
Efterårsnummer 

6-7

12. november 1966

37. årcanc

Indhold: 

Ordinært repræsentantskabsmøde 

Regnskaber 

Turnerlngsafslutning 

Sæsonens udenlandske gæster 

Hvornår spilledes den første 

cricketkamp i Danmark 

Ungdomsslden 

De første store milepæle 

Mestrene • Resten 

En kommentar 

Danish Diary 

Nyt fra England 

Boganmeldelse 

Dansk cricket har rundet sit 

første century 

Jubllæumskamp i Sorø 

Hurtigscoring 

Fra læserne 

Resultater 

• UDGIVET AF•

·DANSK•CRICKET•FORBUND•

Situationer fra den betydningsfulde kamp mellem Silkeborg og A. B. 
Øverst tager Erling Froulund sig til hovedet over en bold, der nøjedes med at snuse til Per Sørensens 

gærde, og nederst har Peter Hargreaves bowlet Bjarne Rasmussen. 

AXEL 

har det • • •

Robertsbridge - Sussex, England 
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Redaktion: OLE THOMSEN, (ansv. overf. presseloven) Nørrebrogade 106 I.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. 

Ordinaerl repraesenlantskabsmøde 

afholdes 

søndag den 27. november 1966 kl. 10,00 i 
Park.teatrets Restaurant, Østerbrogade 79, Kø
benhavn. 

DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning.

3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber til

godkendelse.
a) Regnskab for Dansk Cricket-Forbund.
b) Regnskab for Dansk Cricket Fond.
c) Regnskab for Harald Simonsens Fond.

4. Indkomne forslag.
Der er ikke indkommet nogen forslag.

5. Valg af bestyrelse (på valg er: Leo Clasen,
Erik Møller, Evald Møller og Jørgen Mor
ild).

6. Valg af amatør- og ordensudvalg (på valg
er: Henry Nielsen).

7. Valg af revisorer:
a) til Dansk Cricket-Forbund (på valg er:

Aage Moth og Poul Riis. Desuden skal
vælges 1 suppleant).

b) til Dansk Cricket Fond (på valg er:
Aage Moth; et mandat vakant).

8. Fastsættelse af sted for næste års repræ
sentantskabsmøde.

9. Even tue! t.
Ret til at deltage i repræsentantskabsmødet

har aktive medlemmer - hver med 2 repræ
sentanter - passive medlemmer samt valgte 
tillidsmænd. 

Repræsentanterne for de aktive medlemmer 
skal være forsynet med skriftlig legitimation 
fra formanden for den klub, vedkommende 
repræsenterer. 

Stemmeret har repræsentanterne for de ak
tive medlemmer og bestyrelsesmedlemmerne. 
Stemmeret kan kun udøves personligt, dog 
kan en repræsentant give en anden repræsen
tant fra samme aktive medlem skriftlig fuld
magt til at afgive sin stemme; en repræsen
tant kan dog kun afgive stemme for et aktivt 
medlem. 

Passive medlemmer har kun stemmeret i 
sager vedrørende passive medlemmers rettig
heder og pligter. 

P. b. V • . 

Kurt Nielsen, formand. 

Fra "Sunday Express"" har vi lånt et blad al Sporting Sam•s dagbog 

- udtrykt ved tegneren Reg. Wootton.
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INDTÆGTER: 

Driftsregnskab for 1/10 1965-30/9 1966 

UDGIFTER: 
Kontingent, aktive klubber . .......... ... ... ..... 1.800,00 
Kontingent, passive klubber . . .. ... . .. ... . . . ... . . 100,00 
Kontingent, passive medlemmer . 12.200,00 
-+- kontingent for bladet . . ...... ... . 12.000,00 200,00 

Gebyrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.945,00 
-+- til ungdomsfonden .. . . ... . . . . .. .. 3.000,00 1.945,00 

Administrationstilskud fra 
D.I.F. for året 1965/66 . . .. . ... .. . ...... ... ..... ... . . 30.970,00 
Renter . . ...... ........ ... . ... . . . .. .. ..... .. .. . .. . . . ... . . . 2.890,81 
Driftsunderskud . .. . . . .. . .. . ... . . . .. .. . . ... ...... .. . . 218,02 

38.123,83 

Bestyrelsesmøder ................................... . 
Andre møder ......................................... . 
Administration ...................................... . 
Repræsentation, gaver etc . ....................... . 
Kontingent til D.I.F . ............................. . 
Tryksager . ............................................ . 
Bladet: 
Bladomkostninger . .................. 19.299,35 
-+- fra passive . . . . . . . . . . 12.000,00 
Annonce etc. . ... ... ... . . 341, 70 12.341, 70 

Kampe: 
»Landskamp-Skotland« 17 .183,38
-+- overført 

1964/65 4.000,00 
-+- D.I.F. 

tilskud . 10.000,00 

14.000,00 3.183,38

»W. Isaacs XI« ......... 5.638,60 
-+- entre .................. 1.651,00 3.987,60 

»B.A.O.R.« . . . ......... ... 2.572,45 
-+- entre . . .. . ... .. ... . .... 352,00 2.220,45 

»Pokalfinaler« ........................ 1.657,40 
»Aa.B-Resten« . ..... .. .. 3.012,00 
-+- entre . . . . . ... . .. ........ 1.107,00 1.905,00 

5.031,50
1.191,40
8.180,33

551,93
10,00

178,08

6.957,65 

»Juniorrejsetilskud« . . ...... ........ 1.283,50 14.237,33 

Afskrivning på skrivemaskiner .. ........ .. . . .... 150,00 
Instruktionspenge: 
Den jyske Idrætsskole 9.357,21 
Dommerkurser ......... 1.778,40 11.135,61 

----�

-+- D.I.F.-tilskud 1965/66 ............ 9.500,00 1.635,61 

Materie/penge: 
Udbetalt: 1965/66 . . . . . . 4.264,00 
-+- beholdninger ......... 4.132, 70 

overført til status ................. . 

131,30 

131,30 0,00 

38.123,83 

AKTIVER: 

Status pr. 1/10 1966 

PASSIVER: 
Kassebeholdning ................................... . 
Indlån B 692701 (6 mdr.) ....................... . 
Indlån A 333612 (anf.) .......................... . 
Indlån A 340414 (anf. ungdomsfonden) ..... . 
Indlån A 344 703 ( anf. hjælpefonden) ........ . 
Checkkonto C 503607 ............................. . 
Girokonto 94302 ................................... . 
2 stk. præmieobligationer ....................... . 
12.000 kr. 6 ¾ % Østifternes I{reditf. obl. .. . 
13.000 kr. 7 % Østifternes Kreditf. obl. ..... . 
Tilgode vedr. hjælpefonden .................... . 
Tryksager , slips, blazers .......................... . 
Tilgode hos D.I.F., materielpenge .............. . 
Skrivemaskine . ...................................... . 

356,38 
12.791, 79 

858,42 
3.069,51 
1.860,82 
7.114,40 
1.774,95 

100,00 
10.515,75 

9.626,22 
700,00 

6.807,00 
131,30 
700,00 

Kapitalkonto: 
Saldo pr. 1/10 1965 ................. . 
-+- overf. til landskamp 4.000,00 
-+- overf. til Ungdomsf. 4.000,00 

50.449,13 

-+- Driftsunderskud 218,00 8.218,02 42.231,11
Ungdo1nsfond: 

-------

Saldo pr. 1/10 1965 ................. . 
+ overført ............................. . 

-+- Driftsunderskud 

Hjælpefonclen: 
Saldo pr. 1/10 1965 ................. . 
+ Driftsoverskud .................... . 

Instruktions penge: 

1.263,13 
4.000,00 5.263,13

2.193,62 3.069,51 

1.817,63 
743,19 2.560,82 

Saldo pr. 1/10 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.545, 10 

56.406,54 56.406,54 

INDTÆGTER: 

Ungdomsfonden 1/10 1965-30/9 1966 

UDGIFTER: 
Harald Simonsens Cricketlegat ................. . 
Årligt tilskud fra forbundet .................... . 
Renter .................................................. . 
Juniorrejsetilskud . ................................ . 
Driftsunderskud . ................................... . 

500,00 
3.000,00 

115,65 
1.283,50 
2.193,62 

7.092, 77

Kampe: 
»Hampshire Colts« ................. . 
»Junior-XI« . .......................... . 
»Drenge Øst-Vest« . ................. . 

3.730,85
510,42

1.368,00 

Juniorrejsetilskud . ................................ . 
Silkeborg I. F. tilskud ............................. . 

5.609,27 

1.283,50 
200,00 

7.092,77 
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INDTÆGTER: 

CRICKET 

D.C.F.'s hjælpefond 1/10 1965-30/9 1966

UDGIFTER: 
28 hold a kr. 25,00 ................................ . 700,00 

53,19 
Kontingentdifference ............................ .. 

Renter ................................................. .. Driftsoverskud ...................................... . 

753, 19 

Odense, den 30. oktober 1966. 

Kurt Nielsen, formand. Leo Clasen, kasserer. 

1966 

10,00 
743,19 

753,19 

Ovenstående regnskab er i overensstemmelse med Forbundets og Fonds bøger og bilag, som vi har revideret. 
l{asse-, bank- og girobeholdninger er forevist og fundet til stede. 

INDTÆGTER: 

Odense, den 3. november 1965. Poul Riis Aage Moth 

Dansk Cricket-Fonds driftsregnskab for 1/10 1965-30/9 1966 

UDGIFTER: 
Rente af obligationer pr. 1/1 1966 .......... .. 422,50 

597,50 
159, 73 

Gave til Sorø Akademis skole ................ .. 
Rente af obligationer pr. 1/7 1966 .......... .. Depotudgifter og udligning v/ obligationskøb 
Rente af bankbog 3717 pr. 31/12 1965 ........ . Overført til båndlagt formue ................ .. 

Overskud til disposition .......................... . 

1.179, 73 

AKTIVER: 

Status pr. 1. oktober 1966 

PASSIVER: 
1.380,00 Bunden formue pr. 30/9 1965 .... .. 13.639,00 

150,00 
17,77 

100,00 
911,96 

1.179,73 

2000,- kr. 4 % Sdr.jyllands l{rf. obl. 7 s. 
1000,- kr. 4 % Østifternes Krf. obl. 14. s. 
5500,- kr. 4 % Østifternes Krf. obl. 16. s. 
6200,- kr. 5 % Østifternes Krf. obl. 16. s. 
3000,- kr. 6 ½ % Østifternes Krf. obl. 15. s. 
5000,- kr. 7 % Østifternes Krf. obl. 18. s. 

730,00 
3.905,00 
4.774,00 
2.550,00 
3.815,00 
1.980, 70 

Overført fra driften ................ .. 100,00 13. 739,00 

Til disposition: 
Fra forrige år ....................... . 4.483, 74 
Fra dette år ......................... .. 911,96 5.395, 70 

Bankbog 3717 i Landmandsbanken .......... .. 

19.134, 70 19.134, 70 

Odense, den 19. oktober 1966. 
Kurt Nielsen Leo Clasen 

Ovenstående driftsregnskab og status er i overensstem melse med fondens bøger og bilag, som vi har revide
ret. Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret i h enhold til depotkonto nr. 24717. 

Odense, den 21. oktober 1966. Torben Andersen 1!.age Moth 

Harald Simonsens Cricketlegat driftsregnskab for 1/10 1965-30/9 1966 

INDTÆGTER: 
Rente af obligationer pr. 3/1 1966 .......... .. 
Rente af obligationer pr. 1/7 1966 .......... .. 
Rente af kontant depot ......................... .. 
Rente af sparekassebog 901/21642 ........... . 

271,89 
301,25 

1,96 
42,90 

618,00 

UDGIFTEH: 
Depotudgifter og udligning v/ obligationskøb 
Udbetalt til Dansk Cricket-Forbund ........ . 
Driftsoverskud ..................................... .. 

AKTIVEH: 

Status pr. 1. oktober 1966 

PASSIVEH: 
6000,- kr. 4 % Hypothekf. obl. 7. s . ...... 
4500,- kr. 6 ½ % Østifternes Krf. obl. 16. s. 
1000,- kr. 7 % Østifternes Krf. obl. 15. s. 
Sparekassebog 901/21642 ......................... .. 

4.140,00 
3.825,00 

746,00 
561,34 

9.272,34 

Formue pr. 30/9 1965 ............................ .. 
Driftsoverskud ...................................... . 

Odense, den 19. oktober 1966. 

]{urt Nielsen Leo Clasen 

11,62 
500,00 
106,38 

618,00 

9.165,96 
106,38 

9.272,34 

Ovenstående driftsregnskab og status er i overensstem melse med Legatets bøger og bilag, som vi har revide
ret. Beholdningernes tilstedeværelse er kontrolleret i henhold til recepisse 8009. 

Odense, den 21. oktober 1966. Torben Andersen .4age Moth 
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TURNERINGSAFSLUTNINGEN 

1. DIVISION:

De to store M'er var atter trumf for Aa.B. - mens Nyk. M. trak sorteper 

Allerede inden sæsonen var halvgående, stod 
det klart, at Aa.B. ville genvinde sit danske 
mesterskab, og ålborgenserne gjorde trium
fen fuldendt ved endnu en gang at gå ubesej
ret igennem en sæson i 1. division - den 
sjette i rad og række uden nederlag. Der
imod måtte Carsten Morild & co. se den ene
stående sejrsrække, der har løbet over alle 
kampe siden 10. juli 1960, afbrudt, da Svan
holm i pokalsemifinalen vandt en overrasken
de og taktisk sejr over de seksdobbelte mestre 
og dermed forhindrede dem i at sikre »the 
double« for andet år i træk. Imidlertid skal 
man ikke lægge alt for meget i dette neder
lag - med behørige forbehold over for pokal
kampenes specielle konditioner med kaste
restriktioner m. v. Ingen tvivl om, at Aa.B. 
også i 1966 var dansk crickets ubestridt bed
ste mandskab. I bunden var der en forbitret 
fight til sæsonens sidste bold, og lidt over
raskende blev. det Nyk. M., der måtte gå den 
tunge gang ned i 2. division efter kun een 
sæson i det fine selskab. Igen et tydeligt bevis 
på klasseforsk.ellen mellem 1. og 2. division, 

'som morsingboerne helt suverænt vandt i 
fjor. 

I 1. division bowledes ialt 34.343 bolde, 
hvorpå der scoredes 16.524 runs for 1109 
gærdefald. Gennemsnittet pr. gærdefald steg 
fra 14,21 i fjor til 14,90 i år - snarere moti
veret i kastemæssig tilbagegang end i frem
gang i gærdespillet. Scoringshastigheden dale
de fra 49,90 til 48,11 pr. 100 bolde, mens 
gærdernes bestandighed til gengæld forbedre-

des fra 28,28 bolde pr. gærde til 30,97 eller 
udtrykt på anden vis 3,23 gærdefald pr. 100 
bolde i denne sæson imod 3,51 i fjor. 

Carsten Morilds hidtil bedste sæson 

Aa.B.s styrke og Aa.B.s svagheder turde 
være dette blads læsere velbekendt, og 1966 
bragte ingen afgørende ændringer i de her
skende relationer. De tre matadorer, Carsten 
Morild, Henrik Mortensen og Hardy Søren
sen, kunne føje en række nye successer til 
de mange tidligere - i såvel gærdespil som 
kastning. Stor fremgang var der i gærdespil
let, hvor gennemsnittet pr. gærdefald brag-

Slutstillingen 
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1. division

Aa.B. 10 3 7 0 0 0 33 3,30 
§Horsens 10 0 6 0 4 0 22 2,20 
§ Skanderborg 10 0 6 0 4 0 22 2,20 
§Svanholm 10 1 6 0 3 1 22 2,20 
Hjørring 10 0 6 0 6 0 20 2,00 
Chang 10 1 3 0 6 0 19 1,90 
Soraner 10 0 4 0 6* 0 18 1,80 
A.B. 10 0 4 0 4* 2 16 1,60 
Silkeborg 10 0 4 0 3* 3 16 1,50 
B.1909 10 1 1 0 8 0 16 1,60 
Nyk.M. 10 0 2 0 8* 0 14 1,40 

§) rangeres lige på andenpladsen.
. ) incl. en 

spillet. 
kamp, hvis 1. halvleg ikke blev færdig-

Danmarksmester 
for 6. gang i træk 
- Aa.B. 
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tes fra 21,19 i fjor op på 27,39, og næsten 
70 pct. af de scorede points kunne henføres 
til de tre ovennævnte spillere. Ikke mindst 
havde Carsten Morild en magtfuld gærde
sæson i den absolutte topklasse - med en 
trediedel af samtlige holdets points ( 638 ud af 
1917) og tre flotte centuries. I kastningen 
måtte man notere en mindre tilbagegang på 
0,35 points pr. gærde - motiveret i Henrik 
Mortensens håndskade, der hindrede vanlig 
speed og præcision, og den stadig mere iøjne
faldende mangel på afløsningskastere. Allige
vel kunne Henrik Mortensen sammen med 
Carsten Morild, der havde en række betyd
ningsfulde gærdefald på samvittigheden i en 
helt forrygende forsæson, tegne sig for mere 
end 80 pct. af den samlede kasteaktivitet. 

Disse tal levner jo ikke megen hæder til 
Aa.B.s øvrige ni danmarksmestre - 12 spil
lere var i funktion sæsonen igennem -, men 
selv om de svigtede helt eller delvis i såvel 
crærdespil som kastning, så gjorde de næsten 
b mere end deres skyldighed i et ganske emi-
nent og attraktivt markspil, der i flere kampe 
alene fik modstandernes gærdesider til at 
ryste i deres grundvold. 

Svaghederne til trods dokumenterer tabel 1 
og 2 i al sin nøgternhed Aa.B.s suverænitet 
- i gennemsnit scorede man således 182,5
runs mere pr. innings end modstanderne. Ved
gærdet baseredes den imponerende gennem
snitshalvleg på 274 points på fem innings
over 200 inclusive rekordscoren på 315 for
2 i Silkeborg. Disse store scores opvejede fuldt
svipseren fra premierekampen på A.B.s nye
anlæg i Bagsværd, hvor Erling Froulund var
manden bag Aa.B.s mindste innings i de sid
ste seks år - 99 points. Dertil scorede man
hurtigere end noget andet mandskab i 1. divi
sion ( 63,36 pr. 100 bolde), og man kunne op
vise den største bestandighed, idet modstan
dernes angreb i gennemsnit måtte anvende 44
bolde for at bringe et Aa.B.-gærde til fald -
en klækkelig forbedring af fjorårets 33 bolde
pr. gærdefald.

Selv om der var en lille tilbagegang at spo
re i kastningen, rokkedes Aa.B.s absolutte 
førerstilling ikke, og med 91 var nordjyder
ne ene om at holde den gennemsnitlige mod
standerinnings under 100 points. I syv innings 
måtte modstanderne endog give op før 75, 
mens Horsens ligesom i fjor fratog Aa.B.
angrebet den største halvleg med 164. Mod
standernes gærder faldt jævnligt, men lidt 
langsommere end i fjor ( 4,4 pr. 100 bolde 
imod 5,1 i 1965), mens de til gengæld i år 
kun formåede at score 2,4 points pr. over 
imod 2,7 i 1965. Som man ser, står Aa.Berne 
stærkest i næsten alle re.lationer. Status for 
de tre bedste gærdespillere og de to mest 
fremtrædende kastere i DM-opgørene fremgår 
af nedenstående oversigt, som for gærdespil-

lets vedkommende viser antal kampe, scorede 
points, average og den procentuelle andel i 
holdets samlede score og for kastningen 
kampantal, antal erobrede gærder, average og 
igen den procentuelle andel i holdets sam
lede kastemæssige udfoldelser. Lignende over
sigter er vedføjet omtalen af de øvrige hold 
i de to fineste turneringsrækker. 

AA.B.s GÆRDESPIL 
k. pts. gnst. pct. 

Carsten ;\lorild 10 638 91,14 33,3 
Hardy Sørensen ......... IO 378 42,00 19,7 
Henrik Mortensen ...... 10 297 42,43 15,5 

AA.B.s KASTNING 
k. gærder gnst. pct. 

Henrik Mortensen 10 72 8,26 41,6 
Carsten i\lorild ......... 10 58 7,69 38,9 

Solidt gærdespil, svag kastning 

I Horsens måtte man atter sende en ven
lig tanke til de solide gærdespillere, der hjem
bragte en smuk gennemsnitsinnings på 217 
- nok til at genvinde pladsen som runners
up, dog nu i skøn forening med Skanderborg
og SYanholm. Selv om ni batsmen nåede over
10 i snit, indlagde stoute Jørn Høj sig de
største fortjenester. Sjældent har man i dansk
cricket set en række konstante og værdifulde
åbninger, som den Jørn Høj vartede op med.
Som hovedregel gav han de efterfølgende
batsmen et solidt fundament at bygge videre
på over for kastere, som var kørt møre af
hans ro og beslutsomhed. l\!Ien at Horsens
trods sin gode bredde ikke var ufejlbarlig,
viste beskedne innings over for ordinære an
greb som A.B.s og Silkeborgs. Alt andet lige
stod Horsens dog nok som 1. divisions bedste
gærdehold.

At helhedsindtrykket så blev mindre over
bevisende, skyldtes ene og alene kastesidens 
insufficiens. Vel kom Anders Mose tilbage, og 
hans venstrearms-bowling gjorde sig som sæd
vanlig rigtig godt, men alligevel savnedes 
den tilstrækkelige variation - en omstæn
dighed, der rangerede angrebet blandt 1. di
visions mindst effektive (17,76 pr. gærde
fald med kun tre gærdefald på 100 bolde). 
Man havde så småt ventet, at Erik Olesen 
med sin legspin-bowling kunne tilføre angre
bet et tiltrængt overraskelsesmoment, men i 
stedet for at dyrke sine leg-spinnere, der kun
ne have bragt ham i nær forbindelse med 
testholdet, så stod hans hu til swing-bowlin
gen - en variation, han ikke behersker, og 
som kun sporadisk vil yde hans kastetalent 
retfærdighed. Både synd og skam. Blandt 16 
spillere gjorde følgende sig bedst: 

HORSENS' GÆRDESPIL 
k. pts. gnst. pct. 

Jørn Høj .................. 10 554 69,25 27,2 
Erik Olesen . . . . . . . . . . . . . . . 10 291 29,10 14,3 
Henning Eliasen ......... 9 250 27,78 12,3 
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HORSENS' KASTNING 

Anders Mose ........... . 
Erik Olesen .............. . 

k. 

10 
10 

gærder 

23 
23 

gnst. 

14,04 
18,13 

Suanholm bliver frem tidens hol,d 

pct. 

25,0 
25,0 

Næsten over forventning klarede Skander
borg sig. Nok vidste man, at der var talent
fuld og ambitiøs ungdom undervejs, men at 
den allerede viste sig i stand til at plukke 
kirsebær med de store, var en overraskelse. 
Og så har man endda endnu et par trumfer 
i baghånden til næste års turnering - d'her
rer John og Svend E. Madsen fra juniorhol
det. Alt ialt viser tallene for 1966 en lille frem
gang i gærdespillet, en dito tilbagegang i 
kastningen, men holdets balance var afgjort 
bedre end i fjor. Imidlertid kan intet for
rykke den kendsgerning, at angrebet skabte 
grundlaget for Skanderborgs succes. Jørgen 
Steen Larsen og Kjeld Christensen havde 
begge glimrende passager, men desværre sås 
de kun sjældent på toppen samtidig. Jørgen 
Steen Larsen havde sin store tid først på 
sæsonen, mens Kjeld Christensen høstede 
sine triumfer i den sidste ende. Dertil havde 
man i enkelte innings stor glæde af unge Bo 
J epsen, og tilsammen stod Skanderborgs an
greb i statistikken kun tilbage for Aa.B.s 
(11,75 pr. erobret gærde). Ydermere kunne 
Jørgen Steen Larsen & co. prale af at levere 
1. divisions vanskeligst angribelige bowling
med kun 38,75 afgivne points pr. 100 bolde.

Trods talmæssig fremgang i gærdespillet 
havde batsmen dog ikke stort at vigte sig af. 
Kun Kjeld Christensen viste i glimt, at han 
besad en ganske god teknik, ligesom han hav
de viljen til at forcere scoringen. For de øv
riges vedkommende kunne man ønske større 
bestandighed ved pindene - kun 24 bolde 
skulle der i gennemsnit til at fælde et Skan
derborg-gærde. Holdets støtter var: 

SKANDERBORGS GÆRDESPIL 

k. pts. gnst. pct. 

Kjeld Christensen ...... 9 277 27,70 21,9 
Bengt S. Møller ......... 9 168 15,27 13,3 
Jørgen Steen Larsen ... 9 151 16,78 11,9 

SKANDERBORGS KASTNING 

k. gærder gnst. pct. 

Jørgen Steen Larsen ... 9 37 9,00 36,3 
Kjeld Christensen ...... 9 31 12,45 30,4 

Fremtidens hold i dansk cricket synes imid
lertid at skulle blive Suanholm, som netop i 
sine pokaltriumfer viste, at der er råmate
riale til et velkoordineret all-round-hold. Den 
traditionelle svaghed - gærdespillets .ustabi
litet og manglende autoritet og selvtillid -
trådte stadig frem i enkelte kampe, men det 
forekommer, at flere af Svanholms batsmen 
er ved at tilegne sig topspillerens rutine og 
overlegne overblik. Her tænkes naturligvis i 
første række på Ole Isaksson og Finn Ni
strup, men også Finn Madsen må med ratio-

nel træning kunne komme helt frem i for
reste række. Mulighederne illustreredes bedst 
i giganthalvlegen på 314 i Horsens. 

Og angrebet er ganske enkelt 1. divisions 
bedst varierede. For at vende tilbage til en 
forslidt kliche ville en Flemming Søegård for 
halv speed gøre det hyperfarligt. For de fle
ste vil det nok komme lidt overraskende, at 
stabile og sympatiske Jørgen Jønsson har ta
get flere gærder end de to landsholdsbowlere 
Ole Isaksson og Flemming Søegård tilsam
men - ialt 46 pct. af samtlige erobrede gær
der. Og endda til en langt billigere pris. En 
velfortjent belønning for en stor træningsind
sats. Blot kunne man ønske lidt større varia
tion i Jørgen Jønssons bowling. Men under 
alle forhold vil Svanholm allerede til næste 
år blive en særdeles farlig udfordrer til me
sterskabet - ganske uanset om Bjarne Lund 
Petersen vender hjem til Aa.B. eller ej. Svan
holms mest fremtrædende spillere var: 

SVANHOLMS GÆRDES PIL 
k. pts. gnst. pct. 

Ole Isaks son ............ 10 332 36,89 24,7 
Finn Nistrup ............ 9 237 23, 70 17,6 
Leif Hansen · · · · · · · · · · · · · · · 6 136 19,43 10,1 

SVANHOLMS KASTNING
k. gærder gnst. pct. 

Jørgen Jønsson · · · · · · · · · 10 49 8,76 46,2 
Ole Isaks son . . . . . . . . . . . . 10 23 15,83 21, 7 

Hartmann Petersen still going strong 

Forbløffende godt klarede Hjørring sig. Man 
havde så småt ventet, at den manglende for
nyelse ville afstedkomme komplikationer i 
bunden, men dette blev slet ikke tilfældet. 
Uden den store elegance klarede mange hats
men godt for sig, og det var nok til en række 
akceptable og tilstrækkelige halvlege. Gode 
løfter gav purunge Flemming Jensen i et par 
store innings, men han skal først blive sin 
iøjnefaldende veghed og overdrevne forsigtig
hed kvit, før man tør sætte ham på større op
gaver. Også i angrebet havde man lovende 
tilgang - og den var såvist også hårdt til
trængt. Det var den unge lefthander Ole 
Christoffersen, der i flere kampe supplerede 
Hartmann Petersen fortrinligt. Men natur-
1 igvis formåede han ikke at sætte veteranen 
i skygge, og Hartmann Petersens jætteindsats 
i det ellers tyndbenede angreb gav sig hånd
gribeligt udtryk i ikke færre end 55 pct. af 
de erobrede gærder - den største enkeltpræ
station i årets danmarksturnering. Og selv om 
Hartmann Petersen ind imellem virkede lidt 
udbrændt og overarbejdet, uden vanlig opti
misme, så gav han dog i gentagne glimt bevi
ser for, at landets bedste off-spinnere stadig 
leveres i Hjørring. Den dag, Hartmann Pe
tersen ikke vil lege med mere, bliver skæbne
tung for vendelboerne. Stærkest i billedet 
stod iøvrigt: 
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HJØRRINGS GÆRDESPIL 

Flemming Jensen . . . . . .

Hartmann Petersen . . .

Mogens Poulsen . . . . . . . . .

HJØRRINGS KASTNING 

Hartmann Petersen . . .

Ole Christoffersen . . . . . .

k. pts. 

10 190 
11 190 
10 176 

k. gærder 

11 61 
9 19 

gnst. 

21,11 
19,00 
14,67 

gnst. 

11,46 
15,90 

net. 

12,2 
12,2 
11,3 

pct. 

55,5 
17,3 

Chang gled et par pladser ned af rangsti
gen, uden at holdet skuffede de stillede for
ventninger. Trods Jens Christensens fuldstæn
dige og Steffen Larsens delvise udtræden 
samt Tom Iver Poulsens i soldatertjeneste 
mistede form placerede Chang sig som 1. divi
sions trediebedste gærdehold - kun overgået 
af Horsens og Aa.B. Og man glædedes ikke 
mindst over fremgang hos Klaus Buus og 
Johan Luther. Førstnævnte viser stadig nye 
fængslende facetter i sit gærdespil. Hans tid
ligere frygtsomhed over for Aa.B.s testangreb 
var som blæst bort, og han nærmest domine
rede Morild/Mortensen i tre mindeværdige 
innings. I dette forhold fik han dog ikke 
følge af sine holdkommerater, og Chang må 
stadig sukke efter revanchen over arvefjen
den - oprejsningen for mange forsmæde
lige nederlag. Johan Luther gik i stykker 
midt i en rivende udvikling, men forinden 
havde han dog vist, at han beherskede spil
let gærdet rundt - såvel i omhu som i ag
gression. Også blomster til Børge Søvsø, som 
atter havde glæde af sit akavede åbnings
spil, og til den unge lovende wicketkeeper
batsman Niels Torp Andersen, der havde 
smukke detailler både foran og bagved pin
dene. Når Tom Iver Poulsen og Steffen Lar
sen atter kommer i topform, bliver Changs 
gærdehold noget nær 1. divisions stærkeste. 

I kastningen brænder det imidlertid stadig 
på, og angrebet var i afvigte sæson et ud
præget to-mands-foretagende. Den farligste 
del leverede Klaus Buus, der bravt holdt stand 
i den ene ende de fleste innings igennem. 
Hans kastning var gennemtænkt til den mind
ste detaille, men alligevel kom der en mærk
bar nedgang i effektiviteten, som halvlegene 
længedes. Hans makker, uortodokse Henning 
Olesen, havde en bemærkelsesværdig debut
sæson og supplerede fortræffeligt sin captain. 
De store medfødte anlæg har Henning Olesen 
måske ikke, men hans succes viser, at intens 
træning bærer frugten i sig selv. Disse to 
stod alene for 75 pct. af samtlige gærdefald, 
18 spillere var i ilden, og i front stod: 

CHANGS GÆRDESPIL 
k. pts. gnst. pct. 

Klaus Buus . . . . . . . . . . . . 9 278 46,33 20,7 
Børge Søvsø . . . . . . . . . . . . 9 235 23,50 17,6 
Johan Luther . . . . . . . . . . . . 7 206 29,43 15,4 

CHANGS KASTNING 
k. gærder gnst. pct. 

Klaus Buus . . . . . . . . . . . . . . . 9 41 10,80 39,8 
Henning Olesen . . . . . . . . . 10 36 12,61 35,0 

En værdi{ ast åbning 

Soranerne klarede endnu en sæson med 
bravour, men den manglende tilgang af kva
lificeret ungdom vil snart kunne mærkes. De 
gode gamle kræfter har ikke mere ungdom
mens glød - og de velkendte fighteregen
skaber bliver stedse mindre fremtrædende. 
Men endnu er Soranerne på de gode dage en 
hyperfarlig modstander. Gærdespillet var som 
sædvanlig soliditeten selv ( 158 pr. innings) 
- når man er så elskværdig at se bort fra
miseren på Baunehøj, hvor man over for
Svanholm stod fadder til årets mindste innings
i 1. division ( 29 runs). Men kun halvdelen af
Soranernes points var »home-made«, den re
sterende del kunne henføres til holdets tre
gode udlændinge, hvoraf især det australsk
engelske åbningspar Alan Bloom/Frank Pear
son gjorde sig fordelagtigt bemærket i en
serie glimrende og værdifulde åbningsstande
i nærheden af de 100 runs. Lignende åbnings
stabilitet er næppe tidligere set på vore bred
degrader. Men de »indfødte soranere« skuf
fede over en bred front, bortset fra enkelte
determinerede gærdestande af Chs. Lønholt.
Selv ikke så begavet en batsman som Jørgen
Arnsbjerg kunne yde sit talent retfærdighed
- han syntes ganske at have mistet enhver
form for selvtillid, og tiltagende nervøsitet og
febrilskhed hindrede de vanlige attraktive
innings fra hans bat.

