Aage \Vange Thomsen så god en 
analyse som 11 for 39 (6 for 13, 5 for 26). Kun Åbenrå 
har Kerteminde li kunnet hamle op med. Sønderjy
derne fik aldrig greb om spillet efter en 1. innings
deroute på 16. 

Juniorrækkerne: 

Horsens og Køge må kæmpe for 

en plads i slutrunden 

Mens det må Yære klart for alle, at landets 
to bedste juniormandskaber, Nyk. M. og Skan
derborg, mødes i den ene semifinale om ju
niormesterskabet, er det stadig uvist, hvem 
der bliver deltager i den anden. Forhåndsfa
voritterne l{øge og Horsens har på det skam
meligste sveget de stillede forventninger. I 
østkredsen er K.B. på en fortrinlig all-round 
indsats af den lovende Benny Burmeister kom
met helt frem i rampelyset, og sej ren over 
Køges favoritter bragte K.B. slutrunden et 
godt stykke nærmere. Også Ringsted har sta
dig en mulighed for at sikre sig kredsmester
skabet. Men alligevel står Køge vel bedst, idet 
man ved at ha!Ylegsbesejre Glostrup i den sid
ste kamp selv kan afgøre sagen til sin fordel. 
Og da Glostrup juniores endnu ikke har for
mået et erobre et eneste turneringspoint, vil et 
sådant udfald af kampen forekomme nærlig
gende. Får Køge ikke alle turneringspoints i 
denne kamp, kompliceres situationen, idet 
såvel K.B. som Ringsted vil kunne ende i top 
med sejr i deres sidste match � imod hen
holdsvis Glostrup og Slagelse. Tænkeligt er det 
også, at alle tre hold kommer til at stå lige, 
hvorefter omkampe bliver nødvendige, da de 
indbyrdes har besejret hinanden. 

Horsens' juniores, der startede sæsonen 
med fynd og klem, er blevet mere spagfærdige 
på det sidste. Nederlag til de to Odense-klub
ber kunne ikke imponere, og denne juniorsek
tion er blevet særdeles åben. Vel er Kerte
minde fortsat ubesejret, men overbevist om 
holdets styrke er man ingenlunde. Afgørende 
for kredsmesterskabet bliver formentlig de to 
kampe imod Horsens. Det hold, der går bedst 

ud af disse opgør, bliver sikkert Fyn/Sydjyl
lands repræsentant i slutrunden, selv om også 
B. 1913 i gunstigste fald vil kunne blande sig
i topstriden. Derimod er der ikke meget at
spille om mere i de to rent jyske kredse, hvor
Skanderborg og Nyk. M. har fortsat deres
imponerende sejrsmatch.

Jan Hansen ruller sig ud 

Atter er man hos juniorerne blevet vidne til en serie 
store scoringer - af hold som af enkeltpersoner. Ikke 
mindst har det store antal juniorcenturies i denne 
sæson været påfaldende. Det er snart således, at en
hver juniorspiller med respekt for sig selv må kunne 
fremvise mindst et century. Dog må man være var
som med at tage denne tendens til indtægt for en 
forbedring af gærdestandarden i de yngre årgange, 
selv om man jo har lov at håbe, at det forholder sig 
således. Testholdets gærdeside kunne i hvert fald godt 
trænge til fornyelse. 

Glostrups nyetablerede juniorhold har måttet lægge 
ryg til serie halvlegsnederlag - enhver debutants 
skæbne -, men mest ydmygende var næsten neder
laget til Ringsted, som efter en Glostrup-innings på 
46 fandt det nødvendigt at batte til 209 for 5( ! !), 
inden lukningen faldt. Det er ikke just den slags luk
ninger, der giver unge og uerfarne modstandere mod 
på og interesse for spillet. Nu fik den lovende Jan 
Hansen lov at score det century, han har været på jagt 
efter hele sæsonen. Hans 117"' (1X6, 18X4) blev til 
på 95 minutter. Glostrup viste i øvrigt i denne dyst 
en hale af hidtil usete dimensioner. I 2. innings fik 
holdet i alt 55 points, eller netop hvad det stod på 
tavlen ved 4. gærdes fald. Altså faldt de sidste syv 
gærdespillere ved samme total. I 1. innings var dog 
kun fem spillere faldet uden at kunne øge totalen. 
KB. har vist sund fremgang, og især har Benny Bur
meister vist, at der i ham er stof nok til en habil 
cricketer. Han er manden hag en meriterende sejr over 
Svanbolm (38 runs, 8 gærder for 16 points). 

Per lVJartinussen var trumf for l(ertemincle 

Horsens har kun høstet skuffelser på det sidste, 
men mest smerteligt var vel nederlaget til rækkens 
jumbo, B. 1909. Den omstændighed. at 09'erne var i 
stand til at spille lige op i 1. innings (91 ctr. 91), må 
have virket overvældende og lammende på Horsens' 
batsmen, der i 2. omgang gik helt fra koncepterne i 
en total på 16. Tilmed forlængedes depressionen helt 
ind i B. 1913-kampen, hvor Horsens' 1. halvleg blev på 
sølle 26 points. B. 1913's Ove Egstrøm havde sæson
debut med 4 for 4. 

Ellers er det herteminde, der har gjort sig mest for
delagtigt bemærket i gode sejre over sine fynske riva
ler. I begge kampe hanlc bowleren Per Martinussen en 
væsentlig andel i suceessen. l\lest effektiv var han 
imod B. 1913, som efter at have vundet 1. halvleg 
(117 ctr. 42) måtte se sig fejet ud af pitchen for 11 
points i 2. omgang. Det var Per Martinussens 7 for 4, 
der slog bunden ud af odenseanernes forhåbninger. 
Godt assisteret blev han af Erik Nielsen, der i den af
gørende innings evnede at score 90 points eller 80 % 
af de til sejren nødvendige runs. Også i halvlegssejren 
over B. 1909 havde Per :vrartinussen en finger med i 
spillet med i alt 11 gærder for 27 points (6 for 19, 
5 for 8). 

Store præstationer af Jørgen Knakkergårcl 

I den midtjyske juniorkreds er Silkeborg kommet 
sig ovenpå afklapsningen imod Skanderborg, og det er 
siden blevet til to gode sejre. �lest bemærkelsesværdig 
var sejren over Grenå på et typisk gærdespillerwieket. 
Silkeborg åbnede med 213 for 3, men Grenås svar var 
så udmærket som 166 - usædvanligt med to sådanne 
innings i en juniorkamp. Og så var det faktisk kun 
to spillere, der stod for anretningen -- endog de to 
anførere og åbnere, Silkeborgs Bjarne H.asmussen og 
Grenås Jørgen Knakkergård, der totalt dominerede 
kastningen for begge at gå not qnt. Bjarne H.asmussen 
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nåede century 12F, hovedsageligt grundlagt i en 3. 
gærdestand på 175 med Håkon ,Jensen (48), mens Jør
gen !{nakkergård »kun« havde nået 8F, da hans sidste 
gærdemakker måtte forlade gærdet. Jørgen Knakker
gårds ærgrelse forduftede imidlertid op i den klare 
sommerluft, da han i næste turneringsrunde imod 
Århus nåede det eftertragtede century (114 ud af 162) 
-og endda med sin gærdeindsats kunne sikre årets før
ste juniorsejr til Grenå

Fra nordkredsen er der ikke meget at rapportere.
Det skulle da lige være, at Nyk. M.s mesterskabsfavo
ritter halvlegsbesejrede Chang efter en yderst fair
lukning, og at Aa.B.s keeper imod Hjørring kunne
holde rent bag gærdet i begge innings (55 + 39) og 
dermed var stærkt medvirkende til holdets første sejr
i denne sæson.

Drengerækkerne: 

Spændende kampe i vente 

Hos drengene er situationen stadig uafkla
ret. I østkredsen kan Køge næppe trues, mens 
de tre jyske kredse forekommer ret åbne. Syd
på bliver det et opgør mellem Esbjerg og Kol
ding med de fleste trumfer på førstnævntes 
hånd, men Århus i den midtjyske kreds må 
have gode betingelser for at vinde det første 
drengemesterskab i mange år. I den nordlige 
sektion er Nyk. M. favorit, men man skal ikke 
underkende ligeledes ubesejrede Aa.B. 

Beskedne K.B.ere 

Drengerækkernes mest opsigtsvækkende resultat no
teredes i Ringsted, hvor K.B. efter en såre beskeden 
gærdeindsats på 17 + 18 blev halvlegsbesejret. I 1. 
innings tegnede ålmingsgærdet Peter Jensen sig for 
11 og mr. Ekstra for 6 - hvilket altså vil sige, at 
samtlige øvrige K.B.ere måtte indkassere et andeæg. 
De sidste syv spillere faldt ved samme total. I 2. halv
leg var der fremgang at spore •- kun syv mand blev 
noteret for nul. Ringsteds innnings blev i øvrigt kun 
på 43 - en af de mindste totaler, der har givet halv
legsgevinst. Naturligvis var der imponerende analyser 
til Ringsteds bowlere. Således opnåede Leif Mortensen, 
der tidligere på året i en privatkomp imod Køges lille
pntter har taget 9 gærder i en halvleg, en matchtotal 
på 11 gærder for 5 points. I 1. innings tog han på 10 
overs (9 maidens) 8 gærder for kun et point. Ringsted 
kunne imidlertid ikke følge successen op imod !{øge, 
der vandt med en halvleg. Her var det Køgekasterne, 
der tog stikkene hjem. Flemming Han sen fik 5 for 3 i 
1. innings, mens Kurt V. Hansen i 2. innings tog 3 
gærder uden pointstab på 12 bolde. Ekstraordinær 
var Ringsteds 1. halvleg derved, at mere end halvdelen
af pointsene var ekstras (16 ud af 31). 

I den sydjyske kreds har Esbjerg og Kolding skilt 
sig ud i toppen. Åbenrå nåede kun 45 (15 + 30) imod 
Niels Abrahamsen & co. I kampen mellem Kolding og 
Fredericia baseredes førstnævntes sejr på en 2. gærde
stand på 108 mellem Kaj Madsen (29) og Lars Nielsen 
(6 7). 

Ekstraordinær bowling af Dan Sørensen 

Også hos Skanderborg er man stødt på et par be
gavede drenge. Trods et nederlag til Århus knnne l)an 
Sørensen præstere 12 gærder for 38 (7 for 26, 5 for 12), 
mens det i sejren over Horsens foruden Dan Sørensen 
var John Simonsen, der gjorde sig fordelagtigt bemær
ket. John Sørensen havde en magtfuld gærdestand og 
carried his hat for 75 ud af 125, mens Dan Sørensen 
denne gang havde en halvlegsanalyse på 9 for 18 i den 
betydende 1. innings. 

Heller ikke Aa.B.s drenge har holdt sig i baggrun
den. Hjørring har måttet døje et halvlegsnederlag og 
var knn i stand til at score 38 points i sine to innings. 
Helt ekceptionel var de unge vendelboeres 1. halvleg, 
der kun bød på 3 points - blandt de mest beskedne i 

dansk crickcts historie og bundrekord for sæsonen. 
Aa.B.s bowlere ))holdt rigtigt gilde«. Således tog Hen
ning Hoff 10 for 25 (6 for 2, 4. for 23) og Jørgen Thor 
Petersen 10 for 13 ( 4 for 1, 6 for 12). Også Aa.B.-kee
peren Erik Vestergård gjorde sig smukt gældende ved 
to fejlfri innings bag gærdet. 

Lilleputrækken: 

Svanholm kan byde Kerteminde 

hård kamp 

Hos lilleputterne har Svanholm vist god 
styrke i en halvlegssejr over Køge, mens man 
endnu ikke har haft lej lighed til at se fjorårets 
mesterhold, Kerteminde, i funktion. Nok er en 
del af fynboernes gode spillere fra 1965 faldet 
for aldersgrænsen, men i disse år fostres der 
crickettalenter i stort tal i Amandas by, så der 
er lagt op til en drabelig finalekamp mellem 
Kerteminde og Svanholm. 

