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TURNERINGSOVERSIGT 

1. division:

Aa. B. har sat kursen imod et nyt mesterskab • konkurrenternes 

ustabilitet gør opgaven let. 

Den forløbne del af sæsonen har såvist ikke 
budt på mange opløftende momenter. Natur
ligvis har der været flere talmæssigt store in
nings, ligeså en del flotte kasteanalyser, men 
som oftest har »lurmærket« manglet. Kvalite
ten har desværre vist udpræget vigende ten
dens, og de store prangende scores og analyser 
har hovedsageligt haft tilfældighedens præg. 
Sæsonen var ikke mange dage gammel, før 
man var klar over, at mesterskabet 1967 ville 
havne samme sted som de seks foregående år 
- hos Aa.B. Selv om mestrenes gærdespil har
været mindre imponerende end på noget andet
tidspunkt siden sejrsrækkens begyndelse i
1960, kan det superbe markspil og diet per
fekte samarbejde imellem kasteesserne Car
sten Morild/Henrik Mortensen ikke undgå at
føre Aa.B. helt til tops. Også fordi modstan
derne ikke har kvalitet, stabilitet og teknik til
at udnytte Aa.B.s svagheder til egen fordel.
Nu var Aa.B.erne lidt heldige at bevare sejrs
rækken intakt, da den regnvejrsramte kamp
imod\ A.B. registreredes som ikke spillet, fordi
den blev afbrudt ved normal spilletids ophør
efter lidt under fem timers effektiv spilletid -
ganske i strid med turneringsreglementets § 9,
som klart forlanger spil også efter kl. 18, så
fremt der ikke forinden er opnået de fem ti
mers spil. I fald æglerne var blevet fulgt, var
resultatet utvivlsomt blevet 1-1 - en halv
sejr til A.B., der endog præsterede det usæd
vanlige at lukke en innings over for Aa.B.

Aa.B.s to formodede værste konkurrenter, 
Svanholm og Horsens, har skuffet fælt. I Hor
sens har fodboldholdets store succes helt af
folket cricketafdelingen og lagt en skadelig 
dæmper på træningsiveren. Resultatet er ble-

vet afmeldelse af såvel mellemrække- som ju
niorhold og lidet meriterende nederlag til nor
malt svagere modstandere i 1. division. Det er 
at håbe, at den akutte krise hurtigt kan afven
des. Men lystelige er udsigterne ikke, da hol
dets ankermand Jørn Høj samtidig har måttet 
trække sig ud af legen for længere tid med en 
brækket finger. Hos Svanholm har dårlige træ
ningsbetingelser i forbindelse med flytningen 
til dtet nye cricketanlæg i Brøndbyøster gjort 
udslaget. Gærdeholdet har svigtet i opgørene 
imod to af de nærmeste rivaler, Chang og 
Skanderborg, og chancen for at nå helt til tops 
er gået fløjten. Ind i mellem har svanholmer
ne dog blotlagt deres store talent, og på en af 
deres heldige dage kan de meget vel bryde 
Aa.B.s sej rsrække. Faktisk er Svanholm det 
eneste mandskab mestrene bør frygte. 

Skanderborg stadig ubesejret 

Glimrende form har de unge midtjyder fra 
Skanderborg vist, og de er ene om at bevare 
en teoretisk chance for at støde Aa.B. fra tro-· 
nen. Den nyoprykkede junior John Madsens 
debut på 1. divisionsholdet har formet sig som 
et rent triumftog. Han har givet angrebet stør
re effektivitet, men først og fremmest tilført 
gærdesiden slagkraft og stabihtet. Sammen 
med Kjeld Christensen og Jørgen Steen Lar
sen havde han ansvaret for de betydningsfulde 
sej re over Chang og Svanholm. Alligevel har 
man ikke større tiltro til Skanderborgs mulig
heder i topopgøret imod Aa.B. den 6. august 
- hovedsagelig fordi midtjydernes gærdespil
teknik ikke vil slå til, når modstanderne hed
der Carsten Morild/Henrik Mortensen.
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I 1. divisions »lune« midterregion har År
hus, hvis solide gærdespil har givet fire gode 
gevinster, Hjørring, der lagde ud med tre sejre 
for at gå helt i bund imod arvefjenderne fra 
Aa.B., Chang og Soranerne placeret sig. Intet 
af disse hold kan komme til at tale med i top
pen, men de bliver på den anden side næppe 
heller involveret i bundstridighederne. Ned
rykkeren må være at finde imellem Silkeborg, 
der er eneste mandskab uden sejr, B. 1909, 
Nyk. M. og A.B. Alle disse hold råder over 
jævnt hæderlige gærdesider og såre ineffek
tive angreb. Vi har før brændt os ved at stemp
le Silkeborg som nedrykningsfavorit, men den 
første kamp frister ikke til større optimisme 
på midtjydernes vegne. Og sandsynligheden 
taler for, at det bliver Nyk. M., der skal besej
res i sæsonens sidste kamp, om Azhar Ali & 
co. skal undgå katastrofen. Morsingboerne har 
overrasket i en sejr over Århus, men vil ellers 
med deres defensive gærdespil og middelmå
dige kastning få svært ved at fremtvinge en 
afgørelse i jævnbyrdige kampe, hvori end ikke 
1. halvleg kunne færdigspilles.

KEDELIG DACAPO FOR SORANERNE 

Bortset fra en åbningsstand på 81 mellem Hardy Sø-· 
rensen (61) og Eilif Vestergård (16) i premierekampen 
imod Århus, er det som sædvanlig markspil og kast
ning, der har skaffet AaB sejre i hus. Især har Carsten 
Morild trods manglende træning været i vigør. Ikke 
mindst i kampene imod Århus, Soranerne og Hjørring 
bowlede han med omtanke og fantasi. Hans analyse 
imod Århus blev 10 gærder for 33, inclusive samtlige 
seks faldne gærder i 2. innings for 11 runs. Gentoftes 
uberegnelige pitch skaffede ham ialt 15 for 28, fordelt 
med 9 for 16 og 6 for 9 - en kampanalyse, der i 
D.C.F.s tid kun står tilbage for hans egne berømmelige
17 for 53 (10 for 29, 7 for 24), som i 1960 skaffede
B. 1909 det hidtil eneste danske mesterskab. Soranernes 
ellers så soldie gærdeside kom ud for to derouter,
hvoraf en 2. halvleg på 18 all out på tre hektiske
kvarter kaldte dystre minder frem fra de to holds
kamp i Aalborg i 1964, hvor Soranerne ligeledes mi
stede samtlige turneringspoints i en ukoncentreret
gærdeindsats i 2. halvleg - dengang blev det dog kun 

til 16 points for 10 fald. Et ubehageligt dacapo. Men en 
smuk jubilæumspresent til AaB.s Poul Wøhlk, der 
spillede sin kamp nr. 100. Endelig gjorde Carsten Mor
ild det Lyst på Hjørrings gærdeside, der i to innings 
kun kunne præstere 102 points (31 + 71) - første 
halvleg betegnede Hjørrings mindste inningstotal i 
mangfoldige år. Carsten Morild fik ni gærder, der
iblandt hans karrieres 1000. gærde. Henrik Mortensen 
erobrede ti gærder i denne kamp, men de to kasteesser 
må dele laurbærrene med de vågne markspillere (13 
greb) og den unge keeper Willy Andersen, der kun 
havde een ekstra i Hjørrings to iunings. Derimod hæm
medes AaB.s bowlere af regnen i kampen mod A.B., der 
sågar formåede at score 125 for 4, før der lukkedes 
i et lidt anstrengt forsøg på at fremtvinge en afgørelse 
efter 1. halvleg. 

Skanderborgs sukces har været bygget på godt 
teamwork, men fremhæves må John Madsen og Jørgen 
Steen Larsen. Førstnævnte har vist gode all-round
præstationer - i debuten imod Silkeborg 22• og 5 
gærder for 33 i kampen imod Chang 41 • samt 4 for 17. 
Halvlegssejren over Svanholm var Jørgen Steen Lar
sens værk. Ligesom i fjor skabte han rædsel blandt 
Svanholms usikre batsmen, og hans kampanalyse blev 
så imponerende som 11 for 29 ( 7 for 13, 4 for 16). 
Dertil bidrog han ved gærdet med 39 runs. Svanholms 
2. innings på 23 betegnede bundrekord i klubbens
korte, men ellers glorværdige historie - og det tegnede
endog meget værre, da 4 gærder var nede for 5. 

SUKCES FOR JOHAN LUTHER 

Man ville ellers have forsvoret, at Svanholm havde 
kunnet gøre det dårligere end i Chang-kampen, der li
geledes tabtes med en halvleg. Her blev 2. innings på 
24 points, efter at 5 gærder havde været nede for 14. 
Kampens triumfator var ubetinget Johan Luther, der 
i 2. bavl.eg spandt sig til usædvanlige 7 for 4, foruden 
at han ved gærdet scorede 51 og med Børge Søvsø (62) 
deltog i en åbningsstand på 115. Dertil opvartede han 
med tre greb. Ole Isaksson var eneste svanholmer, der 
viste klasse i gærdespillet, med 65 • ud af en total på 
118. Samme Ole Isaksson har iøvrigt været en af sæso
nens bedste og mest pålidelige batsmen. I kampen imod
et uhyre svagt B. 1909-hold fik han 88, og imod
Soranerne dominerede han totalt bowlingen med 84•.
Sammen med Finn Madsen (42) havde han i den sidste
kamp en afgørende 2. gærdestand på 87. Svanholrns
tredie sæsonsejr faldt meget belejligt i indvielseskam
pen på den nye bane i Brøndbyerne, hvor Silkeborg 
blev priigelknabe. Svanholm udnyttede Silkeborgs sva
ge kastning i en innings på 288 for 8 fald. Finn Nistrup
nåede sit andet førsteholdscentury med 116 og havde 
med Flemming Søegård (91) som partner en 4. gærde
stand på 165 - også ny Svanholmrekord. Bemærkel
sesværdigt var det, at Flemming Søegård for anden
gang blev narret for et century imod Silkeborg. For to

Georg Olsens balletatti

tude hjælper intet overfor 

Jørn Højs præcisionskast

ning i kampen mellem 

Soranerne og Horsens. 
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Jørgen l(ofoed 

år siden nåede han 96, for dereftei· at blive grebet ud i 
et sekserforsøg. Også Jørgen Jønsson, holdets captain, 
kan knytte behagelig minder til d-�nne match, som var 
hans 100. førsteholdskamp for Svanholm (endda i 
træk), og som bragte ham 6 gæ::der for 20 points i 
Silkeborgs 1. innings. 

Horsens har kun haft få glæder i år. Gærdesiden 
har ikke kunnet leve op til forventninger og fordums 
præstationer, dog indbragte 227 foi· 7 årets hidtil eneste 
sejr (over Silkeborg). Silkeborg havde ellers lagt nd 
med en pæn innings på 226 - gn.ndlagt i en åbnings
gærdestand på 104 imellem Per Sørensen (83) og An
ders Kold (24), yderligere bemærkelsesværdig ved 
sidstnævntes beskedne andel i partnerskabet. Horsens' 
åbningspar Jørgen Høj/Henning Eliasen nåede »kun« 
78, men til gengæld forstod Henning Eliasen at drage 
fuld nytte af kastningen og den lille bane. Med 119 
nåede han sit fjerde century, Of: ikke mindst en 7. 
gærdestand på 70 sammen med faderen, den uopslide
lige Svend Eliasen, der går i sit 5\1, år, fik vital betyd
ning for sejren. Også gærdeinds,1tsen imod Nyk. M. 
tjente Horsens til ære, men anfcreren forspildte ved 
for sen lukning sejrschancen. Nyk lVI. formåede nemlig 
at holde stand imod Horsens-kast�rnes stormløb i 2½ 
time med sidste mand ved gærdet, da spil,]etiden udløb. 
Jørn Høj nåede i denne match sin karrieres 6000 run. 
Imod Hjørring var Horsens' gærc.espil til gengæld så 
ringe, at man nær havde tabt med en halvleg, og heller 
ikke imod Soranernes og A.B.s lidet imponerende kast
ning kunne man afvende nederlaget. Jørn Høj havde el
lers imod Soranerne bragt sejren indenfor rækkevidde 
ved at erobre de i første Soraner-g:erder for 46 point på 
20 overs. Lidt bittert må det have været for Jørn Høj, 
da Anders Mose kastede Soranernes sidste mand ud og 
fik drømmen om alle ti til at hr'ste. Horsens' gærde
spillere slap ikke af med den,s Hans Rasmusen
kompleks. Imod A.B. scorede Erik Olesen de 75 af ialt 
123 points, og bemærkelsesværdig var Horsens' be
skedne score, når det ·anføres, al Erling Froulund ikke 
var med, og al Thomas Provis for første gang i sin 
lange karriere ikke bragtes ind i Lngrebet. Til gengæld 
nåede Provis sin fjerde score over 40 i sine fem in
nings. He was the balsman, not the bowler. 

BARDERE !<URS rnIOD STIKBOWLING 

A.B.s sejr over Horsens kom helt bag på de fleste. 
Studenternes hidtidige kampe havde ingenlunde givet 
grundlag for større optimisme. Helt deprimerende var 
kampen imod Nyk. i\I., hvor gærdespillet på begge sider 
var for svagt til at udnytte den ineffektive kastning, 
således at 1. halvleg ikke kunne spilles til ende. Spæn
dingen var dog stor Lil. sidst, idet A.B. med en firer i 
den sidste over ,·ille have sikret sej ren, men de sidste 
batsmen havde ikke mod på at gå aggressivt til værks. 
Uden dramatik forløb kampen dog ikke, idet såvel 
Erling Froulund som Otto Gade blev noballed for 
unfair delivery. A.B.erens kastning var dog let at korri
gere, mens Otto Gades bowling desværre forekommer 
stedse mere suspekt. Dobbelt trist, fordi det berører en 
sympatisk og offervillig cricketer. Men dansk cricket 
har nu nået sådant et stade, at man i hvert fald i divi
sionerne må kræve fuldt korrekt bowling. Dommerne 
må i videre udstrækning til at gribe ind overfor de 
kastemæssigc uregelmæssigheder. Der er ikke kun tale 
om Otto Gade, der er flere, hvis aflevering er mindst 
lige så ukorrekt som nykøbingenscrens. 

Heller ikke imod .\rhus og B. 1909 var der noget at 
hente for A.B.erne, dertil var kastningen for spag. A.B.s 

jævne scoring på 152 overgik Århus for tabet af blot 
eet gærde, og de tre anvendte århusianske batsmen fik 
alle over 40 runs. Det faldne Århus-gærde var Thomas 
Provis' 1200. offer i dansk topcricket. I kampen imod 
B. 1909 var Thomas Provis atter i begivenhedernes
centrum, da han efter en ny glimrende gærdestand 
faldt som sidste A.B.-gærde på kampens allersidste 
hold. Denne kastedes af Egon Jensen, der i et bemær
kelsesværdigt come-back til divisionsholdet bragte sæ
sonens første se.ir i hus via en helt eminent all-round
præstation - så afgjort blandt hans karrieres for
nemste. Ovenikøbet kunne han i kampens hede passere
en milepæl - points nr. 7500. 

Før Egon Jensens genkomst til holdet havde 09'erne 
ikke haft stort at prale af. Manden med autoriteten 
manglede. Helt galt stod det til ved gærdet, og kun i 
een ud af seks halvlege nåedes trecifret scoring. Imod 
Svanholm fik man således 90, hvoraf de 68 kom i en 
2. gærdestand mellem Ralf Andersen (34) og Rjeld 
Jannings (37), mens de ni resterende batsmen delte 22
runs. Og i Hjørring var man kun to gærder fra et halv
legsnederlag, fordi Hartmann Petersen med 13 gærder 
for 43 runs (8 for 34, 5 for 9) var i helt overdådigt 
kastehumør. 

Var Hjørring kun en batbredde fra halvlegssejr imod 
såvel B. 1909 som Horsens, fik vendelboerne kærlig
heden at føle imod Soranerne og især imod AaB. 
Hartmann Petersen· har ellers fået god støtte i kast
ningen af unge Ole Christoffersen, der dog måske nok 
lukrerer en del af gærdespillerne respekt for Hart
manns bowling. Dette kom tydeligt frem i kampen 
imod Nyk. M., som forsøgte at forcere overfor Ole 
Christoffersen, mens man behandlede Hartmann Peter
sen med behørig forsigtighed. Ole Christoffersens ana
lyse blev så god som 7 for 32, men hans kastemakker 
havde vel trods alt nok så megen andel i sejren. Også 
imod Soranerne tog Hartmann Petersen det store slæb 
(33 overs) uden rimelig belønning. Markspillerne flot
tede sig endda ved at lægge adskillige oplagte gribe
chancer, og til slut måtte den gode Hartmann Petersen 
lægge bolde til en væsentlig part af Jørgen J{ofoeds helt 
sensationelle matchwinning halvcentury - scoret på 
kun 47 minutter. Hans Fausbøll nåede iøvrigt sin kamp 
nr. 100 imod Horsens. 