Kastningen var lidet imponerende og sav
nede i udtalt grad variation. Kun Silkeborgs 
angreb gjorde det dårligere, og tilbagegangen 
var mærkbar - 189 pr. modstanderinnings 
i år imod kun 152 i fjor, og så måtte man 
endda arbejde hårdt for at bringe gærderne 
til fald (2,65 fald pr. 100 bolde). Vel gjorde 
Hans Rasmussen og Jørgen Hansen en på
skønnelsesværdig og opslidende indsats, men 
deres effektivitet dalede mere end proportio
nalt med halvlegenes længde. Og fornyelse til 
angrebet er ikke i sigte. Den lovende all
rounder Peer Nørgård er på studieophold i

England, og ham skal man ikke regne med 
i de første par sæsoner. 19 spillere blev prø
vet på 1. divisionsholdet, og man lagde som 
sagt mest mærke til: 

SORANERNES GÆRDESPIL 
k. pts. gnst. pct. 

Alan Bloom ............... 10 382 34,73 25,1 
Frank Pearson ............ 8 226 32,29 14,9 
Shrinivas Deshpande ... 10 164 14,91 10,8 

SORANERNES KASTNING 
k. gærder gnst. pct. 

Hans Rasmusen . . . . . . . . . 9 34 14,03 39,1 
Jørgen Hansen 10 33 14,79 37,9 

Endnu en gang reddede A.B. livet i den 11.

time. Og det var som i fjor bowlernes for
tjeneste. Som så ofte før var det Thomas Pro
vis, der i nødens stund trak det store læs, 
men han havde i perioder en god støtte i Er-
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ling Froulund, som viste god fremgang. Med 
fuld kontrol over sin bowling og dens mulig
heder kommer Erling Froulund givet helt 
frem i rampelyset. Rent faktisk havde han i 
sæsonens første halvdel helt sat Provis i 
skygge, og det var først i den sidste ende, 
Provis atter genvandt sin position som stu
denterangrebets krumtap. Selv om bowlerne 
således sjældent var i top samtidig, holdtes 
omkostningerne nede på et så rimeligt niveau 
som 14,81 pr. gærde. 

Derimod kneb det næsten ustandseligt i 
gærdespillet, der med et gennemsnit på 10,29 
pr. gærdefald placerede sig som 1. divisions 
klart svageste. De unge batsmen savnede selv
tillid og koncentration, men faldt måske i 
første række på en svag teknik. Bedst fun
deret i teknisk henseende forekom Lars Per
son, mest koncentreret var Erling Froulund. 
Men der skal lægges langt større iver og in
tensitet i gærdetræningen i Bagsværd til næ
ste år, såfremt man ønsker at bevare status 
som 1. divisionshold. De mindst dårlige var 
i 1966: 

A.B.S GÆRDESPIL 
k. pts. gnst. pct. 

Finn Willumsen 7 170 21,25 12,8 
Thomas Provis . . . . . . . . . 9 161 14,64 12,1 
Vagn Ludvigsen . . . . . . . . . 11 160 12,31 12,0 

A.B.S KASTNING 
k. gærder gnst. pct. 

Thomas Provis . . . . . . . . . 9 32 10,03 35,6 
Erling Froulund ......... 10 21 11,90 23,3 

Forbløf{ ende Silkeborg 

Sæsonens store positive overraskelse var 
så ubetinget Silkeborg. Ingen ville før sæson
starten have satset meget på Silkeborgs chan
cer for at klare sig fri af nedrykningen, og 
de første kampe måtte give skeptikerne ret. 
Men den deprimerende optakt tog ingenlun
de modet fra de unge ambitiøse sikeborgensere, 
der sikrede eksistensen ved fire mindevær
dige sejre i de sidste seks kampe. Vægtige 
aktiver var naturligvis Silkeborgs høje kamp
moral og urokkelige fightervilje, men ellers 
lå styrken så absolut i gærdespillet. Sympa
tiske Azhar Ali havde idelige successer på 
sit aggressive gærdespil, men den herre red 
ingenlunde alene. Han bakkedes op af en flok 
unge batsmen, der alle forsøgte at spille kor
rekt gærdespil, og som derfor ikke så sjæl
dent belønnedes med pæne innings. Ingen 
faldt igennem, og ikke færre end otte slutte
de med et snit over 10. 

Derimod var der såre lidt at falde i begej
string over i kastningen. Også på dette felt 
har Azhar Ali de største anlæg, men han for
valter dem ikke ganske efter fortjeneste. Han 
kastede som regel med for megen fart og for 
lidt koncentration. Såfremt han ville holde 
sig til og kæle lidt for sin leg-spin-bowling, 

ville såvel Silkeborg som det danske testhold 
være godt hjulpet. De øvrige kastere var må
ske ikke just fænomener, men deres præci
sion og sporadiske successer var altså nok til 
at afvende katastrofen. Under alle forhold 
kom midtjyderne til at stå som 1. divisions 
svageste kastehold med 22,03 pts. pr. gærde. 
Kun 2,65 gærder fældedes på 100 bolde, som 
til gengæld afstedkom en så livlig aktivitet 
som 58,45 points. Silkeborgs bedste var: 

SILKEBORGS GÆRDESPIL 

Azhar Ali ................ .. 
Steen Stilling .......... .. 
Poul Transbøl .......... .. 

SILKEBORGS KASTNING 

Poul Transbøl .......... .. 
Azhar Ali ................ .. 

k. 

9 

10 

8 

k. 

8 

9 

pls. 

386 
186 
184 

gærder 

26 
23 

gnst. 

29,69 
13,29 
18,40 

gnst. 

15,49 
18,48 

pct. 

22,1 
10,7 
10,5 

pct. 

29,2 
25,8 

B.1909 skuffede kolossalt ved at dumpe fra
trediepladsen i 1965 helt ned som nummer 
næstsidst. Tilbagegang var der at notere på 
alle fronter. Nok vidste man, at savnet af 
Mogens Christensen, der pludseligt og lidt 
uovervejet lagde op på sin karrieres højde
punkt, ville blive føleligt. Men alligevel fore
kom holdet på papiret for godt og velkoordi
neret til at friste en tilværelse i bundregio
nerne. I gærdespillet gik det rigtigt hæder
ligt på en sund bredde, men man savnede 
unægtelig nogle virkelige toppræstationer. 
Derimod var der ingen triumfer at hente for 
den ret vide kasteside - hele 48 points blev 
der afgivet mere pr. modstanderinnings i den
ne sæson. Men havde kasterne egentlig skyl
den for, at det gik så dårligt? Ret beset var 
angrebet ikke meget svagere end i fjor -
med al mulig reverens for Mogens Christen
sens bowling. Derimod svigtede administra
tionen af angrebet i år i gentagne tilfælde. 
Anføreren kørte for ensidigt med sine me
dium-bowlere, og det var kun i udprægede 
tvangssituationer, at han turde fæste lid til 
de to ikke uefne spinbowlere Egon Jensen og 
Poul Riis. For udenforstående forekom anfø
rerens aversion imod spinbowling ikke sag
ligt begrundet, og muligt tabtes vigtige tur
neringspoints på denne konto. Men alt andet 
lige er det svært at tro, at 09'erne vil få så 
svag en sæson igen med det første. I front 
stod: 

B.1909'S GÆRDESPIL

k. pts. gnst. pct. 

Egon Jensen . . . . . . . . . . . . 9 211 21,10 16,4 
Mogens Uhrskov · · · · · · · · · 7 133 26,60 10,4 
Jens Tjørnehøj . . . . . . . . . 10 126 12,60 9,8 

B.1909'S KASTNING

k. gærder gnst. pct. 

Erik Olesen · · · · · · · · · · · · · · · 9 31 12,35 31,6 
Kjeld Lyø . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 19 19,47 20,0 
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Nyk. M.s tragedie 

Trods tydelig formforbedring sidst på sæso
nen måtte Nyk. M. affinde sig med jumbo
pladsen - efter blot een sæson i det fine sel
skab. Men objektivt set tegnede morsing
boerne sig ikke som 1. divisions svageste 
mandskab, hvilket også tabel 1 synes at vise 
- underskudet pr. halvleg var kun 44 imod
B.1909's 54 og Silkeborgs 89. Man var uhel
dig i visse afgørende situationer, ligesom in
terne skærmydsler midtvejs i sæsonen med
førte reservespækkede hold i vitale kampe.
Nu får Nyk.M. god - og måske også kær
kommen - lejlighed til at spille sine mange
talentfulde juniores ind på det bedste hold
under knapt så nervepirrende og belastende
forhold som i 1. division. Og det skulle gå
meget skævt, om ikke morsingboerne gør
corne-back i 1. di vision i 1968. Men naturlig
vis viste Nyk. M. ikke på nogen måde impo
nerende slagkraft. Svagest stod det til ved
gærdet, hvor man blev vidne til sæsonens
langsomste scoring ( 37 ,58 points pr. 100 bol
de) til sikring af så beskeden en gennemsnits
innings som 116. I kastningen tog Otto Gade
og Erik Nielsen som sædvanlig det store slæb,
mens Erik Hansen synes at stagnere i sin ud
vikling og Kaj Ove Jensen - som venteligt
- ikke kunne følge successen fra 2. divi
sion op.

NYRØBING M.S GÆHDESPIL 
k. 

Erik Hansen ............ 10 
Niels Pedersen . . .. .. . . . .. . 7 

NYKØBING M.S RASTNING 
k. 

Otto Gade ............... 10 
Erik Nielsen . . .......... 8 

pts. 
156 
136 

gærder 
37 
18 

Flere cenluries til Aa.B.erne 

gnst. pct. 
15,60 13,1 
22,67 11,5 

gnst. pct. 
11,59 43,0 
11,83 20,9 

Aa.B hlev aldrig truet i Di\1-kampene, og de sidste 
kampe vandtes med samme elegante overlegenhed som 
de første. Men med mesterskabet sikkert i havn slæk
kede mestrene på koncentrationen - en spas, der nær 
var blevet kostbar imod Nyk.M. Morsingboernes lang
sommelige gærdespil var ikke langt fra at lulle Car
sten i\Iorild & co. i søvn, men man blev faren var i 
tide, således at markspil og kastning kunne stram
mes og Nyk.M.s batsmen effektivt sættes• på plads -
kun 29 points fra sensationen. I dysten imod B.1909 
var regnen ved at spille Aa.B.erne et puds, men i en 
ny imponerende koncentrationsakt fældede Henrik 
Mortensen de sidste seks fynske gærder for kun 6 
points - sidste gærdefald skete 12 minutter før tid. 
Forinden havde Hardy Sørensen med et century på 
102* (hans 2. eentnry) været manden bag en solid 
Aa.B.-innings på 251 for 4 og sammen med Jens P. 
Morild (50) haft en aktiv 4. gærdestand på 100. 

I sæsonens sidste kamp undgik arvefjenden fra 
Chang for en gangs skyld halvlegsnederlaget uden 
dog på noget tidspunkt af kampen at have været en 
trussel for Aa.B. Dette havde Carsten Morild afvendt 
ved at score 101 * i en festlig innings - Aa.B.erens 3. 
century i denne sæson og det 16. ialt (13 førsteklas
ses). Også i denne match var Jens P. Morild (42) på 
tæerne og havde sammen med sin captain en 4. gær
destand på 122. I angrebet tog Carsten Morild også 
de fleste stik hjem (6 for 36), men det var dog Hen
rik Mortensen, der afsluttede Changs 1. innings med 
3 gærder på 5 holde. Rampens anden anfører, Changs 
Rlaus Buus, var ligeledes sit holds bedste spiller -

især havde han et godt tag på Aa.B.s angreb med 26 
+ 50* eller næsten lige så mange runs som de øv
rige Chang-spillere tilsammen. Disse sidste forekom
iøvrigt knapt så kyst ved konfrontationen med de to
store M'er som ved tidligere lejligheder, og måske er 
der lagt op til et dramatisk og jævnbyrdigt lokalderby 
1967.

Forrygende afslutninger 
Efter tre smertelige nederlag på stribe vågnede 

Horsens op til dåd og generobrede med tre sikre sejre 
over nærgående konkurrenter sin position som run
ners-up. Og endda formåede jyderne at skabe for
rygende spændende afslutninger i kampene imod So
ranerne og B.1909. Mest velkommen var vel sejren 
over Soranerne, som ellers i de sidste sæsoner har 
haft et godl tag på Jørn Høj & co. Horsens havde 
nær brændt sig ved at tage fire timer af den· kost
bare spilletid til at score 266 points, hvoraf Henning 
Eliasen havde 130 - hans karrieres 3. century. Sora
nernes 9. gærdestand mellem Sidney Nørgård og Jør
gen Hansen voldte Horsens-bowlerne svare kvaler, ef
ter at 8. gærde var faldet ved 74. Men 13 minutter 
før »fyraften« måtte Soranerne give op. 

Ogs[t imod B.1909 gav Horsens sig tid til »lidt lystig 
batsleg« i en bastant innings på 280 for 6. Tiden var 
helt ved at løbe fra horsensianerne og som imod Sora
nerne faldt lukningen lidl vel sent, men det lykkedes 
dog at få has på det sidste B.1909-gærde i kampens 
sidste enerverende minutter. Det var denne gang Jørn 
Højs tur til at passere century-mærket, og hans 150* 
(retired hurt) var det 4. eentury i hans karriere. Sam
men med Henning Eliasen (62) noterede Jørn Høj en 
åbningsstand på 143 - sæsonens største i 1. division. 
Heller ikke Chang var nogen virkelig opgave for Hor
sens i overdådigt spillehumør. Erik Olesen slog bedst 
fra sig (81 ), mens Chang havde sin bedste spiller i 
100-kamps-jubilaren Børge Søvsø, der scorede 35 ud
af holdets 105.

I 
-- i 

Kjeld Christensen fandt pludselig formen 
Det kom Skanderborg svært tilpas, at Kjeld Chri

stensen fandt sine bedste off-spinnere frem, netop 
som soldatertjenesten havde taget glansen af Jørgen 
Steen Larsen. Sejrene over Hjørring og Soranerne 
skabtes så afgjort af J{jeld Christensen. Soranernes 
gode gærdehold holdt han i en skruestik, ingen fik 
lov at tage sig friheder, og totalen blev på beskedne 86 
og Kjeld Christensens analyse 7 for 30. Iøvrigt var 
også Skanderborgs batsmen slemt på glatis. 5 gærder 
var nede for 18, 9 for 69, før Bo Jepsen (24) og Peter 
Hansen i en hektisk afslutning skrabede de fornødne 
points sammen. Og så var Kjeld Christensen nær sin 
tredie triumf imod Nyk.�I. Skanderborg havde i sin 
innings kun nået 75, efter at en helt panikagtig åb
ning af l{jeld Lyngsøe havde skabt uro i geledderne, 
men Rjeld Christensen tog fat på det utaknemmelige 
job at rette skuden op, og det lykkedes ham at rydde 
6 Nyk.M.-gærder af vejen for kun 24, før Otto Gade 
og Erik Nielsen stabiliserede spillet og sikrede de 
sejrsgivcnde runs. På sine 20 overs, hvoraf halvdelen 
var maidens, fik Kjeld Christensen en så smuk ana
lyse som 8 for 35 - et eklatant bevis for kastnin
gens karat og akkuratesse. Til en afveksling var Erik 
l\ielsens venstrearmsbowling Nyk.M.s farligste våben. 
Hans samlede analyse blev 11 for 62 ( 6 for 44, 5 for 
18), og han afsluttede Skanderborgs 1. halvleg med 
et af de sjældne hat-tricks. 

Svanholm udbyggede sit A.B.-kompleks 
Såvel Nyk.�I. som Chang måtte neje sig over for 

Svanholms farlige angreb, men så havde svanholmer
ne åbenbart opbrugt det skarpe skyts, for man faldt 
helt ud af stilen i de to sidste kampe imod A.B. og 
Hjørring. Sejren over Nyk.i\!. var overbevisende og 
ikke særligt velset hos det fanatiske hjemmepublikum 
i Mors' hovedstad, som dog kunne finde trøst i en 
brillant åbningsinnings af purunge Henning Jensen 
(71 ud af totalen 127). Gevinsten imod Chang var 
Jørgen .Jønssons værk. Hans bowling har aldrig vun
det fuld og ubetinget anerkendelse, men en uges in
tens instruktion hos den engelske instruktør Ted 
vVhitfield havde givet synligt udbytte. Nu kunne Jør
gen Jønsson pludselig variere sin forhen ret stereo
type bowling med flight og varierende spin, og det 
var for meget for selv de gode Chang-batsmen, hvoraf 
Klaus Buus måtte se sit gærde falde på den aller
første hold. Jørgen Jønssons analyse blev så fornem 
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Tabel 1. 

1. division
total-

score 

1. division: 

Aa.B. ...................................................... 1917 
Horsens ··················································· 2036 
Svanholm ················································ 1344
Chang ······················································ 1339 
Skanderborg ············································· 1266 
Hjørring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1562 
Soranerne ................................................ 1520 
A.B. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  1328 
Nyk.M. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  1186
B.1909 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  1283
Silkeborg ................................................ 1743 

Ialt 1. division ······································· 16524

2. division: 

Århus ...................................................... 1740
Sorø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1386 
K.B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1393 
Slagelse ................................................... 1421
Holstebro · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  1461 
B.1913 ....................................................... 1514
Køge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1106 
Kerteminde ............................................. 1420
Fredericia · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  1244 
Frem ······················································ 1143

Ialt 2. division . ...................................... 13828 

3. division øst: 

Ringsted ................................................... 1807
Nyk.F. ······················································ 2174 
Ballerup · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  1743 
Glostrup · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  1881 
Næstved ··················································· 1586 
Roskilde ................................................... 1215

I alt 3. division øst ................................. 10406

3. division vest: 

Skanderborg II ·········································· 1806
Grenå · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  1561 
Hjørring II ················································ 1029
Aa.B. II ................................................... 1041
Nyk.M. II · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  1027 
Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1184 
B.1909 II ................................................... 783 
Herning ··················································· 1270
Varde · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  99 
Horsens II ................................................ 1024

I alt 3. division vest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10824 

Samtlige divisioner ································· 51582 

som 8 for 20 - årets bedste i 1. division. Heller ikke 
i kastningen havde Klaus Buus vanlig succes, idet 
Svanholms hitter Leif Hansen scorede fire 4'ere i en 
enkelt af Buus' overs og dermed bragte Svanholm ud 
af en akut krise, hvor 4 gærder var tabt for 43. 

Hverken Jørgen Jønsson eller de to landsholdsbow
lere Ole Isaksson og Flemming Søegård kunne imid
lertid holde standarden i de to sidste kampe. A.B.
komplekset bekræftedes med al ønskelig tydelighed. 
Batsmen gik som sædvanlig ned over for Thomas 
Provis, der fik 8 for 42, hvorefter A.B.s teknisk svage 
gærdeside helt fightede Svanholms angreb sønder og 
sammen, anført af Finn \Villumsen (83) og Lars 
Person (32) i en 6. gærdestand på 97. I Hjørring fik 
Svanholm en af de frygtede gærderouter, og en hasar
deret lukning 42 points efter 1. innings kunne ikke 
honoreres af angrebet. 

I 

Egen Modstandernes 
Diffe-

I
for 

rence 
for I genn�n1- total- I genn�m-gærder sn1t score gærder snit 

70 27,39 1362 149 9,14 +18,25 
94 21,66 1634 92 17,76 + 3,90
91 14,77 1315 106 12,41 + 2,36
84 15,94 1417 103 13,76 + 2,18
97 13,05 1199 102 11,75 + 1,30

110 14,20 1614 110 14,67 0,47
96 15,83 1642 87 18,87 3,04

129 10,29 1306 90 14,51 4,22
102 11,63 1378 86 16,02 4,39
103 12,46 1696 95 17,85 5,39
133 13,11 1961 89 22,03 8,92

1109 14,90 16524 1109 14,90 

53 32,83 1271 128 9,93 +22,90 
93 14,90 1335 119 11,22 + 3,68
95 14,66 1364 114 11,97 + 2,69

110 12,92 1312 120 10,93 + 1,99
111 13,16 1418 108 13,13 + O,o3
105 14,42 1250 81 15,43 1,01

85 13,01 1050 66 15,91 2,90
134 10,60 1598 92 17,37 6,77
106 11,74 1641 83 19,77 8,03

94 12,16 1589 75 21,19 9,03

986 14,02 13828 986 14,02 

89 20,30 1519 132 11,51 + 8,79
123 17,67 Hi75 160 10,47 + 7,20
118 14,77 1592 145 10,98 + 3,79
143 13,15 2014 163 12,36 + 0,79
165 9,61 1736 117 15,01 5,40
170 7,01 1886 88 21,43 +14,42 

808 12,87 10422 805 12,95 

98 18,43 1311 163 8,04 +10,39 
76 20,54 1431 121 11,83 + 8,71
82 12,55 929 88 10,56 + 1,99 
80 13,01 1137 96 11,84 + 1,17 

101 10,17 1022 87 11, 75 1,58
108 10,63 1257 99 12,70 2,07 

89 8,80 995 81 12,28 3,48 
128 9,92 1479 94 15,73 5,81 
20 4,95 124 10 12,40 7,45 

114 8,98 1123 60 18,72 9,74 

896 12,08 10808 899 12,02 

3799 13,58 51582 3799 13,58 

Thomas Provis reddede atter A.B. 

Studenternes 1. divisionseksistens hang i en meget 
tynd tråd, og det var faktisk ikke så lidt af en sen
sation, at det lykkedes for A.B. at besejre Hjørring i 
den dekreterede omkamp og derved henvise Nyk.M. 
til degradering. A.B.erncs første match imod Hjørring 
regnede væk, efter at Hartmann Petersen med 6 for 
39 i en A.B.-innings på 89 havde bragt vendelboerne 
i en gunstig position. I omkampen startede A.B. pud
sigt nok også med 89, og efter at Hjørrings to første 
gærder havde bragt totalen til 63, syntes studenter
nes skæbne beseglet. Men Thomas Provis ville det an
derledes. Han viste sig pludselig her i A.B.s skæbne
time i al sin herlighed. Han fandt frem til græspit
chens dybeste hemmeligheder og reducerede Hjørrings 
sidste batsmen til rene novicer, der kun kunne føje 
20 runs til de 63. Provis' analyse blev 6 for 28. 
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Tabel 2. 

Scoringshastighed rn. v. Kasteeffektivitet m. v. 

mod-

I
sco-

I 
faldne I pis. pr. I bolde 

tagne rede <Tærdcr 100 
I 

pr. 
bolde points O bolde gærde 

kastede 
bolde 

I ero-

I 
afgivne 

I
gærder 

l
pts. pr. 

brede points pr. 100 100 
gærder bolde bolde 

1. division:

Aa.B . . ................................ . 
Horsens . ............................. . 
Skanderborg . ....................... . 
Svanholm ........................... . 
Hjørring ............................. . 
Chang ................................ . 
Soranerne . .......................... . 
A.B . ................................... . 
Silkeborg .............................. � 
B. 1909 . ..... : ....................... . 
Nyk. M . ............................. . 

lait 1. div . .......................... . 

2. division:

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

Ialt 2. div . .......................... . 

3. division øst:

Nyk.F . ................................ . 
Ballerup ............................. . 
Ringsted ............................. . 
Glostrup ............................. . 
Næstved ............................. . 
Roskilde ............................. . 

Ialt 3. div. øst .................... . 

3. division vest: 

Skanderborg II .................... . 
Grenå ................................ . 
Aa.B. II ............................. . 
Hjørring II .......................... . 
Esbjerg ............................. . 
Nyk.M. Il .......................... . 
Herning ............................. . 
B.1909 II .......................... . 
Horsens II .......................... . 
Varde ................................ . 

I alt 3. div. vest ................. . 

3074 
3699 
2355 
2433 
3339 
2944 
3248 
3493 
3599 
3003 
3156 

34343 

3135 
3032 
3409 
2434 
2346 
2521 
2541 
2345 
3056 
2995 

27814 

3103 
2767 
3163 
3070 
3457 
3367 

18927 

3210 
2355 
2021 
2241 
2450 
2011 
2434 
1640 
2385 

258 

21005 

1917 
2036 
1266 
1344 
1562 
1339 
1520 
1328 
1743 
1283 
1186 

16524 

1740 
1393 
1514 
1421 
1386 
1461 
1106 
1143 
1244 
1420 

13828 

2174 
1743 
1807 
1881 
1586 
1215 

10406 

1806 
1561 
1041 
1029 
1184 
1027 
1270 

783 
1024 

99 

10824 

70 
94 
97 
91 

110 
84 
96 

129 
133 
103 
102 

1109 

53 
95 

105 
110 

93 
111 

85 
94 

106 
134 

986 

123 
118 

89 
143 
165 
170 

808 

98 
76 
80 
82 

108 
101 
128 

89 
114 

20 

896 

Samtlige divisioner ............... 102089 51582 3799 

Forinden havde A.B.erne dog i kampene imod Sora
nerne og Silkeborg tydeligt understreget deres be
græsning. I kampen imod Soranerne havde batsmen på 
en lidt billig baggrund en god dag, men kunne dog ikke 
måle sig med Soranernes gærdespil, der byggede på 
en ny smuk åbningsstand af Alan Bloom og Frank 
Pearson. Skuffelsen var ubetinget større i dysten imod 
Silkeborg - ikke mindst var det chokerende, at A.B. 
kun kunne få en innings på 75 imod et så ordinært 
angreb som Silkeborgs. Her så man den svage teknik 
lagt blot - eller var Dennis Råhaves mandskab så 
overbevist om, at Silkeborg ville være et let offer, at 
man tog for løst på tingene? Sligt er jo hændt for 
A.B. før. Men A.B.s bowlere havde ikke stort at lade 
batsmen høre. Ths. Provis havde lørdagen før denne 
livsvigtige kamp spillet old boys-ericket ( ! ! ) og var 
så mør, at han ingen gærder fik. Og Erling Froulund 

62,36 
55,04 
53,76 
55,24 
46,78 
45,48 
46,80 
38,02 
48,43 
42,72 
37,58 

48,11 

55,19 
45,94 
44,41 
58,38 
42,03 
57,95 
43,53 
48,74 
40,71 
47,41 

49,68 

70,06 
62,99 
57,13 
61,27 
45,88 
36,09 

54,99 

56,29 
66,28 
51,51 
45,87 
48,33 
51,07 
52,18 
47,74 
42,94 
38,37 

51,54 

50,53 

43,91 
39,35 
24,28 
26,74 
30,35 
35,05 
33,83 
27,08 
27,06 
29,16 
30,94 

30,97 

59,15 
31,92 
32,48 
22,13 
25,23 
22,71 
29,89 
24,95 
28,83 
22,35 

28,21 

25,23 
23,45 
35,54 
21,47 
20,95 
19,81 

23,42 

32,76 
30,99 
25,26 
27,33 
22,68 
19,91 
19,02 
18,43 
20,92 
12,90 

23,44 

3388 
3112 
3094 
2733 
3252 
3156 
3288 
2791 
3355 
3231 
2943 

34343 

2942 
2637 
2657 
2986 
2992 
3253 
1991 
2877 
2821 
2658 

27814 

4071 
3130 
2810 
3688 
2964 
2478 

19141 

3338 
2371 
2390 
1997 
2356 
2220 
2238 
1753 
1900 

228 

20791 

26,87 102089 

149 
92 

102 
106 
110 
103 

87 
90 
89 
95 
86 

1109 

128 
114 

81 
120 
119 
108 

66 
75 
83 
92 

986 

160 
145 
132 
163 
117 

88 

805 

163 
121 
96 
88 
99 
87 
94 
81 
60 
10 

899 

3799 

1362 
1634 
1199 
1315 
1614 
1417 
1642 
1306 
1961 
1696 
1378 

16524 

1271 
1364 
1250 
1312 
1335 
1418 
1050 
1589 
1641 
1598 

13828 

1675 
1592 
1519 
2014 
1736 
1886 

10422 

1311 
1431 
1137 

929 
1257 
1022 
1479 
995 

1123 
124 

10808 

51582 

4,40 
2,96 
3,30 
3,88 
3,38 
3,26 
2,65 
3,22 
2,65 
2,94 
2,92 

3,23 

4,35 
4,32 
3,05 
4,02 
3,98 
3,32 
3,31 
2,61 
2,94 
3,46 

3,54 

3,93 
4,63 
4,70 
4,42 
3,95 
3,55 

4,21 

4,88 
5,10 
4,02 
4,41 
4,20 
3,92 
4,22 
4,78 
3,16 
4,38 

4,32 

3,72 

40,20 
52,51 
38,75 
48,12 
49,63 
44,90 
49,94 
46,79 
58,45 
52,49 
46,79 

48,11 

43,20 
51,72 
47,05 
43,93 
44,62 
43,59 
52,71 
55,23 
58,17 
60,12 

49,68 

41,14 
50,86 
54,06 
54,61 
58,57 
75,01 

54,45 

39,28 
60,35 
49,25 
46,57 
53,35 
46,04 
66,09 
56,36 
50,11 
54,38 

51,94 

50,53 

havde ikke overvnndet en rygskade og var lang under 
daglig vande. Hvorfor slowbowleren Vagn Ludvigsen 
ikke bragtes ind i angrebet i denne tvangssituation, 
må stå som et endnu uløst mysterium. Nu fik ni ud 
af ti anvendte Silkeborg-gærdespillere lov at notere 
tocifret scoring - uden den store elegance. Bedst var 
en 6. gærdestand på 86 mellem Kjeld Rasmussen (35) 
og Flemming Nielsen (53). Men Silkeborg fortjente 
absolut sejren. 

Også i sejrene over B.1919 og Nyk.M. gav de sym
patiske silkeborgensere beviser på deres høje kamp
moral. Azhar Ali var iøvrigt drivkraften bag disse to 
sejre med et pointsgivende gærdespil, der afkastede 
værdifulde innings på 77 og 65. Dertil havde den unge 
jyde imod Nyk.M. en af sine efterhånden sjældne 
koncentrerede kastepassager, der medførte 6 gærde
fald for 34 runs. 
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2. DIVISION:

Århus i særklasse • Vemodigt farvel til Kerteminde 

Århus var ganske urørlig i 2. division. Opryk
ningen baseredes på lutter sejre, og det er med 
ikke ringe spænding, at man imødeser århu
sianernes genkomst til det fine selskab. Objek
tivt ·set skulle Jørgen Morilds mandskab nok 
kunne hævde sig i 1. division, men man må 
endnu engang erindre sig den store forskel 
på 1. og 2. division - senest anskueliggjort 
ved Nyk. M.s hurtige degradering. Sværest bli
ver det for Århus at honorere de kastemæs
sige krav, der vil blive stillet. Vel var man 
klart 2. divisions bedste kastehold i 1966 men 
særligt betryggende var det ikk�, at ko�kur
renternes ret ordinære gærdesider kunne score 
99 pr. innings. På 100 bolde erobrede man 4,35 
gærder og afgav 43,20 - ej heller impone
rende størrelser. Til gengæld kan man i Århus 

Slutstillingen 

"Il QJ "" 
QJ _., 

.; t:-
" 

= i: 
"" a,- .a .a :E 
6 

s::,.,:: "" 0 QJ ·s .::: 
="' = 'si,� " "'"' "" 0 "' :Le :, "o;- f,.. f,.. .c > :,: 
�å > 

:s ;:, 6 ;,: 

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

2. division

Århus 9 2 7 0 0 0 29 3,22 

K. B. 9* 1 4 0 3 0 19 2,38 

B. 1913 9 0 6 0 2 1 20 2,22 

Slagelse 9 1 4 0 4 0 20 2,22 

Sorø 9 0 5 0 4 0 19 2,11 

Holstebro 6 0 5 0 4 0 19 2,11 

Køge 9* 0 3 0 5 0 14 1,75 

Frem 9 0 3 0 5 1 14 1,56 

Fredericia 9 0 2 0 6 1 12 1,33 

Kerteminde 9 0 1 0 7 1 10 1,11 

•) En kamp betragtes som ikke spillet. 

glæde sig over et stabilt og velfunderet gærde
spil - absolut af klasse som de bedre i 1. 
division. 6 halvlege gav mere end 200 points, 
og 11 spillere kunne notere mere end 10 i 
snit. Unge batsmen er på hastig march frem
ad, godt støttet af veteranerne Erik Madsen 
og Jørgen Morild, der begge har haft en stor 
sæson. Scoringshastigheden var måske ikke 
påfaldende ( 55,19 pts. pr. 100 bolde), men 
gærdernes bestandighed var så meget mere 
overbevisende med mere end 59 bolde pr. 
gærdefald - divisionernes bedste. Gennem
snittet pr. gærdefald blev så flot som 32,83 
pts. - ligeledes bedst i samtlige divisioner -, 
men det bør tages med visse forbehold, idet 
kun de bedste batsmen nåede til gærdet i flere 
halvlege. Århus' bedste spillere var: 

ARHUS' GÆRDESPIL 
k. pts. gnst. pct. 

Erik Madsen ............... 8 289 48,17 16,6 
Hans o. Luther ......... 8 267 33,38 15,3 
Jørgen Morild ............ 9 248 62,00 14,2 

ARHUS' KASTNING 

Per Sørensen .......... .. 
Erik Madsen ............. .. 

k. 