I den hidtil eneste kamp mislede Svanholm slet in
gen gærder i sin halvlegssejr over Køge. Åbningsgær
dcrne Søren Carlsen (73''') og Michael Pettersson (51 •) 
spillede som garvede kæmper, beherskede spillet gær
det rundt, og deres uafsluttede åbningsstand produ
cerede 127 points. Køgenserne kunne kun score 75 + 
20. I 1. innings fik den 10-årige Per H. Hansen, der 
ikke er større end tobak for en skilling, 46 runs efter 
en beunudringsværdig og gennemtænkt indsats. Sjæl
lændernes 2. innings blev et rent festfyrv;:erkeri. Selv
om det gik rigtig skidt for de små køgensere med ha
stige gærdefald, følte ingen af spillerne trang til at
trække tiden ud. Tværtom. Alle var frrige efter at
komme til gærdet og få stød. Og knap var der faldet
en mand, før den næste i raketfart indtog sin plads
ved gærdet - opildnet af svanholmernes tilråb.

oth. 

Fra indvielseskampen mellem 

A. B. og Aa. B. på A. B.s 

nye smukke anlæg ved hareskoven 

Jens Peter Morild ser sil gærde fældet af en af 

Erling Froulunds farlige oulsvingere 
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1. dwision

Aa. B. 5 2 3 0 0 0 17 
Chang 5 1 2 0 2 0 12 
Skanderborg 6 0 4 0 2 0 14 
Svanholm 6 1 3 0 1 1 14 
Horsens 5 0 3 0 2 0 11 
Soraner 5 0 3 0 2 0 11 
Hjørring 6 0 3 0 3 0 12 
B. 1909 5 1 0 0 4 0 8 
A. B. 5 0 1 0 2* 2 5 
Nykøbing M. 5 0 0 0 5''' 0 5 
Silkeborg 5 0 1 0 2 2 5 

2. division

Århus 4 1 3 0 0 0 13 
Holstebro 5 0 4 0 1 0 13 
B. 1913 5 0 -1 0 1 0 13 
Fredericia 4 0 2 0 2 0 8 
Slagelse 5 0 2 0 3 0 9 
K. B. 3 0 1 0 2 0 5 
Kerteminde 4 0 1 0 3 0 6 
Køge 4 0 1 0 3 0 6 
Sorø 4 0 1 0 3 0 6 
Frem 4 0 1 0 2 1 5 

3. division øs/

Nykøbing F. 5 0 5 0 0 0 15 
Ballerup 5 2 1 0 2 0 13 
Ringsted 5 1 1 0 3 0 10 
Glostrup C.C. 5 0 2 0 3 0 9 
Næstved 5 0 2 0 3 0 9 
Roskilde 5 0 1 0 1 3 4 

3. division vest

Skanderborg II 4 2 2 0 0 0 14 
Grenå 4 1 3 0 0 0 13 
Esbjerg 3 0 2 0 1 0 7 
Aa. B. II 3 0 0 2 0 6 
Hjørring Il 5 1 1 0 3 0 10 
B. 1909 II 4 0 2 0 1 1 7 
Nykøbing M II 2 0 1 0 0 1 3 
Herning 5 1 0 0 3 1 7 
Horsens II 4 0 0 0 1 3 
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3,40 
2,40 
2,33 
2,33 

· 2,20
2,20
2,00
1,60
1,00 
1,00 
1,00

3,25 
2,60 
2,60 
2,00 
1,80 
1,67 
1,50 
1,50 
1,50 
1,25 

3,00 
2,60 
2,00 
1,80 
1,80 
0,80 

3,50 
3,25 
2,33 
2,00 
2,00 
1,75 
1,50 
1,40 
0,25 

Erik Olesen, Horsens ........ . 
Ole Isaks son, Svanholm . .. . 
M. Uhrskov, B. 1909 . ........ . 
Peer Morild, Hjørring . ..... . 
Leif Hansen, Svanholm ..... . 

2. DIVISION 

Mogens Gregersen, Århus .. . 
Erik Madsen; Århus . ........ . 
Steffen Larsen, Århus ..... . 
Kurt Hansen, B. 1913 ........ . 
Aksel Petersen, Kerteminde . 
John Jespersen, Holstebro . 
H.O.LutheG Århus ........... . 
J. Walker, B. 1913 ........... . 
P. Østergård, Fredericia . .. . 
Jens P. Jensen, Køge ........ . 
Preben Hansen, Sorø ........ . 
Ove Christiansen, Sorø ..... / 
Helmer Espensen, Frem ... . 

3. DIVISION

Jørgen Knakkergård, Grenå . 
Egil Andreasen, Grenå ..... . 
Evald Møller, Skanderbg. II 
Vagn Nielsen, Skanderbg. II

Svend Nielsen, Herning ..... . 
Poul E. Nielsen, Nyk. F . ..... . 
E. Crone, Grenå .............. . 
Otto Jørgensen, Næstved . .. . 
P. Thorup, Aa.B. II ........... .

Jø1·gen Hansen, Kyle F . ..... . 
H. Ansol-Henry, Ballerup .. .
Jørgen Petersen, Ringsted .. . 

Kastning 
Minimum: 10 gærder 

1. DIVISION

Bo Jepsen, Skanderborg 
E. Froulund, A.B. . ' . . . . . . . . . . 
Henrik Mortensen, Aa.B .... 
Carsten Morild, Aa.B. ...... 
Erik Olesen, B. 1909 
Henning Olesen, Chang . ... 
K. Buus, Chang . ............ 
Jørgen Jønsson, Svanholm 

2. DIVISION

Steffen Larsen, Århus ...... 
Per Sørensen, Arhus 
T. Ankjærgård, Slagelse ...
R. Cullen, Sorø ............... 
l(. Havkjær, Holstebro 
John Christensen, Slagelse 
Leif Petersen, Slagelse . ...

H. Egstrøm, B. 1913

3. DIVISION

P. Riis, B. 1909 II ............ 
Evald Møller, Skanderbg. II 
l{aj Nielsen, Skanderbg. II

Folmer Christiansen, 
B. 1909 II . .................. 

1966 

4 1 96 65* 32,00 
12 2 316 174• 31,60 

5 1 113 82* 28,25 
9 2 281 68* 25,86 
8 1 177 61 25,29 

4 2 182 91 91,00 
3 1 121 100* 60,50 
4 3 55 39• 55,00 
6 2 183 112 45,75 
5 1 148 69 37,00 
7 0 243 118 34,71 
6 0 208 77 34,67 
8 1 229 74 32,71 
5 0 148 59 29,60 
5 0 142 86 28,40 
7 1 164 63* 27,50 
7 2 137 99* 27,40 
6 1 137 71 27,40 

3 3 79 45* 
3 0 181 90 60,33 
3 0 175 95 58,33 
4 2 98 71 • 49,00 
8 4 182 71* 45,50 
4 0 169 75 42,25 
4 1 124 101* 41,33 
3 1 81 49• 40,50 
3 0 110 58 36,67 
6 0 193 62 32,17 
8 0 241 117 30,13 
7 1 176 51* 29.33 
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37,0 15 65 10 6,50 
53,4 11 187 22 8,50 

- • I - • I 443 52 8,25
- • I - • I 468 54 8,67

59,4 13 140 16 8,75 
97,0 34 213 24 8,88 

- * I - * I 252 25 10,08 
87,1 11 300 28 10,71 

34,5 5 104 17 6,12 
66,2 15 149 21 7,10 
39,0 12 98 13 7,54 
57,3 16 138 18 7,67 

139,1 42 292 37 7,89 
29,1 6 81 10 8,10 
86,5 21 206 22 9,36 
46,5 11 106 11 9,64 

16,1 1 41 11 3,73 
26,0 3 74 13 5,69 
73,0 26 148 25 5,92 

56,0 5 134 18 7,44 
*J Jnclusive en karnp, hvis 1. innings ikke blev færdigspillet. Tommy Hansen, Grenå 58,0 13 166 22 7,55 

Erik Abrahamsen, Esbjerg 32,0 4 83 11 7,55 

Gærdespil 
" 
SD 

::, 
0 � Minimum: 3 halvlege 
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1. DIVISION

F. Pearson, Soraner 5 2 
J. Høj, Horsens ................ 10 1 
P. E. Høj, Horsens . . . . . . . . . . . . 4 1 
Carsten Morild, Aa.B . ......... 12 2 
C. Løn bolt, Soraner ............ 4 1 
A. Bloom, Soraner ............ 7 1 
K Buus, Chang · ··············· 9 2 

C 

.; " ""
- " " 

- " r> a-
]� "'- �·:::: - .:,: 

rr.:.:::. :,:,;:;i 

161 74* 53,67 
415 125* 46,11 
115 49 38,33 
367 108* 36,70 
106 67 35,33 
206 69 34,33 
226 57' 32,29 

Jørn Jacobsen, Skandbg. II 52,0 11 151 19 7,95 
T. Nordkamp, Glostrup ... 59,0 10 167 19 8,79

* / Kan ikke oplyses på grund af ufuldstændig indbe
retning. 

N.B. ! ! Trods gentagne påmindelser er der stadig 
klubber o. a., der ser stort på, hvornår statistikske
maerne afleveres til postforsørgelse. Det skal derfor 
endnu en gang indskærpes, at skemaerne skal være os 
i hænde senest første søgnedag efter kampdagen. Til 
ovenstående statistik har vi savnet følgende skemaer: 
Nyk. M.-A.B., Horsens-Silkeborg, Skanderborg II
Aa.B. II, Hjørring II-Horsens Il, K.B.-The Plungers 
samt D.C.F. XI-Wilfred Isaacs XI (Aalborg-kam
pen) ! ! ! 
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ENGLAND/SKOTLAND-TUREN 

Dansk chokstart i landskampen 
kunne ikke følges op 

Forbundets rejse til England og Skotland 
fandt sted mandag den 13. juni med hjem
komst lørdag den 25. juni 1966, således at 
spillerne kunne deltage i den hjemlige tur
nering allerede søndagen efter. 

Resultaterne af turens fire kampe blev: 1 
vunden, 2 uafgjorte og 1 tabt. Et på papiret 
pænt og hæderligt slutfacit, men i virkelig
heden et noget for flatterende resultat, da 
regnvejr i hvert fald for landskampens ved
kommende forhindrede færdigspillet kamp. 

Der var før turen udtaget 25 spillere, der 
havde chance for Englandsturen. Desværre 
kom der straks afbud fra 3 af de stærkeste 
spillere, og da yderligere Henrik Mortensen 
måtte melde fra på gr. af eksamen, havde UK 
ret så meget besvær .med at finde frem til 15 
spillere, hvoraf et kaste- og gærdemæssigt set 
velafbalanceret landshold kunne vælges. 

Efter en rolig tur over Nordsøen og en ret 
så interessant tur fra Harwich til Sandhurst 
kom vi til det berømte militærakademi, hvor 
vi blev vel modtaget og indkvarteret. Mod
standeren var Sandhurst Wanderers, d.v.s. 
et hold . bestående af officerer fra Militær
akademiet. Det var gennemgående lidt ældre 
spillere og en passende første modstander for 
vort hold, der skulle omstille sig til græspitch. 

En flot start 

Kampen, der blev spillet på en bane lidt 
uden for Sandhurst, Minley Manor, vel nok 
en af de lækreste græsbaner et dansk hold 
har betrådt, blev meget spændende og endte 
med dansk sejr på 18 points. 

