• UDGIVET AF•
•DANSK•CRICKET•FORBUND•

Nr. 5
13. august 1966
37. årcanar
Indhold:
Turneringso versigt
Statistik
D.
Er

. XI -

C. F

BAOR

sportspressen

ved

at svigte

dansk cricket 'l
Nyt fra England
Stof til eftertanke ...
Vellykket drengestævne i
Silkeborg
Fra læserne
Officielt
Dommere efterlyses
Resultater

Kjeld Larsens (B. 1909) endeligt i kampen mod Svanholm?

•

AXEL
llør det. • •
Robertsbridge - Sussex, England

• UDGIVET AF·
•DANSK • CRICKET• FORBUND•

5
37. ÅRGANG

1 966

13. AUGUST

Redaktion: OLE THOMSEN, (ansv. overf. presseloven) Nørrebrogade 106 1.sal, København N. tlf. (01) 396550 - PER BURMESTER
Faste medarbejdere: SID. NØRGAARD, JØRGEN HANSEN, FLEM. HERMANN, S. NISSEN, TH. PROVIS og TORBEN VANDSTED
Ekspedition: TORBEN ANDERSEN, Eddavej 59, Odense.

TURNERINGSOVERSIGT
1. division:

Bundholdene er begyndt at røre på sig
Så forduftede den sidste rest af spænding om
kring årets DM. Hverken Skanderborg eller
Horsens kunne knægte Carsten Morild & co.,
i realiteten kan Aa.B. tillade sig at tabe sine
sidste kampe og dog genvinde mesterskabet
for sjette år i træk. Men Aa.B.'erne kan sim
pelt hen ikke tabe disse kampe, og Carsten
Morilds tropper vil i 1967 kunne bygge videre
på den imponerende sejrsrække, der har løbet
siden juli 1960 og er ganske uden sidestykke
i dansk idræt.
Mere spænding bliver der om »sølvet«. Hor
sens har tabt afgørende terræn med tre suc
cessive nederlag, hvoraf de to til gengæld
skæppede godt i de slunkne pointskasser hos
A.B. og Silkeborg. Overraskende nok var det
den ellers så solide gærdeside, der svigtede
over for Silkeborgs og A.B.'s ret ordinære
angreb, mens man rehabiliterede sig en de.I
imod Aa.B. i en fortræffelig innings, som dog
ikke kunne opveje manglende kasteeffektivi
tet. Også Skanderborgs gærdespillere har skuf
fet på det sidste, og midtjydernes chance for
at ende som runners-up er spinkel og afhæn
gig af svigtende styrke hos de øvrige aspi
ranter til »sølvet«. Chang indtager i øjeblik
ket en klar andenplads, men har et yderst
vanskeligt program tilbage, og alt tyder på,
at det bliver Svanholm, der slutter nærmest
Aa.B. Afgørende bliver nok den indbyrdes
kamp imellem Chang og Svanholm på Baune
højbanen, og objektivt set besidder svanhol
merne den bedste all-round-styrke.
Men stort set har man kunnet konstatere
større jævnbyrdighed i 1. division end nogen
sinde tidligere - naturligvis bortset fra Aa.B.,
der klart har dokumenteret sin suverænitet.
Også bundholdene har oppet sig i den sidste
månedstid, og i teorien kan faktisk kun Aa.B.

sige sig fri af nedrykningsfare. Såvel Silke
borg som Nyk. M. er kommet »på tavlen« ved
sejre over respektive Horsens og B. 1909, og
så var Silkeborg endda nær en ny triumf
imod Soranerne, men kampen endte uden af
gørelse. Man fandt heller ingen vinder i det
vigtige opgør mellem Nyk. M. og A.B., men
interne uoverensstemmelser, der holdt tre af
de mest fremtrædende spillere fra kampen,
kostede nok morsingerne sejren. Ser vi bort
fra de teoretiske muligheder i bundregionen,
bliver Silkeborgs kampe imod Nyk. M. og A.B.
afgørende for nedrykningen. Trods uomtviste
lig fremgang på det sidste må Silkeborg sta
dig stå som favorit til degradering, men Azhar
Ali & co. er i den heldige situation selv at
kunne bestemme sin skæbne og gøre vor spå
dom til skamme.
Hidtil største innings i 1. division
For Aa.B.'s batsmen har den forløbne måned været
en blanding på godt og ondt. Dybest nede var man
imod Skanderborg, hvor de »tre store« svigtede totalt,
og de mindre påagtede spillere med megen møje fik
skrabet 103 points sammen på mere end 66 overs så lidet flatterende scoringshastighed som 1 ½ point
pr. over. Jørgen Steen Larsen var som vanlig Skan
derborgs farligste kaster, men stor respekt aftvang
unge Bo Jepsen, der atter dokumenterede evner ud
over det sædvanlige, følgende 4 gærder for 8 runs
imod Svanholm op med 4 Aa.B.-gærder for 13 points.
I øvrigt var det næsten mere overraskende, at det lyk
kedes Skanderborgs hatsmen at score 80 points imod
Carsten Morild/Henrik Mortensen, end at Aa.B. måtte
slå sig til tåls med 103 - det var de stærke angrebs
kamp. I Horsens var Aa.B.'s gærdeside atter ovenpå,
men også horsensianerne tog godt for sig af retterne
og tvang Aa.B.'s angreb i knæ. Kampen frembød 13
tocifrede scoringer ud af 20 mulige - mest bemær
kelsesværdig var en 3. gærdestand på 75 mellem
brødrene Høj. Men skønt Aa.B.-angrebet måtte af
give den hidtil største innings i denne sæson, var
Horsens bowlere ikke i stand til at fremtvinge en
sejr. Også Silkeborgs pitch og kastning var som skabt
for pointshungrige batsmen, og Aa.B. nåede top for
sæsonen - og for den nuværende 1. division i det
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hele taget - med 315 for 2 fald, netop passerende
Svanholms 314 for 5 imod Horsens. Såvel Carsten
Morild (114') som Henrik Mortensen (111') opnåede
century, og sammen tegnede de sig for en uafsluttet
3. gærdestand på 214. Imponerende tal, men alligevel
langt fra rekord. Den bedste stand for 3. gærde teg
nede Horsens' Svend Eliasen/Magnus Worm sig for i
1948 med 307 (uafsluttet) - den eneste gærdestand
i dansk cricket på over 300. Også to centuries i sam
me innings er set før - ja, A.B. har endog to gange
haft tre centuryspillere i en innings. Siden 1954 har
man fem gange kunnet notere to centuries i samme
innings, men kun Peer Morild/Sven,l E. Petersen,
Hjørring, har præsteret det i 1. division (i 1954 imod
Køge). Men tilbage til Aa.B.'s ,:igantinnings imod
Silkeborg, så må med hæder nævnes en åbningsstand
på 77 mellem Hardy Sørensen ( 46) og genopstandne
Flemming Nielsen (34), og alle Aa.B.'s anvendte hats
men nåede således en trediedel af vejen til. century
mærket. Det må bemærkes, at Silkeborgs pitch og bane
i usædvanlig grad er disponeret for gærdespil - 926
runs er der noteret på to søndage. Til sit century
føjede Henrik Mortensen 10 Silkeborg-gærder for 50
points (2-25, 8-25), mens Aa.B.'s nye keeper Villy
Andersen havde den tilfredsstilelse at holde Silke
borgs 2. innings fri for ekstras.

Intens spænding
Fik Silkeborg ikke gevinst imod mesterholdet, så
var der til gengæld fremgallg at notere i kampene
imod Horsens og Soraner. Sensationssejren over Hor
sens - endda på udebane -- baseredes på glimren
de bowling af Poul Transbøl, der ved at erobre 7
gærder fo, 34 points holdt Horsens scoring nede på
95. Silkeborgs triumf var så meget mere imponeren
de, som man måtte undvære tre af de faste første
holdsspillere, heriblandt selveste Azhar Ali, men hol
dets gode moral dokumenteredes, da man kom flot
igen efter at have mistet 3 for 12 i jagten på de
sejrgivende 96 points. Lige så imponerende var det,
at man formåede at følge Soranerne så godt til
dørs oven på københavnernes 242 for 7. Med 2 gær
der i behold manglede Silkeborg kun 9 points i en
ny sejr. Soranernes Alan Bloom/Frank Pearson åb
nede med 92 points - deres fjerde åbningsstand på
mere end 70 i denne sæson. Matchen bød i øvrigt
på 10 scores på over 25 - fem hos hvert hold.
Heller ikke A.B. og Nyk. M. nåede til en afgørelse
i dysten på Mors, men man kan ikke klage over
manglende spænding. Scoringen gik ulideligt lang
somt -- 287 runs på 117 overs og 7 timer - men

75

da tiden udløb, var A.B.'s sidste gærdepar inde med
en pointsdeficit på 3 points. Otto Gade gjorde en
imponerende -- omend forgæves - indsats for at
knægte A.B.'s batsmen. Han bowlede 29 overs, hvor
af de 17 var maidens, for 21 points og 5 gærder.
Også i den første sæsonsejr havde Otto Gade en fin
ger med i spillet - endda i bogstaveligste forstand.
En af hans hårdeste - og ikke helt korrekte bolde brækkede to fingre på B. 1909's Mogens Uhr
skov, på et tidspunkt hvor <lenne syntes godt i stød.
Under alle omstændigheder blev denne episode kam
pens vendepunkt. 09'ernc havde forinden tabt til
Svanholm i en match, hvor keeper Finn Nistrnp
ikke afgav nogen ekstras, og besejret Skanderborg,
hvis gærdespil helt gik i fisk over for odenseaner
nes varierede angreb.
Soranernes batsmen har vist stor soliditet i tre
innings på 160 eller mere. Dysten imod Silkeborg
er alt omtalt, men ogsil kampene på Gentofte sta
dion imod Hjørring og Chang viste, at Soranerne
gærdemæssigt må rangeres blandt de bedste i dansk
cricket i dag - ikke mindst på grund af det uden
landske islæt. I sejren over Hjørring var det dog
Charles Lønholt, der førte det store ord. Han har ikke
tidligere gjort sig bemærket på højeste plan, men
hans 67 rnns var resultatet af en beundringsværdig
determination, hvor han med stor dygtighed udnyt
tede sit beskedne slagrepertoire - især glædedes man
over en række ypperlige off-slag. Charles Lønholts
innings kom Soranerne svært godt tilpas, da der var
optræk til panik på gærdesiden. Næsthøjeste score
var m,. Extras 26 - og det til trods for, at Hjør
rings keeper Hans Faushøll atter viste, at han er i
sund udvikling som keeper. For den lovende Flem
ming Jensen var det den rene bedrøvelighed, idet han
ganske som i den foregående lørdags pokalmatch imod
Aa.B. faldt på første bol<l - to fuldbårne andeæg i
samme weekend.
Soranerne fik dog ikke gevinst imod Chang, hvor
man trods en innings på 160 måtte se et koncentre
ret Chang-hold score 161 på 136 minutter, inclusive
89' fra Johan Lnthers hat. 75 points i timen er ikke
just hverdagskost for Changs gærdeside, men nu var
Soranernes kastere måske ikke ligefrem på toppen.
Tilbage har vi så at nævne A.B.'s meriterende sejr
over Horsens. Den upålidelige piteh i Bagsværd kræ
vede atter sine ofre, og måske gav den horsensianer
ne det største chok, men også A.B. var på hælene.
A.B.'erne havde 7 gærder nede for blot 32, da 9.
manden Jan Rihel med 46' bragte studenterne ind i
billedet på ny. Totalen blev så acceptabel som 144, og
det kunne Horsens slet ikke leve op til - især ikke
da 6 gærder fældedes for 15 rnns.

2. division:

Århus i særklasse - forbitret fight i bunden
I mangt og meget har 2. division været en holdets begrænsning. Men naturligvis vil der
tro kopi af 1. Århus Boldklub har skilt sig også fremover ligge gode sejre til John Jes
afgørende ud i toppen, og selv ikke en en persen & Co. - ikke mindst på den upålidelige
kelt af de svipsere, som har været århusia hjemmepitch, som tit og ofte har chokeret
nernes skødesynd i de sidste sæsoner, ville gæstende batsmen. De mest fremtrædende
kunne spolere drømmen om oprykning. Men aspiranter til andenpladsen må nu være KB og
objektivt set synes· Århus at kunne genvin Sorø, men det er dog stadig sådan, at samtlige
de pladsen i 1. division uden møje og uden mandskaber undtagen Århus har chancen for
nederlag. Vel er Århus' kastning ikke alt for såvel anden- som sidsteplads. En fuldkommen
stærk, men gærdespillet har nået en sådan ·analogi til situationen i 1. division. I øjeblik-•
klasse og stabilitet -- bedst dokumenteret i ket synes Kerteminde og Frem at besidde fær
fem successive innings med over 200 runs re kvaliteter end de øvrige nedrykningsaspiran
og kun få gærdetab - at modstanderne i 2. ter, og fremmerne har den fordel frem for
division slet ikke kan følge trop. Nærmest fynboerne, at de har vundet den indbyrdes
århusianerne ligger i øjeblikket B. 1913, men kamp.
odenseanerne har et uhyre vanskeligt pro
gram at se frem til. Også Holstebro får svært
Holste bros første nederlag på egen pitch
ved at holde sig fremme i tabellens øverste
Der er sørget for, at træerne ikke vokser ind i him
ende - nederlag til Århus og Fredericia viste len, og dette har Holstebro måttet sande i to nederlag
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på egen pitch. Onde tunger påstår, at Knud Havkjær
kender enhver lille ujævnhed i den berygtede pitch
og udnytter dem med blændende dygtighed. Nu har
l<nud H avkjær også på fremmed grund ydet ypperlige
præstationer, men alligevel er der måske noget om
snakken. Så meget større var Fredericias præstation
og sejr. Knud Havkjærs bestræbelser belønnedes med
en halvlegsanalyse på 8 for 42. ,\rhus' batsmen lod in
gen tvivl tilbage om, hvem der er 2. divisions bedste
hold. Bedst stod Kurt Jensen, der nåede sit første cen
tury med 102·. I sejren over J<erteminde var Århus'
gærdeside atter den udslaggivende faktor, selvom
Erik Madsen også havde succes med sin fartbowling,
der føjede 10 gærder for 36 runs (4 for 9, 6 for 27) til
hans 49 points ved gærdet. i\latchen mellem Slagelse
og Frem, der gav kneben gevinst til førstnævnte, ud
viklede til til et rent »two-men-show« med Slagelses
Erik Sørensen (31 pts., 6 for 22) og Frems veteran
Helmer Espensen (37 pts., 7 for 23) som de rolle
havende. En anden smuk all-round-præstation viste
Køges unge talent Ebbe Hansen ved i en overraskende
sejr over Fredericia at score 102 • og erobre 5 gærder
for 25 points. Kuriøst nok scorede Ebbe Hansen alene
mere end hele Fredericias mandskab, der kun nåede
95. I en match med små scores har Sorøs lovende kee
per John Hansen givet et væs•"ntligt bidrag til sin
klubs sejr over Kerteminde ved at »holde rent« bag
gærdet.