GENNEMBRUD FOR JØRGEN KOFOED 

Også hos Soranerne har man kunnet fejre et vellykket 
gennembrud. Det drejer sig om Jørgen Kofoed, der for
uden ovennævnte betydningsfulde gærdeindsats, har 
forbedret sin spinbowling så afgørende, at han er ble
vet en faktor, 1. divisions batsmen må regne med, og 
en kærkommen forstærkning til Soranernes ensformige 
angreb. Lige siden sin juniortid i Sorø har Jørgen Ko
foed været en lovende spin-bowler, men han var 
øjcnsynUg gået i stå, og man havde farligt sig med, at 
han - som så mange andre juniores med talent - for
blev lovende, uden at opnå et egentligt gennembrud. 
Derfor kom det også bag på de fleste, da han pludselig 
gik hen og rydede syv AaB-gærder af vejen for kun 
44 runs. Hans kastning havde endelig fået den nødven
dige flight - det moment, der giver spin-bowleren 
mulighed for at tage kampen op også imod bedre 
gærdespillere. Nu havde Jørgen Kofoed i AaB-kampen 
ganske vist en fordelagtig pitch samt en kastepartner 
(Hans Rasmusen), der kastede så tæt og konstant, at 
han var meget svær at score på. Men alligevel en top
præstation, som Soranernes gærdespillere desværre 

VETERANER MED SUKCES 

Ths. Provis Jørgen Morild 
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ikke kunne gøre guldrandet. Men det er ikke kun 
overfor Carsten Morild, at Soranernes gærdehold har 
spillet fallit. Det meget opreklamerede åbningspar 
Alan Bloom/Frank Pearson har ikke kunnet indfri 
de måske noget opskruede forventninger. Kun i en 2. 
innings i Skanderborg har de nået en hæderlig gærde
stand (61). !øvrigt fik Frank Pearson i denne kamp så 
tankevækkende scores som 14-48, uden at det afholdt 
Skanderborg fra at snuppe sejren. El.lers har blandt 
Soranernes gærdespillere kun Hans Rasmusen og Sid
ney Nørgård, der spillede kamp nr. 100 imod Chang, 
gjort sig bemærket. 

Efter svag gærdeindsats og nederlag i sæsonens to 
første kampe (imod AaB og Nyk. M.) er Århus gået 
sejrrigt ud af de fire næste kampe - netop på sit 
solide gærdespil. Chokerende var det, at man kun 
kunne score 65 overfor Nyk. M.s ret ordinære angreb, 
morsingernes keeper Hans Karl Kristensen gav ingen 
ekstras bort, ligesom markspillerne var oppe på tæerne. 
Imod Changs gode kastere var der straks mere kvalitet 
over gærdespillet, og Changs pæne scoring på 207 (otte 

2. division:

t.ocifrede scoringer) blev overgået for tabet af kun 
seks gærder (syv tocifrede scoringer). Af 19 gærde
spillere fik de 15 tocifret scoring - det må siges at
være ret enesll'lende herhjemme. På Silkeborgs lille 
bane fortsatte Århus den livlige scoring - og Silkeborg 
fulgte trop. Ialt blev det til 4G3 for 18 fald. Århus'
innings blev på 258 for 8 lukket, grupperet omkring
Jørgen i\1orilds fjerde century (108 ·).

Sammen med Gunnar Rasmussen (42), der ikke var 
sine forhenværende kluhkammerater særlig venligt 
stemt, havde Jørgen Morild en 7. gærdestand på 108. 
Hos Silkeborg måtte Erik Randløv stoppe ved de 93, 
men på baggrund af, at han startede sæsonen som 
sidste mand, er denne score ret imponerende. 

Endelig har vi tilbage at nævne, at Chang efter flere 
skuffende resultater var helt i hopla igen imod Nyk.M., 
der i 1. halvleg blev blæst ud for 37, efter at de fem 
sidste mand var faldet for eet point, og kun reddede 
det ene turneringspoint, fordi sidste gærdepar stod fast 
imod kasternes stormløb - ganske som i kampen imod 
Horsens. 

Ubesejrede Slagelse jagtes af K. B. og Sorø. 

Som for 1. divisions vedkommende gælder det 
også for 2. division, at de hidtidige kampe har 
afsløret dalende kvalitet, men større jævnbyr
dighed. Kvalitetstilbagegangen kan i nogen 
grad henføres til udvidelsen af 1. division, og 
en opladning af spændingen kan jo kun med
virke til at skabe større interesse om sagen. 
På indeværende tidspunkt vil det faktisk være 
halsløs gerning at spå om op- og nedrykning, 
selvom man jo kan have sine anelser. K.B. har 
atter en gang svigtet sine tilhængere, men 
Bjarne Lund Petersen eller Erling Krogh An
dersen har vist sig til træningen, og uden dem 
på holdet har K.B. ikke kvalitet som et 1. divi
sionshold. Begrænsningen viste sig da også i 
kampen imod Slagelse, der vandt et betyd
ningsfuldt skridt i oprykningskapløbet. Nu 
skal man ikke allerede afskrive K.B.erne, der
til er jævnbyrdigheden i divisionen for stor. 
Slagelse er eneste ubesejrede hold, og umid
delbart synes kun Sorø at kunne betyde en 
trusel. Sorø har megen talentfuld ungdom, 
men kastemæssigt er holdet ikke alt for 
stærkt. Det så man i kampene imod K.B. og 
Køge, og overfor det homogene Slagelsehold 
skal der vises anderledes effektivitet i angre
bet, såfremt drømmene om avancement skal 
holdes ved lige. Alt andet lige må Slagelse efter 
sejren over K.B. stå som favorit til oprykning. 
Noget helt andet er så, at Slagelse lige så vel 
som K.B. og Sorø ligger en klasse under det 
dårligste manskab i 1. division. 

Intet af 2. divisions øvrige hold kan tilskri
ves mere end en teoretisk chance for at spræn
ge trioen Slagelse-K.B.-Sorø. Holstebro har 
vundet gode sejre, endda uden Knud Havkjær 
på holdet, men har sin begrænsning. Det sam
me gælder for Køge og B. 1913. Disse tre hold 
kan hverken gå helt til tops eller helt i bund. 
Nedrykningen synes så at skulle blive et anlig-

gende mellem Frem, Kertemindre, Fredericia 
og Skanderborg Il. Frem er traditionelt en 
langsom starter, men da man stadig ikke har 
vist nogen særlig kampvilje, for slet ikke at 
tale om kampform, er de mørke skyer ved at 
trække sammen over Valby. Skanderborg II 
og Fredericia har begge besejret Kerteminde, 
og enden på det hele bliver nok, at kampen 
mellem Frem og Kerteminde på den sidste 
spilledag bliver afgørende for nedrykningen. 
Faktisk synd for fynboerne, der arbejder godt 
og har megen talentfuld ungdom i vej. 

HANS JØRGEN HALLING FØRST TIL 300 

2. divisions to dominerende spillere har ubetinget væ
ret Holstebros John Jespersen og K.B.s Hans Jørgen
Balling. Sidstnævnte er den første batsman, der i 1967
har passeret de 300 points, og han har fem scores over 
40 - helt usædvanlig stabilitet på vore breddegrader.
Endnu har han sit første century til gode, men forjæt
tende nær var han i kampen imod Fredericia, hvor han
stod ved gærdet med 93, da K.B.s 10. gærde faldt. Nu 
må Hans J. Halling finde en fattig trøst i, at han sik
rede sit hold en værdifuld sejr, efter at Fredericia med 
en total på 182 havde haft godt kort på hånden. KB.s 
halvleg blev på 212, hvoraf Fredericias keeper Bent

'Fisker Christensen kun bidrog med een ekstra, og Hans 
.J. Halling/Preben Michaelsen (65) havde en 4. gærde
stand på 90. Også Fredericias Kurt Østergård var med
87 på 72 minutter nær et century. I sejren over Sorø 
fik KB. god hjælp af en 5. gærdestand på 118 mellem 
Hans J. Balling (78) og den unge talentfulde Benny 
Burmeister (51). Slagelse kunne Hans J. Halling der
imod ikke knække, selv om han var stærkt medvir
kende til, at Slagelses bowlere måtte anvende hele 93 
overs for at få bugt med KB.s 10 gærder - det turde
vist være den længste innings i dansk crickets historie. 
I skarp kontrast hertil står Slagelses innings på 202,
der blev til på godt to timer - ca. 100 runs i timen. 
Anføreren John Christensen gik i spidsen med 58
scoret med en hastighed på knapt 2 pr. minut, hvilket
må gøre ham til favorit til et hurtigscoringsbat. Sla
gelses sejr blev på 12 points. 

Overraskende nok kom KB. i store vanskeligheder 
imod Skanderborg Il, der kun tabte med eet gærde. 
Benny Burmeisters all-round-udfoldelser (34*, 4 for 
35) skaffede KB. sejren
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JOHN JESPERSEN - DEN SIKRE TOPSCORER 

John Jespersen har i Knud Havkjærs fravær været 
krumtappen på Holstebros hold - såvel ved gærdet 
som i kastningen. Og ham har Hostebro ikke været 
snydt med. I hver eneste innings har han været top
scorer - og der er dog kommet tre sejre og et knebent 
nederlag til Slagelse i hus. Imod B. 1913 fik John 
Jespersen sit livs fjerde century (128*), scoret på lidt 
over to timer og omfattende 8 seksere og 9 firere. B. 
1913 blev ikke sit Holstebro-kompleks kvit, men sco
rede dog 180 i sin innings. Heller ikke Kerteminde 
kunne hævde de fynske farver overfor John Jespersen 
og co. Denne gang stoppede John Jespersen ved 80, men 
erobrede til gengæld 10 gærder for 82 points (6 for 38, 
4 for 44). Endelig fik han i halvlegssejren over Frem 
sit tredie halvcentury (52). 

Fredericias veteran Peter Østergård formåede imod 
Kerteminde, hvad sønnen Kurt ikke kunne klare imod 
K.B. - at score century (101). Det var anden gang 
Peter Østergård rundede de 100 points. Knud. E. Mam
men har i sin første sæson som anfører vist sig som 
Fredericias farligste bowler - 7 for 52 imod Køge, 8 
for 115 imod Kerteminde. Kun Kerteminde-kampen 
endte med jysk sejr. Bent Fisker Christensen havde 
imod Sorø en ny smuk innings bag gærdet - uden 
ekstras, men kunne ikke afvende en gærdederoute, 
hvor de sidste seks mand faldt for 9 runs - til 58 
all out. 

Heller ikke Frem kunne stille noget op overfor Sorø, 
der på en flot gærdeindsats fik alle fire turnerings
points. Samtlige seks gærdespillere i funktion fik mere 
end 15 runs, og Preben Hansen (58*) og Ib Hiickel
kamp (54*) havde en uafsluttet 5. gærdestand på 
105. Frems 1. halvleg tegnede ellers til at blive rekord
lille, da fire gærder faldt for 1, men total blev dog 67. 
Også Sorø og Køge fik en pointsrig dyst ud af de fælles 
anstrengelser. 488 points for 19 fald. Køges Flemming 
Lintrup sluttede i de glade 90'ere (94), og hos Sorø
fik de seks første batsmen atter tocifret score. Ved den 
ordinære spilletids ophør stod Sorøs sidste gærde inde 
med en pointsdeficit på 2. Desværre synes kampen at
skulle få et efterspil, idet Køge ikke havde banen klar 
til den fastsatte tid. Turneringsreglementet hjemler i 
sådanne tilfælde bødestraf, subsidiært tabt kamp. Det 
sidste er jo nok mere effektivt end det første, hvis man
skal komme den kedelige og desværre tiltagende slen
drian med forsinkelser, fordi banen ikke er klar, til
livs.

Køge har ellers gjort det ret godt i denne sæson -
med lidt velvillig bistand af fru Fortuna. I kampen 
imod Kerteminde var man ved at tabe efter færdig
spillet kamp, men klarede lige skærene med to gærder 
i behold og føring efter 1. halvleg. Ketreminde havde 
traditionen tro lagt ud med en svag 1. innings, for i 
anden omgang at præstere en uafsluttet åbningsgærde
stand mellem Aksel Petersen og Jørgen Nielsen på 104. 
En veltimed lukning havde nær givet gevinst - og det 
kunne de gæve fynboer faktisk godt have fortjent. De 
viste i hvert fald kampens bedste spil. Køges bedste 
spiller var den unge keeper Finn Nielsen, der havde en 
fejlfri innings bag gærdet samt tre greb og to stak
ninger. 

Sluttelig skal nævnes kampen mellem Frem og Skan
derborg Il, hvor gærdespillerne dominerede og hindrede 
fuldførelsen af 1. halvleg. Dog havde Skanderborg II's 
sidste to spillere held til at holde sig inde og hindre 
Frem-sejr. lait 15 spillere scorede over 15 runs (otte 
hos Frem, syv hos Skanderborg). 

P. Østergård 

3. division:

Favoritholdene Ringsted og Grenå

får intet forærende 

I 3. divisions østkreds er Ringsteds favoritposi
tion urokket, men de unge ambitiøse midt
sjællændere har måttet kæmpe for sejrene. 
Måske havde man ventet modstanderne stillet 
til vægs med større overlegenhed og elegance, 
men alligevel har man fået tilstrækkelig vished 
for de unge Ringsted-spilleres potentielle mu
ligheder. Holdet bæres ikke mere af Helmer og 
Henning Hansen - omend disse navnkundige 
spillere stadig ind imellem leverer værdifulde 
og afgørende præstationer. Stammen udgøres 
af en flok unge talenter, der endnu ikke har 
passeret de 25 år, og som slet ikke er set på 
deres cricketmæssige højdepunkt. I flæng skal 
nævnes Jørgen Petersen, Preben Hansen, Geert 
Jensen og ikke mindst den purunge Jan Han
sen, og fra juniorafdelingen står lovende for
nyelse på spring. Vel vil den manglende rutine 
give enkelte bagslag og skuffelser, og måske er 
angrebet endnu ikke altfor velkoordineret -
men ingen tvivl om, at Ringsted i løbet af få 
år vil vinde en plads helt i forreste geled i 
dansk cricket. 

De øvrige hold i østkredsen kan næppe true 
Ringsted, selv om både Nyk. F. og Glostrup på 
bedre dage kan mobilisere ret anselig slag
kraft. Næstved har ingen chancer for at gøre 
sig gældende i toppen, og i Ballerup synes man 
midt i en alvorlig spillerkrise. I fjor glædedes 
man over god fremgang i Ballerup, en frem
gang, man ventede fortsat i år. Men nu synes 
klubbens eksistens pludselig truet. Man har 
endnu ikke i turneringskampene kunnet møn
stre fuldtalligt mandskab, men vi nægter at 
tro, at krisen får katastrofal udgang. Mange 
gode ønsker følger bestræbelserne for at gen
skabe den hellige ild hos spillerne. 

Stærke veteraner hos Hjørring 

Grenå har trods en enkelt kikser imod Hjør
ring - på en dag med triste afbud - lagt sig 
fast på førstepladsen i vestkredsen, og nu skal 
det blive spædnende at se, om man står distan
cen bedre end i fjor. Johs. Knakkergårdi synes 
at have trukket sig tilbage efter lang og tro 
tjeneste, men de yngre kræfter på holdet har 
vist en velgørende stabilitet, selvom det af og 
til har knebet med effektiviteten i angrebet. Og 
netop denne omstændighed gør, at man ikke 
har den fulde tillid til Grenå i en eventuel op
rykningskamp imod østkredsens vinder. Nå, 
nu skal Grenå først vinde vestkredsen, og der 
er stadig farlige hurdler, som skal forceres. 
Her tænkes især på Hjørring II, hvor gæve 
cricketkæmper som Axel og Chr. Morild, Si
gurd Uhrskov og William Søndergård muntrer 
sig. Ganske vist er det nogle år siden disse 
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stjerner stod i zenith, men alligevel har de be
varet en sådan kampform, at de kalder minder 
om de store dage frem. Selv et Grenå-mand
skab i stærkeste opstilling kan få svært ved at 
hale en sejr i land - men hvilken herlig dyst 
det vil blive. Hjørring II har som Grenå tabt en 
kamp, og holdet har haft vanskeligt ved at 
fremtvinge halvlegssejre. Måske kan dette i et 
tæt opløb blive afgørende. 

Pikant sejr til Glostrup 

Den hidtil største enkeltmandspræstation i østkredsen 
har været nykøbingenseren Erik Svenssons maiden
century (107*) imod Næstved - ganske vist scoret 
i en betydningsløs 2. innings. Erik Svensson nåede sine 
100 runs på 97 minutter og havde en åbningsstand på 
106 med veteranen Harry Erichsen, der kun bidrog med 
26 points. I Nyk. F.s 1. innings på 112 havde Næstveds 
keeper og anfører Helge Petersen være »bye-fri«. Nyk. 
F. havde i kampen forinden måttet indkassere et over
raskende nederlag i Glostrup - dobbelt surt, fordi to
tidligere Nyk. F.'ere på Glostrups hold, Thor Jensen
og Jørgen Hansen, ved god batting var den direkte
årsag til, at man tabte et såre vigtigt skridt i jagten
på Ringsted. Overfor Ballerup havde falstringerne frit
spil, og Poul Erik Nielsen brillerede med 3 gærder for
eet point på knn 12 bolde.