Sandhurst "r anderers vandt lodtrækningen 
og sendte det danske hold til gærdet, hvor vi 
fik en ganske fin oni end nervøs start af J. 
Hø.i, der hurtigt fandt sit solide åbningsspil 
frem, og Hardy Sørensen, der blev grebet ud 
ved total 43. Finn Nistrup fulgte den gode 
start glimrende op med en virkelig koncen
treret indsats, før han blev dømt ben for. 
Også Klaus Buus og Ole Isaksson samt Bjar
ne Lund Petersen battede pænt, og sluttotal 
186 for tabet af alle gærder var et aldeles hæ
derligt facit. 

Vort hold startede ganske godt i marken, 
og vi havde fire gærder nede for 57 points. 
Desværre blev Fl. Søegaard ramt så hårdt 
under knæet af et hvinende returslag fra gær
despilleren, at han måtte trække sig ud af 
kampen og køres på hospitalet. Samtidig 
havde han yderligere fået et hårdt slag på 
venstre hånds langfinger. En kedelig start for 

vort hold. Men Carsten Morilds offskruere 
og navnlig Bj. Lund Petersens legskruere 
voldte de engelske gærdespillere store vanske
ligheder, og selv om Donald Owen som 10. 
gærde slog en kæmpesekser (bolden blev fak
tisk væk i skoven), blev slutresultatet kun til 
168 for tabet af alle gærder., En kærkommen 
dansk sejr på 18 points. 

Vort hold arbejdede godt og energisk i mar
ken, og kasterne havde tilsyneladende ingen 
vanskeligheder med græspitchen. Carsten 
Morild, der havde en svag gærdeindsats. bag 
sig, greb de sidste 3 engelske gærdespillere ud 
med sædvanlig sikkerhed. En lovende ·start 
på turen. 

DCF XI--SANDHURST WANDERERS 

DCFXI 186 (J. Høj 31, Hardy Sørensen 16. F. Nistrup 
37, Hg. Eliasen 10, C. Morild 5, K. Buus 27, J. Steen 
Larsen 5, Ole Isaksson 27, Bj. Lund Petersen 21, Jens 
Christensen 1, F. Søegaard 1*, ekstra 6, J. Deighton 2 
for 46, D. Owen O for 15, N. Roberts 1 for 32, D. Wil
liams 4 for 25, R. Ward 1 for 57, H. Peck 2 for 5). 

Gærdefald 1/43 - 2/55 - 3/81 - 4/87 - 5/124 -
6/125 - 7 /143 -- 8/173 - 9/184 - 10/186. 

SANDHURST WANDERERS 168 (R. Ward 49, B. 
Grove 48, R. Peck 20, J. Steen Larsen, 8 - 2-40 - 2, 
Ole Isaksson 3 - 0 - 16 - 0, Fl. Søegaard 6.2 - 0 
- 29 - 1, C. Morild 9.1 - 0 - 54 - 3, Bj. Lund Pe
tersen 5 - 0 - 25 - 3).

Gærdefald 1/1, 2/25, 3/31, 4/57, 5/118, 6/130, 7/133, 
8/153, 9/156, 10/168. 

_
{,ige ved endnu en sejr 

Vor næste modstander, Incogniti C.C., skulle 
vi møde i en lille by, Datchet, ca. 30 miles 
sydvest for London. Vi kom der til med bus 
via Windsor Castle og Ascot Væddeløbsbaner, 
hvor tilskuerne allerede var begyndt at samle 
sig til dagens hestevæddeløb. 

Cricketbanen lignede det, vi forestiller os 
ved begrebet »village-cricket«, men det var 
sandelig ikke noget landsbyagtigt over anfører 
0. G. Batcock og hans hold. Vejret var des
værre ikke godt, vekslende regnbyger og sol
skin. Vi tabte lodtrækningen og måtte i mar
ken for at kaste på regntung pitch. Men vore
kastere gik ufortrødendt til sagen med Jørgen
Steen Larsen som en god åbningskaster. Det
gik lidt langsomt i starten, men i sin 7. over
fik han sit første gærde, i 8. over sit andet
gærde og i 9. over det tredie og fjerde gærde.
En god indsats. Incogniti var nu i vanskelig
heder, 5 gærder nede for 49 points. Desværre
kom nu regnen og standsede spillet i en times
tid, men selv om selve pitchen blev tildækket
med plastik, var forholdene endnu vanskeli
gere for vort hold, da spillet blev genoptaget.
Vor anfører Carsten Morild manglede meget
Fl. Søegaards venstre arms svingkastning og



62 CRICKET 1966 

_pålagde sig selv en alt for stor del af kastnin
gen uden særlig succes. Først mod slutningen 
af halvlegen fik Bj. Lund Petersen 2 overe 
med et gærde i allerførste over og J. Jønsson 
1 over, hvorefter Incogniti lukkede ved total 
135 for tabet af 8 gærder. En lidt kvikkere 
kastedisponering havde uden tvivl gjort livet 
besværligere for de engelske gærdespillere. 
Hg. Eliasen optrådte i øvrigt som 9. gærde hos 
Incogniti med en behjertet indsats på 17 not 
out. 

Incognitis lukning betød 97 minutters spil
letid ved gærdet til en score på 135 points. En 
lidt svær opgave for vort hold, der dog igen 
fik en solid start af Jørn Høj og Hardy Sø
rensen. 1. gærde faldt ved 47, 2. gærde ved 76. 
Desværre var scoringen så langsom, at tiden 
hurtigt blev den afgørende faktor. Dette be
virkede, at vore gærdespillere prøvede at for
cere den engelske svingkastning med ringe 
held, og pludselig var vi i vanskeligheder, 8 
gærder nede for 101 points. Heldigvis holdt 
vor 9. og 10. gærde stand de sidste hektiske 
minutter, og vi fik en hæderlig uafgjort som 
slutresultat. 

D.C.F. XI-INCOGNITO C.C. 

INCOGNITO C.C. 135 for 8 lukket. (G. W. Cook 44, G. 
Nolan 28, Jørgen S. Larsen 14 - 5 - 34 - 4, Ole 
[saksson 12 - 4 - 48 - 1, C. Morild 11 - 3 - 25 -
1, B.i. Lund Petersen 2 - 0-13 - 1, J. Jønsson 1 - 0 
- 7 - 0). 

Gærdefald 1/27, 2/43, 3/43, 4/49, 5/49, 6/98, 7/110,
8/116. 

D.C.F. XI 107 for 8 (J. Høj 30, Hardy Sørensen 33, F. 
Nislrup 2, C. Morild 14, 0. Isaksson 1, Bj. Lund Pe
tersen 1, F. ,vrnumsen 9, A. Ali 0, K. Lyngsøe 11*, J. 
Steen Larsen 1 •, J. Jønsson ej inde, ekstra 5, P. James 
3 for 31, 0. G. Batcock 1 for ,l0, A. N. Wright 0 for 11, 
K. Robinson 4 for 30). 

Gærdefald 1/47. 2/76, 3/78, 4/84, 5/83, 6/85, 7 /88, 
8/101. 

Deltagerne overværede herefter 2. og 3. dag 
af den anden test mod westinderne. Disse to 
dage blev en virkelig stor oplevelse for alle 
turdeltagerne, der herefter trætte og mættede 
af 1. klasses cricketindtryk kørte til Oxford 
for at møde Oxfordshire County Cricket Club. 
En meget stærk modstander, et Minor County 
hold, der sidst sæson blev nr. 14 af 21 hold i 
turneringen. 

En særdeles dårlig generalprøve 

Vor anfører Carsten Morild vandt lodtræk
ningen, og da han manglede Fl. Søegaard som 
kaster, valgte han at gå til gærdet - et valg 
der desværre viste sig at være forkert. Vort 
gærdehold var helt paralyseret af nerver, og 
kun Jørn Høj og Hg. Eliasen samt til dels Bj. 
Lund Petersen gjorde modstand, resten var 
den rene ynk og langt under daglig vande. 
Det blev til total 108 for tabet af alle gærder. 
En meget svag indsats her lige før landskam
pen mod Skotland. 

Men det skulle blive værre endnu. Englæn
derne havde god tid ved gærdet, og selv om 
Ole Isaksson fik åbningsgærdet grebet for 0 
points bag gærdet, var den danske anførers 
kastedispositioner igen af en så ubegribelig 
træghed, at det ligefrem grænsede til det utro
lige. Vi startede med Jørgen Steen Larsen og 
Ole Isaksson, der kastede henholdsvis 13 og 
14 overe i træk. Først ved total 74 fandt vor 
anfører anledning til at skifte kastere. Klaus 
Buus, der overhovedet ikke havde kastet på 
hele turen, delvis p. gr. af en skade, afløste 
Jørgen Steen Larsen, men til alles overraskel
se blev samme Jørgen Steen Larsen så afløser 
for Ole Isaksson fra det andet gærde! Det re
sulterede i, at vi få danske tilskuere oplevede 
medium-fastbowler Jørgen Steen Larsen, som 
efterhånden var dødtræt, kaste 3 overe med 
legskruere. Ret så pinlig en affære, når man 
ved gennemgang af kasteregnskabet må kon
statere, at holdets virkelige legskruekaster Bj. 
Lund Pedersen fik siger og skriver en over i 
hele kampen. Englænderne scorede 109 points 
for tabet af 3 gærder. Et nederlag, der sved 
ovenpå den gode start, for vort hold i almin
delighed, men for vor anfører i særdeleshed. 
Carsten Morild tabte simpelt hen modet i den 
kamp, og hans modløshed bredte sig til hele 
holdet, der var fuldstændig uden kampgejst. 

D.C.F. XI-OXFOHDSHIRE C.C.C.

D.C.F. XI 108 (J. Høj 24, Hardy Sørensen 11, F. Ni
strup 1, K. Buus 10, C. Morild 0, Hg. Eliassen 27, Ole 
Isaksson 5, Bj. Lund Petersen 21, F. Willumsen 1, J. 
Steen Larsen 2•, K. Lyngsøe 2, ekstra 4, J. Giles 3
for 27, D. Laitt 6 for 61, B. Banton 0 for 14, E. Lane
fox 1 for 2). 

Gærdefald 1/25, 2/28, 3/46, 4/46, 5/52, 6/66, 7/102, 
8/104, 9/106, 10/108. 

OXFORDSHIRE C.C.C. 109 for 3 (M. Nurton 37, P. 
Smith 46\ J. Steen Larsen 16 - 6 •- 34 - 0, Ole 
Isaksson 16 - 4 - 30 - 2, K. Buus 7 - 3 - 13 -
0, C. Morild 6 - 1-18 - 1, Bj. Lund Petersen 1 - 0 
4 - 0). 

Gærdefald 1/10, 2/23, 3/86. 

Efter en lang og ret så trættende bustur 
fra Oxford til Edinburgh, næsten 400 miles, 
var vi så kommet til Skotland, parat til lands
kampen, der var berammet til en todages
kamp. 

Tidlig succes for vort hold 

Vejret var desværre kedeligt og gråt med 
byger.Skotland vandt lodtrækningen og igen 
måtte vort hold i marken til en regnvåd pitch. 

Fl. Søegaard var blevet sin skade kvit og 
sammen med Jørgen Steen Larsen åbnede han 
kastningen, der tilsyneladende ikke bekom 
skotternes åbningsgærder vel. H. K. More 
blev brilliant grebet af Jens Christensen på 
legsiden ved total 11 på Søegaards kastning, 
hvorefter Jørgen Steen Larsen fik J. N. Sands 
dømt ben for, igen ved total 11. Ret så fin en 
start. Regnen kom nu igen, men efter to ti-
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roers pause blev der spillet ca. ½ time igen, 
hvor Jørgen Steen Larsen og Fl. Søegaard hver 
kastede endnu et gærde ud. 3. gærde faldt ved 
18 points og 4. gærde ved 19. Her var virkelig 
en sensation. Men igen kom regnen, og der 
blev ikke mere spil den dag. Lidt ærgerligt 
for os. 