9 
8 

gærder 

36 
32 

Den store jævnbyrdighed 

gnst. 

8,17 
8,09 

pct. 

28,1 
25,0 

i,angt under Århus i spillestyrke lå de øv
rige medlemmer af 2. division. Selv ikke på 
deres bedste dage nåede de en standard, der 
kunne retfærdiggøre et avancement. Mageløs 
var til gengæld den jævnbyrdighed, der her
skede blandt Århus konkurrenter - især 
midterregionen var tæt pakket, og kun et 
eneste turneringspoint skilte K.B., B. 1913, 
Slagelse, Sorø og Holstebro. Lidt skuffende, at 
K.B. måtte henføres til dette selskab, men selv 
ikke en Bjarne Lund Petersen kunne give hol
det fra Peter Bangsvej 1. divisionsklasse, og 
det var på intet tidspunkt en trussel for århu
sianerne. Og når Bjarne Lund Petersen til næ
ste år vender hjem til Aalborg og Aa.B., får 
K.B. nok at se til med blot at holde næsen 
oven vande. Vil har man en relativt lovende 
ungdomsafdeling, men de unge mennesker 
er endnu for ufærdige og uerfarne til at på
tage sig ansvaret for at holde K.B. helt frem
me i forreste linie. 

Selv uden den alsidige Preben Christensens 
værdifulde assistance viste Slagelse beun
dringsværdig homogenitet, der rigeligt op
fyldte de stillede forventninger, og mange ha
bile unge cricketers garanterer en udbytterig 
videreførelse af Slagelses crickettraditioner. 
Angrebet bar atter de største byrder, ført op 
af den altid farlige Erik Sørensen ( 109 pr. 
modstanderinnings), mens det trods god 
bredde af og til kneb for gærdesiden at følge 
trop (129 pr. innings). Dog var der livlig ak
tivitet og smæk for skillingen i den relativt 
korte tid ( gnstl. 22 bolde), Slagelses batsmen 
holdt stand, idet man kunne indkassere hele 
3,5 points pr. over - topnotering for 2. divi
sion. 

B. 1913's overrasken,de succes.

Holstebro kunne - som venteligt - ikke 
helt leve op til den forrygende sæsonstart. 
Men mindre kunne også gøre det, og man kan 
kun være tilfreds med sæsonfacit. Den godt 
samarbejdede og ingenlunde aldrende garde 
ydede en god all-round-indsats - livlig og 
effektfuld, omend ikke altfor stabil batting 
og et slagkraftig angreb grupperet omkring 
ambitiøs og kontant bowling af Knud Hav
kjær, som var manden bag flere bemærkel
sesværdige sejre. Sæsonens største positive 
overraskelser var B. 1913 og til dels Sorø. 
Odenseanerne forbløffede ved at kunne køre 
på maximalydelsen fra start til slut - glim-
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rende kommet igen efter den pauvre sæson i 
fjor. Gærdestyrken var placeret på flere hæn
der end normalt, mens kasteffektiviteten bed
redes kendeligt - uden dog at være pra
lende -, da Erik Jensen og Harry Egstrøm 
fandt sammen i et frugtbart teamwork. Tredie
pladsen var en velfortjent belønning til det 
ihærdigt arbejdende Odense-hold - men vel 
samtidig den optimalt opnåelige placering med 
det forhåndenværende materiale. Sorø fik en 
hård velkomst i 2. division, da man i Århus 
blev pillet ud for kun 21 runs - årets mind
ste innings i bedre cricket. Men sjællænderne 
spillede sig godt op senere på sæsonen, og 
man fik et tiltalende indtryk af et ungt og ret 
velkoordineret mandskab med gode poten
tielle muligheder. Fortsættes den spillemæs
sige udvikling vil Sorø i de kommende sæso
ner tale alvorligt med om oprykningen - ja, 
allerede til næste år kan man i gunstigste 
fald blive Nyk. M. en påtrængende rival. De 
mest produktive spillere på de fem nævnte 
hold var: 

K.B.S GÆRDESPIL 

Aubrey Garner ........... . 
Henning Lys trup ........ . 
Hans J. Halling ........ . 

K.B.S KASTNING 

Bjarne Lund Petersen 
Preben Michaelsen ..... . 

B. 1913'S GÆRDESPIL

John Walker ........... . 
Leo Clasen .............. . 
Kurt Hansen . ........... . 

B. 1913'S KASTNING

Erik Jensen .............. . 
Harry Egstrøm ........ . 

SLAGELSES GÆRDESPIL 

Bent Helt ................. . 
Erik Sørensen ........... . 
John Christensen ..... . 

SLAGELSES KASTNING 

Erik Sørensen ........... . 
Leif Petersen ........... . 

HOLSTEBROS GÆRDESPIL 

k. 

8 
8 
6 

k. 

6 
7 

k. 

7 
8 
8 

k. 

8 
5 

k. 

8 
9 
8 

k. 

9 
8 

k. 

John Jespersen .. . . . .. . . 9 
Jørgen Nagstrup ......... 7 
Knud Havkjær . .. . . .. . . . . . 9 

HOLSTEBROS KASTNING 

Knud Havkjær ........... . 
John Jespersen ........ . 

k. 

9 
9 

pts. 

239 
214 
152 

gærder 

39 
27 

pts. 

294 
235 
234 

gærder 

33 
19 

pts. 

243 
241 
208 

gærder 

39 
26 

pts. 

297 
238 
143 

gærder 

52 
22 

gnst. 

23,90 
19,45 
38,00 

gnst. 

7,54 
12,00 

gnst. 

36,75 
23,50 
26,00 

gnst. 

11,39 
12,79 

gnst. 

22,09 
21,91 
17,33 

gnst. 

8,72 
8,39 

gnst. 

24,75 
26,44 
15,89 

gnst. 

8,81 
16,00 

Mørke udsigter for Frem 

pct. 

17,2 
15,4 
10,9 

pct. 

34,2 
23,7 

pct. 

19,4 
15,5 
15,5 

pct. 

35,8 
23,4 

pct. 

17,1 
16,9 
14,6 

pct. 

32,5 
21,7 

pct. 

20,3 
16,3 

9,8 

pct. 

48,1 
21,8 

I en gruppe i bunden finder man fire hold, 
hvoraf Køge nok var en bagatel bedre end 
Frem, Fredericia og Kerteminde. Sjællænderne 

præsterede i perioder et pointsgivende gærde
spil anført af den lovende Ebbe Hansen, mens 
bowlingen havde tydelige svagheder - som 
ingenlunde mindskedes ved Ebbe Hansens 
stedse mere suspekte aflevering, der foranle
digede flere dommer til at gribe ind. Hvorfor 
dog ikke alvorligt forsøge at korrigere denne 
triste skavank - til glæde for sig selv og 
for holdet? En flok unge talentfuJde spillere 
var ikke nok til at redde Kerteminde ud af 
nedrykningsspøgelsets favntag. Gærdespillet 
svigtede for ofte (10,60 pr. gærdefald) -
især i de betydende 1. innings, mens kastere 
dog ind imellem forstod »at skrue bissen på«. 
Man savnede unægtelig en spiller med autori
tet på holdet - en rutineret spiller, som 
kunne øse af sin erfaring i de mange krise
situationer. Her tænkes ikke mindst på en all
rounder af Svend Aage Hansens kaliber -
men den gode fynbo kom ikke ud af sit »cric
ketohum«. En blomstrende ungdomsafdeling 
må dog være en garanti for en hurtig tilbage
venden til 2. division. 

En fattig trøst for Kerteminde må det dog 
være, at man ikke, jfr. tabel 1, stod som 2. 
divisions dårligste all-round-hold. Denne 
tvivlsomme ære tilkom Frem med et under
skud pr. innings på ikke færre end 90 points. 
Fremmernes kastning forekom stadig mere 
ineffektiv (212 pr. modstanderinnings), men 
et uhyre svagt markspil ydede ikke de i sig 
selv ret habile bowlere (trioen Helmer Espen
sen, Jerry Hosten og Henning Nielsen) fuld 
retfærdighed. Gærdespillerne forstår at kon
centrere sig på de nødvendige tidspunkter, 
men alt i alt synes der ingen fremtid i holdet 
fra Valby. Manglen på kvalificeret ungdom 
vil måske allerede til næste år gøre nedryk
ningsspørgsmålet akut for Frem. Objektivt set 
må det i hvert tilfælde være begrænset, hvor 
længe man kan holde sig oppe på den ald
rende Helmer Espensens kvaliteter og på »im
port« af fremmede spillere - det være sig fra 
udlandet eller fra de hjemlige sydhavsøer. 

I modsætning til Frem havde Fredericia 
taget det fornuftige parti at give holdet en 
gennemgribende foryngelseskur koste, 
hvad det ville. Og selvom det kneb svært med 
at holde sig fri af nedrykningen, så gav den 
begavede ungdom håndgribelige beviser på, at 
den førte politik vil bære frugt fremo-ver. Alt 
for mange klubber er bange for at give de unge 
en chance - og det lønner sig næppe i det 
lange løb. Kun er det trist for Fredericia, at 
de bedste blandt de unge alle er udpræ
gede gærdespillere; der er langt til kvalificeret 
tilgang til det betrængte angreb. Derfor vil der 
også til stadighed vise sig kastemæssige kom
plikationer for de brave midtjyder. Familien 
Østergård var gærdesidens bærende del, og 
ganske kuriøst var det, at fader og søn havde 
nøjagtig samme total med nøjagtig samme 
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average. For de fire nederst placerede klub
ber så den interne statistik således ud: 

J{ØGES GÆRDESPIL 

Ebbe Hansen ........... . 
Jens P. Jensen 
Preben Felt ............. .. 

KØGES KASTNING 

Jørgen B. Nielsen ..... . 
Ebbe Hansen ........... . 

FREMS GÆRDESPIL 

Helmer Espensen 
Poul E. Hansen ........ . 
Carlos Fabian ........... . 

FREr-lS KASTNING 

Henning Nielsen ....... .. 
Helmer Espensen 

k. 

8 
6 
7 

k. 

8 
8 

k. 

9 
8 
5 

k. 

9 
9 

FREDERICIAS GÆRDESPIL 
k. 

Peter Østergård . . . . . . . . . 9 
Kurt Østergård 9 
Finn Kirkeby . . ...... .. . . 9 

FREDERICIAS KASTNING 

Svend Aa. Petersen .. . 
Peter Østergård ........ . 

k. 

9 
9 

KERTEMINDES GÆRDESPIL 
k. 

Aksel Petersen 
Jørgen Nielsen 
Poul Winther ........... . 

8 
9 
9 

J{ERTEr.lINDES KASTNING 
k. 

.Jørn Due .................. 8 
Aksel Petersen 8 

En sen cløcl 

pts. 

310 
171 
113 

gærder 

26 
15 

pts. 

247 
126 
113 

gærder 

20 
19 

pts. 

225 
225 
153 

gærder 

22 
15 

pts. 

323 
206 
203 

gærder 

39 
23 

gnst. 

38,75 
21,38 
12,56 

gnst. 

16,65 
12,73 

gnst. 

24,70 
12,60 
28,25 

gnst. 

15,40 
19,32 

gnst. 

20,45 
20,45 
13,91 

gnst. 

17,73 
24,67 

gnst. 

24,85 
15,85 
16,92 

gnst. 

11,72 
17,74 

pct. 

28,5 
15,5 
10,2 

pct. 

39,4 
22,7 

pct. 

21,6 
11,0 

9,9 

pct. 

26,7 
25,3 

pct. 

18,7 
18,7 
12,3 

pct. 

26,5 
18,1 

pct. 

22,7 
14,5 
14,3 

pct. 

42,4 
25,0 

Århus kunne ikke holde gejsten helt på højeste 
niveau i de sidste kampe, og ambitionerne strakte ikke 
længere end til sejre efter 1. halvleg. Dog havde man 
nær halvlegsbesejret Køge, der med nød og næppe via 
alle til rådighed stående midler (hyppig hinden skin
ner, retten handsker, idelige promenadeture gærdet 
rundt m.v.) reddede det ene turneringspoint hjem. 
En lidt uheldig obstruktion, og iøvrigt var atmosfæ
ren i kampen ikke ganske cricketspillet værdig. Den 
afsluttende dyst med Slagelse udviklede sig til lidt 
af en farce i langsommeligt gærdespil. Slagelse lagde 
ud med 98, og det anså århusianerne åbenbart for 
legeværk og en lidt uværdig opgave. Derfor påtog man 
sig selv at skabe den fornødne spænding, og i sejrs
sikkert overmod sendtes batsmen ind i bagvendt slag
orden. Og det var nær blevet en trumf for »tante 
Nemesidse«. Efter uhyre trægt gærdespil nåedes 62 for 
7 fald, men det lykkedes dog Jørgen Morild (47*) og 
Erik Madsen i en uafsluttet 8. gærdestand ( ! ! !) at 
rage kastanierne ud af ilden for jyderne - og for 
deres captain. 

3. DIVISIONERNE:

K.B.s bedste sejr i denne sæson blev halvlegsgevin
sten over den nærmeste rival til andenpladsen B.1913. 
Det var den triste grå hverdag for Leo Clasen & co. 
oven på mange bemærkelsesværdige sejre. Hverken 
i gærdespil eller i kastning kom odenseanerne nogen 
sinde til orde. Gærdespillet gik fuldstændig i fisk over 
for konstant og vel varieret legspin-bowling af Bjarne 
Lund Petersen (5 for 27, 5 for 9), men også yderst 
lovende Benny Burmeister havde succes med 4 gærder 
for 5 points i 1. innings - en helt usædvanlig ana
lyse for så ung en spiller på divisionsplan. Den fyn
ske bowling knækkedes først og fremmest i en 4. gær
destand på 108 points mellem Hg. Lystrup (69) og 
H. J. Halling (42), men også Preben r.Iichaelsen bi
drog til festlighederne med tre successive 6'ere på 
Kurt Hansens bowling. Heller ikke Fredericia fik stort 
at skulle have sagt over for K.B.erne, som lukrerede 
fedt af svag jysk kastning. Si'iledes fik Bjarne Lund 
Petersen på 24 minutter 40 points, mens Aubrey Gar
ner fik 89 runs på 148 minutter. I de sidste to mat
cher måtte KB. se bort fra flere af hovedkræfterne, 
bl. a. Bjarne Lund Petersen, og det unge, urutinerede 
mandskab formåede nok at besejre et desillusioneret 
og lykkeforladt Kerteminde-hold, men gik ned med 
et brag i Sorø. 

Nerueneclbruclt markspiller 

Med sejr i to af de tre afsluttende kampe præste
rede Frem en ny sidstesekunds redning. B.1913 var 
for stor en mundfuld, bedre gik det i Sorø, som i 
1966 var besynderlig op og ned, og i Fredericia, hvor 
spændingen var på kogepunktet i en usædvanlig for
tættet finish. Det blev de svage angrebs kamp, og 
nerverne stod på højkant, idet begge hold var på ran
den af afgrunden, og et nederlag kunne blive skæbne
svangert. Fredericia have en solid start med 165 for 
all out, men også Frem havde fået en billig baggrund 
over for Fredericias insufficiente kastning. Alligevel 
måtte Frems 8. gærde lade livet på sidste bold i kam
pens næstsidste over. Totalen var kun 161. Og den sid
ste over skulle blive en af de mest sindsoprivende 
igennem mange år. På de to første bolde scoredes ikke, 
den 3. hold gav en 2'er, på den 4. hold blev Frems 
9. gærde grebet ud. Total var nu 163. Frcms sidste
hatsmand, urutinerede Hans Jørgensen, kom ind med
eksende ben, men til alt held for ham havde hats
men under det forudgående greb skiftet plads, således
at den »indspillede« l{nud Timm kom til at stå over
for de to sidste bolde. På kampens næstsidste bold
scorede Timm en ener, som imidlertid konverteredes 
til en 5'er ved et fatalt overthrow fra en nervened
brudt markspiller - en 5'er, der betød sejr til Frem.
På overens og kampens sidste bold faldt Frems sidste
gærde. Puha!! Frems store spiller var iøvrigt som så
ofte tidligere Helmer Espensen (49, 5 for 41)). 

Fredericias triumfer i sæson 1966 blev iøvrigt me
get fåtallige, og man kan vist kun i Lillebæltsbroen 
være taknemmelig for, at Kerteminde havde en sæ
son, hvor intet ville lykkes. Imod Slagelse måtte Fre
dericia endog se sig nedgjort med en halvleg - fældet 
af Erik Sørensens howling (6 for 7) og Bent Helts 
eksplosive batting (89 runs på 69 minutter). Også imod 
Holstebro var sjællænderne nær den totale gevinst, 
men Jørgen Nagstrup satte med 60 points på 51 mi
nutter en effektiv stopper for Slagelses onde hensig
ter. Kampen ebbede ud i det rene pjank med Erik 
Larsen underarmshowlcnde en fuld over - heldigvis 
en sjælden foreteelse i dansk cricket. 

For Kerteminde fuldbyrdedes tragedien i kampe 
imod normalt overkommelige opponenter som Holste
bro, for hvem l{nud Havkjær havde en ny kastesuc
ces (7 for 16), og l{øge, hvis keeper Finn Nielsen 
atter havde en innings uden ekstras (total 65). 

Skanderborg ll's sejr i oprykningskampen skabte akut problem for D.C.F. 

Vinderne af de to kredse i 3. division, Nyk. 
F. og Skanderborg II, gav hinanden en dra
belig og omskiftelig kamp. At Skanderborg II
trak det længste strå, var ikke ganske uven
tet, og sejren skal mødes med fuld og ube
tinget anerkendelse. Imidlertid gjorde dette

udfald af kvalifikationskampen problemet 
om sekundaholdenes status akut for forbun
dets bestyrelse. Vel var Skanderborg II et 
stabilt og ret godt koordineret mandskab, 
måske af klasse med de svageste i 2. divi
sion, men man bevarer næppe standarden til 
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Vinder af 3. division vest - Skanderborg I I 

Bagved fra venstre: Jens E. Jensen (dommer), Poul E. Rodding 

Jørn Jacobsen, Henry Rasmussen, Evald Møller, 1•.:iels J. Haurnm, 

Kaj Nielsen, Ib Jensen. 

Foran j"ra venstre: Peter I-lansen, Vagn Nielsen, Lars Nielsen, 

Ivan Ny1nann. 

næste år, hvor flere af spillerne må formo
des at blive forfremmet til 1. divisionshol
det, som i 1966 havde flere svage punkter -
især på gærdesiden. Ingen ønsker at ramme 
de energiske midtjyder, og ingen vil pille ved 
deres sejrsglorie, men den nu opståede situa
tion, hvor et sekundahold har vundet avan
cement til 2. division, har næppe været for
udset, og der må en gang for alle lukkes for 
disse sekundaholdsoprykninger. Ingen kan 
være tjent dermed, der vil kun skabes util
fredshed og splid. Lad os dog skille sekunda
holdene ud i deres egen række og forbeholde 
danmarksturneringens tre divisioner for før
stehold. 

Sæsonen igennem ydede Skanderborg Il en 
fortræffelig indsats, ikke mindst havde Evald 
.Møller en brillant all-round-sæson og Henry 
Rasmussen et bemærkelsesværdigt come
back. Men der var mange strenge at spille 
på - såvel i gærdespil som i kastning. Den 
varierede kasteside var med en average på 
8,04 - divisionernes bedste kastesnit - så 
ubetinget i særklasse i 3. divisions vestkreds, 
mens man i gærdespillet stod tilbage for 
Grenå, som kunne opvise en gennemsnits
innings på 205. Og de Grenå-batsmen trillede 
skam ikke tommelfingre, mens de var ved 
pindene. Måske var spillet ikke chancefrit, 
men der skete noget hele tiden - ikke færre 
end 66 points scoredes pr. 100 bolde. Fire 
innings på over 200 og 10 spillere med mere 
end 10 i snit stod på Grenås rekordliste. Og
så i kastningen var Johs. Knakkergård & co. 
effektivest (5,10 gærder pr. 100 bolde), men 
måtte til gengæld se omkostningerne løbe i 
vej ret ( 3,6 pr. over). Bundholdene i vestkred
sen var som oftest svagt kørende, og man 
stillede med mandskaber af særdeles varie
rende styrke. Således anvendte Nyk. .M. II 
ikke færre end 34 forskellige spillere i sine 
kampe. 

Ringsted imod toppen igen 

I østkredsen var kvaliteten gennemgående 
større end i vest - ikke mindst i gærdespil
let. Roskilde var undtagelsen, men der figh
tedes godt i den nystartede - eller nyudskil
te - klub, og det er at håbe, at man atter 
får tag i byens ungdom. !øvrigt ville en ener
gisk instruktion gøre underværker på disse 
kanter. Men ellers var kampene præget af 
jævnbyrdighed, og kredsmesterskabet blev 
ingenlunde en walk-over for Nyk. F. Falstrin
gerne kunne således ikke placere sig som det 
bedste all-round-hold ( tabel 1) - en posi
tion, man måtte overlade til Ringsted, hvis 
overskud pr. halvleg blev på 88 imod Nyk. 
F.s 72. Og så måtte Ringsted endda nøjes med
trediepladsen i turneringstabellen. Ret beset
må Ringsted betragtes som et fremtidens hold
- selv om flere af de gamle kyrofæer - især
Henning Hansen - stadig hævder sig stolt.
Gærdespillet har i perioder været fremragen
de ( 20,30 pr. gærdefald), og unge batsmen
står foran det store gennembrud. Her tænkes
på Preben Hansen, Jørgen Petersen, Gert Jen
sen (med tre centuries) og ikke mindst 16-
årige Jan Hansen. Og glædeligt var det, at
man satte stil og stabilitet i højsædet og ev
nede at holde sig ved gærdet gnstl. 36 bqlde.
Lidt ringere synes fornyelsen i angrebet at
skulle blive, selv om Jan Hansen også på det
te felt har gode evner.

Men meget dårligere er fremtidsudsigterne 
ikke for Nyk. F., hvis force lå i de hurtig
scorende gærdespillere ( 70,06 points pr. 100 
bolde) og præcis og vanskeligt angribelig 
bowling ( 41 afgivne points pr. 100 bolde). Be
klageligvis er der ikke sørget for den stadige 
fornyelse i Nyk. F., idet ungdomsarbejdet 
snart har hvilet i mange år. Også lovord til 
Ballerup og Glostrup, som ind imellem viste 
god forståelse af såvel de taktiske som tek
niske finesser. 

Vinder af 3. division øst - Nykøbing Falster 

Bagved fra venstre: Jens Jørgensen, V. Høyer Hansen, Poul E. 
Nielsen, Torben Petersen, Bent 11. Olsen, Poul J. Pedersen. 
Foran fra venstre: Lennart Olsen, Erik Svensson, John Svensson, 
Harry El'ichsen, Arne Pedersen. Jørgen Ilansen f'raværende. 
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3. division øst

Nykøbing F. 10 3 6 0 1 0 31 3,10 

Ballerup 10* 3 3 0 3 0 24 2,67 
Ringsted 10* 4 1 0 4 0 23 2,56 
Glostrup C. C. 10 1 5 0 4 0 23 2,30 
Næstved 10 0 2 0 4 4 10 1,00 
Roskilde 10 0 1 0 2 7 5 0,50 

3. division vest

Skanderborg II 8 4 4 0 0 0 28 3,50 
Grenå 8 3 3 2 0 0 23 2,88 
Aa. B. II 8* 2 2 0 1 1 16 2,29 
Hjørring II 8 2 2 0 1 1 17 2, 1 3 
Esbjerg 8 0 3 1 2 1 14 1,75 
Nykøbing M II 8* 0 2 1 1 1 11 1,57 
Herning 8 1 1 0 3 3 10 1,25 
B. 1909 II 8* 0 2 0 2 3 8 1,14 
Horsens II 8* 0 1 0 2 4 5 0,71 
Varde trukket
•) En kamp betragtes som ikke spillet. 

En mesterlig innings 

Nyk. F. strammede sig væsentligt op efter lussin
gen imod Glostrup, og der blev intet givet ved dørene 
i den sidste svære oprykningskamp. Tre af de sidste 
fire kampe resulterede i halvlegsgevinst. I den første 
kamp imod Roskilde fik modstanderne ialt kun 83, 
mens Harry Erichsen i en mesterlig innings på 86 
holdt sammen på gærdesiden, da opløsningstenden
ser truede halvlegssejren. I returkampen var Harry 
Erichsen stærkest bag gærdet, og han noterede sig 
for en ny innings (38) uden ekstras. Ved gærdet op
vartede Poul Erik Nielsen med et maidencentury (100) 
i en total på 246 for 5, og sammen med Erik Svens
son (53) havde han en 2. gærdestand på 139. Også 
Næstved måtte neje sig med en halvleg. Atter var 
Harry Erichsen fejlfri bag pindene, mens hele syv 
falstringer præsterede tocifret scoring. 

Ringsted led et sensationelt nederlag til Ballerup, 
men viste stor bredde i halvlegssejren over Næstved. 
Intet tydede på fuldt udbytte, da Ringsted havde mi
stet sine første 6 gærder for kun 62, men de unge 
talenter Jan Hansen (59) og Erik Nielsen (47) satte 
totalen op med 85 i en fornøjelig 7. gærdestand. Og 
så kunne Jan Hansen endda følge sin gærdesucces op 
med 7 Næstved-gærder for 9 points i en sydsjællandsk 
kollaps på 45, hvori også veterankeeperen Børge Hel
mersen havde en smuk andel ved at holde rent bag 
gærdet. Men kampen var ubetinget Jan Hansens -
den første i en række, der skal trække Ringsted 
frem i rampelyset på ny. 

Tilbage er kun at berette om de to kampe mel
lem Glostrup og Roskilde. Begge vandtes af Glostrup, 
dog formåede Roskilde i den første at tage sig af 1. 
innings for derefter i anden omgang at miste de 
sidste 5 gærder ved samme total (65). I returkampen 
var der aldrig tvivl om Glostrups halvlegssejr, der 
baseredes på en dominerende innings af den tidligere 
Ballerup-spiller Harry Møller (66 ud af 135). Kam
pens største præstation stod Roskildes first string 
Henning Jensen dog for ved på 17 overs at erobre 
9 af Glostrups gærder for blot 30 runs. 

Poul E. Roddings heldige vane 

Skanderborg II overvandt med elegance de sidste 
forhindringer på vejen til kredsmesterskab og 2. di
vision. Såvel Horsens II som Esbjerg halvlegsbesej-

redes. Evald Møller gjorde som sædvanlig mere end 
sin skyldighed med 55 imod Horsens II og 41 samt 
7 gærder for 32 points (5 for 9, 2 for 23) imod Es
bjerg. Kaj Nielsen tog sig kærligt af 12 Horsens-gær
der for 63 (6 for 17, 6 for 46), mens Poul E. Rod
ding i begge kampe havde en innings uden ekstras. 

I oprykningskampen imod Nyk. F. gav man debut 
til juniorholdets trumfes John Madsen og fik fuldt 
honorar for tilliden, idet John Madsen tog 10 for 89 
(7 for 24, 3 for 65) og scorede 13 + 43* - de sidste 
på blot 19 minutter. Det kan man da kalde en suc
cesfuld førsteoptræden i seniorernes rækker. Han var 
den direkte årsag til, at falstringernes habile gærde
side knækkedes i 1. innings og måtte forlade eksa
men med 51 points - de sidste otte gærder faldt inden 
for blot 8 points. I 2. halvleg var Nyk. F. kommet 
til hægterne på ny, men trods en behjertet og eks
plosiv gærdeindsats var det for sent at vende sla
get. Især Torben Petersen viste, at der også kan spil
les underholdende cricket på sydhavsøerne ved at 
score 101 * (8 X 6, 6 X 4) på nøjagtig een time -
sæsonens overlegent hurtigste century og det andet 
century i Torben Petersens karriere. Atter havde 
Skanderborgs stokker Poul E. Rodding en innings 
uden ekstras - det er snart ved at blive en vane 
for ham. 

Grenå fulgte længe Evald !\foiler & co. i hælene, 
men måtte i den sidste ende slippe taget, og afslut
ningen blev et ret så ynkeligt nederlag til Nyk. M. II. 
Forinden havde Grenå besejret såvel Herning som 
B. 1909 II med en halvleg. I den førstnævnte match 
førte batsmen det store ord i en halvleg på 261 for 
9, hvoraf de otte fik tocifret scoring og Egil Andrea
sen (82) og eks-K.B.eren Asger Hartelius (45) havde
en åbningsstand på 123. Gode gamle Johs. Knakker
gård havde snur på sin bowling og belønnedes med 
11 for 62 (4 for 31, 7 for 31). Sejren over B. 1909 II 
vandtes ikke mindst på en blændende, 1. innings-ind
sats af den uortodokse bowler Tommy Hansen (8 for
27). 

Nyk. M. II var det eneste hold, der måtte se sig 
besejret af Horsens II. Midtjyderne nød godt af gi
ganten Svend Eliasens gæsteoptræden, der affødte 63 
runs ud af 116 og 6 gærder for 25 points. Til gen
gæld føjede Nyk. M. II til choksejren over Grenå en 
vaskeægte tie imod Esbjerg. I denne kamp boltrede 
kasterne sig som fisk i vandet, og især vestjydernes 
captain Ole Langerhuus tog godt for sig af retterne 
med 12 for 52, hvoraf de 9 for 32 udgjorde analysen 
for 2. innings. 

MELLEMRÆKKERNE: 

B 1913 afstod fra avancement -

Chang li i 3 division 

Mellemrækkerne blev ikke den vanlige suc
ces, idet alt for mange kampe blev aflyst. 
A.B.s gamle kæmper blev en overlegen kreds
vinder i øst, mens B. 1913 II fik lidt mere 
modstand, inden kredsmesterskabet i midt
sektoren var genvundet. En overgang - efter 
sejr over B. 1913's divisionsreserver - troe
de man, at Åbenrå ville tale med i toppen, 
men med George Allans hjemrejse til Hong
kong faldt den hele herlighed og de smukke 
luftkasteller. Mod nord gik favoritholdet År
hus II ganske i stå, og Chang II blev suveræn 
vinder. Oprykningskampen mellem de to vest
lige rækkevindere overflødiggjordes, da B. 
1913 II ikke havde nogen ønsker om at avan
cere. Herefter bliver det Chang Il, der over
tager Vardes plads i 3. division vest - om da 
ikke turneringen helt lægges om. 
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Slutstillingen 

(4) 

Mellemrække kreds 31 

A. B. II 4 0 
Soraner II 
Svanholm II 

4* 0 
4** 0 

Ballerup II og Frem II 

Mellemrække kreds 32 

B. 1913 II 8* 1 
Kolding 8* 1 

Fredericia II 8** 1 

Åbenrå 8** 1 

Kerteminde II 8'''* 0 

Mellemrække kreds 33 

Chang II 6 0 
Silkeborg II 5,:, 1 

Århus II 6 0 
Nyk. M. III 6 0 

(3) 

3 
1 
0 

(2) 

0 
0 
0 

trukket. 

5 0 
3 0 
1 0 
2 0 

0 

5 0 
1 0 
2 0 
2 0 

(1) 

0 
2 
2 

1 
3 
4 
1 

3 

1 
3 
3 
3 

Århus II og Nykøbing M. II[ rangerer lige. 

*) En kan1p betragtes son1 ikke spillet. 
**) To kampe betragtes som ikke spillet. 
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9 
5 
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20 
16 
11 
11 

6 

16 
10 

9 
9 

B. 1913 ll's første nederlag i to år

2,25 
1,67 
1,00 

2,86 
2,29 
1,83 
1,83 
1,00 

2,67 
2,00 
1,50 
1,50 

østkredsen spilledes ialt kun fem kampe, og især 
i driftige Svanholm, hvis andethold kun fik tre kam
pe, var der skuffelse og bitterhed over denne turnering. 
Fra de sidste skemaer skal kun fremdrages en uafslut
tet 3. gærdestand på 138 imellem Jørn Finnich (78•) 
og Carl Veng (62• ), der gav A.B. Il en kæmpesejr 
over Svanholm II. 

I Sønderjylland serverede Åbenrå en af de store 
sensationer ved at besejre rækkefavoritten B. 1913 II 
- og sejren var nær blevet på en halvleg, idet oden
seanerne ved tidens udløb kun havde et gærde i be
hold og et underskud på ikke færre end 154 points. 
Det var en alvorlig afklapsning for de sejrsvante fyn
boer. Og atter var det »importerede« George Allan, 
der var manden bag en sønderjysk triumf. Han fik
sit sædvanlige halvcentury (78) i Åbenrås rekord
score på 266 og tegnede sig sammen med Jørgen Mi
zander (98) for en centurystand som 3. gærde. Over
raskende succes for den ganske ukendte sønderjyde 
John Riisberg, som i 2. halvleg på 7 overs fik 3 gær
der for kun 1 point. 

Men ellers var der lutter sejre til B. 1913 Il. Nær
meste rival, Kolding, fik en ny alvorlig bet, da B. 
1913's gamle kæmpe Poul Offersen noterede sig for 
sit 6. century (103· på 3 timer og 12 minutter) - de 
fem første var for klubbens bedste hold - og ganske 
satte sig på Koldings bowlere. Hans enevælde under
streges bedst af den kendsgerning, at ingen af B. 
1913's øvrige gærdespillere fik mere end 16 runs. Nok 
scorede Poul Offersen ikke særligt hurtigt, men måle 
sig med Koldings Poul E. Nielsen, der tegnede sig for 
17 runs på 2 timer i langsommelig scoring, kunne han 
dog ikke. 