Heller ikke imod Ringsted blev der turneringspoint 
til overs til Ballerup. Ringsted havde kun to bowlere, 
Jørgen Petersen og Jan Hansen, i funktion, og det var 
nok til at begrænse Ballerups samlede udfoldelser til 
43 points (18 + 25) - absolut bundrekord for divi
sionscricket i denne sæson. Såvel Næstved som Glo
strup besejredes af Hingsted efter 1. halvleg, og det var 
måske en smule skuffende. Det var Jørgen Petersens 
indsats i de to kampe imidlertid ikke. Glostrup fra
spillede han 64 runs, og imod Næstved var han ved 
pindene halvlegen igennem og stod ved lukningen (for 
ni fald) med 45 not out. I denne kamp måtte Næstved 
- som så ofte før - love for Kjeld Grandahls all
round-kvaliteter. Han scorede halvcentury (57), tog 7
gærder og greb fire mand ud.

Runs, runs, runs i massevis 

Vestkredsen har budt på en hidtil uset pointsrigdom. 
Livligst gik det til i kampen mellem Grenå og Nyk. M. 
Il, hvor det blev til ikke færre end 564 runs for 16 fald. 
Nyk. M. II åbnede ballet med 279 og følte sig sikker 
på en kærkommen revanche for nederlaget i den første 
indbyrdes match. Men god morgen madam Dick. Grenå 
svarede med 285 for 7 - efter at de to første gærder 
var faldet for 17. Afgørende for triumfen var en 5. 
gærdestand på 177 points imellem Niels Sjørup og den 
nye englænder Graham Speirs, der begge fik deres 
første century - respektive 100 og 111 *. Ganske frem
ragende var også Nyk. M.s keeper Hans Karl Kristen
sen, der i denne mammutinnings (47 overs) kun afgav 
en eneste ekstra. Mindre heldig var Grenås stokker 
Gert Andersen, der måtte krediteres for 33. Grenås 
scoringshastighed var iøvrigt så imponerende som 6 
points pr. over. 

Djurslands sønner havde heller ikke holdt sig tilbage 
i den første match imod Nyk. M. Il, som måtte lægge 
ryg til 233 for 8, eller i de to kampe ialt 518 for 15 
(gnst. 34,5). De mest aktive var Jørgen Knakkergård 
(94) og Bent Hansen (34*), der sammen producerede
118 i en 7. gærdestand. Nyk. M. II bragte hele otte
bowlere i angreb, og kun anføreren Børge Mathiassen
havde sukces med en efter halvlegens størrelse så
usædvanlig analyse som 2 gærder for eet point (på seks
bold) - det kan man vist kalde manglende tro på egne
muligheder. Grenås batsmen tog også godt for sig af
retterne imod AaB II med 205 for 3 - omfattende fire
scores på 27 eller mere og tre gærdestande over 50.
Og i Herning sikrede man en halvlegssejr, selvom
Grenå-anføreren tillod sig den flothed at sende gærde
spillerne ind i omvendt orden. Derimod kunne man
ikke med afbud fra de fire bedste batsmen klare Hjør
rings stærke veteraner. Chr. Morild scorede 62 runs på 
65 minutter. 

Chr. Morild førte sig også frem i dysten imod Nyk. 
M. II med et century på 106 (det 11. i karrieren). Han
var ved gærdet i ni kvarter og havde en century-gærde-

stand med sin gamle kampfælle i mangfoldige vigtige 
kampe, Sigurd Uhrskov (62). Sidstnævnte viste også 
gode takter i kampen imod AaB II, hvor det blev til 
71 og en 2. gærdestand på 139 sammen med den unge, 
yderst lovende juniorspiller Jørgen Henriksen (86). 
Hidtil eneste nederlag til Hjørring II kom ganske over
raskende i Herning, hvor de mange navne hos vendel
boerne slet ikke kunne hamle op med Hernings solide 
kasterteam Peter Gøttsche/Leif Andersen, der holdt 
Hjørring II's halvlege nede på 70 og 85. Peter Gøttsche 
gjorde sin præstation fuldendt ved i 2. halvleg at score 
81 * ud af en total på 99 for 5 (82 % af totalen). Kee
perne Kaj Nielsen, Hjørring, og Torben Munksgård, 
Herning, havde en særlig god dag med ialt kun een ene
ste ekstra i de fire halvlege - vendelboen var helt 
fejlfri. 

Mellemrækkerne: 

A. B.'s veteraner og Kolding har

divisionsklasse 

Traditionen tro bliver A.B.s veteranhold vinder 
af mellemrækkens østlige sektor - intet af de 
andre hold når dem til anklerne. Deres klasse 
blev klart understreget i halvlegssej ren over 
Frem, der faktisk stillede med sit 2. divisions
hold!!! Derimod kan B. 1913 II næppe vinde 
sit tredie kredsmesterskab i træk i midtsekto
ren, dertil har Kolding vist for god styrke med 
bat som med bold. Koldingensernes velre
nommerede trio, Aage W ange Thomsen, Her
luf Nielsen og Flemming Christensen, har vist, 
at formen allerede har indfundet sig, men de 
kæmper ingenlunde alene. Megen talentfuld 
ungdom er ved at erhverve den nødvendige 
rutine, og den må være i stand til at sikre en 
ny guldaldertid for cricketspillet i Kolding. I 
midtkredsen har Horsens II desværre måttet 
trække sig tilbage, til gengæld har Viborg helt 
overraskende meldt sig klar påny og erklæret 
sig villig til at gå ind i Horsens II's program. 
Et særdeles glædeligt og velset corne-back. En 
skuffelse har Esbjerg været. Efter at vest
jyderne havde trukket sig ud af 3. division, 
havde man dog regnet med en vis dominans i 
den lavere række, men dette har ingenlunde 
været tilfældet. I nord er der stadig revalise
ring mellem Silkeborg Il, Skanderborg III og 
Chang II. 

Niels J. Lorentzen -

come-back med maidencentury 

Et af dansk crickets største talenter gennem tiderne 
Niels J. Lorentzen lagde alt for tidligt op efter nogle 
yderst belastende sæsoner på et vaklende K.B.-hold. 
Nu har han fået lyst til at lege med igen - omend 
på mere fredsommeligt niveau -, og han har meldt sig 
under fanerne hos Svanholm Il. Og han har ikke glemt 
sine gamle færdigheder. Æren for Svanholm II's halv
legssejr over Køge Il tilkommer udelukkende ham. 
Ikke blot tog han 12 gærder for 37 points (6 for 15, 
6 for 22), han præsterede også at score sit livs første 
century (108) -· efter at fire holdkammerater var fæl
det for 18. 

Også i Frem har man kunnet glæde sig over tilgang 
af et velkendt cricketnavn - Otto Brændstrup. Men 
selv ikke to scores på 45 og 42 kunne forhindre et 
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halvlegsnederlag til Soraner II, og det er måske også 
meget forlangt, når Frem II's første gærder i 1. halvleg 
er nede for blot 7 runs. Og der blev heller ikke turne
ringspoints til fremmerne imod A.B. II - trods de 
mange 2. divisionsspillere. Studenternes veltrænede ve
teraner brillerede især i kastningen, hvor Carl Larsen 
i 1. innings tog 7 for 9 på 33 bolde, inclusive et hat
trick, og Poul Talbro i anden omgang fik 5 for 3 på 
24 bolde. Frem II's 1. halvleg blev på beskedne 29 -
de sidste seks mand faldt for fire points. Poul. A. 
Svendsen keepede på bedste måde for A.B. - kun een 
ekstra i de to innings. 

Såvel overfor Åbenrå som overfor sejrsvante B. 1913 
II dokumenterede Kolding en all-round-styrke, der be
rettiger til generhvervelse af divisionsstatus. B. 1913's 
reservehold knækkedes i en 1. innings på 32, og Åben
rås halvlegsnederlag grundlagdes i en !{oldinghalvleg 
på 286 med seks mand over 25. Hos Åbenrå skilte kun 
åbneren Henry Buh! sig ud fra den triste masse ved at 
carry his bat for 11 ud af 41 i 2. innings. Heller ikke 
Fredericia II kunne Åbenrå klare, og sønderjydernes 
to halvlege blev kun på henholdsvis 45 og 32. En spiller 
af George Allans kaliber savnes stærkt. Hos Fredericia 
II høstede Finn Højbjerg Pedersen, juniorholdets first 
string, triumfer i en kasteanalyse på 5 for 3 fordelt 
på ni overs (seks »jomfruer«). 

Viborg lagde ud med 

åbningsgærdestand på 132 

Viborgenserne fejrede cricketholdets genopståen på 
behørig vis ved at besejre Kertemindes divisionsreser
ver. Oplægget til en forhåbentlig glorværdig fremtid 
kunne næppe være bedre en Peter Sørensen (28) og 
Hans P. Andersens (69) eenturistand på 132 for 1. 
gærde. Et generøst bidrag leverede den fynske keeper 
med ikke færre end 48 ekstras ud af 185. Kertemindes 
åbningsgærder Hans V. Pedersen (83) og Poul Winther 
(23) ville dog ikke stå tilbage for »kollegerne« og præ
sterede sammen 109, før sidstnævnte godvilligt forlod
gærdet. To åbningsstande over 100 er ikke hverdags
kost, og usædvanligt var det også, at begge makker
skaber havde udpræget slagside - en meget aktiv og
en passiv spiller. Nu gav Kerteminde II's lange hale
Viborg sejren. I kampen imod B. 1909 II var det Kerte
mindes første gærdespillere, der svigtede - de fem 
første batsmen faldt i 1. halvleg for 8 og i 2. for 12 -
og gav Leif Nielsen så prangende en kampanalyse som 
13 gærder for 51 (6 for 7, 7 for 44). Amandas sønner 
revancherede sig i en sejr over det tidligere 1. divi
sionshold Esbjerg, der kun er en skygge af fordums 
storhed. Esbjerg har dog senere nedgjort Kertemindes 
besejrer Viborg med en halvleg - ak ja, sådan kan det 
gå i disse charmerende uberegnelige mellemrækker. Nn 
var Esbjergs Ole Langerhuns også usædvanlig vel
oplagt i Viborg og sikrede sig 15 gærder for 39 runs
(9 for 16, 6 for 23).

Gærdestand på 199 

I nordkredsen er Nyk. M. III faldet fra, men de øvrige 
mandskaber har vist viljen til at skabe underholdende 
og pointsrig cricket. Lystigst var kampen mellem 
Chang II og Århus II, hvor sidstnævnte lagde for med 
213, hvoraf hovedparten scoredes i en 2. gærdestand på 
102 mellem Lars Rasmussen (45) og Erik Eriksen (81). 
Men det var legeværk for Changs slugger Steffen San
den (114') og den lovende junior Leif Busk Jensen 
(90'), der overtrumfede århusianernes total i en uaf
sluttet 4. gærdestand på 199. Det var Steffen Sandens 
første century, men helt fint i kanten var det ikke, idet 
det første nåedes, efter at Århns' total var passeret -
og der vel at mærke ikke var nogen fornuftig grund 
til at fortsætte kampen. 

Også Silkeborg II har gode batsmen og lutter sejre. 
Stærkest gik det imod Holstebro II med 265 for 5 -
grundlagt i en åbningsstancl mellem Erik Mikkelsen 
(76) og Poul Rasmussen (63). Heller ikke Skander
borg III har lidt nederlag, og her har John Sørensen 
trukket det store læs. Imod Holstebro scorede han 87
på 39 minutter (2,23 runs pr. min.), og imod Droning
borg dominerede han i angrebet med 12 gærder for 45
(5 for 36, 7 for 9). Bredden er imponerende i Skander
borg for tiden. 

J uniorrækkerne: 

Køge har gode muligheder for at 

fraspille Nyk. M. junior-D. M. 

I juniorrækkerne skal der ske uventede ting, 
om ikke slutrundedeltagerne bliver Køge, Ker
teminde, Skanderborg og Nyk. M. - og der er 
lagt op til et revancheopgør mellem de sidste 
to års vinder Nyk. M. og Køge i finalen. Og 
køgenserne synes at have gode chancer for at 
støde de sej rsvante nordjyder fra juniortro
nen. Nok råder Nyk. M. over dansk crickets i 
øjeblikket bedste juniospiller, Henning Jensen, 
men Køge har større bredde i både kastning 
og gærdespil. Der er flere af de unge Køge
spillere, der i en snæver vending vil kunne yde 
en toppræstation. Her tænkes ikke mindst på 
Arne Nielsen, Leif Hansen og Søren Larsen. 
Skanderborgs juniorhold har afgivet sine bed
ste spillere til seniorafdelingen og har ikke 
fjorårets standard, mens Kerteminde næppe 
har mange chancer i dette selskab. 

Nu er de forskellige juniorrækker naturlig
vis ikke spillet til ende endnu, og sensationer 
kan ikke udelukkes. Således kan Køge meget 
vel få det drøjt i kampene imod Ringtsed og 
Slagelse, hvoraf førstnævnte har en typisk 
matchvinder i all-rounderen Jan Hansen, der 
er hærdet i seniorkonkurrence. Men Køge bør 
kunne klare sig på holdets gode balance. Hel
ler ikke Silkeborg kan frakendes en mulighed 
for at ryste Skanderborg - først og fremmest 
på Bjarne Rasmussens kvaliteter. 

Mange overflødige runs 

Endun en gang har juniorrækkerne vist sig forfær
dende uensartede, og mange kampe har udartet sig til 
den rene udklasning. Og det kan dansk cricket ikke 
være tjent med; det er ikke just den måde, man be
varer interessen hos de nytilkomne nngdomsspillere 
på. Grellest trådte forholdet frem i kampen mellem 
Køge og Glostrnp. Her fandt køgenserne det fornødent 
at batte indtil 256 for 5 - ganske uanset at man meget 
vel måtte være klar over, at modstanderne skulle være 
mere end heldige for at nå trecifret scoring i sine to 
halvlege tilsammen. Køges sejr blev på en halvleg og 
191 runs, efter at Glostrup var gået for kun 9 i 1. 
halvleg, hvoraf de seks endda var ekstra. It is not 
cricket at udnytte modstandernes svaghed til rene 
paradenumre - og da slet ikke i den aldersklasse. 
Nogen beundring for Arne Nielsens første century 
(104 •) kan ikke udløses, idet det først nåedes længe 
efter, at der skulle være Jukket. Derimod er cadean til 
Arne Nielsen for god gærdeteknik med smukke points
givende slag - ikke mindst i den afgørende 3. gærde
stand på 157 med Leif Hansen (88). De to runmakers 
stod også for de kastemæssige delikatesser. Især ana
lyserne for 1. innings blev særprægede - Leif Hansen 
8 for 2 på ni overs (syv maidens) og Arne Nielsen 2 
for 1 på 48 bolde. I anden omgang, hvor Glostrup fik 
56, bragte Leif Hansen sin matchanalyse op på 13 for 
39. Men for Leif Hansen var der ikke tale om et
stjerneskud, idet han i Svanholms 1. halvleg atter tog
8 for 2 og grundlagde en ny halvlegsejr.

Svanholm har ikke kunnet leve op til tidligere ung
domstriumfer, og også i Ringstedkampen måtte man 
aflevere samtlige turneringspoints. Ringsteds Jan Han
sen fik sit andet ungdomscentury med 110' på 66 
minutter og håvde en åbningsstand på 154 med Claus 
Rasmussen (73). Ialt nåedes en så usædvanlig score 
som 211 for 1 lukket. Henning Bergh satte Jan Hansen 
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lidt i skygge i angrebet, hvor han især i Svanholms 
2. halvleg på J5 var uimodståelig med 7 gærder for 6 
runs. Blandt gærdespillerne bør også .fremhæves Sla
gelses Leif Jacobsen for 85 ud af en total på 152 imod
Svanholm og Glostrups.Knud Nordkamp for 93 og 66•
i kampen imod K.B. Knud Nordkamps to, halve cen
turies gav Glostrup den første sejr i juniorcricket. Flot
kommet igen, efter den kolde douche i Køge.

Sportslig deklaration 

Kerteminde får næppe besvær med at vinde midter
sektoren, efter at Horsens ·har trukket sig ud af turne
ringen. Kertemindes anfører Per Martinussen indlagde 
sig sportslig hæder, da han i holdets interesse lukkede 
imod B. ·1913 på et tidspunkt, hvor han selv var godt 
på vej til et century. Mangen en anfører havde ladet 
sig friste af de forjættende 100. Per Martinussen beløn
nedes med en halvlegssejr. Johs. Due tog i 1. innings 
7 af B. 1913's gærder for 6 på 68 bolde, mens Svend 
Madsen nøjedes med 4 for 2 i 2. innings. I kampen 
imod B. 1909 fandt Kerteminde-bowlerne stærkest mod
stand hos 09'ernes åbningsgærde Jan Petersen, der i 2. 
halvleg carried his bat for 26 ud af en total på 63. 