Denne chokerende start fik skotterne til at 
gå i tænkeboks, og i løbet af aftenen kom der 
et konkret forslag fra den skotske anfører til 
Carsten Morild. Skotterne tilbød at lukke de
res innings, hvis Danmark ville lukke deres 
innings ved total 29. Herefter skulle der så 
spilles videre for at opnå et resultat efter fær
digspillet kamp. Heldigvis var vor anfører 
ikke sådan at lokke, så vi fortsatte næste dag 
med Skotland ved gærdet. J. R. Laing og an
føreren J. M. C. Ford angreb den danske kast
ning og havde trods flere gribechancer, der 
desværre blev droppet, det fornødne held med 
sig. Det resulterede i en lukning ved 114 
points for tabet af 5 gærder med cirka 4½ 
times spilletid tilbage. En lukning med en 
opfordring til Danmark om at gå til sagen. 

SKOTLANDS første innings. 

H. K. More, gr. J. Christensen, k. Søegaard . . . . . .. . . 5 
J. N. Sands, b.f., k. Larsen . ... . ......................... 6 
T. E. Racionzer, k. Larsen . . . . . .. . . . . ... . ... . ... . . . . . ... .. . 7 
J. R. Laing, k. C. Morild ........... ....... ............... 29 
A. Raeburn, k. Søegaard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
J. M. C. Ford, not out ... .... .............. .... .............. 65 
A. Steele, not out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . 1 

Ekstra 0 

Total for 5 lukket 114 
-----

Gærdefald 1/11, 2/11, 3/18, 4/19, 5 /97. 

Kastning: 

Jørgen Steen Larsen 11 3 20 2 
Fl. Søegaard 11 2 29 2 
C. Morild 9 2 32 1 
Ole lsaksson 3 0 19 0 
Ej.Lund Petersen 2 0 14 0 

Denne opfordring kunne ingen af de dan
ske gærdespillere følge op. Danmark begyndte 
ganske godt ved gærdet med Jørn Høj som 
den sikre gærdespiller. Skotterne havde imid
lertid i debutanten K. M. Hardie den kaster, 
der skulle til at lokke de usikre danske gær
despillere i fælderne, og efterhånden som 
halvlegen skred frem, afslørede hans lang
somme venstrearms-legskruere en så svag tek
nik hos vore gærdespillere, at gærderne ras
lede ned. Kun Jørn Høj holdt stand. Skotter
nes lukning kunne vi slet ikke følge op. Gær
despillet sneglede sig af sted og tiden gik. Bj. 
Lund Petersen viste sig imidlertid fra sin al
lerbedste side som gærdespiller og sammen 
med først Jørgen Steen Larsen og siden Ole 
Isaksson fik de totalen bragt op over Skot
lands 114 for 5 lukket. Det blev i alt 126 for 
tabet af alle gærder. K. M. Hardie fik som de
butant den flotte kasteanalyse 22.3 - 5 -48 
- 8. Denne præstation blev da også hilst af
klapsalver fra såvel tilskuere som medspil
lere, da han gik ud fra banen.

DANMARKS innings. 
Jørn Høj st. k. K. M. Hardie ........................... 47 
Hardy Sørensen, gr. Sands, k. Hardie .. . . . . . . . . . . . . . 4 
F. Nistrup, gr. More, k. Hardie . . ......... ............. 0 
K. Euus, gr. More, k. Hardie .. .. ............. ............. 4 
Hg. Eliassen, gr. Ford, K. Hardie . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . 4 
C. Morild, gr. Laing, k. Siddique . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . 1 
Ej. Lund Petersen, gr. Siddique, k. Hardie . . . . . . . . . 33 
Jørgen Steen Larsen, k. Raeburn . . .......... ......... 11 
Ole Isaksson, not out . . ..... .. ..... ...... ...... .. ........ 20 
Jens Christensen, gr. Steele, k. Hardie ............... 0 
Fl. Søegaard, k. Hardie . ...... .. . ... . ... .. . . ..... .... ...... 0 

Ekstra (b.z) 2 

Total ... 126 

Gærdefald 1/31, 2/31, 3/45, 4/51, 5/54, 6/62, 7/100, 
8/115, 9/126, 10/126. 

Kastning: 

G. Stratcham 4 1 10 0 
G. Hutton 3 1 3 0 
l\L Siddequc 17 5 26 1 
K. M. Hardie 22.3 5 48 8 
T. E. Raconzier 12 3 22 0 
A. Raeburn 7 4 5 1 
H. K. More 1 0 10 0 

Der var nu 39 minutters spilletid tilbage, og 
danskerne måtte i marken igen til stor for
undring navnlig for sig selv. Disse minutter 
betød 41 points for tabet af O gærder. En svag 
afslutning på en landskamp, der startede så 
godt for os, men hvor vi vel nok alligevel 
kunne takke regnen for det uafgjorte resultat. 

SKOTLANDS anden innings. 

H. K. Moore, not out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 28 
A. Steele, not out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 12 

Kastning: 

Jørgen Steen Larsen 
Fl. Søegaard 
Jørn Høj 
Ole Isaksson 
Hardy Sørensen 

Stadig meget at lære 

Ekstra (udenom 1) .. . 1 

Total . .. 41 

3 0 8 0 
3 0 6 0 
3 0 7 0 
1 0 8 0 

2 0 11 0 

Det var afgjort en udbytterig tur for spil
lere og ledere, der hver for sig må have haft 
rig lej lighed til at høste erfaringer rent cric
ketmæssigt og organisationsmæssigt og knytte 
og uddybe kontakter mellem dansk og en
gelsk cricket. 

Det vil være uretfærdigt at prøve på at fore
tage en sammenligning og rangering af de 
danske spillere. Nogle fik alle chancer, andre 
kun to chancer og enkelte faktisk slet ingen. 

Af gærdespillerne var Jørn Høj den, der 
virkelig klarede sig på sin teknik og tålmo
dighed. Bj. Lund Petersen var en dejlig posi
tiv overraskelse, ligesom Hg. Eliasen voksede 
med opgaven. Resten var næsten uden und
tagelse gråt i gråt og langt under daglig stan
darcl. Vore kastere klarede sig faktisk forbav
sende godt under alle kampene. De gik ufor
trødent til sagen selv under de vanskeligste 
forhold, men blev ofte svigtet af markspil
lerne, der havde svært ved at bevare den for
nødne koncentration hele »markturen igen-
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nem. Jørgen Steen Larsen havde delvis succes 
og var farligst, hvis han fik gærde med det 
samme. Bj. Lund Petersen fik demonstreret 
sin googlie til stor fryd for englænderne. 

Turstatistik 

Gærdespil 

k. h. no. runs st.sc. gnst. 

Jørn Høj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 0 132 47 33,00 
Bjarne Lund Petersen . . . 4 4 0 76 33 19,00 
Ole Isaksson . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 1 53 27 17,67 
Hardy Sørensen . . . . . . . . . . . . 4 4 0 64 33 16,00 
Henning Eli asen . . . . . . . . . . . . 3 3 () 41 27 13,67 
Klaus Buus · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  3 3 0 41 27 13,67 
I{jeld Lyngsøe . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 1 13 11. 13,00 
Finn Nis trup . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 0 40 37 10,00 
Jørgen Steen Larsen . . . . . . 4 4 2 19 11 9,50 
Carsten Morild . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 0 20 14 5,00 
Finn \Villumsen . . . . . . . . . . . . 2 2 0 10 9 5,00 
Jens Christensen . . . . . . . . . . . . 2 2 0 1 1 0,50 
Flemming Søegård . . . . . . . . . 2 2 1 0 o· 0,00 
Azhar Ali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 0 0 0 0,00 
Jørgen Jønsson ej inde (en kamp). 

J(aslning 

0 rn.o. runs g. gnst. 

Bjarne Lund Petersen ... 10.00 0 ;i6 4 14,00 
Jørgen Steen Larsen . . . . . . 52,0 14 136 8 17,00 
Flemrning Søegård 20,2 2 64 3 21,33 
Carsten Morild . . . . . . . . . . . . . . . 35,1 6 129 6 21,50 
Ole Isaks son . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,0 8 121 3 40,33 

også kastet: ]{laus Buus 7 - 3 - 13 - 0, Jørn Høj 
3 - 0 - 7 -- 0, Hardy Sørensen 2 - 0 - 11 - 0, 
Jørgen Jønsson 1 - 0 •- 7 - 0. 

Gør et godt indtryk 

med bogtryk 

fra Burniester 

Wilh. Burmesters 

bogtrykkeri A/s

1966 

Løb mellem gærderne og indstik til gærder
ne var vel nok de svageste sider hos vort hold, 
men det er, så vidt jeg husker, ikke første 
gang, at det bliver nævnt i et referat. Det må 
kunne læres, hvis man vil betragtes som en 
1. klassesspiller selv set med danske øjne.

Algade 9 . Aalborg . Tlf. (08) 120477 

-STN.

* 

De/lagerne i kampen i Sandhursl 
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Det sydøfrikønske cricketbesøg 
Fascinerende gærdespil af vVilfred Isaacs XI på Gentofte stadion 

Forventningerne til besøget fra Sydafrika var 
store, og efter få timers spil var det helt op
lagt, at dette mandskab var det bedste, vi har 
set herhjemme i mange år. Kampen i Køben
havn blev særdeles velspillet, og det danske 
hold overraskede glædeligt i gærdespillet. 

Wilfred Isaacs XI startede ved gærdet og på 
kampens tredie bold blev åbningsgærdet, cap
tainen himself, dømt ben for til Henrik Mor
tensen, men herefter fik vi to gærdestande, 
hvor alle slag blev demonstrereret ·på over
bevisende måde. Den 22 årige Lee Irwine 
spillede hele gærdet rundt, og hans 108 points 
var resultatet af en perfekt innings, hvor de 
danske markspillere var henvist til statistens 
rolle. Andet gærde faldt ved 77 og tredie først 
ved 177. Denne sidste gærdestand mellem Ir
wine og Kennith Funston, den 40 år gamle 
tidligere testspiller, bragte 100 points på min
dre end 1 time, og begge spillere beherskede 
suverænt den danske kastning. Sydafrikas in
nings· blev afsluttet, da totalen var 240 for 6 
gærder efter godt 2½ times spil. Lee Irwine 
108, K. Funston 66 not out. 

Danskernes markspil og kastning var ikke 
overvældende godt. Henrik Mortensen, Car
sten Morild og til dels Bj. Lund Petersen 
havde nogen succes, men alle tre er dog set 
bedre. Fl. Søegaard og Ralf Andersen var beg
ge langt under daglig standard. Markopstil
linger og kastedispositioner kan jo altid di
skuteres, men mange points kunne været spa
ret med et par dybe folk, da det altid er van
skeligt at være placeret på halvdistancerne. 
Men modstanden var overvældende, og det 
gør jo ikke sagen lettere. 

Overraskende godt dansk gærdespil 

Den danske innings startede med det nor
malt meget solide par Jørn Høj og Hardy Sø
rensen. Desværre havde vort hold det uheld, 
at Hardy Sørensen blev ramt på kæben af 
den meget hårde kaster vVatson, og dette ry
stede hele åbningsspillet. Jørn Høj blev ka
stet ud af Cole uden at have scoret, og Bjarne 
Lund blev ligeledes kastet ud af Cole efter at 
have scoret 1 point. Men så kom Carsten 

Morild til og efter en brillant indsats, hvor 
Carsten reelt holdt sammen på hele den dan
ske innings i nogle udmærkede gærdestande 
med vekslende partnere, blev han til slut gre
bet af Bryans på Hall's leg spin bowling. Ralf 
Anderesen blev kastet ud af Cole på en even
tyrlig god bold, der først svingede væk fra 
battet for derefter at skrue ca. 25 cm ind i 
gærdet. Henrik Mortensen holdt stand et pænt 
stykke tid, inden han blev stokket ud af en 
meget, meget hurtig keeper John Ferrandi. 