Gode analyser til Kjeld Jessen og Svend E. Madsen 

Kolding havde forinden besejret Frederica II i en 
dyst, hvor Kjeld Jessen fik et veritabelt gennembrud 
som kaster, idet han var årsagen til en Fredericia
deroute på 35 ved på sine 6 overs at fælde 8 gærder 
for 14 points - i hver eneste over faldt mindst eet 
gærde. Fredericia Il fandt nogen trøst i sæsonens sid-

ste kamp, hvor Åbenrå måtte stille til fæle klø -
et halvlegsnederlag. Nu må man med det samme poin
tere, at Åbenrå allerede da havde taget afsked med 
George Allan. Gærdeindsatsen blev så flov som 49 
for 20 fald (16 + 33) - ingenlunde forklarlig alene 
med ubehaget ved Fredericias nye og upålidelige piteh. 
Fredericia II kunne herved få alle turneringspoints 
på en beskeden halvlegstotal på 95. Dominerende var 
Fredericias veteran Svend E. Madsen med 37* ved 
gærdet og en så ekceptionel kasteanalyse som 15 for 
24 ( 8 for 8, 7 for 16). I øvrigt tegnede Åbenrås 1. 
innings til at blive rekordagtig lille, da 7. gærde faldt 
ved 4. 

Nordfra er kun få spændende enkeltheder at berette 
om. Mest bemærkelsesværdig var en 10. gærdestand 
på 49 (fra 97 til 146) mellem Wilhelm Nielsen (17) 
og Kjeld Nielsen (29•) - en gærdestand, der ind
bragte Chang Il en vigtig sejr over Nyk. M. III, hvis 
halvlegstotal var 131. 

JUNIORRÆKKERNE: 

Nykøbing Mors 

atter dansk juniormester 

Nogen overraskelse var det ikke, at Nyk. M. 
formåede at genvinde juniormesterskabet, og 
sejrene i finalerunden var sikre nok, selv 
om man i slutkampen imod Køge, der øjen
synlig undervurderedes en kende, måtte se 
sig taget for en forbløffende beskeden total 
af et veloplagt Køge-angreb. Men kasterne 
sørgede for, at der aldrig blev tvivl om, hvor 
skabet retteligt skulle stå. I den moralske 
finale med det andet jyske storhold Skander
borg havde man vist den sande all-round
styrke. !øvrigt var det overraskende, at netop 
det ellers så velassorterede gærdespil skulle 
svigte i finalen. Fire batsmen kunne dog op
vise et gærdesnit på over 20 - og hvilket 
dansk juniorhold kunne ellers gøre så -, og 
man rådede over rigets største all-round
talent i juniorårgangene, Henning Jensen. 

Årets danske juniarmes/re fra Nykøbing Mors 

Bagved fra venstre: Henning Jensen, Per Eriksen, Lars Mathi
assen, Peter Så.by , Svend Rasn1ussen, Peter Petersen. 

Foran fra venstre: Hans Jørgen Andersen, Hans Frantzen, Poul 

Pedersen, Jens Aage Jensen, Lars H. Balle. 
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Han alene præsterede i juniorkampene at 
score 390 runs (gnst. 63,33), incl. to cen
turies, og at erobre 60 gærder (gnst. 4,17), 
incl. 8 inningsanalyser på 5 eller flere gær
der. I sin kreds fandt morsingboerne ingen 
værdig konkurrence, selv om man på en dag, 
hvor de fire stærkeste juniores var kaldt til 
assistance for det betrængte 1. divisionshold, 
måtte neje sig for Aa.B. Hjørring havde man 
knyttet visse forventninger til, men man måtte 
skuffes - ikke mindst fordi holdets storspil
ler, talentfulde Flemming Jensen, kun var en 
sjælden gæst blandt sine aldersfæller. Han 
slog som oftest sine folder - og points - på 
1. divisionsholdet.

Jysk juniorcricket rig på store emner 

Sydpå træffer man i Skanderborg på en 
anden af de unge spillere, som skal være med 
til at føre dansk cricket ud af dødvandet -
nemlig John Madsen. Talentet er næsten så 
stort som Henning Jensens, og så virkede 
John Madsen endda mere velskolet i de gær
detekniske finesser. Sammen med den abso-
1 ut lovende bowler Svend E. Madsen, der bør 
kunne blive en gevinst for Skanderborgs divi
sionsangreb, hævede John Madsen Skander
borgs mandskab til et sjældent højt junior
niveau. Bag disse to kæmper stod mindre 
iøjnefaldende, men dog værdifulde junior
cricketers, som ad åre kan blive af virkeligt 
format. Der arbejdes godt i Skanderborg. 
John Madsens indsats belyses bedst af hans 
sæsonstatus blandt aldersfæller: 389 runs 
(gnst. 64,13), som spænder fra mindstesco
ren 29 til topnoteringen på 126 - en helt 
eventyrlig stabilitet -, og 53 gærder (gnst. 
3,32), incl. 6 halvlegsanalyser på 5 eller flere 
gærder med »alle ti« for 16 i top. 

I Midtjylland fostres iøvrigt i disse år en 
række store emner, også på de mindre frem
trædende hold. Anlæg ud over det sædvanlige 
besidder Grenås Jørgen Knakkergård, der 
alene tog sig af 60 pct. af Grenås points, Sil
keborgs Bjarne Rasmussen, der senere på 
sæsonen havde flere brillante gærdestande på 
divisionsholdet, og Århus' Lars Rasmussen. 
Horsens' first string var den fra Fredericia 
indvandrede Per Walkusch, og hans fortjene
ste var det, at kredsmesterskabet kom sik
kert i havn. På et tidspunkt var horsensianer
ne i stor knibe, men to mammutscores, incl. 
et century, af Per W'alkusch afgjorde sagen. 

Endelig tog Køge sig af det sjællandske 
mesterskab - især på god bowling af trioen 
Arne Nielsen, Leif Hansen og Søren Larsen. 
Det største talent øst for bæltet findes dog 
nok i Ringsted i Jan Hansens skikkelse. Jan 
Hansen boltrede sig på både junior- og 3. 
divisionshold, men fremhæves må også K.B.s 
Benny Burmeister og Køges drengespiller Sø
ren Larsen. Begge synes bragt godt i vej. 

Slutstillingerne 
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Juniorkreds 41 

Køge 5 2 2 o· 1 0 15 3,00 
Ringsted 5 1 3 0 1 0 14 2,80 
K.B. 5 1 3 0 1 0 14 2,80 
Svanholm 5 1 1 0 3 0 10 2,00 
Slagelse 5 1 0 0 3 1 7 1,40 
Glostrup 5 0 0 0 0 5 0 0,00 
Sorø trukket. 

Juniorkreds 42 

Horsens 6 2 2 0 2 0 16 2,67 
Kerteminde 6 1 2 0 2 1 12 2,00 
B.1913 6 0 3 0 3 0 12 2,00 
B.1909 6 0 2 0 2 2 8 1,35 

Juniorkreds 43 

Skanderborg 6 4 2 0 0 0 22 3,67 
Silkeborg 6. 1 2 0 1 1 11 2,20 
Århus 6. 1 0 0 2 2 6 1,20 
Grenå 6 0 1 0 2 3 5 0,83 

Juniorkreds 44 

Myk.M. 6 4 1 0 1 0 20 3,33 
Chang 6 0 4 0 1 1 13 2,17 
Aa.B. 6 0 2 0 2 2 8 1,33 
Hjørring 6 1 0 0 3 2 7 1,17 

·) en kamp betragtes som ikke spillet. 

Køge gav Nyk.M. en forskrækkelse 

Nyk.M. mødte større modstand end ventet på sin 
vej til det andet juniormesterskab i træk. Her tæn
kes især på Køges angreb, der begrænsede de nord
jyske batsmens samlede udfoldelser til 94 - trumf
esset Henning Jensen fik endda et af de frygtede 
andeæg. Køges Arne Nielsen havde glimrende kontrol 
over sin bowling og belønnedes med 5 for 33. Men 
ære og mesterskab reddedes i en strålende mod
offensiv, som kun levnede Køge 45 runs - endog var 
7 nede for 21. Peter Såbyes førte for en gangs skyld 
an i løjerne med 7 for 19. I semifinalen havde også 
Skanderborg kæmpet indædt for sin spinkle chance, 
men forgæves. Man havde dog den trøst i nederlaget, 
at kampens dominerende skikkelse var John Madsen, 
der i en smuk innings på 69 viste, at han beherskede 
spillet gærdet rundt. Imidlertid var også Henning Jen
sen godt ved magt med 43 runs og 6 gærder for 32 
points, og Nyk.M.s større bredde afgjorde herefter 
kampen. I den anden semifinale havde Køge helt do
mineret Horsens, som endog var nær halvlegsneder
laget. Det var den jyske kastning, der svigtede totalt, 
således at sjællændernes ellers ret ordinære gærde
side l,unne score 185 for 6, hvoraf Leif Hansen (24) 
og Bjørn Olesen (61) havde en åbningsstand på 91 
- alene nok til at overtrumfe Horsens 1. innings på
63. Ellers flest blomster til Køges drengespiller Sø
ren Larsen, der ganske tog faconen af Horsens' gærde
side med en kampanalyse på 9 for 6 (4 for 5, 5 for
1). I 2. halvleg forvoldte han et veritabelt sammen
brud på 6 fjendtlige overs. Kun Horsens to åbnings
gærder Per ,valkusch og Gert Hansen viste sig i
stand til at score, de øvrige gærdespillere måtte ind
kassere et andeæg. Heller ikke Horsens' stokkere -
to var i funktion - havde en heldig dag og afgav
tilsammen 34 ekstras. 

Slagelse og Glostrup fik ikke mange jnniorsucces
ser i afvigte sæson, men forhåbentlig taber man ikke 
modet. En trøst for Slagelse må det dog være, at man 
havde såvel Svanholm som Ringsted i fare i sæso
nens sidste kampe. I dysten imod Svanholm skabte 
den københavnske anfører Thomas Pettersson en ko
lossal spænding igennem en knivskarp, men også lidt 
hasarderet og unødvendig deklaration, hvor han efter 
en føring på 12 points efter 1. innings gav Slagelse 
til opgave at score 81 points - med solid tidmargin. 
Sjællænderne nåede kun 76, men havde med 58 for 
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Drengekreds 53 

Silkeborg 3• 1 0 0 1 0 5 2,50 
Århus 3 0 2 0 1 0 7 2,33 
Skanderborg 3 0 1 0 1 1 4 1,33 
Horsens 3 0 1 0 1 1 4 1,33 
Holstebro lukket. 

Drengekreds 5� 

Aa.B. 4 2 2 0 0 0 14 3,50 
Nyk. M. I 4 1 2 0 1 0 11 2,75 
Chang 4 1 1 0 2 0 9 2,25 
Hjørring 4 1 0 0 2 1 6 1,50 
Nyk. M. II 4 0 0 0 0 4 0 0,00 

•) en kamp betragtes som ikke spillet. 

Flere drengecenturies 

Køgedrengene understregede den køgensiske domi
nans i sjællandsk ungdomscricket ved at slutte af med 
to overbevisende sejre. Den første vundet med en halv
leg over de evige rivaler fra Svanholm, den anden 
vundet over K.B. med et mandskab svækket ved af
givelse af de bedste til juniorholdets semifinalekamp. 
Svanholm fik kun ialt 49 (14 + 35), hvoraf 1. innings 
første 12 runs scoredes for to fald, mens de resterende 
2 runs deltes af otte mand med ialt syv æg. Søren 
Carlsen, Svanholms åbner, carried i 2. innings his bat 
for 13 points. Flemming Hansen var bedste Køge
bowler i 1. innings med 6 for 4, Søren Larsen i 2. med 
4 gærder for 3 points på 8 overs. Også Ringsted kunne 
besejre svanholmerne, men uden Svanholm-keeperens 
gavmildhed (38 ekstras ud af 146) var der blevet mere 
kamp om de dyrebare turneringspoints. 

Fredericia tabte sæsonens to første kampe, men 
kunne i returkampen besejre såvel Esbjerg som Kol
ding. Sidstnævnte triumf, der baseredes på et maiden
century - 114 med 2 X 6, 20 X4 og 22 X 1 - af 
Erik Daubjerg, var dog ikke nok til at vriste kreds
mesterskabet fra koldingenserne, som forinden havde 
sikret sig via en halvlegssejr over Esbjerg. Også i 
denne sejr spillede et eentury en afgørende rolle. 
Det var Koldings first string Lars P. Nielsen, der for 
første gang i sin korte karriere passerede den attråede 
milepæl med 136 ud af totalen 218. Sammen med 
Poul E. Nielsen havde han en 2. gærdestand på 174 -
og det er ikke just hverdagskost i drengecricket. Lars 
P. Nielsen var ikke mere anstrengt efter sin store
gærdestand, end han formåede at supplere sin præ
station op med 14 gærder for 39 points, hvoraf de 8 
for 13 endog kunne henføres til 2. halvleg.

Silkeborg sikrede førstepladsen i midtkredsen med 
en halvlegssejr over Horsens, men Horsens var kun 
eet sølle run fra det ene turneringspoint, som nu med
førte, at Silkeborgs kvotient blev nogle hundrededele 
bedre end Århus'. Silkeborg havde fra 1. innings et 
overskud på 34 points, og der var ikke meget, der 
pegede på halvlegssejr, da Horsens havde 28 for blot 
to gærdefald. Men de sidste otte horensensianske hats
men lod sig gå på af spændingen og faldt indenfor 5 
runs - en deroute forårsaget af eminent bowling af 
John Knudsen, som på 4 overs (3 maidens) fældede 
9 gærder for to points. I en enkelt over faldt sågar 
4 gærder, incl. et hat-trick. Horsens revancherede sig 
i nogen grad ved sensationelt at nedgøre rækkefavo
ritten Århus - endda efter at holdets stokker havde 
måttet afgive 32 ekstras ud af 113. 

Aa.B.s drenge triumferer 

Aa.B. sikrede sit kredsmesterskab i Nordjylland 
ved på en anstrengede søndag at overvinde begge 
Nyk. M.s mandskaber. Dog bød Nyk. M. I på hård 
modstand, og sejren kom til at lyde på kun 3 points. 
Bowleren Jørgen Thor Pedersen var udslaggivende 
med 5 for 5. Langt lettere gik det imod Nyk. M. II, 
som kun evnede at score 26 (18 + 8) - med ialt 5 
ekstras og 18 æg. I 2. innings var der sågar kun een 
scorende batsman. Mest ubehagelig i denne dyst var 
Hennings Hoff, der tegnede sig for 11 Morsø-gærder 
for 11 points (5 for 9, 6 for 2), men også Per Terp 
indlagde sig hæder ved på syv bolde i 2. innings at 
snuppe to gærder uden pointstab. 

Ellers var der eneste sejre til Nyk. M. I, mens Nyk. 
M. II måtte affinde sig med lutter halvlegsnederlag. 
Hverken Hjørring eller Chang var en match for mor
singernes bedste hold. Imod førstnævnte holdt keepe-

ren Ole Pedersen rent bag gærdet, og i den sidst-
nævnte brillerede Peter Rasmussen med 14 gærder for 
51 points (8 for 18, 6 for 33). Nyk. M. II's keeper 
Finn Have kunne vigte sig af, at ekstrakolonen var 
blank i Hjørrings · innings på 86, mens Hjørrings 
Hans Tage Thomsen med 11 for 12 (7 for 2, 4 for 10) 
helt tog faconen af de uerfarne batsmen fra Mors, 
som i 1. innings blev fejet ud af pitchen for 12. Ende-
lig var der succes for Changs Torben Skov Nielsen 
imod Nyk. M. II, idet han alene tog sig af 15 gærder 
for 40 points (7 for 24, 8 for 16). Changs keeper Peter 
Winther havde ingen ekstras i de to Nyk. M. II-innings 
(43 + 25) - selvom drengene ikke netop kaster på 
topspeed dog en usædvanlig præstation. 

LILLEPUTRÆKKEN: 

Atter triumf for Palle Klokker & Co. 

Kerteminde genvandt sit mesterskab i lille
putrækken, og det var atter stortalentet Peder 
Palle Klokker, der gav fynboerne gevinst og 
hævdede sit ry som kontinentets stærkeste 
cricketer i sin aldersklasse. Frygtet af mod
standere og tiljublet af medspillere præsterede 
han i de to kampe et gærdesnit på 104 og et 
kastesnit på 2,5. 

Slutstillingen 
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Overraskende nok blev sejren over Køge den mest 
knebne - sjællænderne var kun 10 runs fra sensati
onen. Køge havde endog for tre gærdefald 42 på tavlen 
men så gjorde Peder Palle Klokker den genistreg at 
bringe Jan Skriver ind i angrebet. I løbet af kun 12 
bolde havde Jan Skriver kvitteret med 5 gærder for 
nul. I hans anden - og sidste - over faldt 4 gær
der, incl. et hat-trick. Ved halvlegens slutning var 
Køges total stadig 42 - syv mand var faldet uden at 
kunne bidrage med et eneste point. Svanholm havde 
vist god styrke imod Køge, men kunne slet ikke 
komme til orde overfor Peder Palle Klokker & co. 
Captainen himself scorede 74* ud af 140 og tog 6 for 
8 - og det var mere end københavnerne kunne stå 
for. Svanholmkeeperen Morten Pettersson - ud af det 
cricketinteresserede dynasti - havde en dag af de 
mindre heldige, idet der slap 28 ekstras forbi ham, 
men iøvrigt var der ikke mange lyspunkter hos Svan
holm, hvis innings kun nåede 31. 

POKAL TURNERINGEN: 

Svanholm narrede Aa.B. 

for Dunlop Cup 

Omsider indtraf der en vaskeægte sensa
tion i cupturneringen - og så var det endda 
noget så usædvanligt som et nederlag til de 
suveræne Aa.B.ere, der allerede i semifinalen 
måtte lade livet til et veloplagt Svanholm-hold. 
Svanholm bragte herved såvel Aa.B.ernes mere 
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Pokalvinder 1966 - Svanholm 

Bagved fra venstre: Finn Madsen, Leif Hansen, Per Hansen, Bjørn 

Knudsen, Ole Isak.son, Finn 1\'istrup, Flemming Søegård. 

Forrest fra venstre: Lars Hansen, Erling Christiansen, Jørgen 

Jønsson, Henrik Lam. 

end 6-årige sej rsrække som deres drømme om 
at gentage »the double« til en brat afslutning. 
Naturligvis må et nederlag i en handicap
betonet konkurrence som vor cupturnering 
tages med alle nødvendige forbehold, men der 
skal ingenlunde pilles ved Jørgen Jønsson & 
co.s velfortjente triumf, som skabtes mere 
på større taktisk klogskab end på egentlig 
bedre teknik. Vendepunktet i matchen indtraf, 
da Svanholms bowlere i en sindsoprivende 
spændingsmættet finish overlistede Aa.B.s 
sidste batsmen med en velgennemført leg
teori-bowling. For at vinde matchen - og 
dermed formentlig også Dunlop cup'en -
skulle Aa.B.erne blot score tre points i den 
sidste over - efter iøvrigt at have stået langt 
fordelagtigere midtvejs i halvlegen-, og man 
havde tre gærder i behold. Kun de to runs kom 
i hus, og endnu to batsmen måtte lade livet. 
Rutinerede Flemming Nielsen kunne have sik
sidste bold, men i et desperat scoringsforsøg 
gav han en knivskarp chance til Svenholms 
keeper Finn Nistrup, som havde åndsnær
værelse nok til at tage imod tilbudet. 

SPOR'flRG SAii 41 • • • 

Finalen faldt ovenpå denne gyser noget 
mat ud og blev en ren walk-over for Svan
holm, som med otte gærder besejrede et des
illusioneret B. 1913-hold. Odenseanerne havde 
ellers rutinen på deres side, idet det var tre
die år i træk, de var i finalen. B. 1909 havde 
banet sig vej til slutkampen ved overlegne 
gevinster imod 2. divisionsholdene Fredericia 
og Køge, men mærket af en skuffende og mis
lykket sæson blev 09'erne aldrig en alvorlig 
trusel for Jørgen Jønssons tropper, hvis kva
liteter iøvrigt ligger godt for pokalcricket. B. 
1909's halvleg blev på 70 eller nøjagtig, hvad 
Svanholms 2. gærdepar Ole Isaksson ( 33) og 
Finn Madsen (26.) kunne præstere i en fængs
lende gærdestand, efter at Finn Nistrup var 
faldet allerede på halvlegens anden bold. 

Skuffende scoringshastighecl 

Arets pokalturnering bød i sine 17 kampe på ialt 
3105 points for 258 gærdefald eller 12,04 pr. gærdefald 
- tydeligt under standarden for 1. division. Der bow
ledes ialt 5069 bolde, hvilket involverer, at der pr.
100 bolde scoredes 61,25 points - kun en anelse større
scoringshastighed end i 1. divisionskampene. Denne
kendsgerning er særdeles skuffende, når det tages i 
betragtning, at de bedste kasteres udfoldelser var be
grænset på forhånd, og at mange relativt svage kaste
hold tog del i konkurrencen. En af de ting, der skulle
bære en pokalturnering, var dog det livligere gærde
spil. Cupvinderne fra Svanholm var blandt de frem
meste på alle felter - 16,33 pr. tabt gærde, 74,12 pr. 
100 bolde, 9,69 pr. erobret gærde -, hvorfor triumfen
kun kan siges at være velfortjent.

oth. 

Støt forbundet 

ved at indmelde passive medlemmer 

• • by Reø. Wootton
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Sæsonens udenlandske gæster 
Kvaliteten på de udenlandske hold, som har besøgt 

Danmark i denne sæson, har, når man ser bort fra 
DCF-holdenes modstandere, som sædvanlig været la
la. 

For at begynde med begyndelsen var Stockholm 
Cricket Club i slutningen af maj på visit i Jylland, 
og man mindes det hold, som klubben mødte med 
sidste gang, den viste flaget her, kunne man ikke 
blive andet end positivt overrasket. 

Fordi klubben hedder Stockholm C.C., skal man nu 
ikke tro, der deltager svenske spillere, men til gengæld 
var der ikke så få andre nationaliteter med. 

Stockholm vandt med 39 point over Holstebro og 
med 96 point over Hjørring. Endelig tabte de såkaldte 
svenskere til Forty Club med 85 points. På Forty 
Clubs hold var ved denne lejlighed to herrer ved navn 
Jens Peter Morild og Eilif \Vestergaard, begge AaB, 
med - gad vidst om de har fornummet sig bag store 
hvide skæg for at få lov til at stille op blandt de 
fyrreårige. 

På Stockholms hold deltog både Cæsar og Gandhi 
og naturligvis var disse to fra andre gebeter mere 
kendte personer bedst både ved gærdet og som ka
stere. 

Fra Dover kom et rejsehold ved navn The Plungers, 
og de var så heldige, at møde KB i klubbens 90 års 
jubilæumskamp. Derved erhvervede de sig uden tvivl 
en excellent middag, og forøvrigt også en overvæl
dende sejr på en halvleg og 21 points. 

Nu skal dertil siges, at det var et KB-hold, som 
har set bedre dage - især var det helt galt med 
kastningen. G. Treadwell scorede et nydeligt century 
på 119, mens P. Michaelsen meget passende - i be
tragtning af at det var en jubilæumskamp - blev 
KB's topscorer i 2. halvleg med 29 points udaf en total 
på 159. 

The Plungers næste modstander var Svanholm, og 
her blev det til en sejr på 48 points. Englændernes 
anfører Barnes scorede som 11. gærde 46 points i løbet 
af et kvarter udaf de ialt 142 engelske points. 

F.ornem herre på Bavnehøj

Plungers åbningsgærde var en efter sigende ægte 
indisk maharaja ved navn Singh - efter at have over
været det cirkus denne herre tillod sig at opføre foran 
hver bold, tvivlede man ikke længere på hans ophøjede 
samfundsstilling. 

Endelig spillede englænderne - som var af dansk 
1. divisionskvalitet - mod Århus, og her foretrak man
i god DCF-ånd at spille to små kampe i stedet for en
stor.

Første kamp endte uafgjort (138 for alle til Århus, 
118 for 3 til gæsterne), mens det anden gang blev til 
engelsk sejr på 176 for 6 mod 154 for 10 til Århus, 
her deltog forøvrigt 12 mand på begge hold - ja, 
hvorfor ikke. 

Der var også New Zealændere i landet, det var 
AB'eren Peter Hargreaves, der havde arrangeret tur
neen. Det, der først og fremmest vil blive stående i 
erindringen om dette hold, var at de indviede et 
hjørne i den engelske pub på Rådhuspladsen i Kø
benhavn og gav det navnet »The Cricketers Corner«. 

Helt »ægte« New zealændere var de nu ikke, idet 
de alle var bosat i London. 

Efter sigende skulle der være et par spillere med, 
der havde været på udvalgt distriktshold i hjemlan
det, og gærdespillet så da også ganske pænt ud, hvor
imod klubbens kastere ikke fandt sig særlig godt til 
rette. AB blev besejret med 2 points (157 - 155), og 
som så mange gange i sæsonens løb var det AB's 
hale, der skabte spænding ved at hæve totalen fra 
69 points for 6 gærder til de 155 for 10. 

Fra Bagsværd gik turen til Odense, hvor et kombi
neret B. 1909-B. 1913 hold blev slået med 28 points 
(177 for 7 mod 149 for 10). Man prøvede her forsøgs
vis at spille i styrtende regnvejr næsten hele kam
pen, og det faldt ikke så muntert ud. 

I Silkeborg blev hjemmeholdet slået med 42 points 
(182 for 4 mod 110) og sammesteds klarede New Zea
lænderne med kniberi uafgjort mod Forty Club - da 

den sidste bold var kastet, havde begge hold lige 
mange points, men danskerne havde et gærde i over
skud. 

Dette resultat burde have givet gæsterne kolde fød
der forud for kampen mod AaB, men nordjyderne var 
nådige og nøjedes med at vinde med 4 stående gær
der. AaB scorede 78 og 146 for 6, mens det blev til 60 
og 163 til Hargreaves landsmænd. I 1. halvleg kastede 
Carsten Morild forøvrigt 12 overe heraf 10 maiden og 
tog 1 gærde for 3 points. 

Hjørring var i England og plejede sine forbindelser 
i Oxford. Del blev til sejr over Bledlow (145 for 5 mod 
142 for alle), Kristian Morild scorede 50 points på 
48 minutter og havde oven i købet et meget flot greb 
rapporterer vor udsendte medarbejder og til et neder
lag til Oxford XIII C.C. på 9 stående gærder (50 for 1 
gærde mod Hjørrings imponerende 49 for alle), mens 
man var heldig med uafgjort mod Erratics, der sco
rede 140 for alle mod Hjørrings 64 for 9. 

Hartmann Petersen tog 16 gærder for 167 i løbet af 
de 3 kampe. 

Svanholm spillede mod et engelsk flådehold, der 
skulle være engelske flådemestre. 

Hertil kan kun siges, at det må se sløjt ud i mari
nen, for københavnerne var meget flinke med at nøjes 
med at vinde med en halvleg og 8 points. 

Hvad sport kan føre til 

Svanholms Finn Nistrup blev dømt ud efter en 
hårdrejsende ben for kendelse. Det var en engelsk 
menig, der var dommer, og den arme mand turde ikke 
andet end at slå hælene sammen og stikke fingeren i 
vejret, da den engelske anfører, Carson, der var offi
cer, appellerede brøsigt. 

Til gengæld tog Svanholm hævn og fik Carson ud 
på en lignende hen for kendelse. 

Det var også den engelske menig, der tog sig af den 
dom, så han sidder nok i spjældet den dag i dag. 

Til slut må vi også have med, at den engelske Forty 
Club var i landet og spillede 3 kampe i Skanderborg, 
Odense og København mod jævnaldrende danske mod
standere. Det blev overalt til engelske sejre, men det 
var nu også nogle gevaldig flotte navne, englænderne 
mødte frem med. 

Mest imponerede Simpson, som blev stående ved 
gærdet lige så længe, han havde lyst til det. Til gen
gæld kan man vist nok tillade sig at hævde, at Len 
Hutton har set bedre dage. 

Men det vil nok alligevel ikke forhindre Thomas 
Provis i at prale lidt med at have kastet Hutton ud 
på anden bold for et andeæg. 

Man kunne forøvrigt læse en rørende historie i Dan
marks største formiddagsavis om Len Huttons økono
mi. - Kun minderne tilbage, hed overskriften, og 
man fik ellers indtrykket af at Hutton for bare at få 
råd til at få lidt fedt på brødet måtte sidde efter ar
bejdstid og sætte sit navnetræk på de fleste af de bat, 
der blev produceret i verden. 

Det vil næsten være synd for alle de mennesker, der 
har fået tårer i øjnene ved tankerne om denne stjernes 
tragiske alderdom, at fortælle med hvilken larmende 
jubel, hans holdkammerater modtog »sandheden om 
Hutton«. 

Nis. 

London-New Zealænderes 

indtryk af dansk cricket 

Trods regnvejr næsten hver dag under Lon
dan-New Zealands C.C.'s ophold her i Dan
mark var gæsterne enige om, at turen var en 
stor succes. De håber allerede, at den kan 
gentages om nogle år. De satte stor pris på 
den indsats, der blev ydet af Thomas Provis, 
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Joltn Haynes, London-New Zealand Cricket Clubs anfører, og A.B.s 

Dennis Råltave ses:her ved »Cricketers' Corner«ens indvielse i ,,The 

Britannia Inn« pub'en i København. Her er det meningen, at en 

samling af emblemer fra de udenlandske klubber, der har besøgt 

Danmark, saml fra de største danske cricketklubber skal stilles op 

Axel Morild, Leo Clasen, Carl Mikkelsen og 
de forskellige klubbers udvalgsmedlemmer, 
som gjorde turen mulig for dem. 

Skønt de hurtigt vænnede sig til tæppe
forhold, var gæsterne alligevel lidt overrasket 
over boldens opspring på Aa.B.s pitch og 
kunne derfor ikke helt rigtigt vurdere Hen
rik Mortensens kastningssucces mod dem. 
Den kaster, som efter deres mening var den 
bedste af dem, de spillede mod, var ellers 
Hartmann Petersen fra XL-klubben i Silke
borg. De betragtede Carsten Morilds og Hen
rik Mortensens sejrende gærdespil for Aa.B. 
som det bedste, de så i Danmark. !øvrigt syn
tes gæsterne, at A.B.s Lars Persson som gær
despiller og B. 1909'eren Erik Olesen som 
kaster også kunne blive meget stærkere spil
lere. 

New Zealænderne kunne ikke forstå, hvor
for de danske aviser konstant omtalte dem 
som »englændere«. Kun deres anfører er født 
i England! Ved starten af kampen hos Aa.B. 
måtte hjemmeklubbens udvalg meddele, at 
det New Zealandske flog ikke måtte hejses 
uden tilladelse fra det danske justitsministe
rium. Men så snart gæsterne havde to eller 
tre gærdespillere kastet ud, var der ingen, 
der syntes, at flaget var noget at gøre et pro
blem ud af. 

Måden, hvorpå danske dommere meddeler, 
at en ny kaster eller gærdespiller skal i ak
tivitet, gjorde gæsternes regnskabsfører lidt 
forvirret i første omgang, idet han mente, at 
signalet skulle betyde »byes«. 

Turens bedste historie var dog den, som 
London-dommeren Robert Cummins, der rej
ste med turholdet, fortalte om sig selv: En 
dansk spiller spurgte efter at have kastet en 
over tilfældigt dommeren. 

»Hvor meget er klokken?« - men på dansk.
»Not out,« svarede Cummins.

Peter S. Hargreaves. 

Hvornår spilledes den tørste 

cricketkamp i Danmark? 

Den 7. oktober 1866 betragter vi som datoen for den 
første cricketkamp mellem to danske hold, nemlig Sorø 
Akademi og et københavnsk hold. 

På grundlag af de oplysninger vi har, blandt andet 
nævnt i Jørgen Colds bog fra 1945, mener jeg, det er 
overvejende sandsynligt, at der er spillet cricketkam
pe mellem danske hold tidligere end ovennævnte dato, 
men det viser sig at være vanskeligt at finde beviser 
herfor. Foreløbig har jeg kun fundet bevis for, at der 
spilledes to kampe den 7. oktober 1866, idet en i 
1865 oprettet cricketklub i Randers havde udfordret 
en i 1866 oprettet cricketklub i Aalborg, og kampen 
blev spillet netop samme dato, som Sorø Akademi 
havde deres opgør med et københavnsk hold. 

De oplysninger vi har i dag er derfor som følger: 
1801 - Spillet beskrives under navnet »Portbold« i 

en samling gymnastiske lege. 
1861 - Det menes, en »Kjøbenhavns Boldspilklub« 

spillede cricket. 
1865 - En cricketklub eksisterede i Odense, men be

stod vistnok af engelske jernbaneingeniører. 
- En cricketklub startedes i Randers.