Per Marlinussen Bjarne Rasmussen 

I den sydjyske juniorkreds har Silkeborgs Bjarne 
Rasmussen været den dominerende skikkelse. Hans 
resultater har været fremragende, men om hans kva
liteter er nok til at fravriste Skanderborg kredsmester
skabet, er et kildent spørgsmål. Selv uden fjorårets 
triumfatorer John og Svend E. Madsen har Skander
borg sund bredde både i kastning og gærdespil. Bjarne 
Rasmussens skrækindjagende resultater i sæsonens tre 
første kampe ser således ud: 77 runs og 11 gærder for 
39 (6 for 22, 5 for 17) imod Esbjerg, 67 runs imod 
Dronningborg, 86 og 10 for 69 (5 for 19, 5 for 50) imod 
Århus. Samtlige kampe gav halvlegssejr til Silkeborg, 
og imod Århus nåedes ved gærdet 220 for 3 med fem 
tocifrede scoringer. 

Brødrene Henning og Bjarne Jensen fører an i Nyk. 
M.s march imod et nyt juniormesterskab - slutrunde
deltagelsen er allerede sikret. Blandt de øvrige nord
jyske juniorhold har Hjørring faktisk vist de bedste 
takter - paradoksalt nok uden at sejre. I dysten imod
AaB havde vendelboerne en såre uheldig 1. innings,
men Hjørring manglede med fem gærder i behold kun
12 runs i sejr efter færdigspillet kamp, da tiden var 
opbrugt. Ole Berntson var manden, der bragte AaB
helt på hælene i 13 destruktive overs i 2. halvleg. lait
erobrede han i denne innings 9 gærder for kun 17 runs,
inclusive et af de eftertragtede hat-tricks. Også de to
stokkere, Hjørrings Jørgen Holmen og AaB.s Ernst
Poulsen, havde ære af kampen, idet regnskabsførerne
overshovedet ikke tog ekstraruhrikken i brug.

Drengerækkerne: 

Stærke drenge i K. B. 

K.B.s energiske cricketleder Traugott Elberth 
har på forbilledlig måde fået sat system i klub
bens ungdomsarbejde igen, og det første kreds
mesterskab er allerede på vej. Det er K.B.s 
drenge, der trods en enkelt svipser imod nytil-

komne A.B. har vist gode all-round-kvaliteter. 
Skanderborg bliver næppe heller til at røre i 
kreds 53, hvorimod, der er lagt op til drama
tiske slutkampe i de to øvrige kredse - i syd 
imellem Fredericia og Kolding og i nord imel
lem Nyk. M. I og AaB. 

Årets hidtil mindste innings 

Sidste års drengevinder i øst, Køge, fik en helt forry
gende start ved at snuppe Svanholm for kun 5 runs -
årets hidtil sørgeligste inningstotal. Per Hansen tog 
5 gærder for nul på 31 bolde, men Kurt Hansen fik 3 
for 1 på 48 bolde. Alligevel kunne sjællænderne ikke 
fremtvinge en halvlegssejr, da de små svanholmere 
forsvarede sig eksemplarisk til 18 for 5 i en 2. halvleg, 
der må have været noget af et mareridt for dem. Køge 
fik imidlertid ørerne i maskinen imod et målbevidst 
KB.hold. K.B.s Claus Andersen scorede 39 og tog 10 
gærder for 24 (4 for 9, 6 for 15) - en glimrende all
roundpræstation. God hjælp har Claus Andersen haft i 

John Hansen og Stig Lund. Sidstnævnte erobrede 12 
gærder for 38 imod Svanholm, hvis 7 sidste gærder 
segnede for kun 4 runs. Rækkens måske største talent 
findes hos A.B., hvor den fra Sydafrika indvandrede 
Per Marcussen både ved gærdet og i kastningen har de 
store linier - imod Svanholm blev det til 15 og 36• 
samt 6 gærder for 9. A.B.-sejr blev det dog ikke til, da 
Svanholms Morten Petersson var i hopla og tog 6 
gærder for 6 runs. Sammen med sin mindre broder 
Michael sikrede Morten Petersson også en sejr over 
Ringsted. Morten fik 12 gærder for 18 runs (7 for 5, 5 
for 13) og Michael 6 for 25 (1 for 18, 5 for 7). Ring
steds Jan Dahl tog 8 for 15, men havde ikke megen 
støtte i sine gærdespillere, der i de to innings kun fik 
ialt 62 - eller nøjagtig det samme som i halvlegs
nederlaget til K.B. Blot det nu ikke bliver en vane. 
Ringsted havde ellers lagt stærkt ud ved at besejre 
Køge - hovedsagelig på en ny kraftpræstation af Jan 
Dahl, der tog 8 gærder for 14 points. 

Fra kreds 52, der er maltrakteret ved Esbjergs fra
fald, skal blot nævnes Fredericias Jørgen Ole Pedersen 
for 56 runs på 49 minutter - en score, der sikrede 
Fredericias anden sejr over Kerteminde i år. Skander
borgs drenge har også kunnet glæde sig over en helt 
ovenud god start. Årets første innings (imod Silkeborg) 
bød på en åbningsstand på 64 og en 2. gærdestand på 
48, hvilket er ret så sjældent i drengecricket og nok 
til en solid sejr. John Simonsen med 58 var Skander
borgs bedste aktiv i disse gærdestande, men da han 
trak sig frivilligt og overlod kammeraterne pitchen, 
gjorde Silkeborgs John Christensen kort proces - med 
8 gærder for 25 løb og kun 15 points til de sidste ni 
skanderborgensere. !øvrigt præsenterede Skanderborg 
turneringens hidtil yngste deltager - den kun 6-
årige Torben Stern Møller, ud af den kendte cricket
familie. 

Nyk. M. I er stadig ubesejret i den nordlige drenge
række, men sender nok en venlig tanke til Hjørrings 
keeper, der med 29 ekstras havde sin andel i en Nyk. 
M.sejr på 20 points. Nyk. M. I har haft størst glæde 
af Torben Petersen og Søren Dahlgård. Førstnævnte
startede eilers på II-holdet med i det interne opgør at
rydde 6 af I-holdets bærende batsmen for 10, hvilket
dog ikke var nok til at hindre en seoring på 50 og en 
halvlegssejr til Nyk. M. I. Nyk. M. II kunne kun præ
stere 13 + 15 overfor kontant bowling fra Søren Dahl
gård. Søren fik 12 for 11, fordelt med 6 for 8 og 6 for 3. 
Efter avancementet til I-holdet har Torben Petersen 
været manden hag en halvlegssejr over Chang, der kun 
kunne score 19 og 26. Torben scorede 42 runs og tog 
11 for 11 (7 for 6, 4 for 5).

Mens Chang fik 45 imod Nyk. M. I, blev det kun til 
ialt 37 (25 + 12) imod AaB - i 2. halvleg var 8 gær
der endog nede for 4. AaB.s kastere havde frydefulde 
stunder - Boye Elimar fik 7 for 16 (2 for 11, 5 for 5), 
Jørgen Thor Pedersen 9 for 19 (4 for 12, 5 for 7) og i

1. innings havde såvel Per Årup (på 24 holde) som
Robert Pedersen (på 9 holde) 2 for nul. Fra kampen
imellem Hjørring og AaB, der endte med sidstnævntes
sejr, må nævnes, at der ingen ekstras noteredes - fuld
honnør for de to keepere, AaB.s Erik \Vestergård og
Hjørrings Steen Frantsen. Endelig må Hans Tage
Thomsen roses for en væsentlig anpart i Hjørrings
eneste triumf - imod Nyk. M. II. Den unge vendelbo
scorede 72 og tog 6 for 11. 
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Lilleputrækken: 

Svanholms bedste chance for et 

kredsmesterskab 

Endnu er der kun spillet en enkelt kamp i den
ne række, og den har givet Svanholm 3 turne
ringspoints imod Køges ene. Sejren sikredes i 
en sidste gærdestand mellem Verner Christen
sen og Carsten Lorentzen. 

Unge Carsten har aldrig haft et cricketbat i 
hånden før og bidrog alligevel med 4 uhyre 
vigtige runs, men han har også anerne i orden. 
Faderen er den tidligere K.B.- og Køgestjerne 
Niels Jørgen Lorentzen, og farfaderen Niels 
Lorentzen var Køge Kricketklubs stifter og 
dens største spiller gennem tiderne. Derfor var 
det også et ekstra pikanteri, at Carsten Lorent
zen i sin første cricketkamp skulle være med 
til at dukke netop Køge. Svanholm skulle vel 
også kunne ordne Ringsteds putter. 

Pokalturneringen: 

Soranerne favorit til Dunlop-cup 

Indførelsen af handicap har pustet nyt liv i 
pokalturneringen. Kampene er blevet mere 
spændende, efter at også de mindre klubber 
har fået sejrschancer. Sensationer har der væ
ret flere af - størst vel Næstveds sejr over 
pokalindehaverne fra Svanholm, men også 
Slagelses nederlag til Ballerup kom uventet. 
Soranerne er nu ene om at repræsentere 1. di
vision, og de bør kunne gøre det med maner -
ved at vinde pokalen. I semifinalen skal Sora
nerne møde sensationsholdet Næstved, mens 
K.B. i den anden semifinale skal dyste med 
vinderen af kampen Nyk. F.-Ballerup, for
mentlig falstringerne. Det tegner til en finale 
mellem Soranerne og K.B. 

Cricket-anekdoter 

Alt er relativt 

Når et gærde falder, er det ikke altid let at afgøre, 
om det skyldes god kastning eller dårligt gærdespil. 
Lancashires tidligere åbningsgærde Winston Place har 
givet det fuldkomne svar på problemet. Engang blev 
han taget på halvlegens allerførste hold. Da han 
vendte tilbage til pavillonen, sagde en medfølende til
skuer til ham: »Bad luck, Winston. Det var en god 
bold.« »Ja, det var det,« replicerede Winston, »på den 
måde, jeg spillede den.« 

Den rette sarkasme 

En markspiller havde hele dagen appelleret ivrigt 
og højlydt for næsten alt muligt - fra sin position i 
square leg. Da det blev hans tur til at komme til gær
det, had han dommeren om »midt-midt«, hvorefter 
denne tørt bemærkede: »Hvor skal det være fra -
herfra eller fra square leg?« 

Det var for risikabelt 

Under en M.C.C.-tur til Australien havde cricket
præsten David Sheppard haft et usædvanligt stort an
tal tabte gribechancer. I relation hertil fortaltes, at et 

Soranerne har elimineret Køge og Sorø, hvoraf sidst
nævnte med seks gærder i behold og en pointsdeficit 
på 45 var på vej til en meriterende sejr, da upåagtede 
Henning Henriksen pludselig rullede sig ud og tog 4 
Sorøgærder for kun 8 runs. K.B. har besejret Ringsted, 
der ikke kunne dæmme op for en 2. gærdestand på 
102 mellem Aubrey Garner (60) og Hans J. Halling 
(52•), og Glostrup, som gav K.B.erne en så velvoksen 
opgave som 166 points. Men K.B.s batsmen stikker ikke 
op for bolelmælk og i tiltagende tusmørke lykkedes det 
at skrabe 168 for 4 sammen på 28 overs - inclusive 
syv tocifrede scores. 

I Næstveds choksejr over Svanholm spillede Kjeld 
Grandahl som venteligt en hovedrolle. Han åbnede 
Næstveds innings og gik not out med 44, og vel erob
rede han kun et Svanholm-gærde, men hans præcise 
kastning tæmmede helt den landholdsprægede køben
havnske gærdeside, der på hans seks overs kun kunne 
score fire points - og i disse overs vendte kampen. 
Næstved scorede 0,76 point pr. bold, Svanholm kun 
0,62. 

oth. 

PS. Af tryktekniske grunde er turneringsoversigten af
sluttet pr. 30. juni. Vi har derfor ikke kunnet omtale 
visse senere indtrufne overraskende resultater - her 
tænkes i første række på Skanderborgs og Ringsteds 
første nederla& til respektive B. 1909 i 1. division og 
Nyk. F. i 3. division øst samt Frems første sejr i 2. 
division - over B. 1913. Vi vender tilbage hertil i 
næste turneringsoversigt. 

Australske 

KOOKABURRA 
cricketbolde 

Eneforhandling 

Wahl, Hostrups Have 52 
København V. 

telf. (01) 35 57 09 

ungt engelsk ægtepar, som var bosat i Australien, 
netop skulle have døbt deres førstefødte. Ægtemanden 
holdt på, at det ville være hyggeligt, om de kunne få 
David Sheppard til at forrette dåben. Dertil svarede 
den rædselsslagne hustru: »Ah nej, han vil også bare 
tabe den lille.« 

Formålstjenlig placering 

I en Lancashire-match bowlede en fastbowler på 
en særdeles ringe pitch, og åbningsgærdet måtte stå 
op til en række livsfarlige bolde. Den første hvislede 
forbi hans venstre øre, den anden slog næsten huen af 
ham, og den tredie ramte ham med frygtelig kraft 
lige over hjertet. Han segnede om som ramt af lynet. 
Efter et minut eller to var han nogenlunde kommet 
til sig selv og forberedte sig til at batte igen. Domme
ren spurgte venligt, om han var klar igen. »Ja,« sva
rede spilleren, »men jeg kunne vel ikke få flyttet 
sight screen'en.« 

»Jo, naturligvis,« sagde dommeren, »hvor vil De 
have den placeret?« 

Gærdespillerens svar faldt prompte: »Ah, godt og 
vel halvvejs mellem gærderne - mellem mig og bow
leren!!!« 
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Henrik Mortensen, AaB 
Eilif Westergaard, AaB 

5 
6 

0 177 64 
1 174 66 

pr. 7. august Finn Willumsen, A.B ........ .. 
Klaus Buus, Chang .......... .. 

5 1 127 56* 
7 1 175 43* 

Preben Juul, Skanderborg .. . 6 1 139 58 
Steffen Maibom, Chang ..... . 7 1 159 46 
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Henning Eli asen, Horsens .. . 
Jørgen Høj, Horsens 

2. DIVISION

John Jespersen, Holstebro .. . 

9 0 234 119 
6 1 125 43 

5 1 390 128* 
(4) (3) (2) (1) (0) 

1. division

H. J. Halling, K.B . ........... . 
Ole Hiickelkamp, Sorø ..... . 
Leif Petersen, Slagelse 

6 2 320 93* 
5 1 202 56* 
4 1 119 59 

Aa. B. 51 3 2 0 0 0 18 3,60 
Skanderborg 5 1 3 0 1 0 14 2,80 
Chang 7 1 3 0 3• 0 16 2,29 
Århus 7 0 4 0 3 0 15 2,15 

Benny Bunneister, K.B . .... .. 
Henning Lystrup, K.B. .. .. .. 
Erik Sørensen, Slagelse ..... . 
Preben Hansen, Sorø ........ . 
Ib Hiickelkamp, Sorø ........ . 
Esben Skovlund, Slagelse .. . 

6 2 146 51 
5 1 128 40 
4 0 127 51 
5 1 122 58* 
5 1 117 54* 
5 2 84 37 

Svanholm 6 0 4 0 0 2 12 2,00 
Hjørring 6 0 3 0 2 1 11 1,84 

Preben Felt, Køge .......... .. 
Ove Christiansen, Sorø ..... . 

5 1 109 44 
6 1 134 47 

Soraner 7 0 3 0 3 1 12 1,72 3. DIVISION

B. 1909 6 0 2 0 4 0 10 1,67 Niels Sjørup, Grenå .......... .. 5 2 235 100 
A. B. 51 0 1 0 32 0 6 1,50 
Nykøbing M. 5 0 1 0 4s 0 7 1,40 

Erik Svens son, Nyk. F . ..... . 
Svend Jensen, Næstved .... .. 
P. Gøttsche, Herning ........ . 

7 3 202 107* 
4 1 149 86* 
6 2 163 81* 

Horsens 6 0 1 0 4• 1 7 1,17 
Silkeborg 6 0 0 0 6" 0 6 1,00 

J. Knakkergaard, Grenå ..... . 
Kj. Grandahl, Næstved ..... . 
Jørgen Pedersen, Ringsted .. . 

5 1 151 94 
4 1 113 54 
6 1 183 64 

Chr. Morild, Hjørring II .... .. 5 0 180 106 
2. division S. Uhrskov, Hjørring Il ..... . 4 0 140 71 

Holstebro 5 2 2 0 1 0 15 3,00 
Jørgen Hansen, Glostrup .. . 
Egil Andreasen, Grenå .... .. 