D.C.F. XI-WILFRED ISAACHS XI

WILFRED ISAACHS XI 240 for 6 lukket (L. Irvine 108,
K. Funston 66 *, A. Bryuns 27, Henrik Mortensen 2 for
62, Fl. Søegård O for 42, Carsten i\lorild 2 for 46, Bj.
Lund Petersen 2 for 51, Ralf Andersen O for 28). 

Gærdernes fald: 1 /0, 2/77, 3/177, 4/194, 5/207, 
6/240. 

D.C.F. XI 176 (J. Høj 0, Hardy Sørensen 5, Bj. Lund 
Petersen 1, Carsten Morild 51, Ralf Andersen 4, Hen
rik Mortensen 19, Ole Hiickelkamp 16, Jørgen Jønsson
46, Ih Hiickelkamp 26, D. Råhave F, Fl. Søegaard 0,
ekstra 7, G. G. ·watson O for 5, P. Henwood O for 36,
J. Cole 4 for 38, H. J. Tayfield 3 for 36, G. G. Hall 3 for
50, M. Procter O for 4).

Gærdernes fald: 1/7. 2 /14, :J/22, 4/22, 5/65, 6/85, 
7/114, 8/168, 9/176, 10/176. 

Så kom de danske overraskelser; de to unge 
brødre Ib og Ole Hiickelkamp fra Sorø gik 
frisk til sagen på spinbowling og fik henholds
vis 26 og 16 points før de måtte forlade eks
amen. Jørgen Jønsson fra SYanholm spillede 
en glimrende innings og fik 46 points, heri
blandt 2 seksere, før han blev dømt ben for 
på en af Tayfield's oH skruere. Det danske 
total blev på liO points, et absolut pænt re
sultat mod de stærke sydafrikanere. John Cole 
var den bedste kaster med in og out swingere, 
der voldte de danske spillere mange kvaler. 
Leg spin-kasteren Glen Hall havde en goog
Iie, der var så maskeret, at ikke mange så den. 
Den gamle testkæmpe Tayfield fik i alt 3 gær
der for 36, men skuffede alligevel en smule, 
idet hans kastning, skønt den var akkurat, 
ligesom savnede snert. 

En god kamp blev det. vVilfred Isaacs XI

vandt med 70 points, men det danske hold 
ydede alt i alt fortræffelig modstand. I. H.

Outstanding præstation af Henrik Mortensen i Aalborg 

At Wilfred Isaacs XI var for stor en mundfuld 
for det udvalgte hold i Aalborg, er der ingen 
tvivl om, men hvor var det da dejligt at se 
Cricket af en sådan standard på en dansk 
bane. Blot var det synd, at det skulle være 
Aa.B.s bane. Selv de drevne sydafrikanske 

spillere kom gang på gang ud for uoverkom
melige opgaver, når græsknoldene eller rettere 
sagt jordknoldene spillede med. Hvorfor ikke 
henlægge en sådan kamp til Hjørring, hvor 
man kan byde på de helt ideelle forhold, hvad 
bane angår. 
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Nå, kampen i Aalborg blev alligevel en op
levelse. Enhver dansk cricketspiller skulle 
faktisk tvinges til at se en sådan kamp. At det 
ikke var nødvendigt at tvinge alle, så man ty
deligt af, at der blandt det forholdsvis store 
publikum, var repræsentanter for faktisk alle 
de jyske 1. divisionsklubber. 

Som på Gentofte stadion var Vvilfred Isaacs 
XI først ved gærdet, men holdet fik knapt så 
meget ud af det i søndagens kamp. Om det 
skyldtes træthed eller større modstand, er 
vanskeligt at sige, men man kan da håbe på 
det sidste. Det var dejligt, om et dansk hold 
kunne komme i en sådan kamptræning, at det 
er i stand til at yde nogen modstand. Henrik 
Mortensen var på toppen i kampen, og det 
skyldtes først og fremmest hans bowling, at 
den sydafrikanske scoring blev så beskeden 
som 201 points. Henrik Mortensen fik ikke 
mindre end otte af de stærke spillere på sin 
kappe, og der blev »kun« scoret 84 points på 
hans bolde. 

Det danske markspil var nogenlunde, men 
der manglede en ting - det kneb med kon
centrationen i de afgørende øjeblikke. Her 
kunne det danske hold have haft godt af at 
se på ·wilfred Isaacs XI. Ikke en mand slap
pede af i marken, før det sidste danske gærde 
var nede. Den største markpræstation stod 
Hjørrings Flemming Jensen for, da han greb 
den sydafrikanske topscorer Jackie McGiew 
ud. Sydafrikaneren havde på det tidspunkt 
scoret 61 points. 

Hasarderede løb kostede dyrt 

Ved gærdet måtte Klaus Buus og Jørn Høj 
sande det gamle ord: »Frænde er frænde 
værst«. De blev begge løbet ud af Hans Ole 
Luther, der nervøst opfordrede til to vilde løb. 
Jørn Høj og Hans Ole Luther havde ellers 
dannet et udmærket åbningspar, men det kneb 
altså for Luther med at holde nerverne i ro. 

Manglende kendskab til sine spillere var 

Australske 

KOOKABURRA 
cricketbolde 

sikkert årsag til, at den danske anfører Car
sten Morild disponerede forkert, da han satte 
gærdeordenen, eller var det, fordi han ikke 
kunne kende forskel på de to Hjørring-spil
lere, Hans Fausbøll og Flemming .Jensen. I 
hvert fald burde Hans Fausbøll, der blev 
nummer to på scoringslisten have været inde 
på Flemming Jensens plads som nummer 
fire, mens Flemming Jensen sikkert havde 
fundet sig bedre til rette på den niendeplads, 
Hans Fausbøll kom ind på. 

D.C.F. XI-WILFRED ISAACS XI 

WILFRED ISAACS XI 201 (J. McGlew 61, B. Richards 
45, D. Mackay-Coghill 20, Henrik Mortensen 8 for 84, 
Kjeld Christensen 1 for 15, Carsten Morild O for 48, 
Hartmann Petersen O for 24, K. Buus O for 20). 

Gærdernes fald: 1 /27, 2/!H, 3 /107, 4/133, 5/154, 
6/159, 7 /191, 8/196, 9 /196, 10/201. 

D.C.F. XI 112 (H. 0. Luther 13, J. Høj 11, K. Buus 1,
Flemming Jensen 0, Carsten Morild 4, Henrik Morten
sen 32, Hardy Sørensen 5, Kjeld Christensen 2, H.
Fausbøll 31, Hartmann Petersen 12, E. Vestergård O*,
ekstra 0, M. Procter 6 for 27, D. Mackay-Coghill O for 
13, N. Adcock O for 8, J. McGlew 2 for 64). 

Gærdernes fald: 1 /15, 2/17, :J/24; 4/29, 5 /39, 6/44, 
7/46, 8/77, 9/104, 10/112. 

Ved gærdet spillede Henrik Mortensen også 
strålende, blot synd, at han mistede koncen
trationen, og slog en ganske let bold lige op i 
vej ret, da han havde scoret 32 points. 

Det sydafrikanske markspil var strålende. 
Gang på gang måtte publikum begejstres over 
de fantastiske indstik og stopninger. Enkelte 
ting glippede dog, men det må tilskrives den 
meget ujævne mark. Det var også en fornøjel
se at se de sydafrikanske fastbowlere, hvoraf 
især Michael Procter viste enorm styrke. In
gen dansk bowler er i stand til at kaste med 
blot den halve fart og præcision. Procter teg
nede sig da også for seks af de danske gærder. 
27 points blev der scoret på hans bolde. 

SHEFFIELD SHIELD ... . 
SPECIAL ................ . 
REGULATION ........... . 
STANDAH.D (halves) ..... . 
STANDARD 43/. oz ...... .

T.V.

kr. 42,00 
40,00 
36,00 
28,00 
26,00 

føres nu som lagervare og kan rekvireres efter behov 

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

De sidste skønhedspletter 

Dansk Cricket Forbund er ved at blive voksen. 
Barnealder og pubertet er veloverståede sta
dier. I almindelighed gælder det jo, at al be
gyndelse er svær, men trods enkelte genvor
digheder må man - med ikke ringe stolthed 
- kunne slå fast, at D.C.F. er kommet relativt
smertefrit fra de indledende manøvrer. Langt
lettere, end man skulle have troet efter de
svære fødselsveer og de mange og forskellig
artede overvejelser, der gik forud for stiftel
sen i 1953. Man var ganske klar over, at en
ekspansion af dansk cricket - kvantitativt
som kvalitativt - var nøje forbundet med op
rettelsen af et selvstændigt forbund, som ikke
i princippielle overvejelser måtte vige for
standpunkter, der var cricketsporten ganske
uvedkommende. Problemerne var først og
fremmest af økonomisk natur. Om man kunne
etablere en økonomi, der kunne bære de høje
målsætninger. Man vovede springet, og dristig
hed og idealisme belønnedes i fuldt mål.
D.C.F. - og ikke mindst dets førstemand
Kurt Nielsen - har lov til at være stolt af,
hvad der er nået i det relativt korte åremål.
Organisationen af en landsomfattende turne
ring, udvidelse af det internationale samar
bejde, intensiveringen af det livsvigtige ung
domsarbejde og en økonomi, der vel ikke er
oYenud, men som dog hviler i sig selv. Alt
sammen noget, der har formået at skabe re
spekt om dansk cricket.

Bestyrelsens sammensætning 

Men midt i glæden over, at vovestykket er 
godt og succesrigt fuldbragt, må man dog er
kende, at der stadig er et par skønhedspletter, 
der trænger til at blive fjernet. Her tænkes i 
første række på den i lovene fastsatte regions
bestemte sammensætning af bestyrelsen. Vort 
forbund er ikke så stort og vore klubber ikke 
så talstærke, at det skulle være nødvendigt 
med sådanne restriktioner. Der er ikke iøjne
faldende lokalinteresser, der skal varetages, 
således som det er tilfældet i større forbund 
som f. eks. fodboldunionen. Der er ej heller i 
dansk cricket i dag noget modsætningsforhold, 
der nødvendigvis må tilgodeses - det være sig 
imellem København og Provinsen eller lands
delene imellem. Vi har definitivt forladt bar
nerumpestadiet, hvor mistroen og misundel
sen florerer. I vort lille samfund hersker den 
gensidige tillid. Og derfor skulle det heller 
ikke være nødvendigt at bevare den nuvæ
rende valgmåde, der garanterer hver landsdel 
en repræsentant i bestyrelsen. 

Objektivt set giver den den ringest mulige 
garanti for den mest hensigtsmæssige og kva
lificerede sammensætning af bestyrelsen -
uden at der dog i disse ord må lægges en kritik 
af den siddende bestyrelse og dens medlem
mer. Men i en lederfattig tid vil det være en 
utilgivelig luksus, om en højt kvalificeret le
der skulle blive holdt uden for bestyrelsesar
bejdet på grund af slige, usmidige restriktio
ner. 

Et f ol"l "elningsudvalg 

Hvad hensigtsmæssigheden ved en sådan 
ændring i valgmåden angår, må det dog være 
en klar fordel, om tre eller flere af bestyrel
sens medlemmer var bosat i samme by, even
tuelt inden for et snævert område. Det kan 
ikke være nogen hemmelighed, at den væsent
ligste anke imod bestyrelsens arbejde og ar
bejdsmetode har sigtet til trægheden i løsnin
gen af visse betydningsfulde problemer (pro
tester) - en træghed, der til tider har hindret 
den mest nærliggende og mest effektive løs
ning på disse problemer. Bestyrelsen er forså
vidt undskyldt, som det er naturligt, at det 
med kort varsel vil være uhyre vanskeligt, at 
tromme en ni mand stor bestyrelse sammen, 
når medlemmerne bor i hver sin afkrog af lan-
det. 