1866 - En cricketklub startedes i Aalbo,rg. 
- En kamp fandt sted i Sorø mellem Sorø Aka

demi og et københavnsk hold. (7. oktober). 
- En kamp fandt sted i Aalborg mellem Ran

ders og Aalborg. (7. oktober). 
- En »Kjøbenhavns Blodspilklub« eksisterede

og udgav en håndbog i langbold og cricket. 
- To københavnske forretninger averterede cric

kettøj og cricketrekvisilter til salg. 
- »Cricketforeninger er i gang i adskillige byer 

og landshyer.« 
Jeg fortsætter med at grave efter fakta om cricket 

i Danmark i 1866 eUer tidligere og vil sætte stor pris 
på at høre fra læsere, der eventuelt kan hjælpe mig 
med oplysninger. 

Douglas G. Steptoe, 

Holmekrogen 57, Virum. 

Oplevelse i det sydlige 

Gærdespilleren opdager bag keeperen en nydeUg klædt 
ca. syvårig gentleman. Mon en ivrig tilskuer, der har 
overset grænselinien? En forsigtig forespørgsel afslø
rer dog, at det er en markspiller. Således advaret gør 
man sin makker i den anden ende opmærksom på 
faren. 

Midt i næste over vil markholdets anfører foretage 
et par omplaceringer og beder den nnge mand trække 
længere ud. Og får et svar, der via oversættelse til 
engelsk (til benefice for kasteren) og eget kendskab 
til det danske sprogs mangfoldigheder må tydes så
ledes: »Nej, jeg vil ikke, for jeg skal over at se 100 
meter løb.« x 
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UN�DOMSSID(N 

En hyggelig dag 

Det udvalgte københavnsk-sjællandske ungdomshold, 
bestående af spillere, der ikke var fyldt 20 år og den 
sjællandske afdeling af Forty Club fik en hyggelig dags 
cricket ud af det på Glostrups bane. 

Ungdomsholdet vandt 1. halvleg med 20 point, og de 
lo hold havde nøjagtig lige mange points, da spille
tiden udløb, men ungdomsholdet havde 4 gærder 
tilbage. 

1. halvleg blev spillet i en noget skummel belysning, 
og da pitehen samtidig ikke var alt for pålidelig, blev 
det til små scorer til begge hold, nærmere betegnet 39 
til veteranerne og 59 til ungdommen. 

Ungdomsholdets halvhårde kastere havde stor succes, 
det var i hvert fald meget tydeligt, at Jørn Finnich 
og kompagni ikke havde alt for megen lyst' til at have 
kroppen i altfor tæt nærhed af bolden. 

Ungdomsholdets halvleg blev domineret af Ringsteds 
Gert Jensen - en hitter med et dejligt øje, men for 
at få fuld udbytte af sit medfødte talent, må han nok 
anskaffe sig et større slagrepertoire. 

I 2. halvleg fik man set lidt mindre til de gamle 
kæmpers evner ved gærdet, Provis havde nogle smukke 
grænseslag, og P. A. Svendsen og Jørn Finnich fik 
givet et par smagsprøver på tidligere tiders kunnen. De 
unge fik den yderst fair chance at skulle score 58 
points på 55 minutter for at vinde, og det var lige 
ved at lykkes. Det blev til 57 for 6 gærder, og de unge 
spillere fik lejUghed til at prøve at spille den efter
hånden helt uddøde slow-bowling. Den gav Finnich 
og Tolbro prøver på, og især sidstnævnte fik ung
dommen til at måbe, når hans leg-skruere og googlies 
gik en halv måttebredde. 

Forty Club 39 (Karl Larsen, S. 0. Pedersen og Car
lo Ryhøj hver 7, Leif Petersen, Slagelse, 3 for 5, Hen
rik Lam, Svanholm, 3 for 10, Jørgen Sarøe, Sorø, 2 
for 12, Jan Hansen, Ringsted, 2 for 5) og 77 for 5 
(Th. Provis 32, P. A. Svendsen 12, Jørn Finnich 11 
not out, Henrik Lam 4 for 24). 

DCF's ungdomshold 59 (Gert Jensen, Ringsted, not 
out, Jørgen Sarøe 11, Carl Veng 7 for 25, Th. Provis 
3 for 29) og 57 for 6 (Leif Petersen 17, Thomas Pe
tersson, Svanholm, 12 not out, John Hansen, Sorø, 11, 
Karl Larsen 3 for 7, Jørn Finnich 2 for 5, Poul Tal
bro 2 for 19). 

Nis. 

Forty Club slået 

modsætning til ungdomsholdet øst for Storebælt, 
der bestod af spillere, der ikke var fyldt 20 år, var 
vest-ungdomsholdet, der mødte Forty Club i Holste
bro, et rent juniorhold. 

De jyske juniorer gjorde en udmærket figur, og 
vandt endda ret sikkert. Ej heller det jyske Forty 
Club-hold brød sig om, at der blev kastet alt for hårdt 
til dem, og det var betegnende, at Hjørrings Flemming 
Jensen blev kampens bedste kaster. På Holstebros as
faltpitch kunne han få boldene til at springe over 
hovedet på de fyrreårige, så der var vel ikke noget 
at sige til, at f. eks. Svend Eliasen - efter to gange 
at have fået »midterskildning« - trak sig lidt på 
den næste bold, der selvfølgelig gik i pindene. 

Ellers var det først og fremmest Silkeborgs Bjarne 
Rasmussen, man lagde mærke til. Han scorede så no
genlunde halvdelen af juniorholdets points og var 
uhyre sikker. Han stod længe inde sammen med Hen
ning Jensen fra Nykøbing Mors, og for begge disse 
spillere gælder det, at de får en masse ud af et me
get begrænset repertoire. 

Disse to unge gærdespillere har fået talentets nåde
gave i fødsel, nu er det næsten deres pligt selv at 
videreudvikle det ved træning i svage punkter og ved 
at snuse sig til, hvor de kommer frem. 

Hos Forty Club var det først og fremmest Jørgen 
Morild, der viste, hvordan et bat skal håndteres. Men 
i betragtning af at han er ungdomsudvalgsformand, 
kunne han jo næsten ikke være andet bekendt. Sam-

me Morild har for øvrigt saft en ren lndian Summer 
i år og havde Forty Club haft en kaster mere til dis
position end Eskild Larsen, der ikke just egner sig til 
at kaste fra den ene ende hele tiden, ville de evigunge 
gamle sikkert ikke have været så nemme at bide skeer 
med. 

FORTY CLUB 153 (Jørgen Morild 57, Johs. Knakker
gård 29*, Flemming Jensen 6 for 62) og 76 for 2 luk
ket (Jørgen Morild 38 •). JUNIOR VEST 154 for 6 luk
ket (Bjarne Rasmussen 73•, Flemming Jensen 29, Es
kild Larsen 3 for 78) og 74 for 9 (Carl Mikkelsen 3 
for 10. Nis. 

Det lover godt 

Den årlige drengekamp mellem Jylland og øerne 
spilledes i Århus, og mens øerne sidste år overrasken
de trak det længste strå, var det i år Jylland, der igen 
understregede, at der er mere bredde over jysk ung
domscricket. 

- Jyderne vandt på deres kropstyrke, sagde Jørgen 
Morild, da han sammenfattede indtrykkene fra kam
pen. For mig at se, fortsatte han, var de fleste af 
øernes spillere i besiddelse af en bedre teknik end 
jyderne, men mange af dem var jo et par numre 
mindre end deres jyske modstandere. l\'1en kampen 
som helhed var en stor opmuntring, begge anførere, 
Flemming Hansen, Køge, og Torben Skov Nielsen, 
Chang, disponerede fornuftigt, og især var jeg im
poneret af, at Skov Nielsen i anden halvleg på det 
rigtige tidspunkt var i stand til at sætte en offensiv 
mark op - det er der såmænd mange af vore senior
anførere, der ikke magter. Kampens mest iøjnefal
dende talenter var Torben Skov Nielsen, Jørgen Thor 
Pedersen og Egon Jørgensen, som havde tre greb, 
der var nærmest fantastiske, for jydernes vedkom
mende. Hos øerne må jeg nævne Køges Søren Lar
sen, der på trods af at han er så langhåret, så han 
må have svært ved at se ud af øjnene, er en ganske 
glimrende konstant kaster, samt Peter Jensen og ikke 
at forglemme Peter Palle Klokker, der kan blive så 
god, at det er helt uhyggeligt, slutter Jørgen Morild. 

Øerne vandt 1. halvleg med 8 points på grund af 
god kastning fra Søren Larsen og Palle Klokker og 
en fornuftig gærdeindsats af Peter Jensen, men i 
anden halvleg gav jydernes større kropsstyrke ud
slaget, og det var vel kun, hvad man kunne forvente 
i betragtning af, at seks af øernes spillere var lille
putter. Torben Skov Nielsen gik ind og hittede lystigt, 
og da samtidigt øernes bedste kaster Peter Palle Klok
ker ikke blev benyttet tilstrækkeligt, blev det en efter 
drengeforhold ganske pæn jysk halvleg på 89. 

Den var i hvert fald rigeligt stor til øernes spil
lere, der foretrak at prikke tiden ud for at få uaf
gjort, men mod godt markspil og virkelig fjendtlig 
kastning blev det kun til de sammenagtige 28 points. 

JYLLAND 53 og 89 (Jørgen Olesen, Horsens, 2 og 7, 
Henrik Rasmussen, Silkeborg, 3 og 3, Niels Møller, 
Århus, 0 og 11, Torben Skov Nielsen, Chang, 6 og 34 
not out, Jørgen Thor Pedersen, Aa.B., 13 og 12, Egon 
Jørgensen, Skanderborg, 10 og 8, Peter Winther, 
Chang, 8 not out og 3, J. 0. Petersen, Fredericia, 0 
og 3, Per Terp, Aa.B., 0 og 4, Hans T. Thomsen, Hjør
ring, 0 og 1, Jørn B. Andersen, Århus, 10 og 0, Søren 
Larsen 4 for 18 og 4 for 39, P. Palle Klokker 6 for 
34 og 4 for 12, Flemming Hansen 1 for 11, Jørgen 
Hvidkær 1 for 10, Stig Lund O for 14). 

ØERNE 59 og 28 (Flemming Hansen, Køge, 1 og 5, 
P. Palle Klokker, Kerteminde, 3 og 5, Søren Larsen,
Køge, 6 og 3, Peter Jensen, KB, 19 og 5, Chr. Thor
mose, B.1913, 8 og 0, Jørgen Hvidkær, B.1913, 9 og 1,
Michael Petersson, Svanholm, 0 og 0, Stig Lund, KB.,
2 og 3, Leif Mortensen, Ringsted, 4 not out og 0,
Søren Carlsen, Svanholm, 2 og 0, Jan Skriver, Kerte
minde, 0 og 2. J. T. Pedersen 3 for 11 og 2 for 7, 
T. Skov Nielsen 1 for 20 og 4 for 6, Jørgen Olesen
2 for 13 og 2 for 3, Henrik Rasmussen o for 8, Egon
Jørgensen 2 for 2 og O for 5, Hans T. Thomsen 1 
for 1, J. 0. Petersen 1 for 7). Nis.
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Nykøbing Mors juniormestre i Holland 

Det stærke juniormandskab fra Mors gæstede i som
mer Holland, hvor man på 10 dage spillede fire kampe. 
Programmet var altså ikke altfor . stra _mt o�. anstrer�gende for de 13 deltagere, der fik ng. leJlighed til 
sightseeing i tulipanlandet. �len naturligvis. var det 
essentielle opgørene med den hollandske cricketung
dom og morsingerne var glimrende repræsentanter for 
dan;k cricket, som det sig hør og hør for landets 
juniorchampions. Det sportslige udbytte blev så flat
terende som tre sejre og et nederlag på fire gærder -
sidstnævnte udelukkende fordi modstanderen (Her
mes) benyttede flere ordinære førsteholdsspillere. 

De øvrige kampe imod Hertogenhosch (værtsklub
ben) Union i Nijmegen og Excelsior i Rotterdam gav 
alle �ikre gevinster på dominerende kastning og gærde
spil, der også vandt lovord hos de hollandske mod�tan
dcre og tilskuere. Derimod kneb det med marksp1llet, 
hvilket jo nok kan overraske, når man betænker denne 
disciplins høje stade på �lors. 

Nvk. M. venter genvisit af to af de hollandske klub
ber" Union og Excelsior, som man vil forsøge at til
rettelæ0·ge en Danmarks-turne for i 1967, ligesom man 
har et "engelsk ungdomshold på hånden til næste sæ
son. Oth. 

Hampshire Colts danmarksturne 

Sæsonens store begivenhed for DCF's ungdomsspillere 
var - eller i hvert fald hu rde have været - besøget 
af Hampshire Colts. 

Disse unge englændere, der var i alderen fra 15-20 
år, var sendt til Danmark af countyklubben Hamp
shire, og det skulle ikke overraske, om f)ere af dem 
om et par år figurerer blandt Hampslures profes
sionelle stab. 

Hampshire Colt spillede her i landet, bortset fra 
kampen i Kerteminde, mod udvalgte ungdomshold 
fra DCF, der så nogenlunde var på alder med gæster
ne. 

I ingen af kampene formåede danskerne at true 
deres glimrende modstandere, men det kunne vel 
heller ikke undre i betragtning af, at englænderne 
sandsynligvis er udvalgt blandt adskilligt flere, end 
vi har af aktive i hele Danmark. 

�lan havde håbet, at man kunne have arrangeret 
en kamp mellem vort ungdomslandshold og gæster
ne men desværre var det af turneringsmæssigc 
gr�nde ikke muligt. Nu blev de dansk_e mandskaber
udvalgte distriktshold, som desværre ikke alle for
måede at give Hampshire nogenlunde modstand. 

I Fredericia hvor der var lagt et stort og fortjenst
fuldt arbejde' i arrangementet fra andendivisions
klubbens side med indb}delse til skolerne og lignen
de blev el efter danske forhold rigtig godt sydjysk 
ho'ld komplet nedgjort med en halvleg og 133. Dan
skerne scorede 60 og 24 mod Hampshires 217 for 9. 

Danske lvspunkter var det småt med. Erik Olesen, 
Horsens ffk ikke samme succes, som han havde i 
England° for ungdomslandsholdet sidste år, og fik 
kun 2 gærder for 53. De to »coming men« fra Skan
derborg og Silkeborg John :\ladsen og Bjarne Ras
mussen nøjedes med at score ialt 14 og 8 points, men 
blev dog alligeYel blandt de bedste danske gærde
spillere. 

Herefter rejste Hampshire til I{erteminde, hvor 
gæsterne igen scorede over 200, mens Rerteminde plus 
to Horsens- og Slagelse-folk sammenlagt nåede om
kring 100 i to halvlege. 

Næste stop var i Ringsted, hvor et sjællandsk ung
domshold tabte efter 1. halvleg med 123 points. -
Hampshire scorede 211 for 4 gærder plus 43 for 1, 
mens danskerne nåede 88 og 58 for 7. 

Kampånd udbedes 

Ib og Ole Hiikelkamp gjorde det pænt ved gærdet 
i 1. halvleg, men ellers syntes man nok, at sjællæn
derne i hvert fald i marken var lidt for opgivende. 
Det var nærmest pinligt så let og så hurtigt Hamp
shire scorede de sidste 100. Men tak til Ringsted 
Cricketklub for et glimrende arrangement. 

Turen gik til l{øbenhavn, hvor der ligesom i Ring
sted blev budt på en kamp over to eftermiddage. Kø
benhavnerne gav Hampshire den hidtil bedste mod
stand, og Hampshire måtte slås i 4 timer for at score 
198 for tabet af alle gærder. Københavnerne samt to 

Køge-folk kastede præcist, og der var en uendelig 
lille spildprocent hos de fornuftigt opstillede mark
spillere. Hampshire brød sig tydeligvis ikke om Kø
ges Ebbe Hansen, så længe han havde luft til at 
kaste igennem - men det er der for resten også et 
par dommere, der ikke gør. Han tog 3 gærder, og det 
samme gjorde Henrik Lam og Thomas Petersson, 
Svanholm. 

Københavnerne havde en god åbning ved de to 
Svanholm-folk anføreren Finn Madsen og Thomas 
Pelersson, der scorede henholdsvis 26 og 16, og de 
var først ude, da der stod 59 på tavlen. Ebbe Han
sen gjorde det også nydeligt som 3. gærde med 33, 
men så var det også slut med de tocifrede danske 
scoringer - ialt blev det til 102 for alle gærder. Det 
var den engelske langsomme leg break bowler Cryer, 
der med 8 gærder for 29 gjorde det lyst blandt dan
skerne. 

Han tog sidste år 9 gærder for 33 mod det hol
landske ungdomslandshold, så helt ringe er han ikke. 

Husk det olympiske slogan 

Hampshires sidste to kampe foregik begge i Århus. 
En lørdagsmatch mod et nordjysk hold endte uaf
gjort, det blev til 168 for 8 til Ha_mpshire og_ 118 for
9. Flere af danskerne -- ikke mrndst Hennrng Jen
sen og Erik Hansen, l\'yk. J\L, N. Torp Andersen (med 
30 not out) og Jørgen Knarkegård fra Chang og Grenå, 
gjorde spillemæssigt en overordentlig nydelig indsats. 
Men det plettede slemt i regnskabet, at man var lidt 
for længe om at komme ind til gærdet, da man -var 
ved at tabe kampen. Det drejer sig nu ikke engang 
om at vinde - eller i hvert fald at undgå at tabe 
- for enhver pris.

Sidste modstander var et midtjysk ungdomshold,
der kunne reklamere med så pæne navne som Azhar 
Ali og Poul Transbøll, Silkeborg, Jens Christensen og 
Jørgen Steen Larsen, Skanderborg, samt Mogens Gre
gersen. Århus. 

De danske kastere havde 6 af de engelske gærder 
nede for 117, men alligevel blev det til 221. Men 
midtjyderne - ligesom nordjyderne - tvang Ha_mp
shire til at spille sig helt ud, og man kunne ikke 
andet end beundre den så godt som perfekte engelske 
hatføring. 

Midtjydernes 3 første gærder var ude for 18,_ og 
det blev ialt til 108. Ali var bedst med 32, og igen 
var det leg break bowleren Cryer, som de danske 
gærdespillere ikke havde mange midler overfor. . Man må i sandhed håbe, at den bløde kastnrng 
snart igen bliver repræsenteret for alvor i vore ung
domsrækker. Over for en blød kaster af klasse som 
Cryer er de fleste af vore allerbedste yngre gærde
spillere nærmest til grin. 

Men det kræver jo mere i form af træning, der, 
hvis den skal være effektiv, ikke altid er lige mor
som, at kaste en god konstant blød bold. Og så er 
det desværre lettere, og så længe man er ungdoms
spiller, lige så effektivt at udrydde modstanderne med 
halvhård medium kastning. 

Hampshire gjorde overalt en glimrende propagan
da, holdet viste, hvordan cricket skal spilles, og man 
må sandelig håbe, at danskerne har taget ved lære. 

* 

De nøgne facts 

13.-14. august 1966. 

Nis. 

SYDJYSK UNGDmISHOLD - HAMPSHIRE. Hamp
shire vandt med en halvleg og 133 points. HAMP
SHIRE 217 for 9 lukket (M. Harrison 71, P. Johnson 
43, D. Cryer 26*, Svend E. Madsen 3 for 41). SYD
JYSK UNGDOMSHOLD 60 (D. Cryer 4 for 17) og 24 
(W. Hughes 5 for 5, T. Evans 3 for 1). 

15.-16. august 1966 
SJÆLLANDSK UNGDOMSHOLD-HAMPSHIRE. Hamp
shire vandt med 123 points efter 1. halvleg. HAMP
SHIRE 211 for 4 (C. Evans 80, D. Wheatley 75 not 
out) og 43 for 1. SJÆLLAND 88 for 10 (Ole Hiickel
kamp 35, Ib Hiickelkamp 31, C. Evans 4 for 8) og 58 
for 7 (G. Knights 4 for 12, J. Schackleton 3 for 13). 

17.-18. august 1966 
KØBENHAVNS UNGDOMSHOLD HAMPSHIRE. 
Hampshire vandt med 96 points efter 1. halvleg. 
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DE FØRSTE STORE MILEPÆLE 

Afvigte sæson - den trettende under D.C.F. 
- bød ikke på mange sportslige glæder, men
statistisk indtraf flere bemærkelsesværdige
begivenheder. Den 5. juni kastedes således
bold nr. en million siden 1954 i 1. og 2. divi
sion, og den 7. august registreredes det 500.000
runs i vore to fine turneringsrækker. lait er
der på 1.050.611 bolde scoret 506.388 points
og fældet 37 .381 gærder i disse rækker. Dette
involverer, at der er scoret 13,55 points pr.
gærdefald og 48,2 points pr. 100 bolde. Alene
i 1. division er der siden 1954 på 396.537 bol
de scoret 189.475 points og erobret 13.604
gærder - 13,93 points pr. gærdefald og 47,8
points pr. 100 bolde.

Vore stærkeste klubber jagter stadig de før
ste betydende »jubilæer« - de 25.000 points 
og de 2000 gærder siden den første danmarks
turneringskamp i 1954. I front ligger suve
ræne Aa.B. såvel i gærdespil som kastning, 
og nordjyderne har indtil nu i tretten års DM
kampe noteret 21.560 runs og 1732 erobrede 
gærder. Trods alt er der en god bid vej tilbage, 
og de markante begivenheder indtræffer efter 
al sandsynlighed først i 1968. Ti klubber er 
nået over 20.000 points, mens kun otte har 
taget mere end 1500 gærder. Førende er: 

GÆRDESPIL 1954-66. 
points average største 

sæson-

Aa.B. . .. .. .. .... .. .... .... .... .. . 21560 
Hjørring ........................ 21338 
K.B. .............................. 21282 
Silkeborg . ......... .... .. .. .. .... 2084 7 
Horsens .... .... .. .... .......... 20790 
Slagelse .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20658 
A.B. .............................. 20574 
Arhus .. .. .. .......... .... .. .... . 20509 
Nyk.M. .... .. .. .. ...... .... .. .... . 20387 
Nyk.F. ........................... 20203 
B.1909 ........................... 19490 
Skanderborg .................. 19164 
B.1913 ........................... 19154 

KASTNING 1954-66. 
gærder 

Aa.B. .. ........................ . 
Hjørring ....................... . 
Nyk.F . ......................... .. 

1732 
1658 
1650 

17,86 
16,82 
15,91 
14,33 
17,46 
13,41 
15,36 
17,45 
15,07 
15,71 
13,12 
11,92 
13,49 

gnst. 
27,39 
27,80 
25,29 
23,47 
24,40 
19,47 
24,41 
32,83 
30,39 
20,70 
18,82 
25,69 
17,60 

average bedste 
sæson

9,97 
12,08 
11,71 

gnst. 
6,75 

10,08 
8,24 

HAMPSHIRE 198 for 10 (M. Harrison 57, W. Hughes 
43, C. Evans 25, J. Harris 31, Henrik Lam 3 for 41, 
Thomas Petersson 3 for 41, Ebbe Hansen 3 for 51). 
KØBENHAVN 102 for 10 (Ebbe Hansen 33, Finn Mad
sen 26, D. Gryer 8 for 29). 

20. august 1966
NORDJYSK UNGDOMSHOLD - HAMPSHIRE. Uaf
gjort. HAMPSHIRE 168 for 8 lukket (M. Harrison 60,
P. Johnson 45, ,v. Hughes 26, Erik Hansen 6 for 61).
NORDJYSK UNGDOMSHOLD 118 for 8 (N. Torp An
dersen 30*, D. Gryer 4 for 37).

21. august 1966
MIDTJYSK UNGDOMSHOLD - HAMPSHIRE. Hamp
shire vandt med 113 points. HAMPSHIRE 221 (C. 
Evans 56, \V. Hughes 35, D. Gryer 34, Jørgen Steen 
Larsen 4 for 71). MIDTJYSK UNGDOMSHOLD 108
(A. Ali 32, D. Gryer 5 for 28).

A.B . ............................ .. 
Nyk.M . .......................... . 
Arhus .......................... . 
K.B . ............................ .. 
Slagelse ....................... . 
Soranerne ................... .. 
Chang ......................... .. 
Horsens ....................... . 
Esbjerg ....................... . 
Silkeborg ...................... .. 
B.1909 .......................... . 

1622 
1580 
1580 
1548 
1507 
1455 
1453 
1443 
1442 
1440 
1424 

11,26 
11,61 
13,09 
13,18 
12,26 
13,31 
11,36 
13,28 
12,27 
13,77 
12,89 

6,97 
6,62 
7,42 
8,38 
8,45 
5,79 
6,29 
9,82 
8,75 
9,04 
8,52 

Individuelt har kun to batsmen på de tret
ten år kunnet notere mere end 5000 første
holdspoints -- Carsten Morild med 6458 og 
Jørn Høj med 5189 points. Imponerende er 
det, at daqsk crickets »grand old man« Axel 
Morild stadig formår at holde trediepladsen. 
lait har 14 spillere scoret mere end 3500 
points, men over 3000 ligger så talentfulde 
gærdespillere som Finn Nislrup og Hardy Sø
rensen, som inden for de nærmeste år må 
kunne foretage et alvorligt springavancement 
på ranglisten. 

Hos kasterne har ingen endnu kunnet pas
sere de 1000 gærder, men Hartmann Petersen, 
der topper listen, vil efter alt at dømme nå 
dette imponerende antal til næste år, idet han 
i øjeblikket står med 964 førsteholdsgærder. 
Hjørringenseren har i samtlige 13 D.C.F.
sæsoner nået mere end 30 gærder og endda 
i de 12 sidste passeret 50 gærder. Hans gen
nemsnitlige sæsonkvota har været 74 gær
der - kun overgået af Henrik Mortensen, 
der i de sæsoner, han har været benyttet som 
bowler på Aa.B.s hold, har erobret gennem
snitlig 78 gærder pr. sæson. 

GÆRDESPIL 1954-66. 

Carsten Morild .... .. 
Jørn Høj .............. . 
Axel Morild .......... .. 
Egon Jensen ........ . 
Jørgen Morild 
Leo Clasen .......... .. 
Eigil Nielsen ........ . 
Erik Abrahamsen .. . 
Johs. Knakkergård .. . 
Ponl Offersen ....... .. 
Erik Madsen ........ . 
Harry Erichsen .... .. 
Henrik Mortensen .. . 
Henning Eli asen .... .. 

points average gnstl. sæsoner 
sæson- m. over 

6458 
5189 
4932 
4802 
4513 
4437 
4189 
3887 
3741 
3671 
3648 
3598 
3548 
3529 

30,75 
31,85 
28,67 
23,20 
27,02 
28,63 
31,50 
24,76 
35,63 
29,13 
24,65 
25,34 
30,32 
21,92 

score 300 pts. 
497 11 
399 9 
379 9 
369 9 
347 9 
341 7 
381 8 
299 ,7 
288 5 
306 5 
281 3 
276 5 
355 7 
271 5 

KASTNING 1954-66. 

Hartmann Petersen . 
Carsten Morild . . . . . .

Thomas Provis ...... 
Henrik Mortensen ... 
Erik Sørensen 
Egon .Jensen 
Hans Rasmusen ...... 
Johs. Knakkergård ... 
Erik Madsen . . . . . . . . .

Anders Mose . . . . . . . . .

Jørn Høj ............... 
Jørgen Jønsson . . .

Kjeld Grandahl 
Henning Nielsen ...... 

gærder average gnstl. sæsoner 
sæson- m. over 
kvote 30 gdr. 

964 10,23 74 13 
907 9,64 74 12 
887 8,88 68 12 
626 8,69 78 7 
577 10,23 44 11 
519 13,01 40 7 
513 9,68 39 12 
499 11,54 38 9 
480 12,08 37 10 

471 11,06 36 8 
458 12,65 35 8 
450 10,30 45 9 
445 11,31 37 11 
417 11,24 32 8 

oth. 
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MESTRENE-RESTEN: 

Så blodfattig e111 dansk cricket ikke

Årets store nationale begivenhed, dysten 
imellem championholdet og Resten, blev en 
eklatant fiasko, og den efterlod hos publikum 
et indtryk af, at der ingen grøde og aktivitet 
er i dansk cricket. Og intet er jo mere for
kert. At kampen ebbede ud i en interesseløs 
draw, var i sig selv ikke så skuffende som 
den kendsgerning, at 22 af vore bedste spil
lere ikke formåede at vise et mere fængslende 
spil, end tilfældet var. Det må dog være un
derordnet, om kampen ender uafgjort - blot 
man yder cricketspillet retfærdighed og ska
ber god propaganda om sagen. Men denne 
match var bedst egnet til at jage publikum 
og forhåndsinteresseret ungdom langt væk. 

Årsagen til miseren er heller ikke svær at 
få øje på - den uhyre langsommelige sco
ring faldt såvel tilskuerne som enhver i dansk 
crickets ledelse for brystet. Batsmen havde 
ikke den fornødne teknik til at score over for 
præcis bowling; kun de dårligste bolde blev 
straffet efter fortjeneste. Og det er ikke nok 
til at skabe et fængslende og kvalitetspræget 
gærdespil. Så meget mere skuffende var kam
pens gærdespil, som kastningen i lange perio
der ikke var af særlig høj kvalitet - leveret 
af bowlere, der bar tydeligt præg af en lang 
og anstrengende sæsons strabadser. 

Naturligvis er det lettest at bebrejde spil
lerne, at de ikke har evnet at tilegne sig en 
sådan teknik, at de kunne forcere gærde
spillet også over for tættere bowling og der
med redde kampens propagandamæssige vær
di. Men det er for letkøbt. Det var ikke spil
lernes skyld, at kampen gik i fisk. 

Ansvaret må placeres hos dem, der udvalg
te restens mandskab-hos UK. Man måtte me
get vel have været klar over de udtagne spil
leres fortrin og svagheder. Man burde da have 
været bekendt med, at det store flertal af 
spillerne ikke - hverken teknisk eller psy
kisk - magtede det gærdespil, man ønskede 
praktiseret. Ud fra denne synsvinkel fremstår 
det hold, UK oprindeligt nåede frem til, som 
et paradoks. Gærdemæssigt var holdet svagt 
og uden større muligheder for at dæmme op 
for Aa.B.s frygtede kombination Mortensen/ 
Morild, og at holdet ligefrem skulle give op
visning i forceret gærdespil, turde være et 
udtryk for renlivet ønsketænkning. Man måt
te uvægerligt spørge sig selv - og UK -, 
hvorfor teknisk ret velfunderede batsmen 
som Henning Eliasen, Azhar Ali, Alan Bloom 
og Frank Pearson, der alle i sæsonens løb 
havde præsteret magtfulde og attraktive in
nings med battet, ikke var kommet i betragt-

ning. Med disse gærdespillere på Restens hold 
ville Aa.B. have haft uhyre svært ved blot at 
redde en draw i land. Nu havde Aa.B.s bow
lere kun to-tre spillere at frygte på Restens 
gærdehold, og at det ikke lykkedes for Aa.B. 
at besejre modstanderne, må snarere motive
res i det nordjyske angrebs manglende bred
de og variation end i Restens gærdestyrke -
Klaus Buus' fortræffelige indsats ufortalt. 

Inciterende styrkeprøve Klaus Buus

Carsten Morild 

Lodtrækningen vandtes af Restens captain Jørn 
Høj, og det faldt lige for at starte ved gærdet. Længe 
varede det imidlertid ikke, før mistilliden til Restens 
gærdeside fik ny næring. Aa.B.s to landsholdsbowlere 
tog fra starten kommandoen over de gæstende bats
men, som ingen sinde formåede at bryde igennem de 
to store M'ers præcisionsbowling, hvoraf den farligste 
del leveredes af Carsten i\forild, mens Henrik Mor
tensen ikke bowlede helt op til vanlig standard. Dog 
var det Henrik Mortensen, der opnåede den første og 
mest betydningsfulde gevinst, da han lokkede ellers 
så solide Jørn Høj, som på forhånd var udset til at 
bære Restens gærdespil på sine brede skuldre, på glat
is. Gert Kristensen i midoff tog et let greb og gav 
samtidig signalet til en offensiv, der indbragte en 
række hurtige gærdefald for små omkostninger. Kun 
en 5. gærdestand på 37 mellem Klaus Buus og Hans 
Fausbøll bød nogen trods og strakte sig over en fuld 
klokketime. Fausbøll og Poul Verner Jensen faldt på 
succesive bolde fra Carsten Morild, og krisen blev 
akut for Resten med 6 gærder nede for 63. En meri
terende Aa.B.-gevinst var på dette tidspunkt absolut 
inden for rækkevidde. 

Og da var det, at Klaus Buus stod frem som den 
frelsende engel. Han havde ingenlunde hastværk. Han 
havde fået en alvorlig påmindelse i den faretruende 
hastighed, hvormed makkerne udskiftedes, og med et 
omhyggeligt gærdespil rettede han skuden op. Og han 
skal ikke høre et ondt ord for sin forsigtighed på 
dette kritiske tidspunkt. Hans styrkeprøve med Car
sten Morild var kampens mest inciterende passage, 
men efterhånden fik Klaus Buus - lidt overraskende 
måske - overtaget og kørte Aa.B.-angrebet mørt. Ikke 
mindst en 8. gærdestand på 44 points med en for
bavsende uimponeret Kjeld Jannings var medvirken
de til at vende slaget og berøve Aa.B.erne de ny
skabte illusioner. Det blev klart for enhver, at uden 
kvalificeret afløsning i kastningen kunne Aa.B. ikke 
knægte Restens hold - dettes moderate gærdestyrke 
til trods. Aa.B.s to kasteesser fortsatte ufortrødent 
halvlegen ud, selv om man nok på anden vis burde 
have forsøgt »at købe« Klaus Buus' gærde. Klaus Buus 
forekom efterhånden ganske urørlig, og mod slutnin
gen kunne_ han også sætte scoringshastigheden i vej
ret. Hans 74 runs på lidt over tre timer må rangeres 
blandt sæsonens største gærdepræstationer. Restens to
tal blev så hæderlig som 165. 