8 1 190 59 
4 0 105 48 

Slagelse 4 0 4 0 0 0 12 3,00 Jørg. Henriksen, Hjørring II 4 0 97 86 

K. B. 4 0 3 0 1 0 10 2,50 
Sorø 5 t 2 0 2• 0 12 2,40 
Køge 5 0 2 0 3• 0 9 1,80 
B. 1913 4 0 1 0 3 0 6 1,50 
Skanderborg II 4 0 1 0 1' 2' 4 1,00 

Kastning 
"' ... C 
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Minimum: 15 gærder "' 
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., æ 
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Fredericia 4 0 0 0 42 0 4 1,00 
Kerteminde 4 0 0 0 4• 0 4 1,00 1. DIVISION

Frem 5 0 1 0 22 2 5 1,00 Carsten Morild, AaB ......... 147,2 51 241 51 
Tommy Jensen, Nyk. M . ... 74,2 28 110 16 

3. division vest

Grenå 5 2 2 0 1 0 15 3,00 

J. Steen Larsen, Skand.bg . .  77,0 25 180 22
John Madsen, Skand.bg . ... 58,0 13 138 15
Keld Kristensen, Sk.borg 110,0 29 203 22 

Hjørring II 5 0 4 0 1 0 13 2,60 
Nykøbing M II 4 1 0 0 3 0 7 1,75 

Jørgen Høj, Horsens ......... 70,0 19 163 19 
Hartmann Petersen, Hjørr. 165,5 45 342 37 
0. Christoffersen, Hjør. 96,4 26 216 23 

Herning 3 0 0 0 2 3 1,00 
Aa. B. II 3 0 0 0 2 1 2 0,67 2. DIVISION

Erik Sørensen, Slagelse ... 76,4 32 112 15 

3. division øst
Erik Dupont, Holstebro ... 102,4 37 171 22 
H. J. Halling, K.B. 26,0 2 152 14 

Nykøbing F. 4 1 2 0 1 0 11 2,75 
Ringsted 4 1 2 0 1 0 11 2,75 

John Jespersen, Holstebro . 129,3 25 360 36 
Ib Hiickelkamp, Sorø ...... 118,4 32 317 28 
Jerry Hosten, Frem' ......... 94,4 27 205 17 

Glostrup c.c. 4 0 3 0 1. 0 10 2,50 
Næstved 3 0 0 0 3 0 3 1,00 

Jørgen Sarøe, Sorø 85,2 29 183 14 
Jørgen B. Nielsen, Køge 80,0 18 260 19 

Ballerup 3 0 0 0 1 2 1 0,33 3. DIVISION

1) Ine!. 1 kamp uden afgørelse
2) Incl. 1 kamp hvori 1. halvleg ikke færdigspillet
8) Incl. 2 kampe hvori 1. halvleg ikke færdlgspillet
4) Ine!. 1 kamp hvori turneringspoint er frakendt

Viggo Hansen, Grenå 69,4 20 159 24 
Knud Jørgensen, Glostrup . 37,0 6 137 18 
Jan Hansen, Ringsted ...... 90,2 25 203 24 
Wm. Søndergård, Hjør. II . 62,1 10 156 16 
Erik Svensson, Nyk. F . ... 54,2 9 174 16 
T. Nordkamp, Glostrup ... 47,4 5 208 18 
P. Gøttsche, Herning 64,0 12 188 15 

Gærdespil 
"' å "" =' .; ., "" "' - "' "' 
� _., .. - C 

Minimum: 4 halvlege 0 e ... ... > c-
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Torben Petersen, Nyk. F . . 47,0 5 189 15 

1. DIVISION Støt forbundet 
Thomas Provis, A.B. 6 3 246 69* 82,00 
Ole Isaksson, Svanholm ...... 9 2 322 84* 46,00 ved at indmelde passive medlemmer 

Hardy Sørensen, AaB . ......... 6 1 213 74* 42,60 
Jørgen Morild, Aarhus ...... 9 3 245 108* 40,83 

43 

35,40 
34,80 
31,75 
29,17 
27,80 
26,50 
26,00 
25,00 

97,50 
80,00 
50,50 
39,07 
36,50 
32,00 
31,75 
30,80 
29,25 
28,00 
27,25 
26,80 

78,33 
50,50 
49,67 
40,75 
37,75 
37,67 
36,60 
36,00 
35,00 
27,14 
26,25 
24,25 
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4,73 
6,88 
8,18 
9,20 
9,23 
8,58 
9,24 
9,39 

7,47 
7,77 
8,93 

10,00 
11,32 
12,06 
13,07 
13,68 

6,63 
7,61 
8,38 
9,75 

10,88 
11,56 
12,53 
12,60 
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Thomas Morild ao år 

Når man støder på navnet Morild, forbinder 
man del altid med cricket. 

Og omvendt. 

Nutidens cricketinteresserede kender Car
sten, Aksel, Svend og hvad Morild'erne nu 
ellers hedder. Der er jo et utal af dem. 

Men de færreste ved vel, at i virkeligheden 
er der kun een Morild, Thomas, som lige har 
rundet de 80 år. 

For at man kan få rede på de Morild'ske 
familieforhold, er det vist nødvendligt lige at 
fastslå: 

at Carsten er søn af Svend, som er søn af 
Thomas 

at Aksel, Karl, Kristian, Jørgen og Per er 
brødre, fætre til Svend og nevøer til Thomas 

at Jens Peter er søn af Aksel. 
Når jeg vover at påstå, at Thomas er nr. 1 

af de navnkundige .Morild'er, er det ikke fordi, 
han er familiens nestor, men af den simple 
grund, at han i historien vil stå som en af Dan
marks bedste bowlere, ja måske den allerbed
ste, vi nogen sinde har haft. 

Det er jo den gode gærdespillers adelsmærke, 
at han hurtigt kan finde ud af bowlerens fines
ser, studere ham sådan, at han i hvert fald er 
»forberedt« næste gang, de mødes.

Der var ingen gærdespiller, der nogen sinde
fandt ud af Thomas, ligegyldigt hvor mange 
gange de stod over ham. Spørg blot Carlo 
Ryhøj, som aldrig oplevede den 4. bold fra 
Thomas. 

Det var komplet umuligt at bedømme, hvil
ken skruning, Thomas gav bolden. Han var 
venstrearmsbowler, og det gjorde det natur
ligvis ikke lettere for gærdespilleren. 

Hertil kom, at Thomas's »længde« var ideel. 
Når Hjørring i sin tid ved sæsonens start 
skulle anlægge pichen, stillede man det ene 
gærde og lod Thomas bowle et par bolde. Ved 
den tredie var længden der, og man kunne blot 
ramme de andre pinde ned. 

Længde og længde er jo to ting. Den er i høj 
grad afhængig af den gærdespiller, der bowles 
til, hans stil, benarbejde o.s.v. 

Thomas havde evnen til meget hurtigt at 
finde ud af længden til den gærdespiller, han 
bowlede til. Derfor var han så farlig. 

Han havde også den for en bowler så vigtige 
egenskab, at han aldrig lod sig slå ud af ryt
men. Ligegyldigt hvor hårdt han blev straffet, 
bowlede han med samme tilløb, samme afle
vering - tilsyneladende da. Det var netop 
hans force, at han - uden at gærdespilleren 

opdagede det - kunne ændre fart og skruning. 
Han var den fødte bowler. Da Sir Julien 

Cahn i 1932 turnerede i Danmark med sit ver
densberømte hold med navne som R. W. V. 
Robins, der kunne prale med at have taget sel
veste Bradman på en googlie, C. R. Maxwell, 
Englands bedste amatør-wicketkeeper, D. P. B. 
Morkel, Sydafrikas bedste all-round spiller 
og mange flere, var Thomas på det udvalgte 
jyske hold i Hjørring. Da han så Robins i ak
tion, sagde han: »Det må jeg også kunne.« 
Han var ikke slowbowler, men snuppede et par 
af gæsterne på googlie'er. Det er ikke en histo
rit, fabrikeret i dagens anledning. Jeg tillader 
mig at citere »Kricket« - ja, sådan hed bladet 
i 1932 - nr. 8 side 81: » ... Morild havde en 
stor Dag. Englænderne havde stort Besvær 
med at finde ud af hans Bolde, og han kastede 
Newman ud paa en Bold, som denne slet ikke 
vidste, hvad han skulle gøre med. Tilsidst blev 
Morild lidt træt - ikke saa underligt efter at 
have kastet 23 »overs« og i Betragtning af hans 
Alder ... « 

Når man ser hans barnebarn, Carsten -
ulastelig i flannels, blazer, cricketstøvler etc., 
vil de cricketinteresserede af i dag vil nok smi
le, hvis man kunne tænke sig Thomas pludse� 
lig dukke op i sine murerbukser, almindelige 
skjorte uden flip, en lille trivelig bedstefar, 
halvskaldet med en krans af grå-hvidt hår. 
Sådan så han ud, da jeg debuterede i slutnin
gen af tyverne, og han var dengang op mod de 
fyrre. I dag ser han omtrent ligesådan ud, blot 
er håret nu kridthvidt. 

Thomas var - og er det den dag i dag - en 
herlig fyr, lige tør og lun på som uden for 
banen. En ægte jyde. Vi »gamle« husker de 
utallige »3. halvlege« i unionskampene, hvor 
Thomas og Brysting var det naturlige midt-. 
punkt. 

Morild'erne er jo som bekendt foruden cric
ket- også musikbegavede. Howalt, vor fornem
me trompetist, er nevø til Thomas, som for sin 
part trakterer trækbasunen med samme verve, 
som han behandler bolden. 

Det er umuligt at beskæftige sig med Tho
mas Morild uden at tage Petrea, hans kone, 
med ind i billedet. Hun var en institution i 
jysk cricket, kendt og frygtet i det hele Jylland 
for sit humør, sit vidt og skrappe tunge. Ve den 
dommer, der »snød« en hji:?rringspiller ud! 

En »ung« modstander hylder Danmarks 
bedste bowler - og takker tillige Thomas og 
Petrea for over 40 års venskab. 

Børge Pockendahl 
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Redaktørens egen mening: 

0( UAD von SYMPATI - M(N UAD 0( N0�(T AT UA' 0(N lf 
I den kommende måned bliver der lidt stil
stand i danmarksturneringen, mens årets in
ternationale program afvikles. Vore fornem
ste gæster, studenterne fra Oxford University, 
spiller fire kampe rundt i landet. Holdets sam
mensætning og styrke er os ganske ubekendt, 
men stiller det i blot tilnærmelsesvist stær
keste slagorden, bliver der næppe meget at 
hente for de danske mandskaber, som endnu 
ikke ved redaktionens slutning er udtaget. Hæ
derfulde nederlag vil være så godt som halve 
sejre. Imidlertid vil der blive masser af god 
cricket at se, og det er jo egentlig hovedsagen. 
Tysklandsturens værtshold, BAOR (Rhinar
meen) og RAC (Panserkorpset), har ikke stu
denternes klasse og skulle helst besejres. I 
denne hensigt har UK nomineret følgende 14 
spillere som D.C.F.s rejsehold: 

Carsten Morild (anfører) 
Erling Froulund (viceanfører) 
Henrik Mortensen 
Hardy Sørensen 
Ole Isaksson 
Jørgen Steen Larsen 
Johan Luther 
Børge Søvsø 
Kjeld Christensen 
Eilif Vestergård 
Ralf Andersen 
Henrik Lam 
Erik Eliasen (Keeper) 
Dennis Råhave 

Med al respekt for disse sympatiske spille
res gode egenskaber, er det svært at fæste til
lid til, at de holdmæssigt vil kunne gøre sig 
gældende i Tyskland og hævde dansk crickets 
efterhånden noget anløbne sportslige renom
me på betryggende vis. Især forekommer gær
deholdet chokerende »afklædt«. Nu skal man 
i retfærdighedens interesse oplyse, at en lang 
række af die mest fremtrædende batsmen for
lods har meldt fra, i flæng skal nævnes Finn 
Nistrup, Jørn Høj, Henning Eliasen, Klaus 
Buus, Finn Madsen, Kjeld Jannings, Hart
mann Petersen, Hans Fausbøll. Disse for
håndsafbud har unægtelig sat UK i et svært 
dilemma, og det er et stort spørgsmål, om man 
ikke havde gjort dansk cricket en større tje
ne ved simpelt hen at aflyse turen. Der er dog 
ingen mening i at ofre penge og tid på et så 
omfattende projekt, når det ikke umiddelbart 
kan skønnes at have spille- eller propaganda
mæssig værdi for dansk cricket. 

Nu har UK altså valgt at sammenflikke et 
holdt af de interesserede spillere, og særlig 
heldig har man såvist ikke været. Man burde 
i videre udstrækning have vendt sig imod de 
helt unge årgange ( 18-20 år), hvor mange lo
vende gærdespillere står i færd med at bryde 
afgørende igennem, men mangler den rutine 
og inspiration, som kan hentes i internatio
nale kampe. 

Overraskende keepervalg 

Valget af anfører kan ikke have skabt dis
kussion. Carsten Morild stod ene på skansen, 
efter at såvel Jørn Høj som Hans Fausbøll var 
faldet fra. Sensationel var derimod besættel
sen af keeperposten. De to mest fremtrædende 
kandidater Hans Fausbøll og Finn Nistrup var 
ude af billedet, men alligevel er det svært at 
bifalde valget af Erik Eliasen og Dennis Rå
have. Ingen af dem har været fast stokker på 
de respektive klubhold, og selvom begge er ret 
pålidelige bagstoppere, har de ikke de iøjne
springende keepertekniske kvaliteter. Det har 
derimod såvel Skanderborgs Jens Christensen 
som Changs Niels Torp Andersen og Silke
borgs Per Sørensen, og så er disse tre spillere 
ydermere ret habile batsmen, hvilket ikke just 
kan siges om de to foretrukne. I øvrigt er det 
ganske uforståeligt, at man har ment det nød
vendigt med to keepere, da Hardy Sørensen i 
en tvangssituation vil være en fortræffelig re
servekeeper. 

Kastesiden synes ikke værst, selv om den 
forekommer udpræget overbemandet. Hele ni 
bowlere er der fundet plads til, og så er man 

· endda på forunderlig vis kommet uden om
Flemming Søegårdi. Nu er det jo svært at be
grunde hans udeladelse med, at det var nød
vendigt at styrke gærdesiden. Henrik Morten
sen, Jørgen Steen Larsen, Ole Isaksson, Car
sten Morild, Erling Froulund og Johan Luther
burde sagtens have kunnet dække turens ka
stemæssige behov, hvorefter der var gjort
plads til endlnu tre gærdespillere.

Og netop på det svage gærdespil vil det dan
ske mandskab falde - nøjagtig som så mange
tidligere udvalgte danske hold. Acceptable sco
res må kunne forventes fra tre-fire spillere, og
det er for lidt. I de blot lidt ældre aldersklas
ser har der ikke været meget at hente, men
man burde i langt videre omfang have satset
på de helt unge. V el er teknikken hos de fleste
endnu ret primitiv, men talentet, ambitioner
ne og viljen er til stede, og når man ved, at det
er disse spillere,, som dansk cricket om få år
skal bygge på, hvad havde så været mere na
turligt end at give dem en forsmag på, hvad
der er i vente. Her tænkes i første række på
spillere som Henning Jensen, John Madsen,
Bjarne Rasmussen, Flemming Jensen samt
brødrene Ib og Ole Hiickelkamp.

Men UKs hold står naturligvis ikke til at
ændre, og vi vil med krydsede fingre følge det
på turneen og håbe, at det vil overgå sig selv
og få kritikerne, undertegnede iberegnet, til at
floves. Spillerne skal vide, at de har vor sym
pati, så er det op til dem selv at vise, at de har
noget at have den i. oth.
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A third of the Danish cricket season has pro
duced two notable features - a narrowing of 
the gap with the sexfold annua! champions of 
Danish first division cricket, AaB, and the 
emergence of Skanderborg as their very strong 
challengers. The clash of these sides on the 6th 
August is eagerly awaited. The champions won 
their first two matches very easily, with their 
three top-players, Carsten Morild, Henrik Mor
tensen and Hardy Sørensen, all performing 
stronly, but their third encounter gave them 
the unusual experience of having a side de
clare against them, AB, in a rain-affected ga
me. 

Skanderborg's advance has revolved around 
the all-rounders, Jørgen St. Larsen, Keld Chri
stensen and the 18 year-oldi, John Madsen. 
They recently beat Svanholm by an innings -
the side which put AaB out of the knock-out 
competition last season and which was tipped 
as the most likely to inflict any further defeat 
on the champions. 

Most prominent performances to date this 
season have been by seasoned players, but 
John Madsen, mentioned above, and Jørgen 
Kofoed, Soraner's off-spinner, have been inter
esting new prospects. 

Besides the country-wide tournaments in the 
three divisions, the Dunlop Cup for the knock
out competition is meanwhile continuing in 
Zealand, and the first event of a single-wicket 
competition will take place later in the season. 

VISITORS AND TOURS 

Danish XI matches this year will be limited 
to those against B.A.O.R. and R.A.C. in West 
Germany at the end of July, and a side to play 
against Oxford University C.C. at Skanderborg 
on the 23rd July. The Stockholm C.C. have 
already made their annual visit to Jutland, 
and other clubs to appear are the Privateers 
C.C., Northern C.C., Root & Wit and the ve
terans »Still Going Strong« from Holland.