3. divisionerne

Stadig spænding i Øst, Skanderborg li
sikker i Vest
Upåagtede Glostrup genskabte ved at føje
Nyk.F.s skalp til Ringsteds al ønskelig spæn
ding i 3. divisions østkreds. Nu er Ballerup
pludselig - takket være mange halvlegssejre
- gået i teten, men også Ringsted ligger i en
ret fordelagtig position. Såvel Ballerup som
Ringsted har fremfor Nyk.F. en ubetalelig
evne til at fremtvinge hah·legsgevinster imod
de svageste konkurrenter. Nu har Ballerup
svære kampe tilbage, og alt taler for, at Nyk.F.
trods nederlaget til Glostrup og trods angre
bets manglende gennembrudskraft vinder en
plads i kvalifikationskampen til 2. division.
Derimod må det nu stå klart, at Skander
borg II bliver vestkredsens repræsentant i den
ne kamp. Skanderborgensernes kredsmester
skab sikred�s ved en lidt overraskende sejr
over Grenå, som for andet år i træk måtte se
oprykningschancen forsvinde i den 11. time.
Men man gør klogt i ikke at undervurdere
Skanderborg Il's styrke. De værdifulde støtter
har været veteranerne Evald Møller, Henry
Rasmussen og Kaj Nielsen, men en række unge
talenter har haft succesfulde øjeblikke, og mu
ligheden for at overraske østvincleren er abso
lut til stede. Fuld honnør for de energisk ar
bejdende midtjyders fortjente kredsmester
skab, som imidlertid må være en alvorlig på
mindelse til bestyrelsen, om at tiden nu er inde
til at isolere sekundaholdene i deres egen liga.

Gert Jensen er kommet ind i en stime
Østkredsens ubetinget største gærdeindsats i denne
sæson er ydet af Hingsteds Gert ,Jensen. Til sit maiden
century imod Glostrup har han føjet centuries imod
såvel Roskilde som Kæstved. Begge disse centuries

afstedkom halvlegsgevinster til Ringsted. Imod Roskil
de nåede han 110' på 129 minutter, mens han overfor
Næstveds bowlere gik hårdere på boldene og nåede sine
111 • på nøjagtig en time. lait nåede Ringsted i denne
sidste match 314 points for 6 fald - tre mand sco
rede 65 og derover - og Jørgen Petersen (77) og Pre
ben Hansen (65) noterede en åbningsgærdestand på
134. Men også Ringsteds kastere fejrede triumfer, ikke
mindst den veltjente veteran Henning Hansen, der i
1. innings på 9 bolde fik 3 gærder for 0 og i 2. innings
fældede 8 Næstvedgærder for blot 20 points. Man må
heller ikke glemme Henning Jensen, der har gjort en
beundringsværdig indsats på det tappert kæmpende
Roskilde-hold. Således lykkedes det ham at carry his
bat for 28 ud af 50 imod Ringsted. En stor og ligeså
forgæves indsats ydede Nyk.F.s Jørgen Hansen, da han
i den skæbnesvangre kamp imod Glostrup scorede re
spektive 47 og 62 i de to halvlege.
Hos Skanderborg II har veteranerne Henry Rasmus
sen og Evald i\løller rigtig boltret sig. Førstnævnte
vendte med 70 aggressive points et truende nederlag til
sejr i den altbetydende kamp imod Grenå, og i dysten
imod AaB II scorede han de 28 af sine ialt 33 points
i en begivenhedsrig over. Overens fem første bolde gik
til grænseslag (3 seksere, 1 firer, 1 sekser), mens den
sidste bold fældede Henry Rasmussens gærde. !øvrigt
var det bowlerne, der spillede førsteviolin i denne
match, idet AaB's Jens Aarup med 7 for 23 holdt
Skanderborgs innings nede på 103 og gav ålborgenserne
tro på en uventet sejr. Skanderborgs Kaj Nielsen var
dog med 7 for 26 mand for at knuse alle falske forhåb
ninger. I sejren over B. 1909 li var Evald Møller Skan
derborg ll's kastees, da han på 9 overs, hvoraf de 7 var
maidens, formåede at erobre 6 gærder for knn 7 runs.
Den gode Evald �(øller har så sandelig udviklet sig til
en farlig bowler på sine ældre dage, og han leder
klar kastestatistikken for 3. division. Den eneste fynbo,
der bød trods, var velrenommerede Villy Thorsen, der
lagde 37 points til sin 4 glimrende greb bag gærdet.
Men også AaR Il har gode resultater at fremvise.
Man kunne besejre et Nyk.M. IT-hold, der disponerede
over de unåde faldne Erik Nielsen, Kaj Ove Jensen og
Ingemann Nielsen - spillere, der havde en væsentlig
andel i Nyk.M.'s avancement til 1. division i fjor.
AaB II's sejr blev ganske vist kun på et stående gærde,
men alligevel. Imod Herning havde man lettere spil,
og resultatet blev da også en halvlegssejr. Især gærde
spillerne tog for sig af retterne. Jørgen W. Larsen,
der efter at være sat af mesterholdet helt syntes at
have tabt gnisten, viste gode gamle takter og var kun
sølle 2 runs fra sit første centnry. Sammen med Pre
ben Thorup (58) havde Jørgen \V. Larsen en 2. gærde
stand på 117, og han er vel snart moden til et come
back på førsteholdet. Horsens II kæmper stadig indædt
for sin første sæsonsejr, men man måtte se det glippe
imod Esbjerg, efter at 6 vestjyder var faldet for 40 i
jagten på 92 runs. Orla Biche var stabilisatoren på
Esbjc1·gs gærdeside, og hans 66 yderst velkomne points
viste, at han snart har genvundet gammel styrke.

Mellemrækkerne:

Ny æra for Åbenrå
Østsektoren synes at være kørt uhjælepeligt
fast, og kun tre mandskaber søger at afvikle
deres kampe - hidtil uden særlig held. I midt
kredsen har man fået fornyet spænding. Nok
har B. 1913 II vundet sine hidtidige kampe,
inclusive en match imod den ventede hårdeste
rival, Kolding, men alligeYel kan odenseanerne
endnu ikke føle sig sikre i sadlen. Ikke blot
har man returmatchen imod Kolding at tænke
på, men der er dukket en dark-horse op i racet
om kredsmesterskabet -- Åbenrå. Sønderjy
derne har ikke hidtil gjort større væsen af sig,
men midt i sæsonen gav man debut til George
Allan, og det skulle blive en sand saltvands
indsprøjtning for sønderjysk cricket. Denne
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englænder, bosat i Hongkong, ferierer hvert
år i fl ere måneder med sin danskfødte hus tru
i Åben rå, og da han tilbød cricketklubben sin
assis tance, tog man imod med kyshånd. Og
det kommer man ikke ti l at fortryde. George
All an viste fra første færd , at han har s tyrke
som de bed s te danske spi l l ere, og det kan ikke
ud elukkes , at han kan føre Åbenrå frem til
det første kred smesterskab. Også i m el l em ræk
ken s nordl ige afdeling er der hård revali se
ring. Hol dene skiftes til at besej re hinanden ,
men Chang II og Århu s I I synes i s tærkes t
mulige op sti lling bed st kørende.

G eorge A llans s t rå lende en tre i dansk cricke t
Mell emrækken s mest ma rkan te ski kkelse ha r så ab
solut været ovennævn te George All an . H an s to førs te
kampe p å en d an sk cri cketbane en dte begge med sej r
til han s kl u b, Åben rå . Og om h an s a n del i sej rene
kan in gen være i tvivl, n t, r det a n fø res, at h an i mod
Kol d i n g sc ore de to h a l vcen tu ri es ( 66 u d af 1 2 5, 5 7 u d
af 1 22 ) og erobrede 8 gærder for 33 poi n t s ( 4 for 23,
4 for 1 0 ) , s amt imod l{ ertem i n d e I l t egn ede sig for et
n yt h alvcen tu ry ( 7 2 reti red n ot h u r t ) u . :f a f en Å ben 
rå- tot al på 2 2 5 f o r 4 ) og 1 0 gærd e r for 2 7 po i nts ( 5 for
9 , 5 for 1 8 ) .
M en og s å i K o l d i n g er d er b at s m en , d e r k an den
l i ll e ku n st a t s k affe ru n s t i l h u s e. I m o d F re d eri ci a s
d i vi si o n s re server bl ev det t i l 2 5 6 fo r 3 m e d fem s pi l 
lere p å toci fret sco r i n g . Ver n er G ra versen ( 9 3 ) og den
meget l ovende j u n i o r s piller O l e M a d se n ( 8 8 ) h av de e n
å bn i n g s s ta n d p å 1 6 2 - ell e r eet po i n t m ere e n he le
F red erici a s h o l d . Med h æd er m å n æv n e s Ko l d i n g s s t ok
ke r F l e mm i n g S kov s en , der gre b fi re m a n d b ag gæ r 
d et. O g s å en pæn » k o st « t i l Ch a n g I I ' s i vrige j u n i o r
bow l e re To rb e n Skov N i e l s en og J e s p er O l e s en , d e r
m ed a n a l y s er p å h e n h old s v i s 4 for 1 0 o g 6 for 7
v i a en gæ rded e ro n t e på 2 7 t i lføj ede A rh u s I I det fø rste
n e de rl ag.

Ungdomsrækk ern e :
Beskeden a ktivitet i s ko l efe rien
Skol efer i en h a r l agt en dæmper p å aktivite
ten i samt l ig e ungdo m s ræ k ker. Hos j uniorerne
er Nyk . M . og Ska n d e rb o rg k l a r ti l den ene
semifinale, som m å b l iv e e t rent b råval l a s l ag
m el l em Nyk . M . ' s b a t s m en og Skanderborgs
f a r l ige angreb. D el tagerne i den anden s emi
f i na l e er endnu i kk e kåret, m e n a l t p eger p å
K ø g e og Ho r s en s . Efter d et overraskende ne
derlag til KB skal Køge halvlegsb e s ej re Glo
s t ru p for at være p å den sikre side, e l l e r s
k o m m e r både Ringsted og KB i n d i b i l l ed et .
I d e n sydjysk-fynske kreds har Horsen s over
vun d et sin svaghedsperiode, og s ej r ove r K er
t eminde gav l ø fter om slutru n d edeltagelse.
Men endnu kan de t r e fyn s k e mandskab er ikke
ganske afskrives ; selvom der skal en god gang
held i sprø j t en f o r at ende helt i top.
D r engeræ kkerne har l i gget helt stil l e, m en s
K ertem i n d e hos l i l l eputterne h a r registreret
d en ventede s ej r over Køge, der dog s o l gte sig
dyrt. Nu er der l agt op til et drabel igt revan
cheopgø r m e l l em. K erteminde og Svanho l m .
K ertemindes l i l l eputter kan f å s t o r e vanske
ligheder med at forsvare s it m esterskab.

Maidencentury til Per lValkusch
Kun få individuelle præstationer e r der at frem
drage. Benny Bu rmeister er i god og sund udvikling
og må kunne bl ive en hårdt tiltrængt all- ro und- for
stærkning på KB's 2. divisionsho ld. Af han s senes te
meriter kan nævnes en væsentlig andel i den opsigts
vækkende sejr over Køges sejrssikre juniores. Fra
starten gik sjællændernes gærdespil i fi sk overfor hans
bowl ing. De to førs te Køgegærder fældede han for O i
kam pen s all erførste O\'er, og i al t tegnede han sig for
1 0 gærder for 57 run s (6 for 1 9, 4 for 38 ) . Derti l
scorede han vigtige 1 8 poin ts.
Kertemindes juniores knnne ikke leve op ti l vore
forven tn inger - i sær h ar gærd espi l l erne svi gte t. I
nederl agene ti l B. 1 909 og Horsen s h a r den gærdemæs
si ge s vagh ed gj ort u dslage t . Succes for B. 1 909 's ka
s te rteam Han s E. Olsen ( 4 for 1 9 - Cars ten J acob
sen ( 6 for 1 0 ) , der ku nne hænge Kertemindes sk alp
ved bælte t sid e om si de med rækkefavoritten Horsen s ' .
I kampen mod horsen si an erne var d e t Per Walku sch,
der med 9 gærder for 49 poi n ts ( 7 for 2 6, 2 for 2 3 ) va r
Kertem in des ban em an d. Per Wa l ku sch gj orde si n præ
s tati on fu ldendt ved sen ere a t sco re si t m ai den cen tu rv
001 · ) .