Flemming Nielsens mesterstykke 

Nu kom Aa.B.erne til pindene uden at vise nævne
værdig større aggressivitet. Restens bowling var ikke 
just imponerende, men også på dette felt ydede Klaus 
Buus en outstanding præstation. Hans bowling var 
svær at score på - i hvert fald for Aa.B.s mere uer
farne batsmen. Carsten Morild og Henrik Mortensen 
gik hårdt på bolden for at vinde tid ind, men måtte 
relativt hurtigt lade livet. Imens holdt åbneren Flem
ming Nielsen stand i den ene ende. Hans 3. gærde
stand med Carsten Morild bød på 56 runs og hans 
5. gærdestand med Henrik Mortensen på 39. På to
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timer nåede Flemming Nielsen 53 velkomne runs, og 
hans gærdestand var et mesterstykke i koncentrntion 
og beslutsomhed. Noget stort og fascinerende slag
repertoire har han ikke, men han forvaltede sit pund 
med bravour. Da Aa.B.s sidste gærde faldt ved 140 
- 25 efter Resten -, resterede kun ca. tre timer af
spilletiden, og en afgørelse var uopnåelig. Kun en
hasarderet lukning af Jørn Høj havde kunnet ænare 
dette faktum - og det var for meget at forlange. 

For spillerne er der dog også et prestigehensyn at 
varetage. Jørn Høj kunne naturligvis have skabt en 
spændende afslutning, men han kunne ikke ved nogen 
lukning have givet sit eget hold en chance for sejr 
- og det må dog være en naturlig forudsætning for
enhver deklaration. Nu gav Jørn Høj Aa.B. 56 minut
ter til at score 120 points - en ganske umulig op
gave. Carsten Morild & co. sluttede 95 runs fra sejren.

oth. 

»RESTEN«

1. innings: 

Jørn Høj, g. G. Kristensen, k. H. Mortensen ...... 5 
Johan Luther, g. Vestergård, k. C. Morild ......... 4 
Finn Nistrup, g. H. K. Koch, k. C. Morild . . ....... 11 
Klaus Buus, g. J. P. Morild, k. C. Morild ..... ....... 74 
Hans 0. Luther, k. H. Mortensen . . ... ..... ....... .. . ... . 0 
Hans Fausbøll, g. ,v. Andersen, k. C. Morild . . ... . 21 
Poul V. Jensen, b.f., k. C. Morild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Jørgen Jønsson, k. H. Mortensen ........................ 1 
Kjeld Jannings, b.f., k. C. Morild ..................... 20 
Hartmann Petersen, k. C. Morild .. ...... ..... ........ 21 
Flemming Søegård, not out . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . 4 
Ekstra (b. 2, lb. 1, f.b. 1) .................. -=--:.-..-.:.:.· � 4 

I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 

Gærdernes fald: 1-6, 2-20, 3-25, 4-26, 5-63, 
6-63, 7-68, 8-112, 9-148, 10-165.

Kastning: Henrik Mortensen 36.1-10-73-7, 
Carsten Morild 35- 9-84-3, 
Gert Kristensen 2- 1- 4-0. 

2. innings: 

not out ... . . .. .. .. . . . .. . . ... . . ..... ... ......... .......... .. ..... 10 
b.f., k. C. Morild . ... . ...... .. . .. .... .. . ...... ........ ........ 38 
g. E. Vestergård, k. H. Sørensen ........................ 21 
not out ......................................................... 9 
b.f., k. C. Morild ..... .. ... .... .. ......................... .... 14 
k. C. Morild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . .. 0 
ej inde 
ej inde 
ej inde 
e� inde 
eJ inde 
ekstra (b. 2) . ... . ...... ..... ... . ......... ......... ........ ..... 2 

I alt for 4 lukket ............................................ . 

Gærdernes fald: 1-29, 2-75, 3-75, 4-75. 

Kastning: Henrik Mortensen 9-3-27-0, 
Carsten Morild 16-5-38-5, 
Hardy Sørensen 9-2-27-1. 

94 

AA.B. 

1. innings: 

Flemming Nielsen, k. K. Buus . . ........ ... .............. 53 
Gert Kristensen, g. J. Jønsson, k. K. Buus ......... 3 
Hardy Sørensen, g. og k. K. Buus . . .. . . . . . . . . . . .. . ... . 0 
Carsten Morild, b.f., k. F. Søegård .................. 29 
Jens P. Morild, g. F. Nistrup, k. F. Søegård ......... 2 
Henrik Mortensen, st. H. Fausbøll, k. K. Buus . . . 20 
Poul ,v øhlk, not out . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . ... . . . . . 17 
Torben Han set, løbet ud . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . .. . . . . .. . . .. . 1 
Eilif Vestergård, k. K. Buus ................. .......... 1 
Hans K. Koch, b.f., k. F. Søegård ..... ..... ........... 4 
Willy Andersen, k. F. Søegaard ........................ 4 
Ekstra (b. 4, lb. 2) . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

I alt ............................................................... 140 

Gærdernes fald: 1-10, 2-12, 3-68, 4-74, 5-113, 
6-114, 7-117, 8-112, 9-135, 10-140. 

Kastning: Flemming Søegård 13.2-1-50-4, 
Klaus Buus 19-4-44-5, 
Hartmann Petersen 11-0-35-0, 
Jørgen Jønsson 1-0- 5-0. 

2. innings: 

ej inde 
k. E. Søegård .................................................. . 
ej inde 
ej inde 
g. F. Nistrup, k. J. Jønsson ............................. . 
not out 
ej inde 
g. F. Nis trup, k. H. Petersen ............................. . 
ej inde 
not out 
ej inde 
ekstra (lb. 5) ............................................... . 

0 

9 

4 

7 

0 

5 

lalt for 3 gærder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

Gærdernes fald: 1-10, 2-21, 3-21. 

Kastning: Flemming Søegård 5-4-2-1, 
Klaus Buus 4-2-3-0, 
Hartmann Petersen 5-1-9-1, 
Jørgen Jønsson 4-2-6-1. 

Dommere var Chr. Morild og John Nielsen. 

EN KOMMENTAR: 

En mislykket kamp 

Denne overskrift må man ubetinget give kampen: 
Danmarksmesteren - Resten i år, ligesom man kunne 
have gjort det sidste år, og der har da også allerede 
rejst sig røster om, at kampen er uden berettigelse og 
derfor bør aflives. 

Det skulle meget nødigt gå sådan, for der burde 
med denne kamp være en mulighed for at få en festlig 
og fornøjelig afslutning på cricketsæsonen. Dette kræ
ver imidlertid, at anførerne udnytter de muligheder 
som en 2-dages kamp indeholder, og at de husker på, 
at det vigtigste er ikke kampens resultat, men spillet 
og den ånd, hvori kampen spilles. 

Nu være det ikke dermed sagt, at anførerne skal 
anvende sportslige deklarationer, hvor man kun giver 
modparten en chance, men skal selv have en chance 
for at vinde, idet man giver modparten en så vanskelig 
opgave, at den, når den forfølger den - hvilket må 

forventes - løber en risiko for at tabe. Nu være det 
heller ikke dermed sagt, at uafgjort ikke er et accep
tabelt resultat, men må blot ikke straks fra kampens 
start - eller på et tidligt tidspunkt af denne - lægger 
sit spil an på uafgjort. 

Analyserer man kampen, må det først konstateres, 
at Resten spiliede sin 1. innings for langsomt - kun 
2,3 løb pr. over -, hvilket kun delvist kan undskyldes 
med den dårlige start ( 4 for 26), og som desværre er 
for velkendt fra turneringskampene. Fejlen er utvivl
somt, at gærdespillerne ikke magter at spille kasternes 
gode bolde til en placeret ener. 

Aa.B.'s første innings var mere normal med en 
scoringshastighed på 3,18 pr. over, men da den slut
tede, var der kun ca. 3 timers effektiv spilletid til
bage, hvilket var for lidt tid til på regulær vis at 
spille en 2. halvleg på. 
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The season 1966 hos passed, and a very quiet 
season it has been. No scandals. No good in
ternational results. No losses that were not 
expected in advance - as for example the 
loss of the match against Scotland. No parti
cularly good cricket. No particularly bad cric
ket - at least in the 1. division. 

It's been a sort of meditative year. 
With the exception of the Aalborg Bold

spilklub ( AaB), who won the Championship 
for the sixth year in succession - and won 
it by the proveribal mile - there was little 
to choose between one club and another. 

Svanholm, who won the »Dunlop Cup« this 
year, and finished in second place to AaB in 
the Championship, were perhaps a short 
head in front of the field. Svanholm made 
history in the Cup semi-final by beating AaB. 
The first match the Champions have lost -
against any side - during the last six sea
sons. Svanholm's captain Jørgen Jønsson 
»played it canny«. He told his bowlers not
to bowl straight! In some circles this was not
considered »cricket«, and I ,vould also son
demn it as negative if employed by a strong
side against a weaker - or indeed against
equally strong opposition. In this instance it
,vas first employed when AaB wanted about
30 runs to win, with plenty of wickets and
plenty of overs to get them in. A legitimate
use of the tactic in my opinion.

Apart from this brief burst of controver
sial cricket, about the only thing which has 
been at all heratily discussed has been the 
practice of certain players - not only bow
lers, but also batsmen and fielders - of cri
ticizing umpires decisions both by word and 
gesture. 

En kommentar fortsat: 

Resten's anden innings blev spillet med en scorings
hastighed på 2,8, hvilket ligeledes var for langsomt, 
og havde man blot løbet de løb, der var der, kunne 
man være kommet op på en total på 108-110, og en 
scoringshastighed på 3,2, hvilket ville have været ret 
hæderligt. 

Nu blev Aa.B. sat til score 119 løb på 56 minutter -
en meget vanskelig opgave - og selv om man anså 
den for muligt, berttigede dette dog ikke til en så 
langsom scoring som 1,4 løb pr. over; der burde have 
været spillet et mere attraktivt spil. 

Den festlige af slutning 

Hvad kunne anførerne nu have gjort. Det der umid
delbart melder sig er, at Resten kunne have spillet 
noget hurtigere i sin 2. halvleg og selv om jeg allerede 
har givet udtryk for, at der ikke var tilstrækkelig tid 
til en regulær afslutning, burde dette dog have været 
gennemført. Da 2. gærde falder kl. 16,23 med 75 -
hvis løbene havde været taget, kunne der have været 
90 -, burde tempoet have været sat op, således at man 
i løbet af 10 minutter var kommet op på de 90 løb -
selv om det havde kostet 4-5 gærder - og derefter 
lukket, således at Aa.B. havde fået 75 minutter til at 

Personally, I must confess to a sneaking 
affection for incidents of this nature - they 
make a break in the sometimes over-solemn 
ceremony which can attend the game. Shake
speare saw the need of it when he introcuced 
into the bloody drama of Macbeth his irreve
rent and obstreperous Porter. A sharp and 
snappy, »How's that i' the name of Beelze
bub?«, is sure to produce a reply, and, come 
to thing of it, Macbeth's own explosive »The 
devil damn thee black, thou cream-faced 
loom«, would resuscritate the sleepiest of offi
cials. 

These verbal exchanges can, however, only 
be appreciated to the full when one is in the 
thick of it. Spectators have to be content 
with what I like to call the »mimed« or 
»plastic« protest. This can run through the
whole gamut of human selfexpression, from
the lifted eyebrow, or leghtly vibrated upper
lip, which can only be observed with binocu
lars, through the arms lifted in invocation
to the heavenly powers, to the head clasped
with both bands in the fullest expression o.f
physical anguish. I have yet to see a player
flat on his face, hammering and kicking at
the pitch, but we'll get there eventually, I
feel sure.

The clearest expression of disagreement I 
have ever witnessed was that of a batsman 
from the far north of the island of Sjælland 
(Zealand) plaing in a second team match 
in Copenhagen. After being given out l.b.w., 
he raised his bat, levelied the entire wicket 
to the ground, walked straight off the field, 
took his clothes from the dressing-room, and 
drove directly home, 80 miles away. 

His own side were the most outspoken in 
their disapproval of his action. He was the 
driver of their bus! Thomas Provis. 

score 115 løb (5,2 løb pr. over); en ikke håbløs mulig
hed for Aa.B., der ville have fået langt de største 
chancer for at vinde kampen, idet det må anses for 
næsten usandsynligt, at Aa.B. kunne tages på 1 ¼ 
time. 

Oplægget til den festlige afslutning skulle imidlertid 
være sket tidligere, nemlig da Henrik Mortensen fal
der i 1. halvleg ved 114 som 6. gærde. Aa.B. havde da 
ikke længere nogen chance for at få en solid føring 
efter 1. halvleg, således at klubben kunne blive den 
dominerende; man må i denne forbindelse ikke glem
me, at en føring efter 1. halvleg i en 2-dages kamp 
resultatmæssigt er fnldstændigt uden interesse. 

Hvis Aa.B. havde lukket på det pågældende tids
punkt, havde der været 36 minutters længere spilletid 
til 2. halvleg, og Resten ville have haft 51 løb i over
skud mod 25 som det gik; dette sidste er ikke mindst 
vigtigt. 

Resten kunne da have brugt ca. 1 ½ time eller 
mindre til at score 90 løb og kunne have givet Aa.B. 
2 timer til at score 140 løb, hvilket ville have givet 
begge hold en chance for at vinde, hvis de begge var 
gået aggressivt til værks. 

Og målet - at spille for spillets skyld og ikke for 
resultatet - ville være nået. 

KN 
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Nyt fra England 

lV est-Indien overlegen i test rubberen 

Som ventet vandt \,Vestindien dette års test
serie i England, og havde det ikke været for 
et blomstrende come back for de engelske 
farver i den sidste match, ville englænderne 
alt i alt have gjort et slet skue mod disse 
cricketvidundere. 

Siden sidst er den 4. og 5. test afgjort, og 
med to halvlegssejre, først til westinderne, 
og dernæst til englænderne, gav serien en 
slutsejr til ,vestinderne på 3-1, mens den 
sidste kamp endte uafgjort. 

Den 4. test stod i den westindiske anfører 
Gary Sobers tegn. Ivied sin score i denne match 
på 174 points bragte han sin total for test
serien op på 641 points, og desuden tog han 
8 gærder for 80 i englændernes to halvlege. 

Under en pressekonference efter denne 
Sobers triumfmatch blev der lyttet med an
dagt til hans ord om, hvorledes englænderne 
skulle komme ud af det dødvande, de til
syneladende befinder sig i. 

- Bedre pitche, sagde han, og en mere
positiv indstilling til gærdespillet (her er 
underforstået mindre spil med skinnerne og 
mere aggresivitet). 

Sobers nåede sit 17. century for W estindi
en, og det 7. mod England, mens Nurse, som 
ligeledes har været en af de store westindere, 
fik sit andet testcentury her. 

130 kilometer i timen 

Den westindiske fastbowler ,ves Hall blev 
prøvet med elektroniske instrumenter, der var 
indstillet til en nøjagtighed af en millionte
del af et sekund, og det viste sig, at han un
der ugunstige betingelser med et lidt for glat 
tilløb var i stand til at kaste med små 130 
kilometer i timen. Hans makker fra den an• 
den ende, Charlie Griffith, nåede ikke højere 
op end ca. 120 kilometer i timen, men allige
vel er sidstnævnte den mest frygtede af de to. 

Den ansete engelske kommentator John 
W oodcock skriver om Griffith, som afslut
ning på sit referat af den 4. test: 

- Ingen gærdespiller kan lide virkelig
hård kastning, men de accepterer den, og 
den giver noget af det bedste cricket for til
skuerne. Men når en kaster pludselig og uden 
nogen advarsel skifter kastemåde og stikker, 
så går morskaben af spillet. vV es tinderne 
kunne have vundet denne serie uden Griffith, 
og de burde ikke have benyttet ham ... 

Hertil kan tilføjes, at Griffith er i stand 
til at stikke med en fart af 100-120 km i 
timen. og ikke så få af disse bolde har ret
ning efter gærdespillerens hoved eller krop. 

Den 4. test 

Westindien 500 for 9 lukket. (Sobers 174, Nurse 137, 
Higgs 4 for 94, Snow 3 for 146). England 240 (D. 
Olivera 88, Sobres 5 for 41, Hall 3 for 4 7) og 205 
(Milburn 42, Barber 52, Gibbs 6 for 39, Sobres 3 for 
39). 

Triumf for ny kaptajn 

Til den sidste test skiftede England gan
ske gevaldigt ud på holdet. De gamle spil
lere, der ikke havde slået til, blev skiftet ud 
- nej ikke med unge, men med lige så gamle
rotter.

Men der var den forskel, at det nye hold 
ville kæmpe for sagen, prøve at spille aggres
sivt med tætte markopstillinger, selv om kug
lerne så skulle flyve dem om ørerne. Cow
drey blev droppet som kaptajn, og i stedet 
prøvede man Yorkshires anfører Brian Close, 
som nok har været på testholdet før, men så 
sandelig aldrig med nogen større succes. Men 
hans evne til at piske sine holdkammerater 
frem, og selv gå forrest ved at tage de mest 
ubehagelige poster i marken, gav det fra de 
tidligere kampe så desillusionerede engelske 
mandskab kampmodet tilbage. 

Close, som er ved militæret, når han ikke 
spiller cricket, fik ikke nogen succes ved gær
det, idet han blev løbet ud efter kun at have 
scoret 4 points, men hans kasteudskiftning, 
hvor han i modsætning til Cowdaey ikke var 
bange for at bruge den bløde kaster Barber, 
skulle blive udslagsgivende. 

Sobers scorede 81 i 1. halvleg, og man var 
klar ove-r, at det var hans indsats ved gærdet 
i anden omgang, der ville blive afgørende for, 
om englænderne vandt denne match. 

Out - first ball

Og så skete det, som selv de største spillere 
kommer ud for - Sobers røg på første bold, 
grebet ud af Close, der i en short leg fik bol
den i hånden efter den først havde snittet 
Sobers bat, hvorfra den var røget op på krop
pen af ham. 

Den engelske keeper Murray gjorde come 
back efter et langt fravær. Han hævede sam
men med Graveney totalen som 8. gærde fra 
166 til 383. Begge fik et century. Denne gær
destand lagde grunden til den næststørste 
scoring noget sidstegærde har opnået i test
kricket. De to engelske fastbowlere Higgs og 
Snow - begge ansete som rene halegærder 
også på deres countyhold - scorede 63 og 
59 og nåede tilsammen 128, inden Higgs som 
sidste mand blev grebet ud. 

På statistikken for testserien blev Sobers 
bedst med 722 points med et gennemsnit på 
103, mens Graveney nåede 459 med 76 som 
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gennemsnit. Hos kasterne tog Gibbs for west
inderne ialt 21 gærder for 520 (24,76 i gen
nemsnit), mens Higgs blev bedste englænder 
med 24 for 611 ( 25,45). 

Den 5. test 

vVest Indien 268 (Kanhai 104, Sobers 81, Barber 3 
for 41) og 255 (Nurse 70, Butcher 60, Snow 3 for 40). 
England 527 (Graveney 165, Murray 112, Hall 3 for 
85, Sobers 3 for 104). Nis. 

Facit i England 

Yorkshire blev en sikker vinder af county
turneringen - sejren først og fremmest base
ret på aggressivt markspil og god kastning. 

Anføreren Close - Englands anfører i den 
sidste test - skal have haft en umådelig andel 
i dette mesterskab. 

Hver klub spiller 28 kampe, der hver går 
over 3 dage. Det kniber imidlertid enormt med 
tilskuere. Dårlige pitche og alt for mange 
spilledage får skyld for en sænkning af ni
veauet og dermed af tilskuerinteressen. 

Samtidig har en opinionsundersøgelse vist, 
at interessen for klub- og testcricket aldrig 
har været større, så man kan vist snart vente 
en omlægning af countyturneringen. 

Der gives 10 points for en vunden kamp, og 
2 points for en førstehalvlegsføring. 

Sidste års placering angives i parantes: 

Yorkshire (4 ) ................. . 
,v orcestershire (1) ........... . 
Somerset ( 7) ................. . 
Kent (5) ...................... .. 
Northants (2) ................. . 
Warwickshire (11) ........... . 
Surrey (8) .................... . 
Leicestershire (14) .......... .. 
Derbyshire (9) .............. . 
Sussex (16) .................... . 
Hampshire (12) .............. . 
Lancashire (13) .............. . 
Middlesex ( 6) ................ .. 
Glamorgan (3) . .............. . 
Gloucestershire (10) ........ . 
Essex (15) .................... . 
Nottinghamshire (17) .... .. 

15 
13 
13 
11 
10 

8 
8 
8 
8 
6 
5 
6 
6 
6 
6 
4 
3 

Graueney bedst 

5 
5 
7 
8 
9 
8 
3 
7 

12 
11 

4 
11 

5 
8 

12 
10 
11 

17 
18 
13 
17 
15 
16 
15 
14 

8 
16 
16 
13 
13 
10 

7 
10 

8 

184 
166 
156 
144 
130 
113 
110 
108 

96 
92 
87 
86 
86 
85 
75 
60 
46 

Bedste gærdespiller både i virkeligheden og 
på statistikken i England i denne sæson har 
været Tom Graveney, der er godt oppe i tredi
verne. Han fik i år sit come back - yderst 
succesfuldt -- i testcricket, efter at have væ
ret holdt ude i adskillige år, fordi man ikke 
anså hans temperament for egnet. 

For Cowdrey var det en skidt sæson, han 
endte helt nede på 23. pladsen og nåede kun 
det halve antal point af det, han lavede i 1965. 

Hos kasterne er det ikke-testspillerne, der 
fører an. Mest bemærkelsesværdig er dog 
Shackleton fra Hampshire. Han er et par og 
fyrre år, er den af samtlige kastere, der har 
kastet flest overe - 1306 - for et gennem
snit på 17 ,84 pr. gærde, og tog i denne sæson 
for 18. år i træk over hundrede gærder, hvilket 
er rekord. 

Gærdespil 

T. W. Graveney ......... 40 6 1,777 166 52,26 
C. Milburn . . . . . . . . . . . . . . . 44 6 1.861 203 48,97 
,v. J. Stewart ............ 14 3 505 166 45,90 
M. J. K. Smith ......... 50 9 1.824 140 44,48 
J. H. Edrich . . . . . . . . . . . . 49 3 1.978 137 43,00 

Kastning 

D. L. Underwood 1.104 475 2,167 157 13,80 
J. A. Flavell ............... 822 199 1,891 135 14,00 
J. B. Statham ............ 624 135 1.479 102 14,50 
A. G. Nicholson 879 297 1,752 113 15,50 
0. s. Wheatley . . . . . . . . . 865 269 1,642 103 15,94 

Nis. 

Boganmeldelse: 

The World of Cricket 

(Michael Joseph 126,00 kr.) 

Bogen er simpelthen en begivenhed! Den koster ca. 
130 kroner her i landet; men den er alle pengene 
værd, og ingen, som kalder sig for cricketspiller, burde 
være uden dette kæmpeværk i bogreolen. 

Lad mig sige med det samme, at det skal være en 
stærk og kraftig reol - bogen indeholder 600.000 ord 
og mere end 100 billeder, og den vejer ca. 2,5 kg. 

Indholdet er lige så imponerende som ydret, og de 
statistiske tal. I over et tusinde artikler arrangeret 
i alfabetisk orden dækker en imponerende række af 
verdens fineste cricketforfattere, journalister m. m. 
hver side af spillet. 

The World of Cricket er ikke en bog, man lukker 
op og læser fra ende til anden, men snarere en man 
slår op i for at se efter noget bestemt, og derefter 
fortsætter med at læse i flere timer i træk. Jeg slog 
naturligvis først op under Danmark, et afsnit skrevet 
af Douglas Steptoe, men da jeg var blevet færdig 
med »Step's« indlæg - som jeg for øvrigt godt syn
tes kunne have været noget fyldigere - fortsatte jeg 
igennem Derbyshire, Devil, Devon DumpJings, Dexter, 
Edward Ralph, Didsbury, Do a bit, Doggart, Dollery, 
Donkey-drop, Douglas-Home, og helt hen til Ian Pee
bles lange afsnit om testkampene mellem England 
og Australien, fra »begyndelsen« og indtil 1930. 

Afsnittet om Holland er skrevet - også meget kon
centreret - af L. C. F. Wunder, og det førte natur
ligvis til en videre færd igennem Hollies, Holmes, 
Hang Kong, Hook, Hutton, lce, Imperial Cricket Con
ference, og hen til de 16 sider om India. 

Sådan går det med sikkerhed hver eneste cricket
interesseret læser. Men det er lige meget, hvor man 
begynder at læse i bogen, da alt i den har interesse 
for cricketfolk. 

Bogen er blevet redigeret af E. W. Swanton, med 
Michael Melford som med-redaktør og Irving Rosen
water og A. S. R. Winlow som assisterende. Disse 
herrer har udført et kæmpearbejde, og resultatet er 
så godt, som det overhovedet kunne tænkes at blive. 

Thomas Provis. 
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Dansk cricket har rundet sit første century 
' 

I SORANER-BLADET har R. E. Brincker under 
overskriften »Hundrede år cricket i Danmark« be
skrevet de første bestræbelser på at skabe en 
dansk crickettradition og fortalt om den første 
cricketkamp. Vi tillader os at aftrykke artiklen i 
sin helhed: 

Som det ofte er tilfældet, at det skyldes en enkelt 
mands tænke- og handleevne, når et foretagende sæt
tes i gang, således var det ingeniørkaptajn Otto Val
demar lloskiær (25.6.1829-23.6.1895), som i året 
1866 gav stødet til, at cricketspillet blev indført i 
danske skoler. 

Som følge af den apathi, hvori landet var hensun
ket efter nederlaget i 1864 og tabet af Slesvig, søgte 
mange fremragende mænd veje og midler til at sti
mulere folkets sind og lyst til at vinde indad, hvad 
der udad tabtes. - Cricketspillet, Englands national
idræt, med en legendarisk sekshundredårig tradition 
bag sig, måtte være egnet til at stimulere den opvok
sende ungdom. - Hed det sig ikke, at slaget ved 
Waterloo vandtes på Etons og Harrows cricketplad-
ser? 

Kaptajn Hoskiær skrev om spillet i Ill. Tidende 
nr. 350 for juni 1866 og sendte den 11. juni 25 eksem
plarer af bladet til ministeriet for kirke- og under
visningsvæsenet ledsaget af følgende skrivelse: 

»Jeg tillader mig herved at fremsende til det høje
Ministerium 25 Exemplarer af »Illustreret Tidende« 
No. 350, idet jeg allerærbødigst tillader mig at an
søge om, at Ministeriet godhedsfuldt vil foranledige, 
at disse Exemplarer blive tilstillede de lærde Skoler, 
de videnskabelige Realskoler og Skolelærer - Semi
narierne, med et Par anbefalende Ord for den i Ti
denden indtrykkede Artikel om Boldspillet Cricket, 
der formentlig vil være en gavnlig Legemsøvelse for 
den opvoxende Ungdom.« 

Allerærbødigst V. Hoskier, 

Ingeniørkaptajn. 

Ministeriet reagerede omgående og sendte den 13. 
juni følgende skrivelse til 13 lærde og et antal »ulær
de« skoler: 

»Fra en Mand, som levende interesserer sig for 
Ungdommens physiske Udvikling, har Ministeriet 
faaet Anmodning om at udsende vedlagte Nr. af Illu
streret Tidende, for at det deri indeholdte Stykke om 
Crickctspillct kunde finde Udbredelse blandt den op
voxende Ungdom. -

Ministeriet har fundet, at der er Anledning til at 
fremme Sagen, og sender Dem derfor indlagte Exem
plar, idet man henstiller til Dem paa bedste Maade 
at lade Disciplene blive bekjendte med den ovenom
meldte Beskrivelse af denne i England saa populære 
Leg.« 

Så vidt vides var der kun to skoler, der straks 
fulgte ministeriets opfordring; Aalborg Kathedral
skole, der takker ministeriet i en længere skrivelse 
af 16. september og redegør for, hvad der er blevet 
gjort, hvilken lærer (adjunkt, gymnastiklærer Maien
stein), der satte spillet i gang, dog med hjælp af to 
englændere, civilingeniør ved jernbaneanlæggeisen, 
mr. Watson og mr. Betts, samt hvorledes man har 
finansieret foretagendet, der har kostet den formi
dable sum af 4 rdl., som man »ikke har betænkt sig 
paa at afholde af den Conto, hvorfor Gymnastik
apparater anskaffes og vedligeholdes.« Skrivelsen er 
signeret af skolens rektor; G. Lund. 

I Sorø gik man også aktivt ind for tanken, idet 
det blev overdraget den i maj ansatte unge adjunkt 
Eugen Ibsen at foretage det fornødne. -

Da man ingen engelske ingeniører havde i Sorø, 
formåede man to københavnere, som allerede på det 
tidspunkt havde dyrket spillet i den Kjøbenhavnske 
Boldklub under rent private former, til at komme til 
Sorø og instruere drengene. De to herrer var gros
serer Harald Hansen og fuldmægtig i krigsministeriet 
H. Schumacher. - De to herrers instruktion har væ
ret så effektiv, at skolen senere turde udfordre et
københavnsk hold til en kamp, der spilledes søndag

den 7. oktober 1866, den første cricketkamp spillet 
af danske. - Samme dag spilledes ganske vist en 
cricketkamp i Aalborg, men samtlige »jyske« spillere 
var englændere. 

Den første cricketkamp 

Det københavnske hold var ikke et sammenspillet 
klubhold af den gode grund, at et sådant fandtes 
ikke, men det lykkedes at samle følgende spillere, 
der dyrkede spillet på Østerfælled, hvor de vistnok 
havde dannet en slags klub. 

Holdet bestod af følgende spillere: 

Edm. Hansen Grut (senere professor i oftalmologi), 
grosserer Harald Hansen (senere etatsråd, landstings
mand), stud. theol. Mandix Schou (senere overlærer 
i Holbæk), bankkasserer Brorson, læge From, læge 
Kampmann, kammerherre Otto Buh!, departements
chef G. Bull, fuldmægtig H. Schurriacher, cand. theol. 
Bang, ingeniødkaptajn Otto Valdemar Hoskiær. 

De soranske spillere var: 

V. Redøhl, anfører (senere præst i Ousted), Emil
Halstein Rathlou (senere hofjægermester, Rathlous
dal), Sophus Hauberg (senere direktør for A/S TI
T AN, Soransk Samfunds formand 1908-20), Valde
mar Kochen (senere godsejer i Ungarn), Emil Schle
gel (senere tekstilfabrikant i Helsingør), Vald. Kal
kau (senere ejer af Gundsøgaard), Carl Kornbech 
(senere oberstløjtnant), v. d. Aa. Kiihle (senere direk
tør for Carlsberg bryggerierne), Axel Ræder (senere 
ejer af Baadesgaard, Lolland), Otto Hansen (senere 
præst, Aalborg), Julianus Hastrup (senere forpagter 
af Bonderupgaard). 

Københavnerne modtages kl. 9,20 på landstationen, 
og blev i både, pyntet med flag, roet over søen fra 
Andebugten. - Ved ankomsten til Akademiet ind
tages på 1. sal i rektorboligen (rektor var P. H. 
Tregder) en let frokost, der blev serveret i tre værel
ser, som beboedes af Axel Thortsen (senere oberst), 
Hjalmar de Bang (senere ejer af Haraldskjær ved 
Vejle) og Sophus Hauberg, Redøhls værelse fungerede 
som anretterværelse. 

Kampen begyndte kl. 12,00 og var færdigspillet 
»inden middag«. Soranerne opnåede 80 points (33 +
43) og københavnerne 114 points (58 + 56), altså
tabte soranerne med 34 points. - Efter middags
pausen enedes man om at spille endnu en kamp, og
den vandt soranerne med 51 points, idet de opnåede
100 points (43 + 57) mod københavnernes 49 points
(29 + 20). Soranerne gjorde så det, at de lagde de
to kampes resultater sammen, hvorefter de kom til
det resultat, at de havde vundet med 17 points, nem
lig 180 points mod københavnernes 163 points. 

Københavnerne protesterede naturligvis og hævde
de, at hver havde vundet sin kamp, og at de havde 
vundet den første, som det jo mest kom an på, da 
det udelukkende var for at spille den, at de var taget 
til Sorø, medens den anden var en ekstra og uforud
set foreteelse - i dag ville vi have kaldt den en 
»friendly match«. - Men hver part holdt på sit, dog
- som det står i referatet - »man skiltes i Ven
skab«, men meningsudvekslingen derom pågik i fre
re år.