Det må være indlysende, at arbejdsgangen 
vil blive langt mere effektiv, om de i sæsonens 
løb opståede, presserende spørgsmål (prote
ster, karantæner, dispensationer ved klubskif
ter, uregelmæssigheder ved kampenes afvik
ling) uopholdeligt bringes til afgørelse i et for
retningsudvalg bestående af tre bestyrelses
medlemmer, som bor i en og samme by, og 
som desårsag kan træde sammen med dags, 
ja med times varsel. Klubber, ledere og spil
lere må dog have krav på en omgående afgø
relse på de rejste problemer m.v. 

U.l{.-dikialor

De indvendinger, der ovenfor er rettet imod
indskrænkningerne i valgbarheden til besty
relsen, kan med fuldt så god ret vendes imod 
udtagelseskomiteen. Denne komite består i 
øjeblikket af en blandt bestyrelsens medlem
mer udpeget formand samt fire menige med
lemmer, repræsenterende hver sin landsdel. 
Dette skulle sikre den »største dækning« af 
kampene i 1. division, hvis hold må formodes 
at skulle levere hovedparten af landsholdsspil
lerne. Til gengæld har man ingen garanti for, 
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at de fem til jobbet bedst egnede har sæde i 
U.K. I teorien kunne det jo ikke udelukkes, at 
disse fem alle var bosat inden for samme om
råde. Heri stadig ingen kritik af de i jobbet 
fungerende. I øjeblikket er hyppige drøftelser 
U.K.-medlemmer imellem vanskeliggjort, ja i
realiteten vel udelukket, samtidig med at kost
bar tid anvendes til lange rejser til de nødven
dige U.K.-møder.

Langt mere hensigtsmæssigt ville det være, 
om U.K.s funktioner udøvedes af en enkelt 
person - en U.K.-diktator, om man vil. Han 
alene skulle være ansvarlig for sammensæt
ningen af de forskellige udvalgte hold. Han 
skulle vælges af repræsentantskabsmødet og 
stå til regnskab for »sine handlinger« over for 
de delegerede ved hver samling. Af åbenlyse 
grunde vil det være en fordel, at en U.K.-dik
tator ikke har direkte tilknytning til bestyrel
sen eller til 1. divisionsklubberne. Han må 
fuldt og helt kunne koncentrere sig om U.K.
arbejdet - uden at føle sig tynget af bestyrel
sesarbejde eller klubinteresser. Det skulle 
være muligt uden for denne inderkreds at 
finde en virkelig sagkyndig mand, der er vil
lig til at påtage sig opgaven og ofre den for
nødne tid herpå. Naturligvis vil han ikke være 
i stand til at overvære samtlige betydende og 
relevante kampe ( 1. og 2. division), men det 
må ligge for, at han i de forskellige cricketcen
trer kontakter og allierer sig med uvildige ob
servatører, der kan afgive rapporter fra kam
pe, som han ikke selv kan overvære. Dertil vil 
det være af betydelig værdi, at testspillerne 
har en bestemt mand at holde sig til. En na
turlig og ikke uvæsentlig del af en U.K.dikta
tors opgave må nemlig blive skabelsen af den 
rette ånd og det så betydningsfulde kam
meratskab og sammenhold på vort testhold. 

Sekundaholdene i egen liga 

Med gennemførelsen af den landsomfat
tende 2. division nåede D.C.F. den ideelle tur
neringsordning et stort skridt nærmere, og 
tiden må nu være inde til at fjerne turnerings
systemets sidste uregelmæssigheder. Her sig
tes til sekundaholdenes deltagelse i divisio
nerne på lige fod med de mindre klubbers før
stehold. Ihukommende reserveholdenes sta
digt varierende styrke forekommer det sports
ligt mest korrekt at foretage en deling af tur
neringen i to skarpt adskilte sektorer. 

Den første - og naturligvis den vigtigste 
- sektor forbeholdes klubbernes bedste hold
og afvikles som nu i tre divisioner (i fire
kredse med delt 3. division), mens den anden
sektor - reserveholdenes liga - kunne tæn
kes delt i tre/fire kredse. Som kompensation
for de tabte avancementsmuligheder kunne
man lade kredsvinderne i reserveligaen spille
en finalerunde om reservernes championat
( efter cupsystemet som hos juniorerne).

Foruden at turneringen på denne måde ville 
blive sportsligt mere tilfredsstillende - også 
for divisionsreserverne -, kunne der på 
mange af de betrængte klubbudgetter påreg
nes en besparelse på sekundaholdenes rejse
konto. 

Handicap-pokalturnering 

Heller ikke pokalturneringen i den nuvæ
rende form er tilfredsstillende. Det er vist de 
fleste i den danske cricketverden enige om. 
Her i bladet er der fremsat flere forslag til en 
erstatning for pokalturneringen - det må i 
hvert fald være klart, at der må være en år
ligt tilbagevendende konkurrence, hvis sejrs
trofæ skal være den flotte DUNLOP CUP. Det 
bedste ville set fra et cricketmæssigt velfærds
synspunkt være at skabe en turnering, hvori 
enhver dansk klub havde en rimelig mulighed 
for at sikre sig en andel i cup'en. Og til dette 
formål synes en handicap-tunering baseret på 
cup-systemet mest velegnet. 

Naturligvis ville det være bedst, om de suve
ræne danske mestre fra Aa.B. startede fra 
scratch og skulle give samtlige øvrige hold 
forud. Hvert hold skulle stadigvæk have en 
innings på maksimalt 30 overs. Til gengæld 
skulle der ikke fortsat være begrænsninger for 
kasterne, og der måtte være fri lodtrækning 
fra første omgang. Charmen ved en sådan tur
nering turde være evident. Vore nuværende 
33 klubber kunne tænkes handicappet såle
des: 

0 - Aa.B. 
+20 - Svanholm, Horsens
+30 - Hjørring, B. 1909, Soraner, Chang, Skander-

borg. 
+40 - Nyk. M., A.B., Silkeborg, Århus 
+50 - K.B., Slagelse, Sorø, Holstebro 
+60 - B. 1913, Kerteminde, Fredericia, Køge, Frem,

Nyk. F., Grenå 
+ 70 - Ringsted, Esbjerg, Ballerup 
+75 - Kolding, Varde, Herning, Åbenrå, Roskilde,

Næstved, Glostrup 

Forspringenes størrelse kan naturligvis give 
anledning til diskussion, især fastsættelsen af 
det maksimale forspring. Men det må dog an
tages, at Aa.B. normalt over de 30 overs vil 
være mere end 75 points stærkere end det sva
geste hold, som over for de frygtede Aa.B.
kasteres uindskrænkede udfoldelser vil få 
svært ved at score blot 25 points. Derimod 
skulle Aa.B.s batsmen imod mindre kvalifice
ret bowling nok kunne præstere en score på 
over 100 runs på de 30 overs. oth. 

Støt forbundet 

ved at indmelde passive medlemmer 
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Nyt frø England 

De ukronede cricketkonger, westinderne, er i 
England, og med deres temperament, deres 
spilleglæde og deres vidunderlige naturtalen
ter har de fået tilskuerne til at strømme til. 

Deres kampe har være så fyldt med pragt
præstationer, at de engelske fodboldskriben
ters »forskræp« om fodboldverdensmesterska
berne er blevet forstødt til de mere ydmyge 
pladser i spalterne, og deres evne til at skabe 
en fest ud af en cricketkamp har forøget pro
testerne mod de engelske »dødbidere«, som 
under devisen »sikkerhed fremfor alt« gang 
på gang har skræmt tilskuerne langt væk fra 
testmatcherne. 

vV estinderne - har man på fornemmelsen 
- kan ikke finde sig at score langsomt. Det
virker som om, det er mod deres natur, og
også deres kasteside, hvor bløde kastere bru
ges langt mere end hos englænderne, har skabt
fornyede protester mod de seambowlere, der
florerer i den engelske countyturnering, og
hvis gærder ofte ikke skyldes egen formåen,
men ringe og slet tillavede pitche.

vVestindernes store spiller er unikummet -
verdens største allrounder - Gary Sobers. Det 
er store ord for Bolle-Lars, men ikke for store, 
hør blot: 

I de 2 testmatcher har han scoret i alt 340 
points for to fald. 

Hans kastning har givet ham 4 gærder, og 
han er ikke den type, der kun har en type 
kastning på repertoiret. 

Alt efter forholdene varierer han mellem, 
hvad vi i hvert fald kalder, fastbowling, me
dium og slow, og på repertoiret har han china
men, googlies og så de »almindelige left arm 
spinners«. 

Om ham siger den westindiske holdleder: 
- Vi kunne undvære hans kastning og hans
gærdespil, hvis det skulle være, men hans
markspil kan ingen erstatte.

For lige at slutte skal vi nævne, at han er 
anfører, og hans dispositioner betegnes som 
geniale. 

3 dage var nok 

Den første test var forbi på 3 dage, og for 3. 
gang i historien blev England besejret med en 
halvleg. 

W es tinderne vandt lodtrækningen, gik først 
til gærdet og det skulle blive en kæmpefordel. 
2 mand fik century, Hunte og Sobers, og halv
legen sneg sig op i nærheden af de 500. 

Sneg er måske ikke det rette ord, for på før
stedagen lavede westinderne 343, på anden
dagen 141 på 2 timer. Sobers scorede sine 161 
på ca. 4 timer, herimellem en sekser og 26 fi
rere. 

Englænderne kom ind på en pitch godt slidt 
til, lige som skabt for de westindiske spinners. 
Manden med det minimale og noget særpræget 
udseende run up, Gibbs, tog i de to halvlege i 
alt 10 gærder for 106. 

Denne spiller lægger sine bolde ufattelig 
præcist og med en fuldendt beherskelse af ryt
me, flight og variation. 

1. test

\Vestindien 484 (Sobers 161, Hunte 135, Titmus 5 for 
83, Higgs 3 for 94). 

England 167 (Parks 43, Allen 37, Gibbs 5 for 37, 
Holford 3 for 34) og 277 (Milburn 94, Cowdrey 69, 
Gibbs 5 for 69, Sobers 3 for 8 7). 

Stor ære 

Den anden test foregik på Lords, og der var 
noget ganske specielt over den. De to, hold 
kunne nemlig glæde sig over, dels at få lejlig
hed til at hilse på den engelske dronning, og 
dels - det er væsentligere - at blive bivånet 
af danske cricketspillere i 2 dage. 

Kampen endte uafgjort, men det havde intet 
med et tamt draw at gøre. Den indeholdt gan
ske simpelt alt, hvad man kan forlange. Det 
ene øjeblik var westinderne ovenpå og englæn
derne i kulkælderen, og det næste øjeblik var 
det omvendt. 

Englænderne vandt første halvleg, og havde 
5 westindere nede for 93 i anden halvleg. 

Man kunne ikke tro andet end, at den en
gelske sejr var hjemme, men en fantastisk 
gærdestand mellem Sobers og hans nevø Hol
ford slog alle rekorder. 

De hævede sammen totalen til 369, inden de 
lukkede og gav englænderne 4 timer til at 
score 284 points. 

Men med 2½ time tilbage og 67 points for 4 
gærder var det ikke længere, engelske forhåb
ninger om sejr, men derimod endnu et over
hængende nederlag, der truede. 