Pok a l tu rn er ing en :
O pt ræ k ti l d o bbe lttri u mf fo r Aa . B.
E n d n u h a r ku n t r e h o l d kv a l i fi cere t s ig ti l
d et a fs l u tt en d e » p ok a l s tæ vn e « , nem l i g A a B ,
Sv a nh o l m og K ø g e. D en s i d s t e k v a rtfin a l e
i m el l em B . 1 9 0 9 o g Fr ed eri ci a m åtte u d sættes ,
d a F red e r i c i a i k k e ku n n e s ti l l e ho l d p å en
l ø rd a g . M en u n d e r a l l e fo rh o l d b l i ver B . 1 9 0 9
s an d syn l igv i s d en s i d st e s em i fi n a l i st. Hvo r
sem i fi n a l en og fin a l e s k a l a fv ik l e s , er i s k r i 
v en d e stu n d i k k e afgj o rt, m en d e r kan v e l
kun b l ive tale om A a l borg e l l e r K ø b enhavn .
A a B e r s o m v an l ig storfavor it.
Ov erraskel s e r h a r det t e å rs p o k a l t u rn e r i n g i k k e l i ge
frem væ re t r i g på. Lidt u v e n t e t var det m å s k e, at
Køge k u n n e b e s ej re S l ag e l s e, s e l v o m k a m p e n s m e s t
i øj n e fa l d e n d e k as t e r, j u n i o rs p i l l e re n T o rben Ankjær
g å rd (5 fo r 6) v a r a t f i n d e i Slagelses lej r. M a n g e
r u n s f i k m a n h e l l e r i k ke a t se i k v a rt f i n al e n i m e l lem
a rve fj e n d e rn e AaB og H j ø rri n g . En o v e rg a n g v a r
A a B' e r n e i s t o re v a n s ke l i g h e d e r, m e n s o m s å o ft e
t i d li g e re fo rmåede C a r s t e n l\ l o r i l d a t v e n d e s p i l l e t i
A a B ' s favø r. H j ø r r i n g fi k i s i n i n n i n g s 63 p o i n t s l i d t s k u f f e n d e eft e r 50 fo r 3
-, m e n tog straks fat
p å A a B ' s ry s t e n d e nervøse b a t srncn. 6 A a B - g æ rd e r
v a r n e d e f o r 3 4 , 7 fo r 4 5 . l\l e n s å t rå d t e C a r s t e n l\l o ri l d
i n d i bi lledet o g s i k rede med v a n l i g ro sej re n m e d 2 7 ' .
I Hj ø rr i n g s halvleg t o g h a n 4 gæ r d e r fo r 4 p o i n t s på
18 bol.de, i ndbefat t e t e t h a t - t rick o m f a t t e n d e H j ø rring,
4 ., a . og 6 . g æ rd e - alle kastet u d .
olh.

Støt fo1•1Jundet
ved at indmelde passive medlemmer
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(4)

(3)

(2)

(1)

(0)

3
1
1
0
0

4
4
3
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
3
3
4*
4
4
6
6*
3*
3*

0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
3

24
17
16
18
16
16
13
13
9
9
9

3,43
2,43
2,29
2,25
2,00
2,00
1,86
1,63
1,29
1,29
1,13

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
2
3
1
4
4
4
4
5

0,
0
0
0
0
0
1
1
1

23
12
16
16
13
10
13
10
10
8

3,29
2,40
2,29
2,29
2,17
1,67
1,86
1,43
1,43

0
0
0
0
0
0

2
1
3
3
3
2

0
0
0
0
2
4

17
16
18
15
9
5

2,83
2,67
2,57
2,14
1,29
0,71

0
2
0
1
0
0
1
0
0

0

0
0
0
0

24
18
16
13
10
8
6
7
2

3,43
3,00
2,67
2,17
1,67
1,60
1,50
1,00
0,33

-

å'"

1. division

Aa. B.
Svanholm
Chang
Skanderborg
Soraner
Horsens
Hjørring
B. 1909
Nykøbing M.
A. B.
Silkeborg

7
7
7
8
8
8
7
8
7
7
8

0
1
0
0
0

7
5
7
7
6
6
7
7
7
7

2
1
0
1
0
0
0
0
0
0

6
6
7
7
7
7

3
0
3
0
0
0

7
6
6
6
6
5
4
7
6

3
2
2
0
1
0
0

0

4

4
3
1
1
2
2

2. division

Århus
K. B.
Holstebro
Slagelse
B. 1913
Køge
Sorø
Fredericia
Frem
Kerteminde

5
2
5
3
4

2
3
2
2
1

1

1,14

3. division øs/

Ballerup
Nykøbing F.
Ringsted
Glostrup C. C.
Næstved
Roskilde

1
5
1

4

2
1

3. division vest

Skanderborg II
Grenå
Aa. B. II
Esbjerg
Hjørring II
B. 1909 II
Nykøbing M II
Herning
Horsens II

1

0

4
3
2
3
1
2
1

0
0

1

2
2
3
2
1
3
2

1
1

3
4

0) lnclusive en kamp, hvis 1. innings ikke blev færdigspillet.

Gærdespil

Minimum: 4 halvlege
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4 614
1 368
2 527
2 241

43,86
40,89
40,54
40,17

0

(/1c,,

:,

C/1.C

c:-

1. DIVISION
Carsten Morild, Aa.B. ......... 18
Allan Bloom, Soraner ......... 10
Jørn Høj, Horsens ............ 15
Frank Pearson, Soraner ......
8

114*
75
125*
74*

Henrik Mortensen, Aa.B.
14
Klaus Buus, Chang ............ 10
Ole Isaksson, Svanholm ...... 15
Johan Luthcr, Chang .........
8
Kjeld Christensen, Sk.borg ... 11
Mogens Uhrskov, B. 1909
7
Børge Søvsø, Chang ............
6
Azhar Ali, Silkeborg
13

3
3
3
1
2
2
0
0

434
237
369
205
255
133
159
343

111·
57•
174*
89*
75
82*
43
77

39,46
33,86
30,75
29,29
28,33
26,60
26,50
26,38

6 1
7 2
10 2
10 0
11 1
8 1
9 2
9 3
10 0
11 · 1
10 2
13 2

241
223
282
338
301
208
191
175
279
253
202
277

100*
91
102*
77
69
81*
112
102*
118
74
99*
73*

48,20
44,60
35,25
33,80
30,10
29,71
29.29
29,17
27,90
25,30
25,25
25,17

2. DIVISION
Erik Madsen, Aarhus
Mogens Gregerscn, Aarhus .
Ebbe Hansen, Køge ............
H. 0. Luther, Aarhus .........
Aksel Petersen, Kerteminde
Jørgen Morild, Aarhus ......
Kurt Hansen, B. 1913 .........
Kurt Jensen, Aarhus
John Jespersen, Holstebro ...
James Walker, B. 1913
Ove Christiansen, Sorø
Ole Htickelkamp, Sorø ......

3. DIVISION
Gert Jensen, Ringsted ......... 8 2 391
5 0 274
Egil Andreasen, Grenaa ......
Egil Crone, Grenaa ............ 5 1 163
Henry Rasmussen, Sk.borg Il
7 0 256
Evald Møller, Sk.borg II
8 0 274
Jørg. Knakkergaard, Grenaa
4 1 101
Svend Nielsen, Herning ...... 10 4 201
Per Thorup, Aa.B. II ......... 7 0 226
Jørgen Petersen, Ringsted ...
9 1 256
J. W. Larsen, Aa.B. Il ......... 7 1 182
Poul E. Nielsen, Nyk. F.
6 0 179
Orla Biehl, Esbjerg ............
8 1 196

Kastning
Minimum: 15 gærder

"'...

'":,

111* 65,17
90
54,80
101* 40,75
73
36,57
95
34,25
45* 33,67
71. 33,50
58
32,29
77
32,00
30,33
98
75
29,83
28,00
66
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1. DIVISION

.

Henrik Mortensen, Aa.B. ... 294,5 68 760
Carsten Morild, Aa.B. ...... 267,5 85 627
-*) - ) 346
Erik Olesen, B. 1909 .........
Jørgen S. Larsen, Sk.horg . 223,3 59 500
Klaus Buns, Chang ......... 159,2 53 320
Henning Olsen, Chang ...... 148,0 47 323
127,5 42 257
Otto Gade, Nyk M.
Erling Froulund, A.B. ...... 108,2 27 306
*) Kan ikke oplyses på grund af manglende
ningsskema.

91
8,36
65
9,65
35
9,89
50 10,00
31 10,32
29 11,15
22 11,68
26 11,77
indberet-

2. DIVISION
T. Ankjærgaard, Slagelse . 63,4
88,4
Erik Madsen, Aarhus ......
57,3
R. Cullen, Sorø ...............
Erik Sørensen, Slagelse ... 132,1
Knud Havkjær, Holstebro . 185,4
Bj. L. Petersen, K.B. ......... 113,3
93,5
Leif Petersen, Slagelse
90,3
Ove Christiansen, Sorø ...

20
27
16
33
58
25
23
13

139 20
178 25
138 18
304 39
394 45
366 39
228 24
287 29

6,95
7,12
7,67
7,79
8,76
9,44
9,50
9,89

3. DIVISION
61,0 16 126
Evald Møller, Sk.borg Il ...
Kaj Nielsen, Sk.borg Il ... 146,0 44 290
85,1 25 220
Hg. Hansen, Ringsted ......
70,1
8 178
F. Christiansen, B. 1909 Il
50,4 16 126
J. Aarup, Aa.B. Il ............
Aage Jørgensen, Ballerup . 97,4 22 286
-*) -*) 277
Tommy Hansen, Grenaa ...
Jørn Jacobsen, Sk.borg II .
96,0 17 266
*) Kan ikke oplyses på grund af manglende
ningsskema.

26
4,85
6,17
47
32
6,88
7,42
24
16
7,88
36
7,94
8,66
32
9,17
29
indberet-
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D.C.F. XI - BAOR

Fartbowlerne udnyttede den hårde pitch
Cricketholdet fra den engelske Rhinarme
(BAOR) var ikke nogen match for det ud
valgte danske mandskab, selvom dette bar be
tydelig præg af eksperimenteren og slet ikke
havde landholdsklasse. Værre var det, at man
ikke fik den cricketmæssige oplevelse, man så
småt havde sat næsen op efter. Medvirkende
hertil var den usædvanlig hårde pitch, der
gav de store fordele til fastbowlerne, og det
blev da også disse, der dominerede kampen
omtrent fra først til sidst.
Under sådanne omstændigheder er det svært
at give en retfærdig kritik af de to mandska
ber. Kun stod det klart, at det danske hold
havde flere klassespillere end englænderne,
og derfor endte sejren også i den rigtige lejr.
BAOR's klart bedste spiller var den vestindi
ske fastbowler Quintyne. Hl1n var i realiteten
den eneste trusel imod den danske gærdestand,
og han belønnedes da også med den glimrende
analyse 12 gærder for 95 points, fordelt med
7 for 39 og 5 for 56 i de to innings.
Hos det danske hold var det ligeledes fart
kasterne, der triumferede. Henrik Mortensen
fik således 10 for 95 (7 for 44, 3 for 51) og
Jørgen Steen Larsen 6 for 49 ( 1 for 5, 5 for
44). Dog må med hæder nævnes en lovende
og velkommen gærdestand af Hjørrings cric
ket-keeper-batsman Hans Fausbøll, der på et
kritisk tidspunkt af 2. innings fandt det store
spil frem og totalt dominerede bowlingen. Men
også en cadeau til AaB-trioen, Hardy Sørensen,
Henrik Mortensen og Carsten Morild, der dyg
tigt holdt sammen på vor 1. innings. Skuffende
var det, at ingen af de unge batsmen, der
havde fået en stor chance for at vinde indpas
i den snævre elite, fuldt kunne leve op til for
ventningerne. Den engelske kastning hævede
sig dog ret beset ikke meget over det ordinære.
Kun Johan Luther viste i glimt i 2. halvleg,
at han med tiden må kunne gøre sig gældende
på højeste plan.
Første innings
D.C.F. XI 121 (Hardy Sørensen 38, Kjeld Jannings 0,
Johan Luther 0, Carsten Morild 22, Henrik Mortensen
36, Flemming Jensen 3, Hans Fausbøll 3, Kjeld Chri
stensen 3•, Jørgen Steen Larsen 0, Ole Schaumann 1,
Erik Olesen (B. 1909) 2, ekstra 8, D. C. Thorne 2 for
32, S. Goldring 0 for 42, C. Quintyne 7 for 39).
Gærdernes fald: 1/2, 2/3, 3/43, 4/97, 5/104, 6/110, 7/114,
8/114, 9/118, 10/121.
BAOR 77 (C. R. Worrell 17, A. H. Barnaby 14, ekstra
5, Carsten Morild 8-2-13-2, Henrik Mortensen 17.5
-2-44-7, Jørgen Steen Larsen 6-3-5-1, Erik Ole
sen 4--:--0-10-0).