Kejserinde Dagmars livlæge, Peter Plum (død 2.3. 
1915) havde udsat et af ham kort tid forinden vun
det boldtræ som præmie til den soraner, der opnåede 
flest points. Det tilfaldt Hauberg som topscorer med 
39 points (18 + 21). Københavnernes topscorer var 
Mandix Schou (student fra Sorø 1863). 

Endnu et års tid eller to derefter læser man om 
cricketkampe, men efter de engelske ingeniørers bort
rejse sygnede spillet hen, væsentlig som følge af 
manglende forståelse hos pædagogerne, slette plads
forhold og vel også på grund af den i landet mang
lende forståelse for idrættens betydning. - Spillet 
overlevede imidlertid på Sorø Akademi, takket være 
adjunkt Ibsens forståelse af dets opdragende egen
skaber, og herfra spredtes det så atter ud over lan-
det ved gamle soranere. R. E. Brincker. 
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Jubilæumsl<ampen på Sorø 

Akademis Store Plads 

Sorø Akademi havde i anledning af 100-året for 
den første cricketkamp her i landet taget initiativet 
til en jubilæumskamp mellem et hold udvalgt blandt 
nuværende og tidligere elever på skolen og »The Pre
sident's XI« - et mandskab udvalgt af forbundets 
formand Kurt Nielsen blandt dansk crickets største 
navne igennem tiderne. Kampen fandt sted den 9. 
oktober på den sagnomspundne Store Plads, hvor og
så den første match spilledes, og hvor senere så 
mange store cricketers har gjort deres første erfa
ringer. Selv om begge hold naturligvis satte en ære 
i at vinde opgøret, måtte resultatet forblive under
ordnet. Det essentielle måtte dog være at skabe en 
match i den rette ånd og atmosfære, demonstrerende 
den rette tekniske og taktiske forståelse. Og selv om 
det at give det ret talstærke publikum et indtryk af, 
hvorfor dette lille spil har fascineret os alle. Kam
pen var en ren parade af dansk crickets tidligere og 
til dels også nuværende storheder. Holdene stillede så
ledes op: 

The President's XI: Kurt Nielsen (captain), Leo Cla
sen, Svend Eliasen, Axel Morild, Carlo Ryhøj, Carl 
Larsen, Egon Jensen, Poul Talbro, Torben Andersen, 
Eskild Larsen, Jørgen Morild og Preben Michaelsen. 

Sorø Akademi: Aage Krebs (captain), S. 0. Petersen, 
Per l\fartens, Louis Bronee, J. Warrer, Sidney N·ørgård, 
John Jørgensen, Jørgen Arnsbjerg, Erik Richardt, Jør
gen Hansen, Hans Rasmusen, H. C. Bjødstrup (tidl. 
Jensen) samt Jan Stubbe Østergård og Kim Schau
mann. Der spilledes »twelve-a-side«. 

Disse navne borger jo for kvalitet, og det blev også 
en underholdende kamp, selvom regnen begrænsede 
spilletiden til godt tre timer. Kurt Nielsens mandskab 
startede ved gærdet med at score 104 for 6 (Jørgen 
Morild 36*, Hans Rasmusen 2 for 9), men Soranerne 
kunne kun svare med 88 all out (Hans Rasmusen 19, 
Eskild Larsen 4 for 20). John Jørgensen serverede 
til tilskuernes store fryd et par af de eftertragtede 
»Ridehustævere« - slag, der tager sin vej over taget 
på det nærliggende tidligere ridehus -, og såvel Jør
gen Morild som Hans Rasmusen havde nogle kraft
fulde slag, der gav forsvarlige buler i parkerede biler
til mindre fryd for de respektive bilejere.

Ved banketten efter kampen holdtes en række taler, 
som lovpriste dansk og især soransk cricket. Rektor 
Arne Østergård formulerede sine gode ønsker for cric
ketsporten og sin hyldest til cricketspillets etik og be
tydning for Sorø-ungdommens opdragelse, samtidig med 
at han gav løfter om at holde Sorø Akademis rige 
crickettraditioner i hævd, så ledes at skolen også i 
årene fremover vil komme til at fungere som dansk 
crickets »nursery«. 

oth. 

Hurtigscoringsbattene 
Årets to præmiehats for det hurtigste halve 
century i 1. og 2. division tilfaldt henholdsvis 
Hartmann Petersen, Hjørring, og Ib Htickelkamp, 
Sorø. De fem hurtigste scoringer i de to divisio
ner var i øvrigt: 

1. division:

HARTMANN PETERSEN 67 på 39 min. = 1,72 
pt./min. 

Ole Isaksson 174 på 111 min. = 1,57 pt./min. 
Bengt S. Møller 70 på 45 min. = 1,56 pt./min. 
Kjeld Christensen 75 på 53 min. = 1,42 pt./min. 
Henrik Mortensen 111 på 82 min. 1,35 pt./min. 

2. division:

IB HOCKELKAMP 69 på 49 min. = 1,41 pt./min. 
Bent Helt 89 på 65 min. = 1,37 pt./min. 
John Christensen 63 på 49 min. = 1,29 pt./min. 
Hans 0. Luther 61 på 50 min. = 1,22 pt./min. 
Jørgen Nagstrup 60 på 51 min. = 1,19 pt./min. 

Eventuelle indvendinger imod ovenstående bedes 
hurtigst muligt tilstillet red. 

TH. HORSTED IN MEMORIAM 

Atter har en af dansk crickets trofaste og 

ildnende støtter mistet sit gærde ved ar

kitekt Horsted's død. 

Særlig i og umiddelbart efter krigs

årene, hvor jeg havde den fornøjelse at 

sidde i Dansk Cricket Ring's bestyrelse 

med Horsted, gjorde han en stor indsats. 

Horsted var en af stifterne af Amager 

Cricket Club i midten af tyverne, og han 

spillede på A.C.C.s førstehold, til han var 

langt over de tres. 

Han nåede aldrig at score et century, 

men hans menneskelige egenskaber var 

langt mere værd end nogle usle points. 

Æret være hans minde. 

GØr et godt indtryk 

med bogtnJ k 

fra Burmester 

Ole Breum 

Wilh. Burmesters 

bogtrykkeri A/s

Algade 9 • Aalborg . Tlf. (08) 120477 
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Cricket i fjernsynet

I Tys\dand spilles der som bekendt ikke cricket. Man 
har gJorl nogle forgæves forsøg, der alle er strandede. 
Hvad grunden kan være, skal jeg filosofere over en 
anden gang. Her ønsker jeg kun al gøre opmærksom 
på, at der i del lyske fjernsyn har været en udmær
ket_ halv times cricketinstruktion til almindelig orien
te1:111g for de tyske seere, der som sagt ikke er cricket
spillere. Udsendelsen kom adskillige sønderjyder der 
gerne vil vide, hvad cricket er, meget a propo;, og 
man har luftet den tanke, om det kunne tænkes at 
også det danske fjernsyn kom med en lignende 'ud
sendelse, eventuelt en udsendelsesrække. 

Jeg vil derfor gerne rette en henvendelse til DCF 
om at udvirke over for det danske TV al vi får en 
sådan hårdt tiltrængt udsendelsesrække'. Tennis atle
tik, bordtennis, sejlsport m. m. har jo så �igelig 
plads, og det er folk jo ikke uvidende om men cric-
ketten får kun enkelte minutter. ' 

Uvidenheden om cricket er ærlig lait lidt oprøren
de. Ikke mrndst blandt vore engelsk-lærere i real
skoler �g gymnasier, der �ra engelsk litteratur dog 
burde vide besked. En dygtig engelsk-lærer her i sta
den spørger i fuld alvor, om cricket ikke er »en sla«s 
so i hul«. Vore gymnasieelever, hvis hoveder snart .'."_ 
for al bruge en pontoppidan'sk vending - er store 
som vandmeloner af al unødvendig teoretisk bras fri
ster en kummerlig tilværelse med en lang arb�jds
dag. Mange af dem kunne blive lykkeligere individer 
om de havde kendt vort åndfulde spil. '

Stagnationen, tror jeg, kan standses, såfremt de 
brede masser gennem fjernsynet får kendskab til cric
ketspillet. 

Og det vil idrætslivet i Danmark have (mægtig) 
gavn af. 

Børge Borgå, overlærer, Åbenrå. 

* 

Et eksempel til efterfølgelse 

Alt for mange gange hører man, at cricket er i lil
b�gegang. De_t kan vel heller ikke bestrides, især på 
SJælland og i særdeleshed København. Hvad er grun
den? Jeg er sikker på, hvis forbundet havde denne 
var 1den for længst heri forklaret, men gør vi andr� 
nok for at gøre disse omtaler til skamme. Jeg mener 
hestemt nej. Jeg kan ikke sige, vi her i Glostrup har 
»fundet melodien«, men vor ide sidste år gav os i
hve.rt tilfælde, da sæsonen startede i 1966, ca. 25 dren
ge I alderen fra seks år og op til ca. 16. Vi var klar 
over, vi ikke kunne forvente, at alle disse hængte på, 
men har dog gennemført en sæson med et juniorhold 
og her ved sæsonens slutning har vi ca. 20 i behold 
fr

0

a foråret, og nye har meldt sin ankomst i 1967. Vi 
haber. - - -

0 

Men tilbage til vor ide. Vor bane, som er anlagt 
pa en af skolernes sportspladser, er omgivet af man«e 
villaveje. På disse veje gik vi gamle efter endt sæs;;n 
1965 ud og forærede drengene vore slidte bolde hats 
handsker m.m. Vi forklarede dem lidt om spiilet og 
lod dem ellers more sig i vinterens løb med at spille 
på vejene. Der er ingen tvivl om, at i begyndelsen var 
mangen en haveejer ikke så tilfreds med dette men 
i år har en del af disse været trofaste tilskuer�. Jeg 
tror nok, denne ide kan forsøges andre steder - og 
med held. Om det er den rigtige, er en anden sag 
men opgaven er bare at få fat i nogle, så dannes de; 
absolut et kammeratskab, som holder sammen på dis
se, og alene morskaben ved at se disse drenge, når de 
første gang spænder skinner forkert på og vender bat
tet omvendt, som vi alle har prøvet, giver fornyet 
mod til at arbejde videre med opgaven. God fornøjel
se. - - -

* 

E. Damgaard Pedersen, 
Glostrup Cricket Club. 

En vellykket tur 

Den danske XL Forty Club har været på en meget 
vellykket tur til Holland. J{arnpene blev spillet i det 
bedst tænkelige sommervejr. Turneen var arrangeret 
af den hollandske klub »Still Going Strong«. 

Den første kamp blev spillet i Apeldorn, og vi 
�ødte her et meget stærkt hold. Her gik det sådan, at 
1 1. halvleg scorede vi 140 points med Axel Morild som
topscorer med 34. Bedste kaster H. V. D. Byll 3 gær
der for 29. Derefter svarede »Still Going Slrong« 142 
for tabet af kun 4 gærder. G. Eikelloon scorede 37 
A. Phyffer 35. Bedste kaster J. Knakkergaard 2 for 36'.

Den næste kamp blev spillet på den flotte cricket
stadion i Nijrnegen. Vi tørstede efter revanche, og vi 
fik _den takket været strålende gærdespil af Jørgen 
i\lorild, der scorede cent ury 115 p,oints. i\len nævnes 
skal også Ken Pasca Il og Bill Harris, som vi først 
fik med i denne kamp. Ved en misforståelse mødte 
de først, efter at vi havde spillet den første kamp 
De viste fremragende markspil, og deres løb melle� 
gærderne var en oplevelse, som mange danske cricket
spillere kunne lære af. Dansk Forlv Club fik ved gær
det ialt 225 for 6 gærdefald. Foru.den Jørgen Morilds 
cenlury fik Eskild Larsen 38, Axel Morild 31, Ken 
Pascal 12 not out, Bill Harris 11 not out. A. Grogeres 
3 gærder for 51. 

Still Going Strong fik 97. Topscorer A. Phyffer 25. 
J. l{nakkegaard 3 for 11.

Såvel den danske som den engelske Forty Clnb er
i�vri_gt in_viteret til 40 års jubilæum i Holland i 1967. 
S_a �,1dt vides har begge sammenslutninger sagt ja tak 
til 111dbydelsen. Ewald Møller.

* 

ABENT BREV TIL BESTYRELSEN: 

Kære, kluntede bestyrelse. 
i\led en del ærgrelse læste jeg forleden dag i dagspres
sen, at bestyrelsen nu igen vil udvide 1. division selv 
om det jo ikke er sikkert, det godtages af repr:°esen
tantskabet. Læs for resten hellere straks den nederste 
linie, konstater hvilken by jeg er fra, og blive så for
arget over, at jeg kan tillade mig at skrive om sligt 
»blev måske ikke netop Silkeborg sidste år reddet på
samme konto? Fy dog, en ækel egoisme al stille til 
skue.« Sagen er jo blot den, at vi ikke var vildt be
gejstrede over denne »redning«, faktisk var flere af 
os stemt for at rykke ned frivilligt. Der er overhove
det ikke tale om nogen form for egoisme eller mis
und�lse: Tvæ�timod under jeg Nykøbing at få en chan
ce ttl; Jeg spillede mod dem i sommer del er absolut 
et sympatisk hold. 

Hvorfor er jeg da imod udvidelsen? Ja, det burde 
egentlig være klart for enhver: Det er et skridt til
bage, fra bestyrelsens side, netop nu, hvor vi andre 
kæmper for at øge interessen for cricket i Danmark. 

Om vores hold: Første år i 1. division kæmpede vi 
tabte og var parate til al rykke ned. Vi blev »reddet<; 
- vort publikum var glade, men . . .  « så havde det
jo været unødvendigt med al den spænding og den 
reklame om spændende kampe.« I år: »Det var godt, 
at I selv spillede jer fri fra nedrykning, men det var 
jo altså en illusion, I spillede på og om, igen.« 

Man kan ikke med rimelighed forlange, at folk næ
ste år skal. komme til vores eller andres kampe med 
den samme spænding, for: »Hvis de taber udvides 
d�visionen nok.« Jeg ved, der er nogle, der' vil ryste
pa h?vedet over dette indlæg, det skal de også have 
lov til. Bestyrelsen med. Mig generer det ikke. Jeg ad
varer blot. Spænd ikke ben for den interesse for cric
ket, der er ved at udvikle sig. En lidt klodset besty
relse er rigeligt. 

Her i Silkeborg udviste vi i juni måned det bedste 
initiativ, der i lange tider er vist inden for dansk 
c:icket, ved at arrangere et drengestævne, strækkende 
sig over en uge! Dette være sagt i al ubeskedenhed 
beskedenhed tjener i denne forbindelse knn til at for� 
dunkle den rette sammenhæng i sagerne. Dengang var 
bestyrelsen ikke vakse til at reagere, vel og mærke 
positivt. _ Det trak 1!d, før det viste sig, det positive, 
og var sikkert aldrig dukket op, hvis det ikke havde 
været for en utrættelig indsats fra Jørgen Morild. Lad 
mig heriisenne� endnu en gang sige ham tak for hjæl
pen, også fordi han afså en aften til at komme til Sil
keborg, medens drengene var her. 

Prøv lige at få fingeren på pulsen i bestyrelse hav 
øjnene åbne for nyt initiativ -- og støt det. ' 

Kjeld Rasmussen, Silkeborg. 
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RESULTATER 

1. division:
7. august 
NYKØBING M.-SV ANHOLM. Svanholm vandt med 7
st. gærder efter 1. halvleg (turneringspoints 1-3).
NYKØBING M. 127 (Henning Jensen 71, Jørgen Jøns
son 6 for 63). SVANHOLM 133 for 3 (Finn Nistrup 66,
Ole lsaksson 28 •).

B. 1909-SILKEBORG. Silkeborg vandt med 98 points
efter 1. halvleg (turneringspoints 1-3). B. 1909 67
(P. Transbøl 6 for 26, A. Ali 3 for 21) og 69 for 4.
SILKEBORG 166 (A. Ali 77, Bjarne Rasmussen 31.
Egon Jensen 3 for 43). 

HORSENS-CHANG. Horsens vandt med 84 points ef
ter 1. halvleg (turneringspoints 3-1). HORSENS 189 
(Erik Olesen 81, 0. K. Christensen 4 for 29, Henn. 
Olesen 3 for 69). CHANG 106 (B. Søvsø 36, Jørn Høj 
3 for 6, Henning Eliasen 3 for 31). 

SKANDERBORG-HJØRRING. Skanderborg vandt 
med 31 points efter 1. halvleg (turneringspoints 3-1). 
HJØRRING 94 (Mogens Poulsen 30, Kj. Kristensen 4 
for 18, J. St. Larsen 3 for 9) og 37 for 6. SKANDER
BORG 126 (B. Stern l\foller 46, Preben Juul 34, Hart
mann Petersen 7 for 74, Fl. Jensen 3 for 16). 

A.B.-SORANER. Soraner vandt med 2 st. gærder ef
ter 1. halvleg (turneringspoints 1-3). A.B. 164 (Stef
fen Hansen 61, Stefan Hoffmann 27, D. Raahave 26,
Jørgen Hansen 3 for 37, Hans Rasmussen 3 for 60).
SORANER 166 for 8 (Frank Pearson 36, A. Bloom 34,
J. Arnsbjerg 26, James Ward 4 for 41).

14. august
SORANER-SKANDERBORG. Skanderborg vandt med
1 gærde efter 1. halvleg (turneringspoints 1-3). SO
RANER 86 (C. Lønholdt 33, Kj. Kristensen 7 for 30).
SKANDERBORG 90 for 9 (Jørgen Hansen 6 for 46,
Hans Rasmusen 4 for 33).

HJØRRING-A.B. Kampen ikke færdigspillet p. g. a. 
regn. A.B. 89 (Stefan Hoffman 26, Hartmann Petersen 
6 for 39, Torben Vandsted 3 for 14). HJØRRING 43 
for o. ( Børge Jen sen 28 •). 

SILBEBORG-NYKØBING M. Silkeborg vandt med 
3 st. gærder efter 1. halvleg (turneringspoints 3-1). 
NYKØBING M. 148 (Sv. Willumsen 34, Otto Gade 33, 
A. Ali 6 for 34). SILKEBORG 160 for 7 (A. Ali 66,
Poul Transbøl 31, Otto Gade 4 for 33).

AA.B.-1909. Aa.B. vandt med 130 points efter 1. halv
leg (turneringspoints 3-1). AA.B. 261 for 4 lukket 
(Hardy Sørensen 102', Jens P. Morild 60, Carsten 
Morild 41). B. 1909 121 (Ralf Andersen 49, Kjeld Lyø 
27, Henrik Morten 6 for 49). 

SVANHOLM-CHANG. Svanholm vandt med 3 gærder 
efter 1. halvleg (turneringsponits 3-1). CHANG 81 
(Jørgen Jønsson 8 for 20). SVANHOLM 89 for 7 (Leif 
Hansen 34, K. Buus 6 for 60). 

21. august
NYKØBING M.-Aa.B. Aa.B. vandt med 29 points. ef
ter 1. halvleg (turneringspoints 1-3). AA.B. 161
(Carsten Morild 66, Hardy Sørensen 34, Jens P. Mor
ild 28, Otto Gade 4 for 72, Erik Nielsen 3 for 43).
NYKØBING M. 132 (Niels Petersen 37, Carsten Morild
6 for 46, Henrik Mortensen 6 for 70). 

A.B.-SVANHOLM. A.B. vandt med 74 points efter 1.
halvleg (turneringspoints 3-1). A.B. 170 (Finn Wil
lumsen 83, Lars Persson 32, Fl. Søegaard 6 for 42,
Erling Christiansen 3 for 28). SVANHOLM 100 (T.
Provis 8 for 42).

CHANG-HJØRRING. Hjørring vandt med 13 points 
efter 1. halvleg (turneringspoints 1-3). HJØRRING 
168 (Hans Fausbøll 46, Aksel Morild 36 •, Klaus Buus 
3 for 46, Henning Olsen 3 for 64). CHANG 166 (Mor
ten Larsen 60 ·, Børge Søvsø 36, Ole Kristoffersen 4 
for 36, Hartmann Petersen 4 for 60). 

HORSENS-SORANER. Horsens vandt med 140 points 
efter 1. halvleg (turneringspoints 3-1). HORSENS 
268 (Henning Eliasen 130, Ole Schaumann 36, Oluf 
Møller 31, Jørgen Hansen 6 for 101, Peer Nørgaard 4 

for 106). SORANER 126 (Jørgen Hansen 29, Anders 
Mose 4 for 26, Jørn Høj 4 for 28). 

28. august 
SKANDERBORG-NYKØBING M. Nykøbing M. vandt 
med 3 points efter 1. halvleg (turneringspoints 1-3).
NYKØBING M. 78 (Svend Willumsen 29, Keld Chri
stensen 8 for 36). SKANDERBORG 76 (Erik Nielsen 6 
for 44, Otto Gade 4 for 31) og 67 for 8 (Keld Kristen
sen 30, Erik Nielsen 6 for 18, Otto Gade 3 for 36).

AA.B.-CHANG. Aa.B. vandt med 99 points efter 1. 
halvleg (turneringspoints 3-1). CHANG 73 (Klaus 
Buus 26, Carsten Morild 6 for 36, Henrik Mortensen 
4 for 34) og 101 for 7 (Klaus Buus 60', Henrik Mor
tensen 6 for 62). AA.B. 172 for 6 lukket (Carsten Mor
ild 101 •, Jens Peter Morild 42). 

B. 1909-HORSENS. Horsens vandt med 142 points ef
ter 1. halvleg (turneringspoints 1-3). HORSENS 280
for 6 lukket (Jørn Høj 160', Henning Eliasen 62, Erik
Olesen 34, Erik Olesen 3 for 41). B. 1909 138 (Egon
Jensen 38, Erik Olsen 4 for 30, Anders Mose 3 for 43).

HJØRRING-SVANHOLM. Hjørring vandt med 42 
points efter 1. halvleg (turneringspoints 3-1). HJØR
RING 114 (Aksel Morild 27, Jørgen Jønsson 6 for 36, 
Fl. Søegaard 4 for 17) og 49 for 4 (Jørgen Jønsson 4 
for 28). SVANHOLM 72 (Hartmann Petersen 6 for 14, 
Ole Christoffersen 3 for 32). 

A.B.-SILKEBORG. Silkeborg vandt med 136 points
efter 1. halvleg (turneringspoints 1-3). A.B. 76
(Vagn Ludvigsen 37, Kj. Rasmussen 6 for 31) og 28
for 0. SILKEBORG 211 (Flemming Nielsen 63, Kj. Ras
mussen 36, Erling Froulund 4 for 27).

4. september
HJØRRING-A.B. A.B. vandt med 6 points efter 1.
halvleg (turneringspoints 1-3). A.B. 89 (Hartmann 
Petersen 4 for 13, Wm. Søndergård 3 for 23). HJØR
RING 83 (Ths. Provis 6 for 28). 

2. division: 
7. august 
K.B.-B. 1913 K.B. vandt med 1 halvleg og 83 points 
(turneringspoints 4-0). B. 1913 66 (Preben Mourit
zen 27*, Bj. L. Petersen 6 for 27, Benny Burmeister 4 
for 6) og 64 (Leo Clasen 27, Bj. L. Petersen 6 for 9,
Preben Michaelsen 3 for 13). K.B. 203 for 7 lukket
(Henning Lystrup 69, H. J. Halling 42, Preben Mi
chaelsen 29', P. Whatmore 26). 

AARHUS-KØGE. Aarhus vandt efter 1. halvleg med 
143 points (turneringspoints 3-1). AARHUS 206 for 
4 (Jørgen Morild 81 *, Erik Madsen 44, Gunnar Ras
mussen 31, H. 0. Luther 27). KØGE 63 (John Hansen 
3 for 4, Per Sørensen 3 for 22) og 33 for 2. 

FREM-SORØ. Frem vandt med 2 st. gærder efter 1. 
halvleg (turneringspoints 3-1). SORØ 129 (0. Hiickel
kamp, Henning Nielsen 4 for 43, G. Hosten 3 for 29). 
FREM 137 for 8 (G. Hosten 39, Poul Erik Hansen 26, 
Ib Hiickelkamp 4 for 21). 

SLAGELSE-FREDERICIA. Slagelse vandt med 1. 
halvleg og 66 points (turneringspoints 4--0). FREDE
RICIA 42 (Erik Sørensen 6 for 7) og 94 (John Ander
sen 3 for 6, Torben Ankjærgaard 3 for 8). SLAGELSE 
202 for 8 lukket (Bent Helt 89, Erik Sørensen 38). 

KERTEMINDE-HOLSTEBRO. Holstebro vandt med 
69 points efter 1. halvleg (turneringspoints 1-3). 
KERTEMINDE 62 (Knud Havkjær 7 for 16, John Jes
persen 3 for 40) og 84 for 2 (Jørgen Nielsen 34', Axel 
Petersen 26). HOLSTEBRO 131 (Børge Steen sen 31 *, J. 
Nagstrup 28, Jørn Due 4 for 49). 

14. august 
B. 1913-AARHUS. Aarhus vandt med 6 st. gærder
efter 1. halvleg (turneringspoints 1-3. B. 1913 116
(Bent Damsgaard 40, Per Sørensen 6 for 39). AAR
HUS 166 for 4 (Gunnar Rasmussen 66, Erik Madsen 
40, Jørgen Morild 36 *). 

K.B.-FREDERICIA. K.B. vandt med 74 points efter 1.
halvleg (turneringspoints 3-1). K.B. 201 for 8 luk
ket (A. Garner 89, Bj. Lund Petersen 40, Svend Aage
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Pedersen 3 for 55). FREDERICIA 127 (F. Kirkeby 31, 
Kurt Østergård 27, Bj. Lund Petersen 6 for 35, Hg. 
Lys trup 3 for 37). 
21. august
KØGE-KERTEMINDE. Køge vandt med 29 points ef
ter 1. halvleg (turneringspoints 3-1). KØGE 94 (Ebbe
Hansen 46 Jørn Due 6 for 25, Aksel Petersen 4 for
46). KERTEMINDE 65 (Finn Nielsen 5 for 40, Ebbe
Hansen 4 for 13).
HOLSTEBRO-SLAGELSE. Slagelse vandt med 103 
points efter 1. halvleg (turneringspoints 1-3. SLA
GELSE 196 (P. E. Pedersen 47, Bent Helt 34, Knud 
Havkjær 3 for 53, John Jespersen 3 for 59). HOLSTE
BRO 93 (Erik Dupont 26, Torben Ankjærgaard 4 for 
36) og 101 for 2 (Jørgen Nagstrup 60, Knud Havkjær 
35*).
B. 1913-FREM. B. 1913 vandt med 42 points efter 1.
halvleg (turneringspoints 3-1). B. 1913 122 (P. Mou
ritzen 43, Henning Nielsen 5 for 21 og 79 for 1. (Børge
Wozny 36*, Leo Clasen 26'). FREM 80 (Harry Eg
strøm 6 for 30, Erik Jensen 4 for 43).
SORØ-K.B. Sorø vandt med 77 points efter 1. halvleg 
(turneringspoints 3-1). SORØ 165 (Ole Hiickelkamp 
40, John Hansen 27, Ove Christiansen 26, Preben Mi
chaelsen 5 for 37). K.B. 88 (Georg Siemsen 25, Ib 
Hiickelkamp 7 for 22 og 81 for 6 (Jørgen Sarøe 3 for 
20). 
28. august 
SLAGELSE-AARHUS. Aarhus vandt med 3 st. gærder
efter 1. halvleg (turneringspoints 1-3). SLAGELSE 
98 (Bent Helt 32, John Andersen 27, Erik Madsen 5
for 55). AARHUS 99 for 7 lukket (Jørgen Morild 47*,
Erik Sørensen 5 for 33). 
SORØ-HOLSTEBRO. Sorø vandt med 22 points efter 
1. halvleg (turneringspoints 3-1). HOLSTEBRO 65 
(Ib Hiickelkamp 5 for 29, Jørgen Sarøe 3 for 14) og
41 for 8 (Ib Hiickelkamp 4 for 8, Jørgen Sarøe 3 for 
22). SORØ 87 (Ove Christiansen 27, Kn. Kavkjær 5 
for 35, Erik Dupont 3 for 45).
FREDERICIA-FREM. Frem vandt ved 3 points efter 
1. halvleg (turneringspoints 1-3). FREDERICIA 165 
Knud E. Mammen 50, Peter Østergaard 30, H. Espen
sen 5 for 49, G. Hosten 3 for 47). FREM 168 (H. Es
pensen 49, Sv. Aa. Petersen 3 for 46).
KERTEMINDE-KB. K.B. vandt med 4 gærder efter 
færdigspillet kamp (turneringspoints 1-3). KERTE
MINDE 143 (Per Martinussen 60, Svend Madsen 41, B. 
Burmeister 4 for 38, Preben Michaelsen 4 for 58) og 
84 (B. Burmeister 4 for 19, Hg. Lystrup 4 for 58). 
K.B. 151 (A. Garner 45, Aksel Petersen 5 for 50, J. Due 
4 for 55) og 80 for 6 (G. Siemsen 32, Aksel Petersen 
3 for 24). 
11. september 1966
KØGE-B. 1913. B. 1913 vandt med 5 gærder efter
første halvleg (turneringspoints 1-3). KØGE 90 (Ebbe
Hansen 25, Jens P. Jensen 25, Erik Jensen 7 for 31,
Kurt Hansen 3 for 38). B. 1913 95 for 5 (John \Valker 
41 *, Jørgen B. Nielsen 4 for 41).

3. division Øst:
7. august 
RINGSTED-BALLERUP. Ikke spillet.
ROSKILDE-GLOSTRUP. Glostrup vandt med 8 st. 
gærder efter færdigspillet kamp ( turneringspoints 
1-3). ROSKILDE 111 (Kurt Johnsen 26, Preben Pe
dersen 5 for 25) og 65 (Knud Jørgensen 5 for 25).
GLOSTRUP 109 (Jørgen Nordkamp 38, Knud Jørgen
sen 28, Henning Jensen 7 for 39, Svend Ottesen 3 for
23) og 69 for 2 (Knud Nordkamp 25*).
14. august 
NYKØBING F.-ROSKILDE. Nykøbing F. vandt med
1 halvleg og 141 points (turneringspoints 4-0). ROS
KILDE 38 (Erki Svensson 5 for 18) og 45 (P. J. Pe
dersen 3 for 10, Torben Petersen 3 for 16). NYKØ
BING F. 224 (H. Erichsen 86, Erik Svensson 26, Svend
Ottesen 4 for 51, Henning Jensen 4 for 88).
NÆSTVED-BALLERUP. Ballerup vandt med 6 gær
der efter færdigspillet kamp (turneringspoints 1-3). 
NÆSTVED 67 (Kjeld Grandahl 28, Aage Jørgensen 7 
for 20) og 116 for 6 lukket. (I{j. Grandahl 54). BAL
LERUP 106 (FINN Nielsen 31, W. Ansell Henry 27, 
Willy Jacobsen 5 for 42, K. Grandahl 4 for 28) og 
78 for 4. 

21. august 
NYKØBING F.-GLOSTRUP. Nykøbing F. vandt med
76 points efter 1. halvleg (turneringspoints 3-1).
GLOSTRUP 113 (Thor Jensen 32, Torben Petersen
4 for 31) og 85 for 9 (Torben Petersen 5 for 48). NY
KØBING F. 189 (Harry Eriksen 68, John Svensson 45,
Knud Jørgensen 5 for 19).
28. august
NÆSTVED-NYKØBING F. Nykøbing F. vandt med 1
halvleg og 39 points (turneringspoints 0-4). NÆST
VED 56 (Erik Svensson 5 for 15, Torben Petersen 4 
for 29) og 90 (Torben Petersen 4 for 29, Erik Svens
son 3 for 17). NYKØBING F. 185 (Bent Olsen 31, Poul
E. Nielsen 25, Willy Jacobsen 6 for 80).
GLOSTRUP-ROSKILDE. Glostrup vandt med 1 halv
leg og 18 points (turneringspoints 4-0). GLOSTRUP 
135 (Harry Møller 66, Henning Jensen 9 for 30). ROS
KILDE 49 (Knud Jørgensen 5 for 26, Torben Nord
kamp 4 for 22) og 68 (Thor Jensen 5 for 20, Knud 
Jørgensen 4 for 29). 

BALLERUP-RINGSTED. Ballerup vandt med 17 
points efter 1. halvleg (turneringspoints 3-1). RING
STED 148 (Preben Hansen 47, Jan Hansen 25, Aage 
Jørgensen 4 for 35, Kaj Petersen 3 for 37) og 69 for 
4 lukket (Gert Jensen 31). BALLERUP 165 (Otto Ja
cobsen 40, Frank Jensenn 35, Preben Hansen 3 for 33, 
Jan Hansen 3 for 45) og 50 for 3 (H. Amissah 25). 

4. september
NYK. F.-ROSKILDE. Nyk. F vandt med en halvleg
og 165 points (turneringspoints 4-0). NYK. F. 246
for 5 Jukket (Poul E. Nielsen 100, Erik Svensson 53,
Harry Erichsen 36*, Torben Petersen 30, Svend Otte
sen 3 for 55). ROSKILDE 43 (Erik Svensson 5 for 21, 
Poul E. Nielsen 3 for 2) og 38 (Poul J. Pedersen 4 for 
8, Poul E. Nielsen 3 for 11).