YOUTH 

Boy's and junior cricket has shown signs 
of attracting many young players this season 
over the country as a whole, and spot televis
ing of first division games on Sundays is do
ing something to let many people see cricket 
for the first time. Just over the Jutland border 
Danish initiative is also bringing boys' cricket 
into Schleswig where a cricket week was re
cently held against boys' teams from some of 
the South Jutland towns. 

COACHED BY JOHN W AITE 

One lad in Copenhagen cricket who already 
looks to be a fine hope for the future is Per 
Marcussen, bom in South Africa of Danish 
parents and coached by the former South 
African test-player J. H. Waite. He is already 
an outstanding all-rounder. 

MILESTONE 

At the other of the scale, the 4th June re
cently saw the doyen of Denmarks' greatest 
cricket family, Thomas Morild, turn 80 years, 
and receive congratulations from cricket play
ers and followers alike from all over the coun
try. 

P.S. Hargreaves 

Gid det var så vel. 

Vi har fundet følgende notits i det ansete engelske tids
skrift »The Cricketer«, og bortset fra, at der er kommet 
et nul for meget et ikke helt ubetydeligt sted, er den 
så nogenlunde korrekt: Under overskriften »Kricket 
til Oxford« skriver Irving Rosenwater: »Cricketspillere 
i Danmark - og af dem er der et betydeligt antal -
ser med forventning frem til besøget af Oxford Univer
sity, som vil spille kampe mod danske hold i Køben
havn, Hjørring og Odense, og en enkelt imod et repræ
sentativt hold i Skanderborg. 

Oxford har kun besøgt Danmark en enkelt gang før 
- i 1954, hvor de to kommende anførere på det engel
ske testhold, M. C. Cowdrey og M. J. K. Smith var med 
på holdet. Oxford vandt alle sine tre kampe. I den 
første tog Cowdrey tre gærder på fire bolde! 

Ca. 20.000 ( ! !) danskere dyrker spillet, som de kal
der »kricket«. (H. Rosenwater holder nok Berlingske 
Tidende, det er vist det eneste sted i landet, hvor man 
stadig benytter den stavemåde). Der er kommet mange 
flere spillere til i løbet af det sidste årti. Der spilles 
som regel på måtter, og man har en turnering med tre 
divisioner med årlige op- og nedrykninger, som holder 
interessen på et livligt niveau.« 

······································································································ 
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Følgende hold er trukket ud af turneringen: Horsens II 
i mellemrække - midt, Nyk. M. III i mellemrække
vest (nord), Horsens i juniorrække 42 og Esbjerg i

drengerække 52. 
Til gengæld er Viborg efteranmeldt i mellemrække

midt. 

Rettelser til adresseliste i turneringsplan. 

Cricketklubben »Vestjyden«, 
adr. Jørn Vind Petersen, 
Havnegade 130, Esbjerg, telf. ( 051) 2 09 48. 

Grenå Idrætsforening, 
Egil Andreasen, 
Havnevej 143, Grenå, telf. ( 06) 32 08 26 

Herning Criketklub, 
Svend H. Nielsen, 
Rugvænget 44, Herning, telf. ( 07) 12 23 43 

Holstebro Cricketklub, 
Svend Kristensen, telf. (074) 2 38 23 
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Nyt fra England 

England vandt som ventet sikkert sæsonens 
første testmatch over Indien. Det var nu heller 
ikke, fordi inderne havde imponeret forud for 
kampen i opvarmningsmatcherne mod grev
skabsholdene, men under de klimamæssigt 
totalt uvante betingelser, som de blev budt på, 
er der ikke noget at sige til, at de havde svært 
ved at sætte sig i respekt. 

Det var ganske simpelt den vådeste maj i 
England siden 1877. Det er ikke svært at 
tænke sig til, hvad dette har betydet for 
county-turneringen, som i forvejen både til
skuermæssigt og økonomisk kører på pum
perne. Kamp efter kamp regnede i stykker, og 
de counties, som var så heldige at spille de 
steder, hvor det regnede mindst, fik en ufor
holdsmæssig stor fordlel, da sejre efter færdig
spillet kamp giver langt flere point end en 
føring efter 1. halvleg. 19 af kampene i county
turneringen i maj endte helt uden afgørelse -
det var 8 flere end i hele sæsonen i 1966. 

Da der var spillet en måned af turneringen 
førte Hampshire, der sluttede på en 11. plads 
i 1966, mens Nottinghamshire, der plejer at 
ende sidst, havde liv og glade dage på en 
sjetteplads. Hampshires overraskende første
plads skyldtes ikke mindst den uforgængelige 
Schakleton - kasteren, der er midt i fyrrerne, 
og som i 18 år har taget mere end 100 gærder 
- hvert år! Da ca. 1/3 af kampene var spillet
i 1967, havde han kastet mest og taget flest
gærder af samtlige engelske kastere, nemlig
44 på 350 overe, hvoraf de 180 - altså over
halvdelen - var maidens.

I stedet for at træde mer i de triste engelske 
vandpytter, vil vi citere sagnomspundne Frank 
W ooley, hvis crickethistorier forgyldte aftenen, 
da hans 80 års dag for nogen tid siden blev 
fejret i Kent. 

En af dem gik tilbage til 1911, hvor et MCC
hold besøgte Toowoomba langt uden for lov og 
ret i Australien. 

En af de lokale gærdespillere, der var blevet 
stokket ud, da han stod en meters penge uden 
for slaggrænsen, vendte tilbage og stillede sig 
op igen parat til at modtage bold. »Du er ude, 
lille ven,« sagde den engelske keeper. Gærde
spilleren reagerede ikke. »Skynd diig nu lidt og 
kom«, sagde Wilfred Rhodes, den engelske 
stjernespiller, »du standser jo hele spillet«. 
Toowoombamanden blev bare stående. 

Til sidst måtte de engelske spillere spørge 
den lokale dommer: »Not out«, skreg han 
vredt, »han var jo tilbage inden I appellerede«. 

Nis 

Læserbreve 

Roser uden torne. 

Silkeborgs ungdomsledere er de første til at kritisere 
når der er noget galt med ungdomsarbejdet. Derfor 
skal vi også være de første til at rose, når der virkelig 
er noget at rose. 

Det, jeg gerne vil fremhæve, er forbundets kursus på 
Vejle Idrætshøjskole. Blandt deltagerne var i år to af 
Silkeborgs ledere, hvoraf undertegnede var den ene. Jeg 
har før været på skolen. Det var, da Cambridge-studen
terne var instruktører. Jeg var ærlig talt lidt skuffet 
over det kursus, så jeg må indrømme, at det var med 
ret små forventninger, jeg tog derned denne gang. Hel
digvis blev jeg glædelig overrasket. Det er et fantastisk 
godt kursus, man der stabler på benene. Mr. Crabtree 
er en virkelig stor kapacitet, som forbundet må prise 
sig lykkelig over at råde over (hvem sagde landstræ
ner?). Nu har jeg efterhånden spillet og trænet i cric
ket i mange år, og jeg havde aldrig drømt om, at jeg 
kunne lære så meget nyt. Et kæmpeklap på skulderen 
til arrangørerne. Det er virkelig godt. 

Som noget nyt var der i år arrangeret et kursus i 
psykologi. Man kan være nok så velfunderet i teknisk 
henseende, men man må sandelig også kende de mest al
mindelige ting i forholdet mellem voksne og børn. Det 
er mit indtryk, at deltagerne fik meget med hjem også 
på dette punkt. Jeg håber, at dette kursus bliver til
bagevendende. Samtlige deltagere var meget interesse
rede, og det var tydeligt, at vi alle har små problemer 
fra hverdagens træning - problemer, som kan klares 
ved denne form for kursus. 

Jeg tror godt, jeg på samtlige deltageres vegne kan 
sige forbundet tak for en dejlig uge. Nu mangler der så 
blot en ting, og det er, at få alle vore instruktører 
ned på skolen. Jeg vil kraftig anbefale, at man tager 
derned. Det vil blive en ualmindelig god tidsinveste
ring. Jeg håber, jeg med dette indlæg har skabt lidt 
mere interesse for kurset. Det fortjener det nemlig. 

Til sidst er smule ris også. Fordi man arrangerer et 
så godt kursus, behøver ungdomsarbejdet ikke at være 
et fredet område resten af året, men det er en helt 
anden sag, som vi kommer tilbage til. 

Med venlig hilsen 
Niels J. Rasmussen 

Silkeborg I. F. 

»44 Cricketers på samme klubs baner«.

Ja, overskriften fortæller rigtigt. Det er en tilbage
vendende begivenhed, at Glostrup Cricket Club og 
Nykøbing Mors Cricket Club genbesøger hinanden i 
pinsedagene. I år var det Nykøbings tur til at have 
Glostrup på besøg, og dette besøg havde Nykøbing ud
videt til også at omfatte Skanderborgs 1. divisionshold 
2. pinsedag. 

Nykøbing Mors råder over to cricketbaner, så det 
var en enestående oplevelse at overvære to cricket
kampe i gang på samme tid og i samme klub. Et ar
rangement, som de ansvarlige ledere fortjener at blive 
rost for. Hvad propagandaen for denne sportsgren ved 
et så stort arrangement angår, kan det ikke vurderes 
for højt. Således fortæller de af vore nybegyndere, 
som var med på denne enestående tur: Meget, som vi 
ikke i forvejen kunne, lærte vi noget af hos Nykøbing
spillerne, og overværelsen af divisionskampen mod 
Skanderborg gav os yderligere kendskab til cricket
spillet. 

Et sådan arrangement er jeg klar over, at der ikke 
er mange klubber i landet, som kan sætte i sving, men 
jeg synes disse pinsedage udnyttes alt for lidt af cric
ketklubberne - et tidspunkt på året, hvor vel nok alle 
trænger til at komme i træning. Et eksempel til efter
følgelse ... 

1. pinsedag spillede Nykøbing og Glostrup imod hin
anden, 2. pinsedag mixede man disse to hold. En 
virkelig morsom kamp, som Nykøbings »skipper« havde 
æren for. Samtidig spillede Skanderborg 1. og Nykøbing 
1. imod hinanden, så de hvilende gærdespillere kunne 
få glæde af dette. 

Må jeg herigennem rette en tak til hver enkelt i Ny
købing Mors for nogle dejlige dage, til ferieværterne 
og specielt til ledelsen - og på gensyn i Glostrup i 
pinsen 1968. 

E. Damgaard Pedersen
Glostrup Cricket Club
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Brev fra en old-boys-cricketer. 

Man møder ikke sjældent i »CRICKET« udtalelser, der 
kan bibringe læseren den anskuelse, at det ikke slår 
godt til med cricket ber i landet, og at der derfor må 
sættes ind med ophjælpning, hvilket sidste dog ikke 
skal benægtes. 

Det forekommer mig imidlertid, når man sammen
ligner de nuværende forhold med fortiden, at dette 
tildels er unødigt sortsyn. Ikke blot er antallet af 
cricketklubber, navnlig i Jylland, men også på Sjæl
land (Fyen er sakket sørgeligt bagud) større end til
forn (her regnet for ca. 20-40 år siden), men antallet 
af hold, nu opdelt i grupper (øst-vest) og serier for 
seniorer (1. og 2. hold), juniorer og drenge og sågar 
lilleputter, er langt større end tidligere, hvilket mani
festerer sig i »CRICKET«s imponerende resultatspal
ter. Om spillets nuværende standard, såvel teknisk som 
teoretisk, tør jeg ikke udtale mig, men der er næppe 
tvivl om, at stillingen gennemgående nu er bedre end 
tidligere - omend det vel må erkendes, at der den
gang var flere virkelig store cricketers end nu om dage, 
medens til gengæld selv de bedste hold dengang uvæ
gerligt havde »hale«. -

Cricket er jo foruden at være en meget vanskelig 
sport også en meget fornem sport, der har stor ind
flydelse på sine udøvere - vel at mærke når de for
står sagen og derhos gør noget alvorligt for at tilegne 
sig færdighed i samtlige discipliner: gærdespil, kast
ning og markspil, derunder keeping. - Det er vel et 
spørgsmål, om der under de forhåndenværende for
hold kan opnås større fremskridt. Et sesam er enga
gering af engelske trænere, men det er jo dyrt, og ind
tægterne ved kampene er ikke store. I denne henseende 
har cricket ikke meget at takke dagspressen for - i 
hvert fald ikke den københavnske del af pressen. 
Cricket nærmest sjofles på dette område. Den eneste 
forklaring herpå er formentlig, at bladenes sports
medarbejdere ikke kender cricket og dets værdi. An
dre »boldspil« har en ganske anden velvilje i pressen, 
uagtet de ikke i nogen henseende tåler sammenligning 
med cricket. - A propos - kan tilskudet fra tipsmid
lerne ikke forhøjes? 

i\fan kan iøvrigt indøve alle slag og parader med 
boldtræet - alene eller under instruktion - også i 
vintertiden. Danmarsk største cricketer, Ch. Buchwald, 
excercerede i sit hjem foran et stort spejl og opnåede 
derigennem den fuldkomne stil og batføring. 

Endelig bør studiet ikke glemmes. Der findes ud
mærkede, danske lærebøger, som behandler alle spil
lets discipliner, f. eks. R. Brinckers og Jørgen Colds, 
og til videregående studium er der et hav af meget 
omfattende, pragtfuldt illustrerede engelske cricket
bøger. - Det ville være særdeles gavnligt for spille
standarden, om der i klubberne eller under private 
former i den »døde tid« holdtes sammenkomster med 

drøftelser og øvelser på grundlag af et sådant in
struktionsværk. 

Forøvrigt skulle jeg tro, at der på kostskoler, høj
skoler seminarier o.s.v. er store muligheder for at 
dyrke' cricket, hvilket netop på disse steder må have 
bctvdning m. h. t. videre udbredelse. - - -

En helt anden sag, omend den har såvel direkte som 
indirekte betydning for spillets trivsel, er, at såre 
mange cricketers alt for tidligt lægger bat og bold på 
hylden. Cricket kan til stor fornøjelse dyrkes højt op 
i årene (50-60 år). Tempoet bestemmer man jo selv. 
Jeg ved godt, at der nogle steder er old boys teams, 
således i A.B. i Kbh., men de er vistnok meget sjældne. 
Der bør være mange flere! - Et godt eksempel er, 
eller var, Old Boys Cricket-club i Kbh., der beklagelig
vis gik ind for ca. en halv snes år siden. Clubben stif
tedes af en kreds ældre cricketers, der i en årrække 
morede sig kongeligt på cricketbanen eller rettere på 
banerne, for clnbben turnerede hvert år såvel her i 
landet (Aalborg, Århus, Viborg, Randers, Odense, Kors
ør, Slagelse, Køge etc., ikke at forglemme Sorø (Aka
demiet), hvortil der hvert år i september var en her
lig heldagetur (søndag)) som i udlandet (Paris, Haag, 
Berlin). - I 0.B.C.C. samledes praktisk taget alt, hvad 
der var i byen og omegn af datidens kendte ericketers. 
I 30rne havde clubben et anseligt hold, der talte kory
fæer som Thor Sick Petersen, Peter Petersen, L. Nør
gaard, H. Leopold, Brincker, Henr. Andersen, Saabye, 
0. Rygaard, L. og 0. Palsby, Harald Simonsen og man
ge andre - ialt i tidens løb 70-80 medlemmer. Sidst
nævnte var fra stiftelsen clubbens formand i en år
række. Han, der i denne periode var holdets kaptajn 
i alle kampe, var en uforbederlig entnsiast, der i høj 
grad viste sin tro i sine gerninger. Kulminationen nåe
des, når han (flere gange) samlede 2 hold indenfor 
clubben på sit landsted i Tårbæk til festligt heldags
samvær med match på Eremitagen. Noget sådant, der
er almindeligt i England, er vistnok aldrig før eller 
siden set her i landet. - H. S. holdt også den årlige
generalforsamling under festlige former i Palæet på
Østerbro, og endelig oprettede han et legat på 10.000
kr., hvis renter skulle dække omkostningerne ved den
årlige afslutning af drengekampene. Legatet admini
stres af D.C.F. - - - Det kan, meget betegnende for 
en club af old boys, bemærkes, at clubben ikke havde
andre love end cricketloven, der blev nøje overholdt.

Men også uden en mæcen som H. S. vil old boys 
overalt more sig storartet ved at genoptage legen, der 
gør drenge til mænd og mænd til drenge. Tag derfor 
fat, Old Boys, og lad en række klubber af denne art 
opstå i by og på land! 

Alle vi, der fra ungdommen har været betaget af 
cricketspillets værdi og charme, håber, at cricketspil
let, verdens største og fornemste boldspil, vil blomstre 
her i landet til gavn og glæde for spillets dyrkere! 

0. Berg. 

RESULTATER 

1. division : 
21. maj
A.B.-NYKØBING M. (1-1). NYKØBING M. 191 for 6 
lukket. (Otto Gade 65•, Ole Hedegaard 27). A.B. 189 for
7 (Th. Provis 68', Steffen Jensen 37, E. Fronlund 25,
Otto Gade 3 for 20).