Gærdernes fald: l/3, 2/9, 3.134, 4/40, 5/55, 6/66, 7/67,
8/67, 9/71, 10/77.

Om selve kampens gang er der ikke meget at
berette. D.C.F. XI valgte at starte ved gærdet,
og det blev til beskedne 121, hvoraf de tre
AaB'ere tilsammen havde de 96 ! ! Optakten
var iøvrigt ikke altfor lystelig for det dan
ske hold, da en af Quintynes hårdeste bolde
traf Kjeld Jannings på kæben, hvorefter fyn
boen i groggy tilstand trådte sit gærde ned.
Det var ikke nogen lovende begyndelse, men
da BAOR kun kunne score 77 i sin 1. innings,
var man næsten overbevist om, at den kamp
kunne D.C.F. XI ikke tabe. I 2. halvleg nåede
det danske mandskab 142, takket være Hans
Fausbølls behjertede indsats på det kritiske
tidspunkt, hvor 7 gærder var nede for 89.
BAOR's opgave hed nu 167, men det var langt
over englændernes formåen overfor tæt dansk
bowling på den hårde pitch. Dog skabte de
første engelske batsmen spænding om udfal
det, da totalen bragtes over 100 for kun 3
gærdefald. Barton viste glimrende spil og
beherskede i en lang periode spillet gærdet
rundt. Men da de danske kastere og markspil
lere atter satte »tommelskruerne« på, faldt det
engelske gærdespil totalt fra hinanden. Især
glædedes man over et markspil i absolut top
klasse med blændende sikre stopninger og ind
stik - muliggjort af en efter danske forhold
særdeles veltrimmet outfield. De sidste syv
engelske gærder faldt indenfor kun 24 points
- en klar dokumentation af den danske over
legenhed. D.C.F.'s sejr blev kun på 59 points,
men med større koncentration hos vort mand
skab kunne den meget vel være blevet større.
Anden innings
D.C.F. XI 142 (Hardy Sørensen 15, Rjeld Jannings 16,
Johan Luther 21, Carsten Morild 19, Henrik Mortensen
7, Flemming Jensen 0, Hans Fausbøll 44', Kjeld Chri
stensen 5, Jørgen Steen Larsen 4, Ole Schaumann 1,
Erik Olesen 1, ekstra 9, C. R. \Vorrell 1 for 4, D. C.
Thornc 1 for 29, S. Goldring 2 for 23, G. Barton 1 for
21, C. Quintyne 5 for 56).
Gærdernes fald: 1/16, 2/22, 3/32, 4/59, 5170, 6/76,
7/89, 8/139, 9/141, 10/142.
BAOR 127 (G. Barton 37, C. H. Worrell 28, M. A. K
Austin 16, ekstra 11, Carsten Morild 8-4-12-1, Hen
rik Mortensen 20-6-51-3, Jørgen Steen Larsen 14.42-44-5, Erik Olesen 2-0-9-0).
Gærdernes fald: 1/57, 2/57, 3/87, 4/104, 5/104, 6/107,
7/108, 8/108, 9/110, 10/127.
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Er sportspressen ved at svigte dansk cricket?
skribenter landet over, der uge efter uge gør
en påskønnelsesværdig indsats for at give
deres læsere en god og fyldig orientering om,
hvad der hænder på vore cricketbaner og i
vore klubber.

Med oprigtig beklagelse har man i de seneste
par år måttet konstatere, at cricketsportens
goodwill hos mange af vore sportsredaktioner
- især i hondstaden - er i hastigt aftagen
de. Tidligere værdigede man os dog et ord i
ny og næ. Der var foromtale af de forestående
DM-kampe og fyldige referater af kampenes
gang. Nu finder man det endog unødvendigt
at orientere læserne om, at der på søndagens
sportsprogram også er cricket, ligesom refe
raterne fra kampene i realiteten indskrænker
sig til en opremsning af de nødtørftige resul
tater.
Vi har sågar ladet os fortælle, at en enkelt
københavnsk sportsredaktør simpelthen har
forbudt sine medarbejdere at omtale cricket
i bladets spalter. Det er hårde vilkår. Selv
ikke den såkaldte agurketid kan fremtvinge
nogen større interesse hos d'herrer sports
journalister. Så langt hellere skrive side op
og side ned om udenlandske fodboldlands
kampe - referater, der for et dansk sports
publikum må formodes at være ret så lige
gyldige, allerede fordi de fleste af disse kam
pe i forvejen har været vist i dansk T.V.
Hvorfor ikke nøjes med kortfattede omtaler
eller blot resultaterne fra sådanne uvedkom
mende begivenheder og i stedet anvende den
dyrebare spalteplads til gavn og glæde for
dansk idræt - ikke mindst for mindre sports
grene, der nok kan trænge til større bevågen
hed og goodwill.

Bedre plads for cricket i radio og T.V.
Et kapitel for sig er radio og T.V. Radioens
sportsredaktion råder Iwer søndag aften over
en halv time af den bedste sendetid, og det
var vel forventeligt, at en danmarksturne
ring i en nok så lille sportsgren måtte kunne
gøre krav på en ret fremskudt plads i en så
dan udsendelse. Men hvor ofte har man ikke
siddet med hovedet inde i højttaleren i 28
minutter eller mere døjende ligegyldig omtale
af perifere fodboldserier, resultater fra pro
vinsens væddeløbsbaner m.m.m. for i bedste
fald at blive belønnet med en lynhurtig og
knapt opfattelig afliring af de bare resulta
ter fra l. division i cricket.
Hvad T.V. angår, må det dog med glæde
noteres, at der i denne sæson har været flere
- omend særdeles korte - indslag fra cric
ketkampe landet over. Disse indslag må i
øvrigt have gjort det klart, at cricket er et
bedre transmissionsobjekt end de fleste an
dre sportsgrene. Hvorfor ikke forsøge med
en længere transmission fra en betydende
cricketmatch, f. eks. mester ctr. resten, alle
rede i år? Med den til rådighed værende foto
teknik skulle det teoretisk være muligt at
sammenklippe en cricketkamps vigtigste og
mest inciterende passager til en - også for
udenforstående - seværdig 20-30 minut
ters udsendelse, ligesom det vil være en vel
kommen og behagelig afveksling fra de stereo
type fodbold-, danse- og rotransmissioner. Og
skulle T.V.s sportsmedarbejdere føle sig for
svage i det saglige til at binde an med opga
ven, så er man yderst velkommen til at søge
oth.
sagkyndig bistand hos D.C.F.

Er delte egentlig ikke også en væsentlig del
af den danske sportspresses mission?

Vi erkender åbent og ærligt, at vi dårligt
kan undvære sportsjournalisternes velvillige
bistand, det samme må gælde for mange an
dre sportsgrene. Større almen interesse ska
bes oftest og bedst gennem hyppig og loyal
omtale i sportspressen. Naturligvis kan alle
sportsredaktioner ikke skæres over een kam,
og der skal da også på dette sted rettes en
tak til de - desværre fåtallige - sports-
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Nyt fra England
Englands håb om at generobre titlen »Cricket
sportens ukronede mestre« er allerede nu,
hvor den 3. ud af de i alt 5 tests er spillet
imod Vestinderne, bristet som den noksom
bekendte sæbeboble.
Som det huskes, tabte England den første
test med en halvleg og opnåede uafgjort i
den anden på Lords. Men på Trent Bridge
kunne vestinderne atter trække sig tilbage
med sejrens palmer i hænderne, denne gang
blev gevinsten på 159 points.
En stor del af æren for den vestindiske
triumf i dette opgør må tilskrives den i hvert
fald på disse kanter ret ukendte Butcher.
Han scorede i anden halvleg 203 points not
out og havde den store lykke at blive drop
pet de første 5--6 gange. Det hedder om
ham: Han var flittig, og han var utrættelig,
og han lod sig hverken genere af at blive
ramt eller at blive droppet.
Disse vestindere har et utroligt antal ldas
segærdespillere. Skulle de kendteste svigte,
viser det sig hver gang til englændernes store
ærgrelse, at der er nye til at vokse med op
gaverne.

Smæk for skillingen
Selv om englænderne kan være kede af, at
de får smæk på banen, så kan de til gengæld
glæde sig o,ver, at der kommer skillinger i
kassen. Den 3. test blev overværet af i alt
150.000 mennesker, som betalte 35.296 pund,
og de havde allesammen den lykke ikke at
blive våde -- for en gangs skyld oplevede
man en test, der ikke blev afbrudt af regn.
Der var det sædvanlige vrøvl med den vest
indiske fastbowler Griffith, der siges at stik
ke. Han regner det, ligesom de engelske fast
bowlere, for god tone at smide et par »bom
bere« efter gærdespilleren, og det er altid me
get pudsigt, så længe manden med battet kan
komme af vejen. Men når man som englæn
deren Underwood på Trent Bridge bliver ramt
på gebisset, går morskaben lidt af det hele.
Vestinderne var ali-out på den første dag
for 235 og havde de første 3 engelske gær
der nede for 13, herimellem den så meget om
talte »øltønelignende« Milburn. Alligevel fik
englænderne 325, Graveney scorede century,
og Cowdrey var tæt ved. En rekord-9. gærde
stand mellem den overordentligt sympatiske
sydafrikansk indfødte all-rounder D'Olivera
og kasteren Underwood gav 65 points.
Denne engelske føring på 90 points smul
drede hurtigt bort, da vestinderne i 2. halvleg
nåede 482 for 5. Englændernes svar på denne
»kolonorme« score blev de i og for sig ganske
pæne 253 points.

Vestindien 235 (Nurse 93, Lashley 49, Snow 4 for
82, Higgs 4 for 71) og 482 for 5 (Butchcr 209 not out,
Sobers 94, Kanhai 63, Higgs 3 for 109).
England 325 (Graveney 109, Cowdrey 96, D'Olivera
76, Sobres 4 for 90, Hall 4 for 105) og 253 (Boycott
71, D'Olivera 54, Griffith 4 for 34, Gibbs 3 for 83).

Ikke de rene fuser

Man har set hist og her et par noget ned
ladende ord om det danske landsholds første
modstander under turneen i England, nemlig
militærholdet Sandhurst. Sandt var det selv
følgelig også, at Sandhurst-spillerne ikke alle
var hentet lige ud af skødet på moderen, men
derfra og så til at gøre dem til en flok »fuser«
er der alligevel et spring.
Men muligvis skyldes det dansk crickets
sædvanlige mindreværdskompleks - altså no
get i den her retning - »når vi kan slå dem,
må de være dårlige.«
Nu viser det sig imidlertid, at en af de
spillere, som danskerne fik overordentligt
billigt, D. S. vVilliams, som anfører for hæ
rens hold, har scoret 81 points mod Oxford.
Helt umulig er han altså ikke.

Det må vi.�t være noget fornemt

For nogen tid siden blev der til den dan
ske presse sendt en meddelelse fra Ritzaus
Bureau om, at Danmark var blevet optaget
som »associated member of The International
Cricket Conference«. Samtidig skulle Holland
og Amerika også være optaget, mens Syd
afrika holdes ude på grund af apartheid-poli
tikken.
Der er imidlertid, mens dette skrives, sta
dig ikke tilgået D.C.F. nogen officiel med
delelse; og hvilke rettigheder, denne optagelse
medfører, ligger hen i det dunkle. Men i hvert
fald er titlen, som forbundet nu kan sætte på
brevpapiret, gevaldig fornem.

Yorkshire i teten

I countyturneringen har Yorkshire lagt sig
på en solid førsteplads, og der er intet, der
tyder på, at mandskabet ikke skulle befinde
sig der sæsonen ud. Af nogenlunde faste test
spillere har Yorkshire kun Boycot, således at
holdet ikke bliver væsentligt svækket, mens
de to sidste tests spilles.
Vestinderne har taget nogen af deres kam
pe mod countyholdene meget let, to af dem
er tabt, og den ene gang nåede calypso-holdet
kun små 70 points i en halvleg.
Toppen og bunden i countyturneringen ser
således ud (sidste års placering i parentes):
1.
2.
3.
4.
15.
16.
17.

Yorkshire (4) ...
Kent (5) .........
Somerset (7) ...
Worchester (1) .
Essex (15) ..... ,
Glamorgan (3) .
Nottingham (17)

18
18
18
18
18
20
19

kampe 11 vundet 134 points
kampe 8 vundet 106 points
kampe 8 vundet 98 points
kampe 7 vundet 94 points
kampe 4 vundet 50 points
kampe 3 vundet 42 points
kampe 3 vundet 40 points
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Redaktørens egen mening:

Stof til eftertanke . . .