Helten fra første halvleg, den elegante, ag
gressivt spillende keeper, Parks, var røget på 
første hold. Cowdrey, der havde overtaget 
anførerhvervet efter den afskedigede M. J. K. 
Smith, var lige så mislykket i 2. halvleg som i 
1., og Barrington var efter de engelske kom
mentato,rers mening en »død« mand, inden 
han kom ind - han skulle ganske simpelt 
være ræd for fastbowlerne Hall og Griffith. 

Men den skadede Graveney - taget til nåde 
efter 2 år - kom ind og reddede stumperne 
sammen med Milburn, som med 126 points 
not out blev første englænder i denne sæson 
der passerede de 1000 points. 

Milburn er fjernt fra alt, hvad man forbin
der med en stor gærdespiller. Han er nærmest 
fed - over hele kroppen -, og den stående 
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vittighed, hver gang han har lavet en af sine 
høje scorer, er: »Nu kan det være, han har 
tabt et par pund.« 

En konservativ engelsk UK ville nok heller 
ikke have taget ham med, men han er ganske 
simpelt ikke til at komme udenom. 

Er bolden blot en smule mislykket, er der 
grænseslag, og »bomber« skal man ikke smide 
mod ham - de ender i seksere ude i tilskuer
rækker'ne. 

2. test

Westindien 269 (Nurse 64, Sobers 46, Higgs 6 for 91)
og 369 (Sobers 163 not out, Holford 105 not out, Higgs 
2 for 82, Knight 2 for 106). 

England 355 ( Graveney 96, Parks 91, Boycott 60, 
Hall 4 for 106, Gibbs 2 for 48) og 197 for 4 (Milburn 
126 not out, Graveny 30 not out, Griffith 2 for 43). 

Nis 

"KRICKET"/,,CRICKET" - 1930-1947 

Fra forskellig side, bl. a. fra en abonnent i 
England, er vi blevet bedt om gamle numre af 
bladet. 

Såfremt der skulle være læsere, der er i besid
delse af numre fra perioden 1930 til 1947, som 
de kan undvære, bedes de venligst underrette 
redaktionen eller eventuelt sende dem til 

Douglas G. Steptoe, 

Holmekrogen 57, 

Virum 

0 K- KONSERVES - 0 K - KONSERVES 

Hurtigscoring 

I konkurrencen om hurtigscoringsbattene er de 
førende nu: 

1. division: 

Hartmann Petersen 67 runs på 39 min. =
1. 72 pt./min. 

Ole Isaksson 174 runs på 111 min. = 1,59 pt./min. 
Bengt S. Møller 70 runs på 45 min. =

1,56 pt./min. 

2. division:

Ib Hi.ickelkamp 69 runs på 49 min. =
1,41 pt./min. 

John Christensen 63 runs på 49 min. =
1,29 pt. /min. 

Carlos Fabian 69 runs på 65 min. =
1,06 pt./min. 
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RESULTATER 

1. division:
5. juni
HJØRRING-SILKEBORG. Hjørring vandt med 101 
points efter 1. halvleg (turneringspoints 3-1). HJØR
RING 182 (Flemming Jensen 66, Poul V. Jensen 44, 
Kjeld Rasmussen 5 for 76, A. Ali 4. for 60). SILKE
BORG 81 (Ole Christoffersen 5 for 23, Hartm. Peter
sen 5 for 56) og 108 for 7 (S. Stilling 33, Poul Ras
mussen 26, Hartm. Petersen 3 for 54). 

12. juni 
CHANG-SILKEBORG. Chang vandt med en halvleg
og 60 points (turneringspoints 4-0). SILKEBORG 72
(A. Ali 28, Henning Olesen 6 for 16, K. Buus 3 for 41)
og 89 (A. Ali 29, Henning Olesen 6 for 46, K. Buus 3
for 24). CHANG 221 for 6 lukket (K. Buus 57, Johan 
Luther 51, B. Søvsø 43).
SV ANHOLM-SKANDERBORG. Skanderborg vandt 
med 8 gærder efter 1. halvleg (turneringspoints 1-3). 
SV ANHOLM 42 (Jørgen Steen Larsen 5 for 16, Bo Jep
sen 4 for 8). SKANDERBORG 52 for 2 (Jørgen Steen 
Larsen 30 *). 
NYK. M.-HORSENS. Horsens vandt med 71 points 
efter 1. halvleg (turneringspoints 1-3). HORSENS 199 
(Erik Olesen 65 *, Svend Eli asen 51, J. Høj 34, Kaj 0. 
Jensen 5 for 73). NYK. M. 128 (Erik Olesen 3 for 42). 

B. 1909-HJØRRING. Hjørring vandt med 3 gærder ef
ter 1. halvleg (turneringspoints 1-3). B. 1909 194 (M.
Uhrskov 82*, Egon Jensen 25, Hartm. Petersen 5 for 
95, Flemming Jensen 3 for 21). HJØRRING 205 for 7 
(Peer Morild 67, Hartm. Petersen 67, Axel Morild 28*). 

2. division:
12. juni
ÅRHUS-FREM. Århus vandt med en halvleg og 116 
points (turneringspoints 4-0). ÅRHUS 227 for 1 luk
ket (Erik Madsen 100*, H. 0. Luther 65, Mogens Gre
gersen 58 *). FREM 52 ( Steffen Larsen 7 for 29, Per 
Sørensen 3 for 21) og 59 (Flemming Gregersen 6 for 
16). 
HOLSTEBRO-KB. Holstebro vandt med 10 points ef
ter 1. halvleg (turneringspoints 3-1). HOLSTEBRO 
88 (E. Dupont 32, Bj. Lund Petersen 5 for 49, Preben 
Michaelsen 3 for 21) og 91 (John Jespersen 32, Preben 
Michaelsen 5 for 26, Bj. Lund Petersen 5 for 35). K.B. 
78 (A. Garner 26, John Jespersen 6 for 30, K. Havkjær 
4 for 22) og 88 for 5 (H. J. Halling 51*). 

SORØ-KØGE. Sorø vandt med 6 gærder efter 1. halv
leg (turneringspoints 3-1). KØGE 127 (P. Felt 41, 
Hans Chr. Jensen 29, Ove Christiansen 4 for 68, R. 
Cullen 3 for 19). SORØ 135 for 4 (Preben Hansen 63*, 
J. Sarøe 40, Jørgen B. Nielsen 3 for 74).

KERTEMINDE-SLAGELSE. Kerteminde vandt med 58 
points efter 1. halvleg (turneringspoints 3-1). KER
TEMINDE 122 (Aksel Petersen 52 •, Erik Sørensen 3 
for 33) og 68 (Erik Sørensen 3 for 39). SLAGELSE 64 
for 9 lukket (Erik Sørensen 31, Jørn Due 7 for 30) og 
58 for 8 (Jørn Due 3 for 15). 

19. juni
B. 1913-KERTEMINDE. B. 1913 vandt med 56 points
efter 1. halvleg (turneringspoints 3-1). B. 1913 238
(J. ,valker 74, Kurt Hansen 44, Leo Clasen 36, Jørn 
Due 4 for 106, Aksel Petersen 3 for 52). KERTEMINDE 
182 (Aksel Petersen 69, Poul Winther 50*, Erik Jensen 
6 for 58).
FREM-HOLSTEBRO. Holstebro vandt med 83 points 
efter 1. halvleg (turneringspoints 1-3). FREM 147 
(K. Havkjær 7 for 59) og 20 for 2. HOLSTEBRO 230 
for 7 lukket (John Jespersen 118, Fl. Skov 32). 

3. division Øst: 
5. juni
NÆSTVED-ROSKILDE. Roskilde vandt med 3 points 
efter 1. halvleg (turneringspoints 1-3). ROSKILDE
145 (Kurt Johnsen 36, Ole Andersen 36, Peter Jensen 
i) tor 52, K. Grandahl 3 for 77). N&:sl"VED 142 (Svend 
Jensen 57, Svend Ottesen 3 for 8). 

BALLERUP-NYK. F. Nyk. F. vandt med 42 points 
efter 1. halvleg (turneringspoints 1-3). BALLERUP 
148 (S. Granell 29, Frank Jensen 26, John Svensson 3 
for 15, Erik Svensson 3 for 42) og 70 for 9 (Bent Ol
sen 4 for 21, Poul E. Nielsen 3 for 39). NYK. F. 190 
(Poul E. Nielsen 44, Poul J. Pedersen 44, Erik Svens
son 37, Kaj Petersen 7 for 75). 

12. juni
NYK. F.-RINGSTED. Nyk. F. vandt med 21 points ef
ter 1. halvleg (turneringspoints 3-1). NYK. F. 132 
(Jørgen Hansen 44, Henning Hansen 4 for 27, Helmer 
Hansen 3 for 25). RINGSTED 111 (Børge Helmersen 
37, Erik Svensson 4 for 26, Poul E. Nielsen 3 for 40). 

GLOSTRUP-NÆSTVED. Næstved vandt med 53 points 
efter 1. halvleg (turneringspoints 1-3). NÆSTVED 
129 (K. Grandahl 48, Svend Jensen 29, Knud Jørgensen 
5 for 52, Carl Petersen 3 for 52) og 69 (Hartvig Peter
sen 36, Knud Jørgensen 5 for 38, Preben Pedersen 4 
for 17). GLOSTRUP 76 (Flemming Jørgensen 27, K. 
Grandahl 6 for 28, Peter Jensen 4 for 44) og 72 for 9 
(K. Nordkamp 32, Peter Jensen 6 for 29). 

ROSKILDE-BALLERUP. Ballerup vandt med en halv
leg og 23 points ( turneringspoints 0-4). ROSKILDE 
63 (Aage Jørgensen 6 for 24) og 66 (Aage Jørgensen 5 
for 32, Kaj Petersen 4 for 16). BALLERUP 152 (H. An
sol-Henry 37, S. Granell 28, Svend Ottesen 5 for 40, 
Henning Jensen 3 for 54). 

19. juni
RINGSTED-NYK. F. Nyk. F. vandt med 54 points ef
ter 1. halvleg (turneringspoints 1-3). NYK. F. 239 
(Poul E. Nielsen 75, Jørgen Hansen 62, Harry Erichsen 
40, Henning Hansen 4 for 32). RINGSTED 185 (Børge 
Helmersen 63, Jørgen Petersen 41, Torben Petersen 5 
for 54, Erik Sveiisson 4 for 58). 

BALLERUP-ROSKILDE. Ballerup vandt med en halv
leg og 107 points (turneringspoints 4-0). BALLERUP 
286 for 7 lukket (H. Ansol-Henry 117, Otto Jacobsen 
45 *, S. Granell 35, Kaj Petersen 26'", Kurt John sen 3 
for 83). ROSKILDE 69 (Svend Ottesen 43, Aage Jør
gensen 7 for 36) og 110 (Kurt Johnsen 57, Finn Niel
sen 4 for 1, Aage Jørgensen 3 for 33, Kaj Petersen 3 
for 33). 

3. division vest: 
5. juni
HERNING-SKANDERBORG li. Skanderborg II vandt 
med en halvleg og 27 points (turneringspoints 0-4). 
HERNING 95 (Leif Andersen 27, Svend Nielsen 25*, 
Evald Møller 4 for 11, Kaj Nielsen 4 for 11) og 60 
(Kaj Nielsen 8 for 31). SKANDERBORG II 182 (Evald 
Møller 49, Henry Rasmussen 42, P. Gøttsche 5 for 88, 
Leif Andersen 3 for 30). 

SKANDERBORG II-NYK. M. IT. Skanderborg II vandt 
med en halvleg og 37 points (turneringspoints 4-0). 
NYK. M. II 65 (Evald Møller 5 for 20, Kaj Nielsen 4 for 
25) og 95 (Peter K. Christensen 33, Børge Mathiasen
25, Jørn Jacobsen 5 for 45, Kaj Nielsen 3 for 34).
SKANDERBORG II 197 for 4 lukket (Evald Møller 95, 
Vagn Nielsen 71*). 