RINGSTED-NÆSTVED. Ringsted vandt med en 
Ringsted vandt med en halvleg og 25 points (turne
ringspoints 4-0). RINGSEED 176 (Jan Hansen 59, 
Erik Nielsen 47, Kj. Grandahl 4 for _64, Peter Jensen 
3 for 22). NÆSTVED 45 (Jan Hansen 7 for 9) og 106 
(Leif Henriksen 41, Claus Rasmussen 4 for 23, Preben 
Hansen 3 for 21). 

BALLERUP-GLOSTRUP. Glostrup vandt med 3 gær
der efter færdigspillet kamp (turneringspoints 1-3). 
BALLERUP 91 (Aage Jørgensen 39, Fl. Jørgensen 4 for 
8, Torben Nordkamp 3 for 23, Thor Jensen 3 for 38) og 
105 for 6 Jukket (Aage Jørgensen 52, Holis Ansel
Henry 34, Thor Jensen 5 for 50). GLOSTRUP (Thor 
Jensen 49, Knud Nordkamp 30, Schack Granell 5 for 
29, Aage Jørgensen 5 for 40) og 66 for 7 (Aage Jørgen
sen 3 for 25). 

3. division vest:
19. juni
HJØRRING II-SKANDERBORG Il. Skanderborg Il
vandt med 119 points efter første halvleg (turnerings
points 1-3). HJØRRING Il 50 (John Jacobsen 5 for 
22, K. M. Nielsen 4 for 26) og 56 for 8 (Henry Ras
mussen 73, Niels Jørgensen 37, \V. Søndergaard 3 for 
26). 

HORSENS Il-SKANDERBORG Il. Skanderborg Il 
vandt med 1 halvleg og 12 points (turneringspoints 
0-4). HORSENS II 50 (K. M. Nielsen 5 for 17, Jørgen
Jacobsen 4 for 29) og 95 (Erik Jørgensen 26, K. M. 
Nielsen 6 for 46, Ewald Møller 3 for 16). SKANDER
BORG Il 157 (Ewald Møller 55, N. J. Haurum 28, Erik
Jørgensen 7 for 68.

GRENAA-HERNING. Grenaa vandt med 1 halvleg og 
75 points (turneringspoints 4-0). HERNING 108 (S. 
Lauritzen 26, Tommy Hansen 5 for 41, Johs. Knakker
gaard 4 for 31) og 78 (P. Gøttsche 28, Johs. Knakker
gaard 7 for 31, Tommy Hansen 3 for 27). GRENAA 
261 for 9 lukket (Egil Andreasen 82, A. Hartelius 45, 
Eigil Crone 30*, P. Gøttsche 4 for 69, J. Nielsen 3 for 
46). 

ESBJERG-NYl{ØBING M. Il. Uafgjort (turnerings
points 2-2). NYKØBING M. II 69 (Poul Pedersen 27, 
0. Langerhus 3 for 20) og 91 (Poul Pedersen 37, Ole
Langerhuus 9 for 37). ESBJERG 69 (Erik Abrahamsen
36, Poul Pedersen 7 for 28, P. K. Christensen 3 for 35) 
og 22 for 2.
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24. juli 
NYK. l\L II-B. 1909 Il. Tabt af B. 1909 II (turnerings
points 0 til B. 1909. Kampen betragtes som ikke spil
let af Nyk. M. II). 

31. juli
AA.B. II-ESBJERG. Aa.B. vandt med 116 points efter
1. halvleg (turneringspoints 3-1). Aa.B. II 153 (Pre
ben Thorup 50, Peter Christensen 28, 0. Langerhuus 3
for 17, Erik Abrahamsen 3 for 34). ESBJERG 37 
(Frank Jensen 5 for 15) og 113 for 5 (0. Biehl 58, 
Jørgen Petersen 29). 

14. august
SKANDERBORG II-ESBJERG. Skanderborg II vandt
med en halvleg og 85 points (turneringspoints 4-0).
SKANDERBORG II 258 for 9 lukket (Kaj Nielsen 70*,
Lars Nielsen 52, Evald Møller 41). ESBJERG 84 (Erik
Abrahamsen 30, Evald Møller 5 for 9) og 89 (0. Biehl
30, Jørn Jacobsen 4 for 23). 

NYK M. II-HORSENS Il. Horsens II vandt med 15 
points efter 1. halvleg (turneringspoints 1-3). HOR
SENS Il 116 (Svend Eliasen 63, Th. Petersen 27, Peter 
K. Kristensen 5 for 38, Bent 0. Andersen 5 for 44).
NYK. M. II 101 (Hans K. Kristensen 41, Svend Eliasen
6 for 25).

21. august
GRENAA-B. 1909 Il. Grenaa vandt med 1 halvleg og
33 points (turneringspoints 4-0). B. 1909 II 65 (Tom
my Hansen 8 for 27) og 136 (Carsten Jacobsen 55, 
H. K. Lohmann 32, Tommy Hansen 3 for 33, Johs. 
Knakkergaard 3 for 34). GRENAA 234 for 7 lukket 
(Kaj Jensen 63, Niels Sjørup 46*, Eigil Crone 33*, 
Vigog Hansen 31, Carsten Jacobsen 3 for 54, H. E. Ol
sen 3 for 65). 

HERNING-NYKØBING M. Il. Herning vandt med 4 
gærder efter færdigspillet kamp (turneringspoints 3-
il), NYKØBING M 90 (Peter Gøttsche 7 for 37) og 99 
(Iwan Enoksen 38, Leif Andersen 5 for 46, Peter Gøtt
sche 3 for 49). HERNING 116 (Peter Gøttsche 43, 
Bjarne Jensen 5 for 44) og 80 for 6 (Svend Nielsen 
36' J. 

HJØRRING II-AA.B. Il. Hjørring vandt med 1 halv
leg og 41 points (turneringspoints 4-0). AA.B. 38 
(H. M. Hansen 5 for 14, W. Søndergaard 3 for 17) og 
92 (W. Søndergaard 4 for 24). HJØRRING 171 for 8 
lukket (Kr. Morild 49, Jørgen Henriksen 36, Peter Sø
rensen 27, Sv. Aa. Jeppesen 3 for 53). 

28. august 
ESBJERG-HJØRRING Il. Hjørring vandt med 110
points efter 1. halvleg (turneringspoint 1-3). HJØR
RING 181 (J. Henriksen 48', Kr. Morild 42, W. Sønder
gaard 27, Kent Christensen 6 for 68) og ESBJERG 71
(Orla Biehl 26, W. Søndergaard 4 for 20).

NYK. M. II-GRENAA. Nyk. M. II vandt med 98 points 
efter 1. halvleg (turneringspoints 3-1). GRENAA 68 
(Johs. Knakkergaard 26, Bent 0. Andersen 6 for 17, 
Tommy Jensen 3 for 31) og 107 for 6 (Johs. Knakker
gaard 44*, E. Crone 38', Tommy Jensen 3 for 28). 
NYK. M. II 166 (Henry Poulsen 57, Bent 0. Andersen 
37, Jørgen Knakkergaard 4 for 46). 

HORSENS II-AA.B. Il. Ikke spillet. 

11. september 1966
SKANDERBORG II-NYK. F. Kvalifikationskamp. 
Skanderborg II vandt med 6 gærder efter færdigspillet 
kamp. NYK. F. 51 (E. Svensson 27, John Madsen 7
for 24) og 168 for 7 lukket (Torben Petersen 101, 
John Madsen 3 for 65). SKANDERBORG II 130 (Evald 
Møller 34, K. M. Nielsen 27, E. Svensson 4 for 28) og 
105 for 4 (John l\Iadsen 43*, Henry Rasmussen 34•).

Mellemrækkerne: 
5. juni 
KOLDING- FREDERICIA Il. Kolding vandt med 157 
points efter 1. halvleg ( turnerings points 3-1). FRE
DERICIA 35 (Kjeld Jessen 8 for 14). KOLDING 192 
(Ole Madsen 69, Kaj Madsen 29, Knud E. Mammen 3
for 44). 

12. juni
FREDEIUCIA II -- KERTEMINDE II. Ikke spil.let.

B. 1913 II-AABENRAA. Ikke spillet. 

A.B. II-SVANHOLM II. A.B. II vandt med 96 points 
efter 1. halvleg ( turneringspoints 3-1). SV ANHOLM 

II 38 (Carl Larsen 5 for 17). A.B. II 134 for 6 lukket 
(Aa. Krebs 35*, P. Talbro 31, J. Finnich 29*). 

19. juni 1966
AABENRAA-FREDERICIA II. Ikke spillet.

26. juni 1966 
NYK. M. III-AARHUS II. Aarhus II vandt med 36
points efter første halvleg (turneringspoints 1-3)
NYK. M. III 71 (Ib Andersen 3 for 3, Aage Hermansen 
3 for 22). AARHUS II 107 (P. Beyer Andersen 35,
Orla Hald 5 for 57, Gunnar Rasmussen 3 for 25).

17. juli 
NYK. M. III-CHANG II. Chang II vandt med 15 
points efter 1. halvleg (turneringspoints 1-3).
CHANG II 146 (K. Bech 42, Kjeld Nielsen 29', Knud
Pedersen 6 for 41, Henry Gade 3 for 8). NYK. M. III 
131 (B. Damgaard 29*, G. Skyum 28, Torben Skov 
Nielsen 6 for 63, Jesper Olesen 3 for 41).

SORANER II-SV ANHOLM II. Ikke spillet. 

30. juli 
SV ANHOLM II-A.B. II. Tabt af A.B. II (turnerings
points A.B. 0, Svanholm ikke spillet. A.B. II 170 for
2 Jukket (Jørn Finnich 78*, Carl Weng 62'). SVAN
HOLM II 79 (Per Hansen 45, P. A. Svendsen 7 for 33).

31. juli
NYKØBING M. III-SILKEBORG II. Nykøbing M. III
vandt med 69 points efter 1. halvleg (turneringspoints 
3-1). NYKØBING M. III 134 (Henning Jensen 59, 
Knud Petersen 41, Erik Mikkelsen 4 for 24, Karl Mik
kelsen 4 for 37). SILKEBORG II 75 (Sv. A. Jensen 29,
Henning Jensen 4 for 28).

CHANG II-AARHUS II. Chang II vandt med 139 ef
ter 1. halvleg (turneringspoints 3-1). CHANG II 217 
for 6 lukket. (Henry Buus 77*, Leif B. Jensen 40, Aage 
Hermansen 3 for 102). AARHUS II 78 (Aage Herman
sen 36, T. Skov Nielsen 6 for 31, Eskilde Larsen 3 for 
10) og 41 for 9 (Eskild Larsen 3 for 23).

6. august
A.B. II-SORANER II. A.B. II vandt med 7 st. gærder 
efter 1. halvleg (turneringspoints 3-1). SORANER II 
109 (Georg Olesen 36, S. 0. Petersen 30, Carl Larsen 
4 for 44, Carl Wenii 3 for 39). A. B. II 113 for lukket 
(Carl vVeng 43, P. A. Svendsen 38. Niels Mortensen 
25•, J. Kofoed 3 for 47).

7. august
SILKEBORG II-AARHUS II. Silkeborg II vandt med
1 halvleg og 9 points (turnerngspoints 4-0). AAR
HUS II 57 (Anton Nielsen 44 for 13) og 50 (Flemming 
Nielsen 7 for 23). SILKEBORG II 116 (H. C. Diderik
sen 29, FlemmingN ielscn 27, Aage Hermansen 5 for
62, Hans J. Hansen 3 for 6).

B. 1913 II-FREDERICIA Il. B. 1913 II vandt med 139
points efter 1. halvleg (turneringspoints 3-1). B. 1913
II 176 (P. Offersen 85, B. Damsgaard 37, Sv. E. Mad
sen 7 for 92, Jørn Iversen 3 for 45). FREDERICIA II 
37 (0. Egstrøm 6 for 9, E. Hirtz 3 for 25).

KOLDING-KERTEMINDE II. Ikke spillet. 

14. august
CHANG II-SILKEBORG II. Chang II vandt med 34 
points efter første halvleg ( turneringspoints 3-1).
CHANG II 102 (L. Busk Jensen '53, Fl. Nielsen 3 for 
18, Anton Nielsen 3 for 18). SILKEBORG II 68 (Fl. 
Nielsen 29, Eskild Larsen 5 for 14). 

AARHUS II-NYK. M. III. Nyk. M. III vandt med 99 
points efter første halvleg (turneringspoints 1-3). 
AARHUS II 39 (Knud Pedersen 7 for 15). NYK. M. III 
138 (B. Damgaard 38, Vagn Christensen 26, Aage Her
mansen 5 for 58, H. J. Hansen 3 for 45). 

B. 1913 II-ABENRA. Åbenrå vandt med 182 points
efter 1. halvleg (turneringspoints 1-3). B. 1913 Il 84
(J. Mizander 6 for 35, G. Allan 3 for 38) og 28 for 9 
(G. Allan 4 for 12, J. Riisberg 3 for 1). ABENRA 266
for 9 lukket (J. Mizander 98, G. Allan 78, P. Fynsk
43, E. Hirtz 6 for 121). 

21. august 
KOLDING-B. 1913. B. 1913 vandt med 6 st. gærder
efter 1. halvleg (turneringspoints 1-3). KOLDING 145 
(Kjeld Jessen 39, Lars P. Nielsen 32, Eli Hertz 7 for 
57). B. 1913 160 for 6 lukket (P. Offersen 103'). 

FREDERICIA II-ABENRA. Fredericia II vandt med 
en halvleg og 46 points (turneringspoints 4-0). FRE-
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DERICIA II 95 (Sv. E. Madsen 37*, Kaj Aa. Jensen 5 
for 39, J. Mizander 4 for 39). ÅBENRÅ 16 (Sv. E. Mad
sen 8 for 8) og 33 (Sv. E. Madsen 7 for 16). 

Juniorrækkerne: 
9. juli
HJØRRING CHANG. Chang vandt med 46 points
efter 1. halvleg. (Turneringspoints 1-3). CHANG 105
(Kim Steffensen 39, Torben Skov Nielsen 31 *, Jørgen
Henriksen 7 for 38, L. Klingbech 3 for 32) og 73 (Kim
Steffensen 44, Jørgen Henriksen 7 for 29). HJØR
RING 59 (Jesper E. Olesen 6 for 20, Jess Christensen
3 for 25) og 52 for 5.

17. juli
HJØRRING-NYK. M. Nyk. M. vandt med en halvleg 
og 41 points (turneringspoints 0-4). HJØRRING 64 
(,J. Holmsberg 30, Hg. Jensen 6 for 12), Sv. Rasmussen 
3 for 20) og 81 (Th. Skovbo 27, Hg. Jensen 6 for 20).
NYK. M. 186 (Hg. Jensen 62, Poul Pedersen 27, Hans
Thomsen 3 for 12). 

24. juli 
CHANG-NYKØBING M. Nyk. M. vandt med 9 points 
efter 1. halvleg (turneringspoints 1-3). Kampen er
i bladets sidste nummer fejlagtigt opført som mel
lemrækkekamp CHANG Il-NYK. M. III.

AARHUS-SILKEBORG. Ikke spillet. 

30. juli
KERTEMINDE-HORSENS. Horsens vandt med en
halvleg og 57 points (turneringspoints 0-4). HOR
SENS 167 (P. Walkusch 85, K. Nymark 33, Johs. Due
3 for 17). KERTEMINDE 35 (P. Walkusch 5 for 11, 
Jørgen Olsen 3 for 16) og 75 (N. Lund Jensen 3 for 
16, Gert Hansen 3 for 36). 

31. juli
SLAGELSE-RINGSTED. Ringsted vandt med 8 gær
der efter færdigspillet kamp (turneringspoints 1-3).
SLAGELSE 30 (Claus Rasmussen 5 for 13, Hg. Berg
4 for 4) og 76 for 6 lukket (T. Ankjærgaard 25, Hg.
Berg 5 for 7). RINGSTED 56 (T. Ankjærgaard 5 for 7)
og 51 for 2.

6. august
GLOSTRUP-KØGE. Køge vandt med en halvleg og 21 
points (turneringspoints 0-4). GLOSTRUP 31 (Leif
Hansen 5 for 15, Arne Nielsen 4 for 14) og 62 (Hugo
Espersen 26, Leif Hansen 4 for 15, Arne Nielsen 3 for 
31). KØGE 114 (Bjørn Olsen 37, Pr. Pedersen 5 for 
54, Hugo Espersen). 
SKANDERBORG-AARHUS. Skanderborg vandt med 
en halvleg og 102 points (turneringspoints 4-0). 
AARHUS 17 (John Madsen 6 for 6, Sv. E. Madsen 4 
for 9) og 16 (John Madsen 6 for 7, Sv. E. Madsen 4 
for 8). SKANDERBORG 135 for 2 lukket (Jens Kamp 
59, G. Jacobsen 38*, John Madsen 34). 

13. august
B. 1909-B. 1913. B. 1913 vandt med 8 gærder efter
færdigspillet kamp (turneringspoints 1-3). B. 1909 
30 (E. Hauge 4 for 6, 0. Egstrøm 3 for 18) og 48 (0. 
Egstrøm 5 for 19). B. 1913 62 (Carsten Jacobsen 5 for 
15, H. E. Olsen 4 for 42) og 23 for 2.

CHANG--HJØRRING. Chang vandt med 9 points efter 
første halvleg (turneringspoints 3-1). HJØRRING 54 
(Kim Steffensen 5 for 18, Jesper Olesen 4 for 18) og 
49 for 8 lukket (T. Skov Nielsen 4 for 25). CHANG 63 
(Fl. Jensen 4 for 22, Ole Berntzon 4 for 26) og 21 for 
6 (Fl. Jensen 5 for 8). 

14. august
SLAGELSE-SV ANHOLM. Svanholm vandt med 4 
points efter færdigspillet kamp (turneringspoints 1-
3). SVANHOLM 43 (T. Ankjærgaard 7 for 9) og 68 
for 5 lukket (Lars Hansen 44, T. Ankjærgaard 4 for 
28). SLAGELSE 31 (Th. Petersson 4 for 6) og 76 (Leif
Jacobsen 29, E. Skovlund 26, Th. Petersson 3 for 25).

GRENÅ-SKANDERBORG. Skanderborg vandt med 173 
points efter 1. halvleg (turneringspoints 1-3). SKAN
DERBORG 201 for 9 lukket (Ole Olsen 58, John Mad
sen 38*, Svend E. Madsen 31, Kaj Jensen 6 for 81). 
GRENÅ 28 (John Madsen, 5 for 9, Svend E. Madsen 4 
for 13). 

NYK. M.-AA.B. Aa.B. vandt med 37 points efter 1 
halvleg (turneringspoints 1-3). AA.B. 84 (Lynge Ja
cobsen 29, Jens Aa. Jensen 6 for 24). Nyk. M. 47 (Pe
ter K. Kristensen 6 for 15). 

20. august
GLOSTRUP-KB. K.B. vandt med 1 halvleg og 70
points (turneringspoints 0-4). K.B. 190 for 2 lukket
(Benny Burmeister 101 *, Erik Jonstorp 53). GLO
STRUP 62 (Gert Ellegård, Stig Lund 4 for 9) og 58 
(Allan Hansen 5 for 6). 

KERTEMINDE-B. 1913. Kerteminde vandt med 2 
points efter 1. halvleg (turneringspoints 3-1). KER
TEMINDE 45 (Ove Egstrøm 5 for 17) og 145 for 7 
lukket (P. Martinussen 101, Ove Egstrøm 3 for 58). 
B. 1913 43 (Kaj Martinussen 3 for 1, P. Martinussen
3 for 19) og 49 for 1 (Ove Egstrøm 29).

21. august
SKANDERBORG-NYKØBING M. Semifinale Nykøbing
M. vandt med 90 points efter 1. halvleg. NYKØBING
M. 198 (Svend Rasmussen 55, Henning Jensen 43, Poul
Pedersen 27, John Madsen 3 for 30, Anders Nørgård 3 
for 31). SKANDERBORG 108 (John Madsen 69, Hen
ning Jensen 6 for 32, Peter Saabye 3 for 35).

27. august
AA.B.-HJØRRING. Hjørring vandt med en halvleg og
42 points (turneringspoints 0-4). HJØRRING 167 for
2 lukket (Flemming Jensen 91 ', Ole Berntson 47).
AA.B. 77 (Ernst Poulsen 27, Flemming Jensen 5 for
29) og 48 (Flemming Jensen 7 for 19).

28. august
KØGE-HORSENS. Semifinale. Køge vandt med 122
points efter 1. halvleg. HORSENS 63 (Arne Nielsen 6
for 17, Søren Larsen 4 for 5) og 37 for 9 (P. Wal
kusch 33, Søren Larsen 5 for 1, Arne Nielsen 3 for
20). KØGE 185 for 6 lukket (Bjørn Olesen 61, P. Wal
kusch 3 for 60).
4. september 
KØGE-NYK. M. Finale. Nyk. M. vandt med 49 points
efter 1. halvleg. NYK. M. 94 (Hans Frandsen 44, Arne
Nielsen 5 for 33). KØGE 45 (P. Såby Jensen 7 for 19 
Henning Jensen 3 for 23).

' 

Drengerækkeme: 
5. juni 1966 
KOLDING-AABENRAA. Ikke spillet.

12. juni
KOLDING-FREDERICIA. Fredericia vandt med 102
points efter 1. halvleg (turneringspoints 1-3). KOL
DING 81 (Poul E. Nielsen 36, Finn Petersen 5 for 19,
Jørgen Ole Petersen 4 for 7) og 19 for 4. FREDRICIA
183 (E. Daugbjerg 114, Jørgen Ole Petersen 25, Poul
E. Nielsen 5 for 64, Claus Andersen 4 for 50). 

18. juni 1966
K.B.-RINGSTED. Ikke spillet.

19. juni 1966
NYK. M. 1-CHANG. NYK. M. I vandt med 59 points
efter første halvleg (turneginspoints 3-1). CHANG
51 (P. Rasmussen 8 for 18) og 64 for 8 (Hg. Schneider
28, Peter Rasmussen 6 for 33). NYK. M. I 110 (Bjarne
Jensen 59, Torben S. Nielsen 6 for 26, Hg. Schneider
4 for 63).

NYK. M. 11-CHANG. Chang vandt med en halvleg 
og 40 points (turneringspoints 0-4). CHANG 108 for 
4 lukket (Keld Westergaard 47, Hg. Schneider 29). 
NYK. M. Il 43 (Torben S. Nielsen 7 for 24) og 25 
(Torben S. Nielsen 8 for 16). 

26. juni
KOLDING-ESBJERG. Kolding vandt med en halvleg
og 125 points (turneringspoints 4-0). ESBJERG 67
(Poul E. Nielsen 5 for 33, Lars P. Nielsen 4 for 26) og
26 (Lars P. Nielsen 8 for 13). KOLDING 218 (Lars P. 
Nielsen 136, Poul E. Nielsen 32, Niels Abrahamsen 5 
for 56, Svend Hansen 3 for 117). 

26. juni 1966
AABENRAA-FREDERICIA. Ikke spillet.

24. juli
HJØRRING- NYKØBING M. I Nykøbing M. I vandt
med 68 points efter 1. halvleg (turneringspoints 1-3).
NYKØBING M. I 10 (H. 0. Petersen 36, Hans Thom
sen 6 for 68). HJØRRING 42 (Børge Jensen 6 for 13)
og 28 for 3. 

HJØRRING-NYKØBING M. Il. Hjørring vandt med 1 
halvleg og 39 points (turneringspoints 4-0). NYKØ
BING M. II 12 (Hans Thomsen 7 for 2, Per Jacobsen 
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3 for 4) og 35 (Per Jacobsen 6 for 22, Hans Thomsen 
4 for 10). HJØRRING 86 for 7 lukket (Hans Thom
sen 38*, J. Jensen 4 for 30). 

NYKØBING M. 1-AA.B. Aa.B. vandt med 3 points ef
ter 1. halvleg (turneringspoints 1-3). NYKØBING 
M. I 22 (Jørgen Thor 5 for 5, Henning Hof 3 for 14, 
og 27 for 1 lukket (Bj. Jensen 26*). AA.B. 25 (Bj. Jen
sen 5 for 10, H. 0. Pedersen 4 for 7) og 33 for 4 (Bj.
Jensen 3 for 11). 

NYKØBING M. II-AA.B. Aa.B. vandt med ,1 halvleg 
og 68 points (turneringspoints 0-4). NYKØBING M. 
II 18 (Henning Hof 9 for 9, Jørgen Thor 4 for 5) og 8 
(Henning Hof 6 for 2). AA.B. 94 for 3 (Henning Hof 
34, Erik Westergaard 29 •. 

31. juli
HORSENS-SILKEBORG. Silkeborg vandt med en
halvleg og 1 points (turneringspoints 0-4). HOR
SENS 53 (Jørgen Olesen 32, Henrik Rasmussen 4 for 
30, K. Randlev 3 for 7) og 33 (John Knudsen 9 for 
2). SILKEBORG 87 (Henrik Rasmussen 33, Jesper 
Rasmussen 5 for 27, Jørgen Olesen 4 for 25).

7. august
ABENRA - ESBJERG. Ikke spillet.

13. august
SVANHOLM-KØGE. Køge vandt med en halvleg og 17
points (turneringspoints 0-4). KØGE 66 (Fl. Hansen
37, Erik Ejlertsen 6 for 30, Mich. Peters son 4 for 31). 
SVANHOLM 14 (Fl. Hansen 6 for 4, Søren Larsen 3
for 7) og 35 (Søren Larsen 4 for 3, Per Hansen 3 for 
10).
14. august 1966 
FREDERICIA-AABENRAA. Ikke spillet. 

14. august 
ESBJERG-KOLDING. Esbjerg vandt med 28 points
efter 1. halvleg (turneringspoints 3-1). KOLDING 49
(Poul E. Nielsen 25, Niels Abrahamsen 5 for 15, Sv.
Hansen 4 for 17). ESBJERG 77 (Svend Hansen 30,
Lars Nielsen 6 for 29, Poul Nielsen 4 for 30).

20. august
RINGSTED-SVANHOLM. Ringsted vandt med 81 
points efter 1. halvdel (turneringspoints 3-1). RING
STED 146 (Leif Mortensen 32, Erik Eilertsen 4 for 37,
Michael Petters son 4 for 45). SV AN HOLM 65 (Leif
Mortensen 5 for 43). 

21. august 
ESBJERG-FREDERICIA. Fredericia vandt med 25
points efter 1. halvleg (turneringspoints 1-3). ES
BJERG 48 (Finn Pedersen 5 for 11, Jørgen 0. Peder
sen 4 for 19) og 48 (Jørgen 0. Pedersen 5 for 16, Finn 
Pedersen 5 for 22). FREDERICIA 73 (Finn Pedersen 
42, Jan Madsen 3 for 23, Svend Hansen 3 for 29). 

21. august 1966 
AABENRAA-KOLDING. Ikke spillet. 

28. august 
K.B.-KØGE. Køge vandt med 10 points efter 1. halv
leg (turneringspoints 1-3). KØGE 52 (Stig Lund 6 
for 17, Kresten Morild 3 for 22). K.B. 42 (Kresten
Morild 28, Flemming Hansen 6 for 23, Per H. Hansen 
3 for 4). 

11. september 1966 
AARHUS-HORSENS. Horsens vandt efter første halv
leg med 5 points (turneringspoints 1-3). AARHUS 59 
(,Jørgen Olesen 6 for 25, Jens P. Petersen 4 for 13) og
54 for 7 (Jens P. Petersen 4 for 19). HORSENS 64
(Jørgen Olesen 39, Niels Møller 4 for 18, Jan B. An
dersen 3 for 15). 

Lilleputrækken: 
24. juli
KØGE-KERTEMINDE. Kerteminde vandt med 10
points efter 1. halvleg (turneringspoints 1-3). KØGE
42 (Allan Christensen 28, Jan Skriver 5 for 0, Peter 
Palle Klokker 4 for 17) KERTEMINDE 52 (Peter Palle 
Klokker 30, Per H. Hansen 4 for 22, Allan Christensen 
3 for 5). 

21. august
KERTEMINDE-SV ANHOLM. Kerteminde vandt med 
109 points efter 1. halvleg (turneringspoints 3-1). 
KERTEMINDE 140 for 6 lukket (P. P. Klokker 74*,
Michael Petterson 4 for 44). SVANHOLM 31 (P. P.
Klokker 6 for 8, J. Skriver 3 for 7). 

Afleveret til postvæsenet 10. november 1966. 

Pokalkampe: 
20. august
B. 1909-FREDERICIA. B. 1909 vandt, FREDERICIA
67 (Egon Jensen 4 for 22, Kj. Lyø 3 for 10). B. 1907
71 for 1 (Poul Riis 33*, Egon Jensen 25).

4. september 
B. 1909-KØGE. Semifinale. B. 1909 vandt. KØGE 86
for 9. (Jens P. Jensen 26, Erik Olesen 3 for 27). B.
1909 91 for 4. 

SVANHOLM-AA.B. Semifinale. Svanholm vandt. 
SV ANHOLM 92 (Ole Isaksson 34, Henrik Mortensen 
4 for 12). AA.B. 91 for 9 (Henrik Mortensen 33). 
11. september 1966 
SVANHOLM-B. 1909. Finale. Svanholm vandt med 8
gærder. B. 1909 70 (Ole Isaksson 4 for 7). SVANHOLM
71 for 2 (Ole Isaksson 33, Finn Madsen 26*).

Privatkampe: 
8. juli 1966 
FORTY CLUB-FORTY CLUB, England. Ikke indberet
tet.

10. juli 1966 
RYHØJ XI--FORTY CLUB, England. Ikke indberettet. 

16. juli 
AARHUS-THE PLUNGERS C.C. Uafgjort. AARHUS
138 (Kurt Jensen 37*, Ib Andersen 30*, Mgs. Gregersen
26, W. E. Carr 4 for 49, D. E. Barnes 3 for 32). PLUN
GERS C.C. 118 for 3 (D.E. Barnes 43*, R. E. Lewry
38* ).

17. juli
AARHUS-THE PLUNGERS C.C. Plungers C.C. vandt.
AARHUS 154 (H. 0. Luther 39, Ib Andersen 27*, Aage
Hermansen 27, D. Barnes 4 for 37, G. Keutinius 4 for
51). PLUNGERS C.C. 176 for 6 (W. C. Austin 78*, R.
Roberts 47, K. E. Jensen 3 for 52). 

21. juli
ERRATICS-HJØRRING. Uafgjort. ERRATICS 140
(G. Moore 34, Hartman Petersen 8 for 45, Fl. Jensen
3 for 49). HJØRRING 66 for 9 (B. Claridge 3 for 26).

23. juli 
OXFORD XIII. C.C.-HJØRRING. Oxford XIII vandt. 
HJØRRING 49 (Bowerman 5 for 4, Strange 3 for 17).
OXFORD XIII C.C. 50 for 1.

24. juli 
BLEDLOW C.C.-HJØRRING. Hjørring vandt med 7.
BLEDLOW C.C. 142 (Floyd 49, Eggleton 34, Hartman
Petersen 7 for 57, Per Nielsen 3 for 33). HJØRRING
145 for 3 (Chr. Morild 59, Børge Jensen 40*).

31. juli 
A.B.-LONDON NEW ZEALANDERS C.C. London N. Z. 
vandt. LONDON N. Z. 157 (J. Haines 63, W. Ritchie 
27, Th. Provis 4 for 45, Vagn Ludvigsen 4 for 47). 
A.B. 155 (L. Persson 48*, E. Froulund 33, Jan Riebel
28, K. Donning 3 for 15, M. Wellington 3 for 53). 

B. 1909/B. 1913-LONDON NEW ZEALANDERS C.C.
London N. Z. vandt. LONDON N. Z. 177 for 7 lukket
(B. Adams 81, P. Hill 51, Erik Olesen 5 for 52). 
B. 1909/B. 1913 149 (K. Lyø 53, Ralf Andersen 26, P.
Hardgreaves 7 for 57). 

SILKEBORG-LONDON NEW ZEALANDERS C.C. Lon
don N. Z. vandt. LONDON N. Z. 182 for 4 lukket (Hill 
77, M. Smith 58*, W. Ritchie 30). SILKEBORG 110 
(Per Sørensen 42, A. Ali 34, P. Hardgreaves 4 for 25, 
Ritchie 3 for 16). 

AA.B.-LONDON NEW ZEALANDERS C.C. Aa.B. vandt. 
LONDON N. Z. 60 (Henrik Mortensen 8 for 35) og 163 
(J. Haines 77, Carsten Morild 4 for 58, Henrik Mor
tensen 4 for 66). AA.B. 78 (W. Ritchie 5 for 27) og 
146 for 6 (Henrik Mortensen 46*, Carsten Morild 33*, 
W. Ritchie 4 for 40). 

4. august 1966 
FORTY CLUB-LONDON NEW ZEALAND C.C. Ikke
indberettet. 
Drengekamp 10. september 1966 
KØGE-GLOSTRUP. Glostrup vandt med 7 points efter 
første halvleg. KØGE 59 (Frank Stålkjær 4 for 29, 
Jens Andersen 3 for 12). GLOSTRUP 66 (Per Hansen 
54, Kurt V. Hansen 4 for 14, Jørgen Nielsen 3 for 19). 

\Vilh. Burmesters bogtrykkeri A/S - Aalborg 