Vore bange anelser holdt stik. Desværre kun. Sæsonens
store crickettur til England/Skotland står indføjet i
dansk crickets annaler med et sportsligt og resultat
mæssigt udbytte, som om muligt var endnu mere be
skedent end venteligt. Vel klarede vort mandskab sig
hæderligt i turens to første kampe, men går man bag
det nøgne resultat til en analyse af modstandernes
værd - ja, så kan ingen imponeres. Vi havde i disse
kampe alt at tabe, intet at vinde. Hverken de bedagede
officerer fra Sandhurst eller det lidt tilfældige sam
menflikkede - og sågar ikke fuldtallige - mandskab
fra Incogniti burde have kunnet volde danske elite
spillere kvaler - selv ikke under fremmedartede for
hold. Og på denne baggrund vil respektive en kneben
sejr og en heldig uafgjort kamp dfektivt kunne lamme
enhver form for optimisme.
Og værre blev det i de to sidste kampe, hvor vi gan
ske enkelt blev sat grundigt på plads. Specielt var ind
satsen imod det gode minorcountyhold fra Oxford de
primerende ringe og ynkværdig, hvorimod testmatchen
i Edinburgh dog i al bedrøveligheden bragte enkelte
succesfulde øjeblikke for vore venstrearms åbnings
bowlere, Jørgen Steen Larsen og Flemming Søegaard successen, man imidlertid ikke formåede at følge op.
løvrigt var det lidt ydmygende at konstatere, at skot
terne slet ikke betragtede kampen som en testmatch man fandt os simpelthen ikke værdige dertil. En kends
gerning er det, at det skotske forbund tillod sig at se
bort fra alle de sædvanlige testspillere til fordel for
spillerne i anden række, ligesom man undlod at hono
rere deltagelse i kampen med en af de traditionelle
»caps«.

De svage punkter
Men alt i alt må det erkendes, at vor indsats var
for ringe, vore kvalifikationer for små. Kastningen
kunne endda gå an, selvom der var for lidt variation,
og selv om administrationen af ar.grebet i gentagne
tilfælde lod meget tilbage at ønske. Vi savner en leg
spin, evt. en leg-cut-kaster af virkelig format. Nok
havde Bjarne Lund Petersen i England gode passager,
men hans bowling forekommer for løs, som oftest
mangler akkuratesse og snert - med al mulig reverens
for hans fint maskerede googlie, der hyppigt fik de
engelske batsmen på glatis. Med Henrik Mortensen til
bage i angrebet skulle fart- og swingbowlingen være
godt besat et åremål fremover. Carsten Morild kunne
ikke »over there« leve op til sine præstationer i den
hjemlige forsæson, men også hans spinbowling må brugt med omtange - være et sikkert trumfkort i de
kommende sæsoner. Keeper ,Jens Christensen indfriede
de store forventninger, og sammen med den i stadig
udvikling værende Hans Fausbøll garanterer han en
absolut kvalificeret varetagelse af det ansvarsfulde
keeperhverv.
Til gengæld faldt vi uhjælpeligt igennem i spillets
øvrige discipliner. Vore batsmen - med Jørn Høj og
til dels Bjarne Lund Petersen som hæderlige· undtagel
ser - føjede en ny fiasko til de mange forudgående,
og det var ikke blot målbevidsthed, koncentration og
vurderingsevne, der svigtede - nej, det var ganske
enkelt teknikken, der ikke slog til. En kendsgerning,
der ubarmhjertigt afdækkedes på den uvante græspitch.
Løbene imellem gærderne var sædvanen tro• katastro
falt dårlige, mens det kom lidt uventet, at vort mark
spil ikke var bedre. Vi har dog i de seneste sæsoner
kunnet notere en tydelig fremgang netop på dette felt.
Med vore svagheder sat så skarpt i relief må tiden
være moden til en effektfuld indgriben fra forbundets
ledelse. Nu eller aldrig. Vi står ved en skillevej, og
det er op til os selv at vælge, om vi vil nå videre op
ad den internationale rangstige, eller om vi vil forblive
på det nuværende stadium med hyggecricket i al ube
kymrethed. Drastiske forholdsregler er nødvendige for
at ruske op i den tiltagende sløvhed og sikre videre
fremskridt. Selvom det i princippet er ønskeligt med
mindst een landskamp om året, så må det være en
absolut forudsætning for nye bekostelige turneer til
England, at der sker en klækkelig kvalitetsforbedring
-- ikke mindst i gærdespillct. Det må dog også være
pinligt for vore batsmcn i snart sagt hver eneste in
nings at »blive klædt af til skindet« af gode, men in
genlunde udspillelige bowlere.

- Og hvad kan der så gøres?
Spørgsmålet bliver nu, hvad man kan gøre for at
lede udviklingen ind i de rette baner. Først og frem
mest må der sikres udvidet og kvalificeret instruktion
af vore nuværende og kommende testspillere, og dette
opnåes bedst ved at engagere en anerkendt engelsk
coacs to eller flere uger hver sæson. Det er som be
kendt aldrig for sent at lære, og en sådan træners
hovedopgave skulle i al sin enkelhed være at gennem
hejle vore 40--50 bedste spillere på to instruktions
kurser - eller træningslejre, om man vil - af een
uges varighed. Spillerne kunne tænkes delt således, at
de 25 formodet bedste tager del i det første kursus og
de 25 mest løfterige derudover i det andet. Og man
må med rimelighed kunne forlange af enhver dansk
cricketer, der med alvor går ind for sin idræt, og som
ønsker at deltage på vort testhold med tilhørende uden
landsrejser, at han ofrer en uge eller to på en højst
tiltrængt dygtiggørelse. Instruktionen må naturligvis
være alsidig, berørende samtlige spillets discipliner,
men hovedvægten bør dog lægges på det svageste
punkt - gærdespillet, ligesom det må være på sin
plads at afsætte ekstra tid til en belysning af en cric
ketanførers virkefelt, hans pligter og rettigheder. Det
er på tide, at der gøres en indsats for at skaffe dansk
cricket anførere, der fuldt behersker markopstillinger,
kasterudskiftninger m.m.
Vigtigt er det også, at spilletiden i den hjemlige tur
nering - i hvert fald i 1. division -- udvides til effek
tivt mindst 9-10 timer. Bedst vil det naturligvis være,
om kampene kunne afvikles over to dage (4 timer
lørdag, 6 timer søndag), men iøvrigt må det være op
til de implicerede klubber, om en- eller todages kampe
er at foretrække. For at understrege betydningen af,
at vore spillere vænnes til todages kampenes specielle
atmosfære, taktik og spiltilrettelæggelse, bør D.C.F.
snarest genindføre en landsdelsturnering - gerne i
form af en årligt tilbagevendende firkantturnering
imellem Alborg, København, »Resten af Jylland« og
»Resten af Øerne«. Disse fire mandskaber kunne tæn
kes at spille alle imod alle hver sæson, hvilket ville
beslaglægge tre week-ender. Sådanne kampe vil bringe
flere spillere frem i rampelyset og sikre tilgang til
den nuværende snævre og forslidte elite på 15-16
spillere. Langt heller disse interne danske kampe på
højeste plan end en række kampe imod engel.ske mand
skaber af utvivlsom klasse, der som hovedregel absolut
intet har at lære os.
Endelig kunne det givetvis bedre vore batsmens
teknik og fremtidige muligheder i England m.v., om
flere klubber gik ind for anlæggelse af en forskrifts
mæssig græspitch - Hjørring græspitch i venlig ihu
kommelse. Landet over findes der pitche af såre slet
beskaffenhed - pitche så upålidelige, at kasterne får
alle fordele. Fremover bør samtlige arrangementer
med førsteklasses udenlandske mandskaber udeluk
kende placeres i byer, hvor græspiteh_ forefindes dette uanset økonomiske hensyn. Vi skylder dog vore
gæster at give dem anstændige vilkår at spille under.
oth.

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 Hiickelkamp 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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Vellykket drengestævne
En bedre lejrskole for drenge end den, Silke
borg præsterede i ugen fra 27. juni til 2. juli,
skal man lede længe efter. - Som lærer har
jeg mange gange været med mine elever på
Bornholm med alle de derværende traktemen
ter, lærerige og interessante, men cricketklub
ben i Silkeborg har forstået at lave lejrskole
på en ny måde med cricketsporten som ram
men, men iblandet oplevelser og arrangemen
ter, som hverken drenge eller ledere vil glem
me. Alle mine blomster til Silkeborg for det
drengestævne.
Den første dag blev drengene fra Svanholm,
Kerteminde og Åbenrå indkvarteret i privat
hjem og holdt dagen fri. De øvrige dage over
nattedes der på skolen i Søndergade og spistes
på KFUM lige i nærheden. Alt forløb på bedste
måde. Skolepedellen, der havde ansvaret for
den evt. ballade m.m., udtalte, at med sådanne
drenge var det ingen sag; en god kritik fra
sagkundskaben!
De følgende aftener var der cricketinstruk
tion med film, Jørgen Morild fortalte levende
og interessant om the noble game, og derefter
fortalte Azhar Ali om Skotlandsturen. Der var
ingen disciplinære vanskeligheder den aften,
for drengene havde travlt med at lytte. Næste
aften var det Silkeborg Papirfabrik, hvis
enonne omfang imponerede. Selv en biograf
tur med Dirch Passer kunne der blive til, og
den sidste eftermiddag sej !turen til Himmel
bjerget, der sikkert ikke med det første vil gå
deltagerne af minde. -- Sidste aften på KFUM
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med præmieuddeling, kager, sodavand m.m.,
forløb på venskabelig vis. Niels Jørgen Ras
mussen, Silkeborg, gav en udmærket kritik
over ugens mange kampe.
Silkeborg har vist vej. Gid mange vil følge
efter, så den slags lejrskoler med vor dyrebare
sport som det samlende midtpunkt må blive
tradition.
Børge Borgå,
Åbenrå
Resultaterne fra Sillteborgs drengestævne
SILKEBORG-ABENRA. Silkeborg vandt med 2 points.
ABENRA 62 (Egon Lauritsen 26, Henrik Rasmussen 5
for 10, K. Randlev 4 for 36). SILKEBORG 64 (K. Rand
lev 22, Niels Abrahamsen 5 for 13).
SVANHOLM-KERTEMINDE. Svanholm vandt med 52
points. SVANHOLM 140 for 4 lukket (Fl. Farsøht 51,
G. Ellegård 31, P. P. Klokker 3 for 53). KERTEMINDE
88 (J. Hvidkjær 30, Chr. Thormose 32, Lars Hansen 5
for 27, Ingolf Hansen f> for 44).
SILKEBORG-SVANHOLM. Svanholm vandt med en
halvleg og 42 ponits. SVANHOLM 130 for 6 lukket
(Leif Hansen 42, Fl. Farsøht 41, G. Ellegård 34, K.
Randlev 3 for 73). SILKEBORG 22 (Ingolf Hansen 7
for 6, G. Ellegård 3 for 11) og 66 (K. Randlev 31, Lars
Hansen 5 for 34, Ingolf Hansen 4 for 26).
KERTEMINDE-ABENRA. Kerteminde vandt med 5 gær
der. ABENRA 83 (Henrik Madsen 31, P. P. Klokker 4
for 22). KERTEMINDE 98 for 5 (P. P. Klokker 44).
SILKEBORG-KERTEMINDE. Kerteminde vandt med 74
points. KERTEMINDE 119 for 7 lukket (P. P. Klokker
30, Henrik Rasmussen 3 for 44). SILKEBORG 35 (Hen
rik Rasmussen 24, P. P. Klokker 5 for 11, Ib Larsen 4
for 16).
ABENRA-SV ANHOLM. Svanholm vandt med 77 points.
ABENRA 24 (Lars Hansen 3 for 16) og 56 for 7 (G.
Ellegård 3 for 23). SV ANHOLM 101 for 4 lukket (Lars
Hansen 44, Michael Pettersson 29•).
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»Hvad er der«?
Heller ikke i denne sæson er vi blevet forskånet for de
sædvanlige klager over dommere, der søndag efter
søndag stil.ler sig til rådighed på cricketbanerne landet
over. Nu skal jeg, der seh· er impliceret i sagen, ikke
påstå, at dommerne er fejlfri, men man skal gøre sig
klart, at det, der af den ene part opfattes som en for
kert dom, i mange tilfælde, såfremt der var blevet
dømt omvendt, ville blive opfattet som en forkert dom
af den anden part.
Helt bortset fra ovenstående, må de spillere, der kri
tiserer den dommerstand, der er til rådighed (den er
ikke ret stor) gøre sig klart, hvor vanskelig en opgave
det er at stille kvalificerede dommere, og her er spil
lerne nok ikke selv helt uden skyld, idet mange sikkert
trækker sig tilbage efter at have dømt i et par kampe
og har oplevet, hvordan det er at stå over for 11 par
anklagende øjne, når man har afslået en appel - der
skal gode nerver til, samt en god del interesse for det
ædle spil. i\lan gør det jo ikke for det beløb, man får
ndbetalt for at stå i marken en hel søndag.
Her er det, jeg mener, klubberne må komme ind i
billedet. Det nytter jo ikke, at man bare kræver en
bedre dommersland. Klubberne må selv sørge for at
gøre spillere, der er ved at tænke på at stoppe som
aktive, interesseret i at tage nogle år som dommer.
Lad mig her berette om et lille ordspil, jeg ufrivilligt
kom til at overvære for nogle år siden. En af vore unge
og meget lovende spillere udtalte da efter en dom, der
ikke var udelt tilfredshed med: »Nej, der bliver sgu
ingen ordentlige dommere, før vi selv holder op som
aktive og går over i dommerstahen«.
Omtalte spiller, der senere kom til at spille en meget
aktiv rolle i dansk cricket, glemte bare, hvad han her
havde sagt, og trak sig som ganske ung helt tilbage.
Man må jo gøre sig en ting helt klar: Dansk Cricket
Forbund som sådan kan ikke påtage sig at uddanne en
ny dommerstab - det må ske ude i klubberne, og jeg
kunne derfor lænke mig, at det simpelt hen blev pålagt
disse at stille mindst en helst to dommere til rådighed,
og at det ligeledes pålagdes klubberne at sørge for, at
disse mennesker har et rimeligt kendskab til love og
regler inden de sendes i arbejde.
Såfremt dette ikke vinder gehør, kan man blive nød
saget til al gå tilbage til den gamle ordning, hvor hver
klub stiller med sin dommer. Det er ingen god ordning,
men trods alt var der vist ikke mere kritik af dommerne dengang. end der er nu.
Viborg, den 7. juni 1966.
P. Dahl