CHANG-SORANERNE. Chang vandt med 6 points 
efter 1. halvleg. (3-1). CHANG 98 (Børge Søvsø 49, 
Hans Rasmusen 6 for 34, Jørgen Kofoed 4 for 50). 
SORANERNE 92 (Johan Luther 4 for 32, Klaus Buus 3 
for 32). 

HORSENS-HJØRRING (1-3). Hjørring vandt med 65 
points efter 1. halvleg. HORSENS 86 (Hartmann Peter
sen 5 for 12, Ole Christoffersen 4 for 37) og 66 for 8 
(Ole Christoffersen 4 for 22, Hartmann Pedersen 3 for 
29). HJØRRING 151 (J. Holmsberg 36, Per Morild 33, 
Flemming Jensen 31, Erik Olsen 3 for 20, Jørgen Høj 3 
for 52). 

SKANDERBORG-SILKEBORG (3-1). Skanderborg 
vandt med 22 points efter 1 halvleg. SILKEBORG 125 
(Steen Billing 39, Anders Kold 25, John Madsen 5 for 

33, Keld Kristensen 4 for 42). SKANDERBORG 147 for 
5 (Peter Hansen 33, Preben Juul 29, Keld Kristensen 
27, Azar Ali 3 for 31). 

B 1909-SVANHOLM (1-3). Svanholm vandt med 122 
points efter 1. halvleg. SV ANHOLM 212 (Ole Isaksson 
88, Henrik Lam 40, Suleman Khan 3 for 34). B 1909 90 
(Ralf Andersen 34, Kjeld Jannings 37, Henrik Lam 5 
for 19, Jørgen Jønsson 3 for 17). 

AARHUS-AaB (1-3). AaB vandt med 91 points efter 
1. halvleg. AaB 171 for 8 lukket (Hardy Sørensen 61,
Henrik Mortensen 37, John Hansen 3 for 43). AARHUS
80 (Carsten Morild 4 for 22, Henrik Mortensen 4 for 
46) og 33 foro (Carsten Morild 6 for 11). 

28. maj
CHANG-SVANHOLM (4-0). Chang vandt med 1 
halvleg og 41 points. SVANHOLM 118 (Ole Isaksson 
65*, Klaus Buus 5 for 31) og 24 (Johan Luther 7 for 4). 
CHANG 183 for 6 lukket (Børge Søvsø 62, Jo-han Luther 
51, Klaus Buus 25, Jørgen Jønsson 3 for 55). 

HJØRRING- B 1909 (3-1 ). Hjørring vandt med 35 
points efter 1. halvleg. B 1909 75 (Ralf Andersen 26, 
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Hartmann Petersen 4 for 34) og 37 for 8 (Hartmann 
Petersen 5 for 9). HJØRRING 110 (Hans Fausbøll 26, 
Ralf Andersen 6 for 34). 

NYKØBING M.--AARHUS (3-1). Nykøbing M. vandt 
med 54 points efter 1. halvleg. AARHUS 65 (Hans 0. 
Luther 34, K. 0. Jensen 5 for 36, Tommy Jensen 4 for 
17). NYKØBING M. 119 (Ole Hedegaard 34, P. Sørensen 
3 for 36). 

SILKEBORG-HORSENS (1-3). Horsens vandt med 3 
gærder efter 1. halvleg. SILKEBORG 226 (P. Sørensen 
83, Kj. Rasmussen 30, Jørn Høj 5 for 47). HORSENS 
227 for 7 (Henning Eliasen 119, Jørn Høj 43, Svend 
Eliasen 33\ Kjeld Rasmussen 3 for 53). 

SORANERNE-AAB (0-4). AaB vandt med 1 halvleg 
og 72 points. AAB 152 (Henrik Mortensen 61, Jørgen 
l{ofoed 7 for 44, Hans Rasmusen 3 for 39). SORA
NERNE 62 (Carsten Morild 9 for 19) og 18 (Carsten 
Morild 6 for 9, Henrik Mortensen 3 for 9). 

4. juni
HORSENS- NYK. M. (1-1). Ikke færdigspillet. HOR
SENS 164 (Ole Schaumann 43, Jørn Høj 38, Tommy
Jensen 4 for 19). NYK. M. 60 for 9 (A. Mose 3 for 16). 

B 1909-AARHUS (1-3). Aarhus vinder med 8 gærder 
efter færdigspillet kamp. B 1909 75 (Per Sørensen 6 for 
45, Erik Madsen 3 for 11) og 110 for 7 lukket (K. Jan
nings 50•, Ralf Andersen 30, Gunnar Rasmussen 3 for 
23, John Hansen 3 for 28). AARHUS 127 (Per Sørensen 
27, Ole Jacobsen 26, Erik Olesen 7 for 36) og 63 for 1 
(Jørgen Morild 40•). 

SILKEBORG-CHANG (1-1). Ikke færdigspillet. SIL
KEBORG 191 for 7 lukket (Poul Rasmussen 76, P. 
Transbøl 41 •, J. Luther 4 for 60, K. Buus 3 for 57). 
CHANG 130 for 3 (K. Buus 43•). 

AAB-A.B. Ingen afgørelse. A.B. 125 for 4 lukket (Th. 
Provis 42•). AAB 84 for 2 (E. Westergaard 36\ Hardy 
Sørensen 26). 

SKANDERBORG-SORANERNE (3-1). Skanderborg 
vandt med 69 points efter første halvleg. SORANER 50 
(Kjeld Kristensen 5 for 17, J. Steen Larsen 4 for 27) og 
114 for 6 lukket (F. Pearson 48, Bo Jepsen 3 for 25, 
J. Steen Larsen 3 for 37). SKANDERBORG 119 for 5
lukket (Pr. Juhl 58) og 6 for 0

11. juni
AARHUS-A.B. (3-1). Aarhus vandt med 9 gærder
efter første halvleg. A.B. 152 (Steffen Hansen 51, Ste
fan Hoffmann 38, Erik Madsen 6 for 31, Per Sørensen 
3 for 50). AARHUS 154 for 1 (Mgs. Gregersen 55', H. 0. 
Luther 45\ Ole Jacobsen 41). 

B 1909-AAB (1-3). AaB vandt med 41 points efter 
første halvleg. AAB 134 (E. Westergaard 34, Ralf 
Andersen 5 for 57, K. Lyø 3 for 32). B 1909 93 (H. Mor
tensen 7 for 41). 

SVANHOLM-SILKEBORG (3-1). Svanholm vandt 
med 203 poits efter første halvleg. SV ANHOLM 288 for 
8 lukket (F. Nistrup 116, Fl. Søgaard 91, P. Transbøl 
5 for 104). SILKEBORG 85 (A. Ali 25, J. Jønsson 6 for 
20) og 57 for 8 (0. Isakson 5 for 23, J. Jønsson 3 for 
29).

CHANG-SKANDERBORG (1-3). Skanderborg vandt 
med 88 points efter første halvleg. SKANDERBORG 189 
for 7 lukket (John lVIadsen 41 \ Jens Christensen 35, J. 
Steen Larsen 27, K. Buus 3 for 53). CHANG 101 (S. 
Maibom 36, J. Steen Larsen 3 for 35, John Madsen 4 
for 17, Kjeld Kristensen 3 for 41). 

HJØRRING-SORANER (1-3). Soraner vandt med 43 
points efter første halvleg. SORANER 144 (J. Kofoed 
50•, A. Bloom 28, Fl. Jensen 3 for 21, Hartmann Peter
sen 3 for 75). HJØRRING 101 (Fl. Jensen 42, Hans 
Rasmusen 5 for 46, J. l{ofoed 3 for 27). 

2. division:

28. maj
FREDERICIA-SORØ (1-3). Sorø vandt med 37 points
efter første halvleg. SORØ 95 (Ib Hiickelkamp 33, Sv.
E. Jensen 4 for 46). FREDERICIA 58 (Bent Fisker 25,
Ib Hiickelkamp 5 for 25, Jørgen Sarøe 4 for 13).

B. 1913-HOLSTEBRO (1-3). Holstebro vandt med 2
gærder. B. 1913 180 (Børge Wozny 38, John ,valker 25, 
John Jespersen 7 for 73). HOLSTEBRO 182 for 8 (John
Jespersen 128\ Kurt Hansen 3 for 63).

SKANDERBORG II-KB. (0-3). K.B. vandt med 1 
gærde efter første halvleg. Skanderborg mister det ene 
turneringspoints, da holdet har anvendt ikke spille
berettiget spiller SKANDERBORG 117 (K. Lyngsø 48, 
Pr. Michaelsen 4 for 32, Benny Burmeister 4 for 35). 
K.B. 135 for 9 (B. Burmeister 34\ A. Garner 26, Evald 
Møller 3 for 22). 

KERTEMINDE-KØGE (1-3). Køge vandt med 29 
points efter første halvleg. KERTEMINDE 63 (Jørgen 
B. Nielsen 5 for 32, Stehen Ridett 4 for 29) og 104 for
0 (Axel Petersen 54\ Jørgen Nielsen 49"). KØGE 92 
(Axel Petersen 5 for 35) og 71 for 8.

FREM-SLAGELSE (1-3). Slagelse vandt med 66 
points efter første halvleg. FREM 59 (Erik Sørensen 4 
for 11, T. Ankjærgaard 3 for 18) og 33 for 0. SLA
GELSE 125 (Leif Petersen 59, G. Hosten 3 for 27, H. 
Espen sen 3 for 42). 

4. juni 
SORØ-FREM (4-0). Sorø vandt med en halvleg og 
62 points. FREM 92 (li. Espensen 41, Ib lliickelkamp 5 
for 44) og 67 (Ove Christiansen 5 for 22, Ib Hiickel
kamp 4 for 21). SORØ 221 for 4 (Pr. Hansen 58 \ Ib
Hiickelkamp 54•, Ove Christiansen 36).

KØGE-FREDERICIA (3-1). Køge vandt med 38 
points efter 1. halvleg. FREDERICIA 76 (P. Østergaard 
35, S. Riditt 5 for 15). KØGE 114 (Fl. Lintrup 29, K. E. 
Mammen 7 for 52). 

HOLSTEBRO-KERTEMINDE (3-1) Holstebro vandt 
med 75 points efter første halvleg. KERTEMINDE 84 
(John Jespersen 6 for 38) og 81 (John Jespersen 4 for 
44). HOLSTEBRO 159 (John Jespersen 80, Fl. Skov 34, 
Jørgen Due 3 for 48). 

KERTEMINDE-SKANDERBORG II(l-3). Skander
borg II vandt med 31 points efter første halvleg. KER
TEMINDE 152 (P. Winther 45, Jørgen Nielsen 33, Jør
gen Jacobsen 5 for 23). SKANDERBORG II 183 (Jørgen 
Jacobsen 38, P. E Rotting 30, Hg. Nygaard 26, J. 
Kamp 26, J. Due 5 for 54, Axel Petersen 4 for 51). 

SORØ-B. 1913 (3--1). Sorø vandt med 8 gærder efter 
1. halvleg. B. 1913 131 (B. Wozny 41, Ib Hiickelkamp 5 
for 40, J. Sarøe 3 for 23). SORØ 137 for 2 (Ole Hiickel
kamp 56 •, Ove Christiansen 40 •)

SLAGELSE-HOLSTEBRO (3-1) Slagelse vandt med 
19 points efter 1. halvleg. SLAGELSE 111 (Leif Peter
sen 33, John Jespersen 4 for 46, E. Dupont 4 for 40) 
og 61 for O (John Andersen 31 ', Leif Petersen 25*). 
HOLSTEBRO 92 (John Jespersen 26, Erik Sørensen 3 
for 32, Pr. Christensen 3 for 15). 

FREDERICIA-K.B. (1-3). KB. vandt med 30 points 
efter første halvleg. FREDERICIA 182 (K. Østergaard 
87, K. E. Mammen 27, Preben Michaelsen 3 for 39, B. 
Burmeister 3 for 56). K.B. 212 (H. J. Halling 93\ Pre
ben Michaelsen 65, K. E. iVlammen 4 for 97, Sv. E. Jen
sen 3 for 36, P. Østergaard 3 for 41). 

18. juni 
B 1913-KØGE (3-1). B 1913 vandt med 41 points
efter første halvleg. B. 1913 154 (Leo Clasen 46, Kaj
Hansen 26, S. Ridett 4 for 61, Ebbe Hansen 3 for 20).
KØGE 113 (P. Felt 35, J. Walker 5 for 18, E. Hauge 3 
for 32).

FREM-SKANDERBORG II (1-1). Ikke færdigspillet 
første havleg. FREM 210 (Helmer Espensen 29, Jørn 
Schmidt 27, Sv. Aa. Madsen 3 for 28, Henry Rasmussen 
3 for 43). SKANDERBORG II 182 for 9 (Henry Ras
mussen 47*, Knud Stern Møller 26, Jørn Jacobsen 26, 
J. Hosten 4 for 31).

K.B.-SORØ (3-1). K.B. vandt med 46 points efter 
første halvleg. K.B. 224 for 8 lukket (H. J. Balling 78, 
B. Burmeister 51, Hg. Lystrup 29, Ib Hiickelkamp 3 for
66). SORØ 178 (Ole Hiickelkamp 42, John Hansen 36, 
J. Bøgh 29, H. J. Halling 4 for 36, B. Burmeister 4 for
69). 
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3. division Øst:
28. maj
NYK. F.-BALLERUP (4-0). Nyk. F. vandt med en
halvleg og 26 points. BALLERUP 76 (Schack Granell
30, Torben Petersen 4 for 42, P. E. Nielsen 3 for 1) og
33 (Torben Petersen 4 for 8, P. E. Nielsen 4 for 22).
NYK. F. 135 (Torben Petersen 38, P. E. Nielsen 38, 
B. A. Olsen 25, Kaj Petersen 4 for 42). 

RINGSTED-NÆSTVED (3-1). Ringsted vandt med 1 
gærde efter første halvleg. NÆSTVED 98 (Peter Jensen 
29, Jan Hansen 5 for 26, Hg. Hansen 3 for 22). RING
STED 110 for 9 (Jørgen Petersen 45*, K. Grandahl 7 
for 57). 

4. juni
NÆSTVED-GLOSTRUP (1-3). Glostrup vandt med
25 point efter 1. halvleg. GLOSTRUP 229 (Jørgen Han
sen 59, Thor Jensen 51, Flemming Jørgensen 36 not
out, Kjeld Grandahl 6 for 79). NÆSTVED 204 (Svend
Jensen 86 not out, Kjeld Grandahl 54, Thor Jensen 4 
for 43, Preben Pedersen 4 for 53). 

. 11. juni 
GLOSTRUP-NYKØBING F. (3-1) Glostrup vandt med 
9 gærder efter færdigspilelt kamp. NYKØBING F. 72 
(Poul E. Nielsen 27, Knud Jørgensen 4 for 11, Torben 
Nordkamp 3 for 6) og 106 (Poul J. Petersen 42, 
Torben Nordkamp 5 for 27). GLOSTRUP 116 (Knud 
Nordkamp 27, Jørgen Hansen 25, Erik Svensson 6 for 
40) og 64 for 1 (Thor Jensen 31). 

BALLERUP-RINGSTED (0-4). Ringsted vandt med 
en halvleg og 122 point. RINGSTED 165 (Geert Jensen 
36, Jan Hansen 33, Åge Høj Jørgensen 6 for 79). BAL
LERUP 18 (Jørgen Petersen 3 for 6, Jan Hansen 3 for 
9) og 25 (Jan Hansen 4 for 8, Jørgen Petersen 3 for 
16). 

18. juni
RINGSTED-GLOSTRUP (3-1). Ringsted vandt efter 1.
halvleg med 118 point. RINGSTED 168 (Jørgen Peter
sen 64, Geert Jensen 26, Torben Nordkamp 5 for 80,
Thor Jensen 4 for 38). GLOSTRUP 50 (Jan Hansen 4 
for 10, Jørgen Petersen 3 for 27) og 127 (Jan Hansen 
5 for 49). 

3. division vest: 
HERNING-HJØRRING (3-1). Herning vandt med 5 
gærder efter færdigspillet kamp. HJØRRING 70 (Leif 
Andersen 6 for 32, P. Gøtsche 4 for 38) og 85 (Axel 
Morild 46, Leif Andersen 4 for 26, P. Gøtsche 4 for 27). 
HERNING 60 (Søren Lauridsen 35, W. Søndergaard 5 
for 19, Axel Morild 3 for 40) og 99 for 5 (P. Gøtsche 
81 *). 

GRENAA-AAB II (4--0). Grenaa vandt med en halv
leg og 112 points. AAB II 57 (J. Knakkergaard 4 for 2, 
Tommy Hansen 3 for 11) og 36 (Viggo Hansen 5 for 7, 
Tommy Hansen 4 for 25). GRENAA 205 for 3 lukket 
(A. Hartelius 66, N. Sjørup 51, Egil Andreasen 48, J. 
Knakkergaard 27*). 