12. juni 
HJØRRING II-HERNING. Hjørring II vandt med 99 
points efter 1. halvleg (turncringspoints 3-1). HJØR
RING II 188 (Kaj Nielsen 76, Peter Sørensen 33, Ole 
Berntson 33, P. Gøttsche 7 for 67). HERNII\G 89 (Leif 
Andersen 37, Søren Laursen 25, Erik Eriksen 6 for 29, 
vVm. Søndergård 4 for 32) og 99 for 2 (P. Gøttsche 
61*). 

GRENÅ-AA.B. II. Grenå vandt med 81 points efter 
første halvleg (turneringspoints 3-1). AA.B. II 130 
(Preben Thornp 41, Tommy Hansen 6 for 44) og 80 
for 8 (Johs. Knakkergaard 5 for 48, Tommy Hansen 3 
for 22). GRENÅ 211 ( Jørgen Knakkergaard 45*, Niels 
Sjørup 40, A. Hartelius 33, Johs. Knakkergaard 33, 
Frank Jensen 7 for 85). 
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19. juni
HORSENS II-GRENÅ. Grenå vandt med 1 halvleg og 
38 points (turneringspoints 0-4). HORSENS II 120 
(J. Schaumann 33, T. Falstrup 28, Johs. Knakkergaard 
5 for 30, J. Knakkergaard 4 for 34) og 120 (J. Schau
mann 42, T. Falstrup 36, Johs. Knakkergaard 3 for 30). 
GRENÅ 278 for 4 (Ejgil Crone 101 ',Egil Andreasen 90, 
J. Knakkergaard 34, Johs. Knakkergaard 26).

AA.B. II-B. 1909 11. Aa.B. Il vandt med 1 halvleg og 
28 points (turneringspoints 4-0). B. 1909 II 72 (Frank 
Jensen 7 for 32) og 93 (Sv. Å. Jeppesen 6 for 19, Frank 
Jensen 3 for 38). AA.B. II 193 (P. Thorup 58, Finn 
Sørensen 33, Carsten Jacobsen 7 for 46). 

Mellemrækkeme: 
5. juni
KERTEMINDE 11-ÅBENRÅ. Kerteminde II vandt med 
58 points efter 1. halvleg (turneringspoints 3-1). 
KERTEMINDE Il 74 (Aksel Petersen 33, J. Mizander 6 
for 32, K. Å. Jensen 4 for 29) og 137 for 8 (Aksel Pe
tersen 48, Svend Madsen 26, J. Mizander 4 for 19, 
K. Å. Jensen 4 for 53). ABENRA 16 (Per Martinussen
5 for 5, Aksel Petersen 5 for 6).

18. juni
SVANHOLM II-SORANER 11. Soraner Il vandt med 
68 points efter 1. halvleg (turneringspoints 1-3). SO
RANER II 172 (John Jørgensen 46', Kaj Jørgensen 31, 
Chs. Lønholt 25, Ingolf Hansen 3 for 44, Uffe Morten
sen 3 for 52). SVANHOLM II 104 (Per Hansen 61, Chs. 
Lønholt 5 for 47). 

B. 1913 II-KERTEMINDE II. B. 1913 II vandt med en
halvleg og 52 points (turneringspoints 4-0). KERTE
MINDE Il 16 (H. Egstrøm 5 for 6, E. Hirtz 5 for 9) og
91 (J. Skriver 28, E. Hirtz 4 for 20). B. 1913 II 161 for
1 lukket (Aa. Vestergård 65, Ib Hansen 38', F. Rask
36').

19. juni
SILKEBORG 11-CHANG li. Silkeborg II vandt med 3 
points efter 1. halvleg (turneringspoints 3-1). SILKE
BORG Il 87 (Bjarne Rasmussen 38, Eskild Larsen 4 for 
38, J. Ellermann 3 for 15, Tage Hansen 3 for 26) og 67 
for 2 (Søren Mikkelsen 25). CHANG II 84 (Kaj Beck 
26, Bjarne Rasmussen 4 for 37). 

CHANG-NYKØBING M. III Chang vandt med 58 efter 
1. halvleg (turneringspoints 3-1). Nykøbing M. III'
108 (P. Skyum 51, T. Skov Nielsen 3 for 21, H. Buus 3
for 23, Jesper Olesen 3 for 25) og 60 (Jesper Olesen 4 
for 19, T. Skov Nielsen 4 for 20). CHANG 166 (Leif
Busk Jensen 57, Gert Munk 34, Henry Buus 25, Peter
Farntsen 5 for 27, Orla Hald 3 for 51).

Juniorrækkerne: 
4. juni
KERTEMINDE-B. 1913. Kerteminde vandt med 3 gær
der efter færdigspillet kamp (turneringspoints 3-1). 
B. 1913 117 (E. Lykke 48, Johs. Due 5 for 25, Per Mar
tinussen 4 for 37) og 11 (Per Martinussen 7 for 4).
KERTEMINDE 42 (J. Hvidkjær 4 for 13) og 119 for 7 
(Erik Nielsen 90, E. Hauge 4 for 40). 

11. juni
SVANHOLM-GLOSTRUP. Svanholm vandt med en 
halvleg og 35 points (turneringspoints 4-0). GLO
STRUP 67 (Ingolf Hansen 5 for 21) og 43 (Lars Han
sen 5 for 5, Thomas Petterson 3 for 11 ). SVANHOLM 
146 (K. Nordkamp 6 for 44, Preben Pedersen 4 for 54). 

B. 1913-HORSENS. Horsens vandt med 9 gærder efter
færdigspillet kamp (turneringspoints 1-3). B. 1913 47
(Gert Hansen 5 for 30, P. "\Valkusch 4 for 16) og 67
for 5 lukket (Ib Larsen 31, Gert Hansen 3 for 20).
HORSENS 54 (J. Hvidkjær 4 for 16, E. Thormose 3 for
8) og 61 for 1 (Niels Lund Jensen 32').

12. juni
SILKEBORG-ÅRHUS. Silkeborg vandt med 104 points 
efter 1. halvleg (turneringspoints 3-1). SILKEBORG 
188 (Lars Nøhr Pedersen 77, K. Randløv 27, Poul E. 
Ejlerten 4 for 52, Lars Rasmussen 4 for 75). ARHUS 
84 (Bjarne Rasmussen 5 for 38, Erik Mikkelsen 5 for 
44 og 138 for 5 (Poul J. Johansen 57, Niels Møller 31 *, 
Bjarne Rasmussen 4 for 41). 

Afleveret til postvæsenet 14. juli 1966. 

NYK. M.-CHANG. Nyk. M. vandt med en halvleg og 
21 points (turneringespoints 4-0). CHANG 73 (Hen
ning Jensen 3 for 28, Peter Saaby 3 for 39) og 61 (Jess 
Christensen 25, Henning Jensen 6 for 24). NYK. M. 155 
for 8 lukket (Hans Frantzen 44, Henning Jensen 44, 
Jesper E. Olesen 5 for 45). 

11. juni 
KERTEMINDE-B. 1909. Kerteminde vandt med en 
halvleg og 70 points (turneringspoints 4-0). KERTE
MINDE 152 (Per Martinussen 62, Erik Nielsen 50, Car
sten Larsen 3 for 16, Hans E. Olsen 3 for 57). B. 1909 
52 (Per Martinussen 6 for 19) og 30 (Per Martinussen 
5 for 8). 

HJØRRING-AA.B. Aa.B. vandt med 17 points efter 
færdigspillet kamp (turneringspoints 1-3). AA.B. 31 
(Jørgen Henriksen 3 for 4, Kaj Jensen 3 for 5, J. 
Holmsberg 3 for 17) og 80 for 4 lukket (Ernst Poul
sen 38). HJØRRING 55 (Peter Christensen 4 for 14, 
Torben Laursen 3 for 16, Niels Sørensen 3 for 25) og 
39 (Peter Christensen 5 for 16, Torben Laursen 5 for 
23). 

B. 1913-HORSENS. Horsens vandt med 9 gærder ef
ter færdigspillet kamp (turneringspoints 1-3. B. 1913
47 (Gert Hansen 5 for 20, P. Walkusch 4 for 16) og
67 for 6 lukket. (Ib Larsen 31, Gert Hansen 3 for 20).
HORSENS 54 (J. Hvidkær 4 for 16, E. Thormose 3 for
8) og 61 for 1 (N. Lund Jensen 32*).

12. juni 
SILKEBORG-ARHUS. Silkeborg vandt med 104 points 
efter 1. halvleg (turneringspoints 3-1). SILKEBORG 
188 (L. Nøhr Pedersen 77, K. Randløv 27, P. E. Eilert
sen 4 for 52, Lars Rasmussen 4 for 75). ARHUS 84 
(Bjarne Rasmussen 5 for 38, Erik Mikkelsen 5 for 44) 
og 138 for 5. (P. J. Johansen 57, Niels Møller 31 ', 
Bjarne Rasmussen 4 for 41). 

Drengerækkeme: 
5. juni 
FREDERICIA-ESBJERG. Esbjerg vandt med 106 
points efter 1. halvleg (turneringspoints 1-3). FRE
DERICIA 46 (Ole Pedersen 28 •, Svend Hansen 5 for 23, 
Niels Abrahamsen 4 for 13) og 60 for 7 (Ole Pedersen 
25, Svend Hansen 3 for 32). ESBJERG 152 for 3 luk
ket (Henrik Madsen 51, Sv. E. Ankersøe 47, Finn H. 
Petersen 3 for 79). 

SILKEBORG-SKANDERBORG. Tabt af Skanderborg. 

12. juni 
RINGSTED-KB. Ringsted vandt med en halvleg og 8 
points (turneringspoints 4-0). K.B. 17 (Leif Morten
sen 8 for 1) og 18 (Benny !'vi øller 7 for 9, Leif Mor
tensen 3 for 4). RINGSTED 43 (Kresten Morild 6 for 
10, Stig Lund 4 for 29). 

17. juni 
K.B.-SV ANHOLM. Svanholm vandt med 11 points
efter 1. halvleg (turneringspoints 1-3). SVANHOLM
62 (Michael Pettersson 27, John Hansen 7 for 33, Kre
sten Morild 3 for 17). K.B. 51 (Michael Pettersson 7 
for 19, Erik Ejlertsen 3 for 9). 
18. juni 
ESBJERG-ABENRA. Esbjerg vandt med en halvleg og 
72 points (turneringspoints 4-0). ESBJERG 117 (Hen
rik Madsen 27, N. V. Jensen 6 for 48, Egon Lauridsen 
3 for 54). ÅBENRÅ 15 (Niels Abrahamsen 5 for 6, Jan 
Madsen 3 for 9) og 30 (Svend Hansen 4 for 8, Niels 
Abrahamsen 3 for 20). 

Lilleputrækken: 
10. juni 
SVANHOLM-KØGE. Svanholm vandt med en halvleg 
og 32 points (turneringspoints 4-0). KØGE 75 (Per 
H. Hansen 46, Michael Pettersson 4 for 20, Peer Poul
sen 4 for 20) og 20 (Michael Pettersson 5 for 12, Sø
ren Carlsen 3 for 4). SVANHOLM 127 for O lukket (Sø
ren Carlsen 73 •, lllichael Pettersson 51').

Privatkampe: 
18. juni 
RINGSTED (lilleput)-KØGE (lilleput). Ringsted 
vandt med 10 gærder efter færdigspillet kamp. KØGE 
35 (Leif Mortensen 6 for 9, Benny Møller 4 for 13). 
RINGSTED 68 (Per H. Hansen 4 for 13, Stig Hansen 
4 for 22) og 54 for nul (Leif Mortensen 37'). 

Wilh. Burmesters bogtrykkeri A/S - Aalborg 