LØRDAGSFRI - nye perspektiver for
cricketsporten
Lørdagsfri og hvad dette imlebærer betyder et døgn
mere til de »tidløse« sportsgrene: sejlsport, tennis, at
letik, cricket.
Et døgn mere til at mildne p& den fodbolddille, der
desværre rider Danmarks drenge som en mare.
Utvivlsomt vil skolen i denne forbindelse komme til
at spille en rolle. Skolen skal tage sig af alting i dag.
Den skal også passe på drengene, at de ikke går rundt
og laver ulykker om lørdagen, for det er ikke menin
gen med 5-dages ugen, at ungdomskriminal.iteten skal
stige.
Alle ambassadører for del ædle spil - og det er vi
forhåbentlig alle - bedes derfor være opmærksom på,
hvad der står i den danske folkeskoles bibel, den så
kaldte »Blå betænkning« i kapitlet om »De unge og
fritiden«:
»liae så vigtigt som det for 100 år siden var at ind
føre den almindelige undervisningspligt, lige så vigtigt
er det i dag at interessere sig for, hvad de unge foreta
ger sig i deres fritid.«

Der er her sagt noget, som jeg bestemt mener kan
blive af stor betydning for cricketsporten i Danmark,
hvis man forstår at udnytte det på rette tid og sted.
Desværre er det sådan alt for mange steder, at man
helst skal være nationaløkonom for at få det offentlige
til at give bare en klatskilling til den »uorganiserede«
og frivillige arbejdskraft, der ofrer tid på ungdommen.
Og det sker samtidig med, at man ofrer dyre penge på
bekæmpelsen af f. eks. ungdomskriminaliteten.
»Den blå betænkning«s utvetydige ord har åbnet ve
jen for, at en ny indstilling til idrætten i almindelig
hed og cricketsporten i særdeleshed kan finde indpas.
Lad mig slutte med et eksempel her fra Åbenrå, der
illustrerer, hvad jeg mener. Nogle drenge på egnen mo
rer sig med hvert år at ødelægge skolens sportshus.
Alene i år løber rudeknuseriet op i 800 kr. De penge
(eller f. eks. det dobbelte) kunne man havde tilbudt
en lærer eller ungdomsleder for at holde øje med de
drenge, der hverken er værre eller bedre end drenge er
flest.
Kort sagt: Hvad foretrækker man - stigende krimi
nalitet med kæmpeudgifter for samfundet eller en vir
kelig rundhåndet og fremskuende investering til gavn
for fremtidens samfund med samt dets drenge.
Børge Borgå,
Åbenrå

1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
OFFICIELT

�::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ole Thomsen er pr. 1. juni udtrådt af UK.

Dommere efterlyses
Det kan ikke længere være nogen hemmelighed,
at D.C.F. har været og stadig er i bekneb for kva
lificerede dommere til kampene i danmarksturne
ringen. for Erik Møller og Evald Møller, der af
bestyrelsen er blevet pålagt det ansvarsfulde og
trælse job af skaffe neutrale opmænd til de
.mange kampe i 1. og 2. division, har det med
den nuværende beskedne dommerbestand været
en næsten uoverkommelig opgave at få brik
kerne til at passe sammen. Blot et enkelt sent
afbud afføder faktisk noverstigelige vanskelig.
heder. Der må derfor simpelthen fremskaffes
flere dommere, og også klubberne må gøre en
indsats for at lokke eventuelle dommeremner ud
af busken - i alles interesse. Rundt om i vore
klubber må der dog være mange veltjente cricke
ters, der vel ikke mere er aktive på pitchen, men
som alligevel i løbet af en sæson vil ofre en
enkelt, et par eller måske endda flere søndage
på et dommerhverv. Der skal derfor på dette
sted rettes en indtrængende opfordring til alle,
der i 1967 ønsker at stille sig til rådighed som
dommer, om snarest og alle1·ede i dette· efterår
at meddele Erik �løller, Frederiksgade 2, Sla
gelse, hvor mange kampe man kan påtage sig at
lede.
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RESULTATER

1. division:

26. juni
SKANDERBORG-A.B. Skanderborg vandt med 5 gær
der efter første halvleg (turneringspoints 3-1). A.B.
100 (Finn Willumsen 36, J. S. Larsen 4 for 33, Kjeld
Kristensen 3 for 38). SKANDERBORG 104 for 5 (Kjeld
Kristensen 52*, J. S. Larsen 26, E. Froulund 3 for 34).
AA.B.-SORANER. Aa.B. vandt med 134 points efter
første halvleg (turneringspoints 3-1). AA.B. 210 for
for 7 lukket (Henrik Mortensen 75, Carsten Morild 60,
Hardy Sørensen 52, Hans Rasmusen 4 for 74). SORA
NER 76 (Henrik Mortensen 5 for 42, Carsten Morild
3 for 21) og 55 for 7 (Carsten Morild 5 for 20).
SILKEBORG-SVANHOLM. Svanholm vandt med en
halvleg og 31 points (turneringspoints 0-4). SILKE
BORG 105 (A. Ali 25, Henrik Lam 4 for 16, J. Jønsson
4 for 39) og 70 (J. Jønsson 5 for 34, 0. Isakson 4 for
26). SVANHOLM 206 for 8 lukket (J. Jønsson 40*, 0.
Isakson 35, Leif Hansen 34, Erling Christiansen 29, P.
Transbøl 4 for 46).
CHANG-B. 1909. Chang vandt med 6 gærder efter før
ste halvleg (turneringspoints 3-1). B. 1909 104 (P.
Riis 32, Kjeld Larsen 26, Henning Olesen 6 for 52, K.
Buus 4 for 42). CHANG 105 for 4 (K. Buus 31*, N.
Torp Andersen 26).
HJØRRING-NYK. M. Hjørring vandt med 7 points ef
ter første halvleg (turneringspoints 3-1). HJØRRING
102 (Axel Morild 30, Tommy Jensen 3 for 39, 0. Gade
3 for 46). NYK. M. 95 (Hartm. Petersen 8 for 37).
10. juli
HORSENS-SILKEBORG. Silkeborg vandt med 11
points efter 1. halvleg (turneringspoints 1-3). HOR
SENS 95 (Jørn Høj 33. Poul Transbøll 7 for 34) og
97 for 3. SILKEBORG 106 (Steen Stilling 46, Henning
Eliasen 3 for 16) og 56 for 3.
NYKØBING M.-AB. Uafgjort, første halvleg ikke fær
digspillet (turneringspoints 1-1). NYKØBING M. 145
(Niels Petersen 60, L. Ulsøe 30, Vagn Ludvigsen 5 for
35, Lars Persson 3 for 40). AB 142 for 9 (Vagn Ludvig
sen 34, S. Hoffmann 27, 0. Gade 5 for 21).
SORANERNE-HJØRRING. Soranerne vandt med 62
points efter 1. halvleg (turneringspoints 3-1). SORA
NERNE 160 (C. Lønholdt 67, Hartmann Petersen 5 for
63). HJØRRING 98 (Hartmann Petersen 29, Hans Ras
musen 5 for 50, J. Koefoed 3 for 17).
AAB.-SKANDERBORG. AaB vandt med 23 points efter
1. halvleg (turneringspoints 3-1). AaB 103 (E. Wester
gaard 39, Bo Jepsen 4 for 13, J. Steen Larsen 4 for 36).
SKANDERBORG 80 ( K. Christensen 31, Carsten Morild
5 for 47, Henrik Mortensen 4 for 30).
SVANHOLM--B. 1909. Svanhol.m vandt med 32 points
efter 1. halvleg (turneringspoints 3-1). B. 1909 105
(Egon Jensen 28, Jens Tjørnehø_j 27, Jørgen Jønsson 5
for 48). SVANHOLM 137 (Leif Hansen 33, Finn Madsen
25, Jørgen Jønsson 25, Poul Riis 5 for 50).
17. juli·
HORSENS-AAB. AaB vandt med 68 points efter 1.
halvleg (turneringspoints 1-3). AAB 232 for 7 lukket
(Henrik Mortensen 48, Carsten Morild 48, Jens Peter
Morild 34, Jørn Høj 3 for 51). HORSENS 164 (Jørn
Høj 40, Poul Høj 31, Henrik Mortensen 7 for 71).
SJLl{EBORG-SORANERNE. Ingen afgørelse, 1. halvleg
ikke færdigspillet (turneringspoints 1--1). SORANER
NE 242 for 7 lukket (A. Bloom 53, S. Deshpande 51,
John Jørgensen 45 \ Frank Pearsson 39, J. Arnsbjerg
25). SILKEBORG 234 for 8 (P. Transbøll 56, P. Sø
rensen 36, A. Ali 35, Bj. Rasmussen 37, Kj. Rasmussen
31, Jørgen Hansen 5 for 56, Hans Rasmusen 3 for 85).

SKANDERBORG-B. 1909. B. 1909 vandt med 16 points
efter 1. halvleg (turneringspoints 1-3). SKANDER
BORG 62 (K. Lyø 4 for 22, E. Olesen 3 for 28) og 95
for 7 (Erik Olesen 4 for 54, K. Lyø 3 for 34). B. 1909
78 (J. Steen Larsen 5 for 35, Bo Jepsen 3 for 17) og 44
for O (Egon Jensen 33 •).

24. juli
SORANER-CHANG. Chang vandt med 8 gærder efter
første halvleg (turneringspoints 1-3). SORANER 160
(A. Bloom 75, S. T. Nørgaard 39, K Buus 6 for 68).
CHANG 161 for 2 (J. Luther 89*, B. Søvsø 32).
SILKEBORG-AAR. AaB vandt med en halvleg og 180
points (turneringspoints 0-4). AaB 315 for 2 lukket
(C. Morild 114*, Henrik Mortensen 111', Hardy Søren
sen 46, Fl. Nielsen 34). SILKEBORG 73 (P. Transbøll
26, N. J. Andersen 5 for 27) og 62 (Henrik Mortensen
8 for 25).
AB--HORSENS. AB vandt med 39 points efter første
halvleg (turneringspoints 3-1). AB 144 (J. Riebel 46*,
B. Nagstrup 30, Erik Olesen 6 for 45). HORSENS. 105
(Erik Olesen 33, Th. Provis 5 for 55, L. Persson 3 for
11).
B. 1909-NYK. M. Nyk. M. vandt med 14 points efter
første halvleg (turneringspoints 1-3). B. 1909 99 (0.
Gade 5 for 41, K. 0. Jensen 3 for 30). NYK. M. 113
(Erik Hansen 34, Philip Jensen 30, Erik Olesen 5 for
38, K. Lyø 4 for 36).