GRENAA-NYK. M. II (3-1). Grenaa vandt med 3 gær
der efter 1 .halvleg. NYK. M. II 279 (H. K. Kristensen 
85, Sv. E. Dichmann 42, J. Aa. Jensen 34, Viggo Han
sen 5 for 79). GRENAA 285 for 7 (G. Speirs 111*, N. 
Sjørup 100, Egil Andreasen 40, P. K. Kristensen 4 for 
94). 

AAB II-HJØRRING II (1-3). Hjørring II vandt med 
3 gærder efter 1. halvleg. HJØRRING II 211 for 7 
(Jørgen Henriksen 86, S. Uhrskov 71, Sv. Aa. Jeppesen 
3 for 64). AAB II 201 (Fl. Nielsen 72, K. Faurskov 54, 
W. Søndergaard 3 for 51, J. Henriksen 3 for 53, Axel
Morild 3 for 65).

4. juni 
GRENÅ-NYK. M. II (3-1). Grenå vandt med 105 
point. GRENÅ 233 for 8 (J. Knakkergård 94, B. Han
sen 37 not out, Eigil Crone 39). NYK. M. II 128 (Hans 
Hansen 71, Sv. E. Dichman 25, K. Jensen 5 for 15). 

HJØRRING II-AAB II (3-1). Hjørring II vandt med 
3 gærder efter 1. halvleg. AAB II 58 (Jørgen Henrikscn 
5 for 18). HJØRRING II 64 (Ole Bertson 28, Henning 
Hoff Nielsen 5 for 24). 

11. juni
HJØRRING II-NYK. M. II (3-1). Hjørring vandt med
94 point efter 1. halvleg. HJØRRING 247 (Kristian
Morild 106, Sigurd Uhrskov 62, Bent 0. Andersen 5 for
108, P. Kristensen 3 for 53). NYK. M. 153 (Bent 0.
Andersen 38, Børge Mathiassen 25, T. Kristiansen 4 for 
27, William Søndergård 3 for 36).

HERNING-GRENÅ (0-4). Grenå vandt med en halv
leg og 66 point. HERNING 60 (Viggo Hansen 3 for 2) 
og 61 (Jørgen Knakkergåi:d 3 for 12, Viggo Hansen 3 
for 16, Tommy Hansen 3 for 18). GRENÅ 187 (Niels 
Sjørup 56 not out, E. Crone 29, Graham Speirs 26, Peter 
Gøttche 4 for 77). 

Mellemrækkeme: 
20. maj
AB II-FREM (4-0). AB vandt med en halvleg og 37
point. FREM 29 (Carl Larsen 7 for 9, Carl Veng 3 for
20) og 67 (Carlos Fabian 28, Poul Talbro 5 for 3, Jørn
Finnich 3 for 44). AB 133 for 7 (Poul Talbro 34, Carl
Veng 30) .

21. maj
KERTEMINDE II-ESBJERG (3-1). Kerteminde vandt
efter 1. halvleg med 48 point. KERTEMINDE 150 (Jør
gen Nielsen 74, Kaj Andersen 47, 0. Langerhuus 5 for 
66, J. Pedersen 3 for 37). Esbjerg 102 (Jens Søndergård 
30, Steen Niel.sen 3 for 10, Jørgen Nielsen 3 for 32).

27. maj
ÅBENRA-FREDERICIA II (1-3). Fredericia vandt
med 13 point efter 1. halvleg. FREDERICIA 45 (Jørgen
Mizander 6 for 18). ÅBENRÅ 32 (Finn H. Petersen 5
for 3). 

28. maj
AARHUS II-SILKEBORG II (1-3). Silkeborg II vandt
med 67 points efter første halvleg. SILKEBORG II 111
(Erik Mikkelsen 34, V. Aa. Eyving 5 for 14, Aa. Her
mansen 5 for 39). AARHUS II 44 (Sv. Aa. Jensen 5 for
20, Erik Mikkelsen 4 for 14) og 70 for 4 (V. Aa. Eyving
27).

HOLSTEBRO II-SKANDERBORG III (0-4). Skan
derborg vandt med en halvleg og 26 point. SKANDER
BORG 138 (John Sørensen 87, Ole Johansen 7 for 44). 
HOLSTEBRO 48 (Svend E. Madsen 5 for 10, Carl Niel
sen 4 for 27) og 64 (John Sørensen 5 for 19, Svend Åge 
Nielsen 4 for 17). 

4. juni
SVANHOLM II-ROSKILDE (3-1). Svanholm vandt
efter 1. halvleg med 27 point.. ROSKILDE 74 (Leif
Petersen 34, Søren Nissen 3 for 9) og 32 for 3. SVAN
HOLM 101 (Arne Mogensen 34, Henning Jensen 6 for 
41).

KERTEMINDE II-B. 1909 II (0-4). B. 1909 vandt med 
en halvleg og 11 point. KERTEMINDE 33 (Leif Nielsen 
6 for 7, Erik Rasmussen 3 for 17) og 65 (Otto Nielsen 
28 not out, Leif Nielsen 7 for 44). B. 1909 109 (Steen 
Nielsen 5 for 15, Hans V. Petersen 5 for 41). 

KOLDING-B. 1913 Il. Kolding vandt med 135 point 
efter 1. halvleg. KOLDING 167 (Herluf Nielsen 43, A. 
Wange Thomsen 36). B. 1913 32 (Verner Gravesen 5 
for 8, Herluf Nielsen 5 for 22) og 46 for 0 (Ib Hansen 
27 not out). 

RINGSTED-SORANERNE. Tabt af Ringsted, der be
nyttede ikke spilleberettigede spillere. RINGSTED 185 
(Erik Nielsen 35, Kaj Jørgensen 5 for 51, Palle Lo
rentsen 4 for 62). SORANERNE 70 (Palle Lorentsen 32, 
Henning Hansen 5 for 32, Helge Hansen 5 for 37) og 
116 for 7 (Palle Lorentsen 41, Helge Hansen 4 for 50, 
Henning Hansen 3 for 23). 

11. juni
HOLSTEBRO II-DRONNINGBORG (4-0). Holstebro
vandt med en halvleg og 7 point. HOLSTEBRO 132
(Ole Johansen 64, Bjarne Pedersen 27, Stog Hulten 5 
for 50, Niels F. Boldsen 4 for 18). DRONNINGBORG
55 (Ole Johansen 4 for 16) og 70 (Finn Holm 35, Peter 
Johansen 4 for 13, Ole Johansen 4 for 21).
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17. juni
FREM Il-SORANER II (0-4). Soranerne vandt 
med en halvleg og 30 point. FREM 67 (Otto Brand
strup 45, Charles Lønholt 6 for 19, Palle Lorent
sen 3 for 6) og 93 (Otto Brandstrup 42, Charles Løn
holdt 4 for 20, Helge Hørby 3 for 37). SORANERNE 
190 for 6 (John Jørgensen 46 not out, Kaj Jørgensen 44, 
S. 0. Petersen 34). 

SVANHOLM II-KØGE II (4-0). Svanholm vandt med 
en halvleg og 56 point. KØGE 76 (Niels J. Lorentsen 6 
for 15) og 56 (Niels J. Lorentsen 6 for 22). SVANHOLM 
188 for 9 lukket (Niels J. Lorentsen 108, Kaj Lang 43, 
Cai Petersen 3 for 55, Leif Hansen 3 for 60). 

Juniorrækkeme: 
21. maj
GLOSTRUP-RINGSTED (1-3). Ringsted vandt efter 
færdigspillet kamp med 50 point. GLOSTRUP 68 (Knud
Nordkamp 27, Henning Bergh 6 for 19, Hans Påmand
4 for 11) og 30 (Jan Hansen 7 for 17, Hans Påmand 3 
for 9). RINGSTED 56 (Jan Hansen 25, Preben Pedersen 
6 for 26, Ole Svendsen 3 for 7) og 84 (Jan Hansen 28,
Preben Pedersen 6 for 33, Ole Svendsen 3 for 30). 

SLAGELSE-KB. (3-1). Slagelse vandt efter 1. halv
leg med 40 point. SLAGELSE 137 (Torben Ankjærgaard 
50, Jens Chr. Hansen 41, Steen Lund 4 for 50). K.B. 97 
(Steen Lund 54, Torben Ankjærgaard 4 for 40, Freddy 
Jensen 3 for 27). 

27. maj
B. 1909-KERTEMINDE (1-3). Kerteminde vandt med 
61 points efter første halvleg. B. 1909 63 (Jan Petersen 
26\ Johs. Due 4 for 19) og 31 for 1. KERTEMINDE 124
(Svend Madsen 27, P. P. Klokker 26, Jan Petersen 4 for
31, Bruno Rasmussen 3 for 25).

SKANDERBORG-AARHUS (4-0). Skanderborg vandt 
med en halvleg og 61 points. AARHUS 37 (Dan Søren
sen3 for 2, P. Aa. Jacobsen 3 for 14) og 30 (Ole Olsen 
4 for 13, Glenny Jacobsen 3 for 10). SKANDERBORG 
128 for 8 lukket (Bent Madsen 31 * ). 

HJØRRING-AAB (1-3) AaB vandt efter 1. halvleg 
med 6 point. AAB 86 (Ernst Poulsen 26, Jørgen Hen
riksen 6 for 41, Lars Klinkbech 3 for 25) og 36 (Ole 

· Berntsen 9 for 17). HJØRRING 76 (Jørgen Henriksen
30, Jørgen Holmen 26, Peter Christensen 5 for 39, Tor
ben Juul 4 for 28) og 31 for 5.

28. maj
NYKØBING M.-CHANG (3-1). Nykøbing vandt med 8 
stående gærder efter færdigspillet kamp. CHANG 54
(Henning Jensen 6 for 23) og 63 for 1 (Jess Christen
sen 38 not out). NYKØBING M. 65 (Bjarne Jensen 25,
Jess Christensen 7 for 30) og 55 for 3 (Hans Frantzen 
29 not out, Jess Christensen 3 for 25). 

5. juni 
A.B.-K.B. (0-4). KB vandt med en halvleg og 22
point. AB 67 (Niels Talbro 35,Geert Ellegård 6 for 27,
Stig Lund 3 for 7) og 32 (Steen Lund 4 for 11, Geert 
Ellegård 3 for 21). KB 121 (Steen Lund 45, Carsten
Parbo 5 for 14, Per Marcussen 5 for 53). 

KØGE-GLOSTRUP (4-0). Køge vandt med en halvleg 
og 191 point. KØGE 256 for 5 (Arne Nielsen 104 not 
out, Leif Hansen 88, Ole Svendsen 3 for 88). GLO
STRUP 9 (Leif Hansen 8 for 2) og 56 (Leif Hansen 5 
for 37, Søren Larsen 3 for 8). 

SVANHOLM-SLAGELSE (1-3). Slagelse vandt efter 1. 
halvleg med 45 point. SLAGELSE 152 (Leif Jacobsen 
85, Lars Hansen 6 for 71). SVANHOLM 107 (Lars Han
sen 37, Torben Ankjærgaard 5 for 38, Freddy Jensen 3 
for 23). 

10. juni 
SVANHOLM-KØGE (0-4). Køge vandt med en halvleg
og 25 point. KØGE 106 (Bjarne Holmgård 6 for 41, Lars
Hansen 4 for 52). SVANHOLM 31 (Leif Hansen 8 for 2)
og 50 (Bjørn Olesen 4 for 8, Arne Nielsen 3 for 2.

DRONNINGBORG-AARHUS (1-3). Aarhus vandt ef
ter 1. halvleg med 34 point. DRONNINGBORG 36 (Poul 
E. Eilertzen 4 for 16) og 73 (Poul E. Eilertzen 5 for 
13). AARHUS 70 (Stig Hulten 4 for 19).

CHANG-AAB (3-1). Chang vandt efter færdigspillet 
kamp med 7 gærder. AAB 94 (Peter Christensen 25, 
Torben Skov Nielsen 4 for 25, Niels Høj Jensen 3 for 
22) og 40 (Jess Christensen 5 for 14, Torben Skov Niel
sen 4 for 21). CHANG 85 (Jess Christensen 29, Torben 
Juul Laursen 5 for 12, Peter Christensen 5 for 37) og
51 for 3.

11. juni
SILKEBORG-ESBJERG (4-0). Silkeborg vandt med
en halvleg og 123 point. ESBJERG 53 (Bjarne Rasmus
sen 6 for 22, John Knudsen 3 for 4) og 27 (Erik Mik
kelsen 5 for 9, Bjarne Rasmussen 5 for 17). SILKE
BORG 203 (Bjarne Rasmussen 77, Kent Knudsen 30,
Niels Abrahamsen 3 for 74.

NYKØBING M.-HJØRRING (3-1) Nykøbing M. vandt 
med 10 gærder efter færdigspillet kamp. HJØRRING 
Jens Jensen 3 for 13). NYKØBING M. 84 (Henning 
Jensen 45, Hans Frantzen 25, Jørgen Henriksen 4 for 
93 (Hans T. Thomsen 26, .Jens Jensen 6 for 28, Hen
ning Jensen 4 for 29) og 25 (Henning Jensen 5 for 7, 
36, Ole Berntsen 4 for 37) og 38 for O (Bjarne Jensen 
32 not out). 

17. juni
GLOSTRUP-KB (3-1). Glostrup vandt efter 1. halv
leg med 44 point. GLOSTRUP 150 (Knud Nordkamp 93,
Steen Lund 6 for 79, Geert Ellegård 3 for 39) og 79 for 
1 (Knud Nordkamp 66 not out). KB 106 (Steen Lund 
63 not out, Preben Pedersen 4 for 30, Ole Svendsen 4
for 43.

KERTEMINDE-B. 1913 (4-0). Kerteminde vandt med 
en halvleg og 45 point. B. 1913 33 (Johannes Due 7 for 
6) og 59 (Chr. Thormose 34, Svend Madsen 4 for 2, 
Steen Nielsen 3 for 21, Pohs. Due 3 for 7). KERTE
MINDE 137 for 3 (Per Martinussen 73 not out).

AARHUS-SILKEBORG (0-4). Silkeborg vandt med 
en halvleg og 71 point. SILKEBORG 220 for 3 (Bjarne 
Rasmussen 86, Erik Mikkelsen 66, Lars Pedersen 25 not 
out). AARHUS 67 (Bjarne Rasmussen 5 for 19, Erik 
Mikeklsen 5 for 47) og 82 (Jan Reier Andersen 40, 
Bjarne Rasmussen ;i for 50, Erik Mikkelsen 4 for 23). 

AAB-NYKØBING M. (0-4). Nykøbing M. vandt med 
en halvleg og 3 point. AAB 65 (Ernst Poulsen 25, Jens 
Jensen 5 for 29, Henning Jensen 5 for 33) og 103 
(Ernst Poulsen 35, Erik Westergård 25, Henning Jen
sen 6 for 39, Jens Jensen 3 for 47. NYKØBING M. 172 
(B. Nielsen 54 not out, Bjarne Jensen 51, Peter Chri
stensen 5 for 65, Henning Hoff Nielsen 3 for 48). 

Drengerækkeme: 
20. maj 
KØGE-RINGSTED (1-3). Ringsted vandt med 3
point efter 1. halvleg. KØGE 41 (Jan Dahl 8 for 14) og
29 for 6 (Benny Møller 4 for 16). RINGSTED 44 (Per 
H. Hansen 5 for 8) og 9 for 4 (Per H. Hansen 3
for 3). 

27. maj
NYKØBING M. I-NYKØBING M. II (4-0). Nyk. M. I
vandt med en halvleg og 22 point. NYKØBING M. I 50
(T. Pedersen 6 for 10, E. Olsen 4 for 37). NYKØBING 
M. II 13 (Søren Dahlgård 6 for 8) og 15 (Søren Dahl
gård 6 for 3, Peter Rasmussen 4 for 10).
28. maj
KØGE-SVANHOLM (3-1). Køge vandt med 88 point
efter 1. halvleg. KØGE 93 (Michael Petersson 5 for 20,
Morten Petersson 5 for 37). SVANHOLM 5 (Per H.
Hansen 5 for 0, Kurt Hansen 3 for 1) og 18 for 5 (Kurt
Hansen 3 for 6).
3. juni
KERTEMINDE-FREDERICIA (1-3). Fredericia vandt
med 44 point efter 1. halvleg. FREDERICIA 77 (Børge
Gormsen 34, Peter Nielsen 4 for 24, Jan Skriver 3 for
12). KERTEMINDE 33 (Finn Højbjerg Petersen 5 for
17, Jørgen 0. Pedersen 4 for 10) og 50 (Jørgen 0. Pe
dersen 5 for 13, Finn Højbjerg 4 for 36).

4. juni
KB-KØGE (4-0). KB vandt med en halvleg og 21
point. KØGE 42 (Claus Andersen 4 for 9, Stig Lund 4
for 22) og 33 (Claus Andersen 6 for 15, Stig Lund 4
for 17). KB 96 for 3 (Claus Andersen 39, John Hansen
13). AARHUS 70 (Stig Hulten 4 for 19). 