2. division:
26. juni
FREDERICIA-B. 1913. B. 1913 vandt med 63 points
efter første halvleg (turneringspoints 1-3). B. 1913
236 (Kurt Hansen 112, Preben Mouritzen 45, Børge
Vozny 26, Søren Jensen 4 for 56). FREDERICIA 173
(Peter Østergaard 59, K. E. Mammen 36*, Finn Kirke
by 33, Harry Egstrøm 5 for 76, Kurt Hansen 3 for 13).
K.B.-AARHUS. Aarhus vandt med 101 points efter
første halvleg (turneringspoints 1-3). AARHUS 217
(H. 0. Luther 77, Gunnar Rasmussen 39, Per Sørensen
37, Pr. Michaelsen 3 for 36, Bj. Lund Petersen 3 for
55). K.B. 116 (E. Krogh Andersen 39, Bj. Lund Peter
sen 32, Per Sørensen 5 for 30, Steffen Larsen 3 for 18)
og 45 for 3.
SORØ-SLAGELSE. Slagelse vandt med 47 points efter
første halvleg (turneringspoints 1-3). SORØ 78 (Bent
Helt 5 for 20, Erik Sørensen 4 for 21) og 159 for 7 luk
ket (Ib HUckelkamp 69). SLAGELSE 125 (John Chri
stensen 63, R. Cullen 5 for 48, Ove Christiansen 3 for
15) og 75 for 7 (R. Cullen 5 for 20).
KØGE-HOLSTEBRO. Holstebro vandt med 57 points
efter første halvleg (turneringspoints 1-3). KØGE 68
(Hans Chr. Jensen 25, Knud Havkjær 6 for 1.3, John
Jespersen 3 for 19) og 88 for 7 (Erik Dupont 3 for
19). HOLSTEBRO 125 (John Jespersen 38, Leif Han
sen 4 for 20, Jørgen B. Nielsen 3 for 60).
FREM-KERTEMINDE. Frem vandt med 124 points
efter første halvleg (turneringspoints 3-1). KERTE
MINDE 69 (G. Hosten 4 for 10, Hg. Nielsen 3 for 3)
og 129 for 2 (P. Winther 39, Jørn Due 27*, Jørgen
Nielsen 27*). FREM 193 for 5 lukket (H. Espensen 71,
G. Fabian 69).
B. 1913_:_SLAGELSE. B. 1913 vandt med 6 points efter
første halvleg (turneringspoints 3-1). B. 1913 65
(John \Valker 29, Leif Petersen 6 for 18, Erik Søren
sen 4 for 18) og 114 for 3 (J. \Valker 39*, B. \Vozny
26, Leo Clasen 25). SLAGELSE 59 (H. Egstrøm 6 for
30, Erik Jensen 4 for 25).
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10. juli
FREDERICIA-HOLSTEBRO. Fredericia vandt med 3
points efter 1. halvleg (turneringspoints 3-1). FRE
DERICIA 111 (P. Østergaard 32, B. Fisker Christensen
25, Knud Havkjær 8 for 42). HOLSTEBRO 108 (Bjørn
Laursen 34, S. A. Petersen 5 for 46).
17. juli
KB-KØGE. Kampen ikke spillet p.g.a. regn.
SLAGELSE-FREM. Slagelse vandt med 15 points efter
1. halvleg (turneringspoints 3-1). SLAGELSE 94.
(Erik Sørensen 31, Helmer Espensen 7 for 53, G. Ho
sten 3 for 22). FREM 79 (Helmer Espensen 37, Erik
Sørensen 6 for 22, T. Ankjærgaard 3 for 24).
SORØ-FREDERICIA. Sorø vandt med 51 points efter
1. halvleg (turneringspoints 3-1). SORØ 195 (J.
Sarøe 63, Ove Christiansen 48, P. Østergaard 4 for 42,
Kaj Larsen 3 for 26). FREDERICIA 144 (K Østergaard
75, Kaj Larsen 29, N. 0. Jensen 4 for 37, J. Sarøe 4 for
58).
24. juli
FREDERICIA-KØGE. Røge vandt med 91 points efter
1. halvleg (turneringspoints 1-3). KØGE 186 (Ebbe
Hansen 10*, Finn Nielsen 27, Søren Jensen 5 for 33).
FREDERICIA 95 (Ebbe Hansen 5 for 25).
FREM-KB. KB. vandt med 6 points efter 1. halvleg
(turneringspoints 1--3). K.B. 103 (P. Whatmore 38, Hg.
Nielsen 4 for 10, P. E. Hansen 4 for 17). FREM 97 (C.
Fabian 26, B. Lund Petersen 3 for 26).
KERTEMINDE-SORØ. Sorø vandt med 9 gærder efter
færdigspillet kamp (turneringspoints 1-3). KERTE
MINDE 58 (Ib Hlickelkamp 5 for 37, Ove Christiansen
4 for 21) og 98 (Aksel Petersen 50, Ove Christiansen 6
for 33, Ib Htickelkamp 4 for 60). SORØ 109 (Ib Hi.ickel
kamp 26, Jørn Due 5 for 33, Per Martinussen 3 for 50)
og 49 for 1 (Ole Hlickelkamp 28 ·).
HOLSTEBRO-ARHUS. Århus vandt med 132 points
efter 1. halvleg (turneringspoints 1-3). ÅRHUS 227
for 6 lukket (!<urt Jensen 102•, Jørgen Morild 39, Erik
Madsen 27). HOLSTEBRO 9fi (Erik Madsen 5 for 43,
Per Sørensen 3 for 39) og 135 for 4 (J. Nagstrup 32*,
K Havkjær 27·, Henning Larsen 25).
31. juli
ÅRHUS-KERTEMINDE. Århus vandt med en halvleg
og 66 points (turneringspoints 4-0). ÅRHUS 229 for
4 lukket (F. Kruse 66*, H. 0. Luther 61, Erik Madsen
49). KERTEMINDE 108 (Aksel Petersen 42, Erik Mad
sen 4 for 9, John H�nsen 3 for 11) og 55 (Erik Madsen
6 for 27, Flemming Gregersen 3 for 15).
3. division Øst:
5. juni
BALLERUP-NYKF. Nyk.F. vandt med 42 points efter
1. halvleg (turneringspoints 1-3). BALLERUP 148
(H. Ansol-Henry 46, S. Granell 29, Frank Jensen 26,
John Svensson 3 for 15, Erik Svensson 3 for 42) og 70
for 9 (Bent A. Olsen 4 for 21, Poul E. Nielsen 3 for 39).
NYKF. 190 (Poul E. Nielsen 44, Poul J. Pedersen 44,
Erik Svensson 37, Kaj Petersen 7 for 75).

•
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26. juni
NÆSTVED-GLOSTRUP. Glostrup vandt med 7 gærder
efter færdigspillet kamp (turneringspoint 1-3).
NÆSTVED 106 (Kj. Grandahl 38, J. Nordkamp 4 for
20, T. Nordkamp 3 for 33 og 136 for 5 lukket (Otto
Jørgensen 49*, Kj. Grandahl 33, Knud Jørgensen 3 for
44). GLOSTRUP 156 (Flemming Jørgensen 31, Arne
Poulsen 31, Peter Jensen 4 for 54, Kj. Grandahl 3 for
60) og 89 for 5 (T. Nordkamp 30, Peter Jensen 3 for
40).
3. juli
NYKØBING F.-BALLERUP. Nykøbing F. vandt med
71 points efter første halvleg (turneringspoints 31). NYKØBING F. 207 (Jørgen Hansen 54, Erik Svens
son 44, Torben Petersen 43, Poul E. Nielsen 41, Kaj
Petersen 6 for 69). BALLERUP 136 (Aage Jørgen
sen 67, Torben Petersen ,1 for 46, Erik Svensson 3 for
30).

GLOSTRUP--RINGSTED. Glostrup vandt med 134
points efter første halvleg (turneringspoints 3--1).
GLOSTRUP 187 (Knud Jørgensen 70, J. Nordkamp 32,
K. Nordkamp 25, Henning Hansen 4 for 54, Jan Han
sen 3 for 19). RINGSTED 53 (T. Nordkamp 5 for 15,
J. Nordkamp 3 for 25) og 141 for 6 (Jørgen Petersen
51*, Preben Hansen 45, T. Nordkamp 3 for 36, Knud
Jørgensen 3 for 30).
ROSKILDE-NÆSTVED. Næstved vandt med 63 points
efter første halvleg (turneringspoints 1-3). NÆST
VED 159 (Helge Petersen 41, Peter Jensen 28, Henning
Jensen 5 for 47, Peter Nielsen 3 for 40). ROSKILDE
96 (Henning Jensen 27, K. Grandahl 5 for 36, Peter
Jensen 4 for 44).
17. juli
BALLERUP-GLOSTRUP. Kampen ikke spillet p.g.a
regn.
RINGSTED-ROSKILDE. Ringsted vandt med 1 halvleg
og 120 points (turneringspoints 4-0). RINGSTED 202
for 4 (Gert Jensen 110', Preben Hansen 30, Henning
Jensen 3 for 67). ROSIULDE 50 (Henning Jensen 28*,
Jørgen Petersen 6 for 19) og 32 (Preben Hansen 4 for
7, Gert Jensen 3 for 19).
24. juli
GLOSTRUP--NYK. F. Glostrup vandt med 36 points
efter 1. halvleg (turneringspoint.s 3-1). NYK F. 126
(Jørgen Hansen 47, P. J. Pedersen 32, J. Nordkamp 7
for 51, T. Nordkamp 3 for 45) og 96 for 8 (Jørgen
Hansen 62). GLOSTRUP 162 (Harry Møller 59, J.
Nordkamp 34, E. Svensson 3 for 27, P. E. Nielsen 3 for
48).
NÆSTVED-RINGSTED. Ringsted vandt med en halvleg
og 173 points (turneringspoints 0-4). RINGSTED 314
for 6 lukket (Gert Jensen 111•, Jørgen Pedersen 77,
Preben Hansen 65, Villy Jacobsen 4 for 86). NÆST
VED 102 (Peter Jensen 25, Hg. Hansen 3 for 0) og 39
(Hg. Hansen 8 for 20).
31. juli
BALLERUP-NÆSTVED. Ballerup vandt med en halv
leg og 18 points (turneringspoints 4-0). BALLERUP
122 (S. Granell 56, Kj. Grandahl 6 for 61, Peter Jensen
3 for 40). NÆSTVED 33 (Kaj Petersen 5 for 11, Aage
Jørgensen 4 for 4) og 71 (Otto Jørgensen 36, Aage
Jørgensen 5 for 32, Finn Nielsen 3 for 4).
3. division vest:
26. juni
HERNING-ESBJERG. Esbjerg vandt med 56 points
efter første halvleg (turneringspoints 1-3). HERNING
144 (Leif Andersen 69, P. Gøttsche 46, Erik Abraham
sen 4 for 21, Jørn Pedersen 3 for 61). ESBJERG 200
(Niels J. Nielsen 80, 0. Biehl 30, P. Mose 27, Orla Sø
rensen 25, Leif Andersen 6 for 78, P. Gøttsche 3 for
85).
B. 1909--HJØRRING IL Tabt af Hjørring II.
10. juli
HJØRRING Il-HORSENS II. Hjørring II vandt med 1
halvleg og 39 points (turneringspoints 4-0). HOR
SENS II 52 (.Jørgen Henriksen 4 for 12, Hans U. Han
sen 4 for 14) og 58 (\Villiam Søndergaard 7 for 22,
Hans U. Hansen 3 for 18). HJØRRING II 149 for 6
(Kaj Nielsen 44, \V. Søndergaard 27, Jørgen Holmen 30,
Christian Morild 25, Per Walkusch 3 for 51, Erik Jør
gensen 3 for 57).
SKANDERBORG II--AAB IL Skanderborg II vandt med
47 points efter 1. halvleg (turneringspoints 3-1).
SKANDERBORG II 103 (Henning Nygaard 27, Jens
Årup 7 for 23, Fl. Nielsen 3 for 39) og 105 for 5 (Hen
ning Nygaard 34, Henry Rasmussen 33, Fl. Nielsen 4
for 51). AAB II 56 (Kaj Nielsen 7 for 26).
17. juli
B. 1909 Il-SKANDERBORG II. Skanderborg II vandt
med 41 points efter 1. halvleg (turneringspoints 1-3).
B. 1909 II 68 (Willy Thorsen 37, E. Møller 6 for 7).
SKANDERBORG II 109 (Folmer Christensen 6 for 44,
Leif Hansen 3 for 27).
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AAB II-NYK'øBING M. II. AaB vandt med 1 gærde
efter 1. halvleg (turneringspoints 3--1). NYKØBING
M. II 105 (Philip Jensen 45, Peter Christensen 4 for
10, Sv. A. Jeppesen 4 for 29). AAB II 108 for 9 (John
Jensen 27, Erik Nielsen 3 for 45, Kaj 0. Jensen 3 for
54).
24. juli
AAB II-HERNING. AaB II vandt med en halvleg og
64 points (turneringspoints 4-0). HERNING 69 (Jens
Aarup 4 for 13) og 58 (Peter Christensen 4 for 17).
AAB II 191 for 4 lukket (Jørgen W. Larsen 98, Preben
Thorup 58, P. Gøtsche 3 for 91).
HORSENS II--ESBJERG. Esbjerg vandt med 17 points
efter 1. halvleg (turneringspoints 1-3). HORSENS II
91 (Erik Jørgensen 3,,•, P. \Valkusch 25, 0. Langerhuus
4 for 32, J. W. Petersen 4 for 38). ESBJERG 108 (0.
Biehl 66, T. Falstrup 5 for 55, P. \Valkusch 4 for 21).
31. juli
SKANDERBORG II-GRENA. Skanderborg II vandt
med 37 points.efter 1. halvleg (turneringspoints 3-1).
SKANDERBORG II 167 (Henry Rasmussen 70, Jørn
Jacobsen 26, Viggo Hansen 3 for 35, Johs. Knakkergård
3 for 39). GRENA 130 (N. Sjørup 25, Evald MøUer 4
for 29, Jørn Jacobsen 4 for 48).
Mellemrækkerne:
26. juni
KERTEMINDE II-KOLDING. Kolding vandt med 99
points efter første halvleg (turneringspoints 1-3).
KERTEMINDE II 36 (A. Wang Thomsen 6 for 13,
Kjeld Jessen 4 for 22) og 110 (Erik Nielsen 61, Per
Martinussen 32, A. Wange Thomsen 5 for 26, Kjeld
Jessen 4 for 17). KOLDING 135 (Kjeld Jessen 51, Lars
P. Nielsen 30, Per Martinussen 5 for 48, P. P. Klok
ker 3 for 23).
2. juli
FREDERICIA II-B.
points efter første
FREDERICIA II 92
3 for 40). B. 1913 II
sen 6 for 33, Sv. E.

1913 II. B. 1913 II vandt med 3
halvleg (turneringspoints 1-3).
(0. Egstrøm 6 for 35, Ib Larsen
95 (J. Hvidkjær 31, Jan Rasmus
Madsen 4 for 57).

3. juli
ABENRA-KOLDING. Abenrå vandt med 16 points efter
1. halvleg (turneringspoints 3-1). ABENRA 125
(George Allan 66, Herluf Nielsen 7 for 27) og 122
(George Allan 57, J. Misander 35, Kjeld Jessen 4 for 25,
Herluf Nielsen 3 for 28). KOLDING 109 (Fl. Christen
sen 26, Werner Graversen 25, George Allan 4 for 23,
Jørgen Misander 4 for 32) og 42 for 8 (George Allan
4 for 10).
9. juli
FREM Il-SORANER Il. Soraner II vandt med 60
points efter 1. halvleg (turneringspoints 1-3). FREM
li 116 (Ole Christiansen 42, C. Lønholdt 6 for 43, Kaj
Jørgensen 4 for 52) og 63 for 5 (Kaj Jørgensen 3 for
15). SORANER II 176 (John Jørgensen 49, P. Lorent
zen 36, K. Hjort 5 for 56, Erik Larsen 3 for 71).
FREDERICIA Il-KOLDING. Kolding vandt med 95
points efter 1. halvleg (turneringspoints 1-3). KOL
DING 256 for 3 lukket (Werner Graversen 93, Ole Mad
sen 88, Kjeld Jessen 29). FREDERICIA II 161 (Egon
Hyllested 40', Jørgen Iversen 34, ,v. Graversen 4 for
59, Fl. Christensen 3 for 34).
10. juli
AARHUS 11-CHANG IL Chang II vandt med 57 points
efter 1. halvleg (turneringspoints 1-3). CHANG II 84
(Ole Jacobsen 3 for 23, Aage Hermansen 3 for 31) og
149 for 4 (S. Sanden 52, Kaj Beck 50, Ole Jacobsen 3
for 32). AARHUS II 27 (Jesper Olesen 6 for 7, Torben
Nielsen 4 for 10).
SILKEBORG II--NYKØBING M. III. Tabt af Nykøbing
M. III.
24. juli
AABENRAA-KERTE1,[NDE Il. Aabenraa vandt med en
halvleg og 117 points (turneringspoints 4-0). KERTE
MINDE II 44 (G. Allan 5 for 9, J. Mizander 5 for 26)

og 62 (Johs. Due 26, G. Allan 5 for 18). AABENRAA
225 for 4 lukket (G. Allan 72, H. Buhl 66, P. Fynsk 36,
Arne Møller 31 •).
B. 1913 II-KOLDING. B. 1913 vandt med 12 points
efter 1. halvleg (turneringspoints 3-1). KOLDING 58
(Ib Larsen 3 for 8, 0. Engstrøm 3 for 16, Eli Hirtz 3
for 28). B. 1913 II 70 (Aa. Wange Thomsen 5 for 25,
Ole Madsen 4 for 30).
CHANG II-NYK. M. III. Nyk. M. III vandt med 9
points efter 1. halvleg (turneringspoints 1-3). NYK.
M. III 86 (Jess Christensen 4 for 20, T. Skov Nielsen 3
for 32). CHANG II 77 (P. Saabye 6 for 34, Hg. Jensen
4 for 37).
Juniorrækkerne:
4. juni
KERTEMINDE-B. 1913. Kerteminde vandt med 3
gærder efter færdigspillet kamp (turneringspoints 31). B. 1913 117 (E. Lykke 48', .Johs. Due 5 for 25, Per
Martinussen 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).
18. juni
AA.B.-CHANG. Chang vandt med 9 gærder efter fær
digspillet kamp (turneringspoints 1-3). AA.B. 43
(Jesper Olesen 5 for 9, Jess Kristensen 5 for 29) og 52
(Peter Christensen 26, Jesper Olesen 5 for 18, Jess Kri
stensen 4 for 24). CHANG 84 (Leif Jensen 26, Torben
Laursen 6 for 33, Peter Christensen 4 for 36) og 12
for 1.
HORSENS-B. 1909. B. 1909 vandt efter færdigspillet
kamp med 8 gærder (turneringspoints 1-3). HOR
SENS 91 (Jørgen Olesen 28, Carsten Larsen 4 for 5,
Hans E. Olsen 4 for 57) og 16 (Carsten Jacobsen 5 for
6, Hans E. Olsen 4 for 6). B. 1909 91 (Jørgen Olsen 6
for 28) og 17 for 2.
19. juni
SVANHOLM-KØGE. Køge vandt med 24 points efter
1. halvleg (turneringspoints 1-3). KØGE 119 (Bjørn
Olesen 54, Ingolf Hansen 4 for 27, Ths. Petterson
3 for 30) og 19 for 2. SVANHOLM 95 (S. Friberg 35,
Lars Hansen 31, Arne Nielsen 4 for 21, Leif Hansen 3
for 35).
K.B.-SLAGELSE. K.B. vandt med 44 points efter 1.
halvleg (turneringspoints 3-1). SLAGELSE 61 (B.
Burmeister 8 for 22) og 11 for 1. K.B. 105 (Ebbe N.
Hansen 32', Freddy Jensen 8 for 31).
GLOSTRUP-SORØ. Tabt af Sorø.
25. juni
K.B.-SVANHOLM. K.B. vandt med 77 points efter før
ste halvleg (turneringspoints 3-1). SVANHOLM 44
(Thomas Pettersson 25, Benny Burmeister 8 for 16)
og 52 for 2. (Thomas Pettersson 34'). K.B. 121 for 3
lukket. (Benny Burmeister 38, Steen Lund 37').
ARHUS-SKANDERBORG. Skanderborg vandt med 1
halvleg og 26 points (turneringspoints 4-0). ARHUS
65 (Lars Rasmussen 32, John Madsen 4 for 21, Sv. E.
Madsen 3 for 19) og 54 (John Madsen 6 for 21, Glen
ny Jacobsen 4 for 28). SKANDERBORG 145 for 6 luk
ket. (Finn Sørensen 80, Glenny Jacobsen 50, John
Madsen 29).
HORSENS-B. 1913. B. 1913 vandt med 67 points efter
1. halvleg (turneringspoints 1-3). HORSENS 26 (Ove
Egstrøm 4 for 4, Ib Larsen 3 for 21) og 101 for 9 luk
ket (Jørgen Olesen 66, Ove Egstrøm 5 for 39). B. 1913
93 (Erik L. Jensen 41, Jørgen Olesen 7 for 39) og
7 for 2.
RINGSTED-GLOSTRUP. Ringsted vandt med 1 halv
leg og 108 points (turneringspoints 4-0). GLOSTRUP
46 (Jan Hansen 5 for 20, Claus Rasmussen 4 for 13)
og 55 (H. Bergh 6 for 30). RINGSTED 209 for 5 lukket.
(Jan Hansen 117', H. Påmand 32', Jan Jensen 27, Pre
ben Pedersen 3 for 91).
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SILKEBORG-GRENÅ. Silkeborg vandt med 47 points
efter første halvleg (turneringspoints 3-1). SILKE
BORG 213 for 3 lukket. (Bjarne Rasmussen 121 •, Hå
kon Jensen 48 Kaj Jensen 3 for 101). GRENÅ 166
(Jørgen Knakk�rgaard 81 •, Gert Andersen 43, Bjarne
Rasmussen 4 for 81).
B. 1909-KERTmlINDE. B. 1909 vandt med 20 points
efter 1. halvleg (turneringspoints 3-1). B. 1909 51
(Steen Nielsen 4 for 5, Per Martinussen 4 for 19) og
75 (Per Martinussen 5 for 33, Steen Nielsen 3 for 12).
KERTEMINDE 31 (Carsten Jacobsen 6 for 10, H. E.
Olsen 4 for 19) og 25 for 4.
3. juli
ARHUS-GRENA. Grenå vandt med 83 points efter
første halvleg (turneringspoints 1-3). ARHUS 79
(Poul Johansen 26, Kaj Jensen 6 for 41, Jørgen Knak
kergaard 4 for 35) og 91 for 7 (Lars Rasmussen 41,
Jørgen Knakkergaard 3 for 42, Kaj Jensen 3 for 49).
GRENÅ 162 (Jørgen Knakkergaard 114, Lars Rasmus
sen 7 for 68).
SILKEBORG-SKANDERBORG. Skanderborg vandt
med 92 points efter første halvleg (turneringspoints
1-3). SILKEBORG 39 (John Madsen 5 for 25, Sv. E.
Madsen 4 for 11) og 63 for 6 (Lars N. Pedersen 39'",
Ole Olsen 3 for 26). SKANDERBORG 131 (John Mad
sen 57, Glenny Jacobsen 33, Bjarne Rasmussen 5 for
15, Håkon Jensen 4 for 49).
KØGE-KB. K. B. vandt med 8 gærder efter færdig
spillet kamp (turneringspoints 1-3). KØGE �1 (Benny
Burmeister 6 for 19) og 86 for 5 (Arne Nielsen 30,
Jan Hansen 27 Benny Burmeister 4 for 38). K.B. 120
(Steen Lund 39, Søren Larsen 3 for 13, Leif Hansen 3
for 48) og 47 fo1· 2.
16. juli
HORSENS-KERTEMINDE. Horsens vandt med 103
points efter 1. halvleg (turneringspoints 3-1). HOR
SENS 176 for 9 lukket (Per Walkusch 101', Gert Han
sen 39 Per Martinusscn 6 for 64, Erik Nielsen 3 for
31). KERTEMINDE 73 (Erik Nielsen 33, Per Walkusch
7 for 26) og 105 (Per Martinussen 71, Gert Hansen 4
for 29, N. L. Jensen 5 for 30).

Drengerækkeme:

Pokalkampe:
9. juli
AAB-HJØRRING. Vundet af AAB. HJØRRING 63 (Car
sten Morild 4 for 4, Henrik Mortensen 3 for 14). AAB
64 for 7 (Axel Morild 3 for 10).
KØGE-SLAGELSE. Vundet af Køge. KØGE 73 (T.
Ankjærgaard 5 for 6). SLAGELSE 60 (Jørgen Nielsen
3 for 7).
16. juli
A.B.-SVANHOLM. Vundet af Svanholm. A.B. 118 for
7 (T. Provis 34, Ole Issaksson 3 fo r 14). SVANHOLM
119 for 6 (Fl. Søegaard 27).
Privatkampe:
10. juli
PLUNGERS C.C.-K.B. Plungers vandt med 1 halvleg
og 21 points. K.B. 61 (G. Keltenius 6 for 15, D. Barnes
3 for 11) og 159 (P. Whatmore 30, P. Michaelsen 29,
D. Barnes 4 for 46, G. Keltenius 4 fo r 53). PLUNGERS
C.C. 241 for 6 (G. Treadweel 119, R. Meikle 51, R.
Lewye 45).
12.-13. juli
SVANHOLM--PLUNGERS C. C. Plungers vandt med 48
points. PLUNGERS 142 (P. Barnes 46\ W. C. Austin
35, A. I{. Singh 26, Ole Issaksson 7 for 69). SVAN
HOLM 94 (F. Søegaard 31, P. Barnes 3 for 5, R. Meikle
3 for 37).
9. juli
XL CLUB-XL CLUB ENGLAND. XL Club England
vandt med 118 points efter 1. halvleg. XL CLUB ENG
LAND 259 for 8 lukket (R. T. Simpson 71, R. Apple
yard 49, G. Unwin 40, Len Hutton 34, J. Temple 33, P.
Riis 5 for 77). XL CLUB 141 (Egon Jensen 40, Keld
Lyø 29, W. Sealey 3 for 24, J. Temple 3 for 28).
18. og 19. juli
SVANHOLM-23. ESCORT SQUADRON. Svanholm
vandt med en halvleg og 8 points. 23. ESCORT SQUA
DRON 71 (Carson 25, Ole Isaksson 4 for 12, Fl. Søe
gaard 4 for 1) og 82 (F. Nistrup 3 for 19, Ole Isaksson
3 for 8, Fl. Søegaard 3 for 19). SVANHOLM 161 for 4
lukket (Ole Isaksson 81 *, Fl. Søegaard 26, F. Nistrup
26).

19. juni
FREDERICIA-KOLDING. Kolding vandt med 61
points efter 1. halvleg (turneringspoints 1-3). FRE
DERICIA 62 (Poul E. Nielsen 6 for 33, Lars Nielsen 4
for 24) og 40 for 2. KOLDING 123 (Lars �ielsen 67,
Kaj Madsen 29, J. Ole Pedersen 5 for 38, Fmn H. Pe
dersen 5 for 58).
AH.HUS-SILKEBORG. Århus vandt med 9 points efter
1. halvleg (turnerngspoints 3-1). AH.HUS 9_4 (Jan
Beier Andersen 33, K. Randløv 5 for 54, Henrik
Ras
mussen 3 for 13). SILKEBORG 85 (Torben Justesen 5
for 32, Niels Møller 4 for 20).

Gør et godt indtryk
med bogtry l,
fra Burmester

SKANDERBORG-HORSENS. Skanderborg vandt med
77 points efter første halvleg (turneringspoints 3-1).
HORSENS 46 (Jørgen Olesen 39, Dan Sørensen 9 for 18
og 30 for 5 (Egon Jørgensen 3 for 13). SKANDER
BORG 123 (John Simonsen 75', Jørgen Olesen 4 for
50, P. Petersen 3 for 56. Jesper Rasmussen 3 for 11).
25. juni
AA.B.-HJØRRING. Aa.B. vandt med 1 halvleg og 58
points (turneringspoints 4- 0). HJØRRING 3 (H. Hoff
6 for 2, Jørgen T. Petersen 4 foc 1) og 35 (Jørgen T.
Petersen 6 for 12, H. Hoff 4 for 23). AA.B. 96 (Jørgen
T. Petersen 32, Hans Thue Hansen 7 for 48. Morten M.
Bach 3 for 44).

Wilh. Burmesters

2. juli
RINGSTED--KØGE. Køge vandt med en halvleg og 42
points (turneringspoints 0-4). KØGE 110 (Flemming
Hansen 34, Søren Larsen 29, Leif Mortensen 7 for 55).
RINGSTED 31 (Flemming Hansen r, for 3, Søren Lar
sen 3 for 12) og 37 (Søren Larsen 6 for 7, Kurt V.
Hansen 3 for O).
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