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TURNERINGSOVERSIGT 

1. division:

Aa. B. synes urokkelig - Silkeborg og A. B. i overhængende fare 

Så er vi nået så vidt, at kun rene mirakler, 
respektive sort uheld, kan berøve Aa.B. me
sterskab nr. 7 på lige så mange år. Skander
borg havde som ventet ikke kvaliteter til at 
dæmme op for Carsten Morilds styrker -
hverken i gærdespil eller i kastning. De lidt 
kunstigt opskruede forventninger om Aa.B.s 
endelige W aterloo havde lokket mere end tu
sinde til den nye smukke bane i Skanderborg. 
Så stort et publikum er vist ikke set siden 
Hjørrings guldaldertid og Aa.B.s første me
stersæsoner. Nogen overvældende god propa
ganda blev kampen ikke, dertil var der for 
meget taktik i spillet. Og spændingen blev 
straks kvalt i Aa.B.captainens magtfulde gær
despil. Aa.B.erne er nu også blevet langt mere 
effektive siden sæsonens første kampe - ikke 
mindst, fordi Carsten Morild i de mange kam
pe har formået at kompensere sin middelmå
dige træningstilstand og genfinde fjorårets 
storform ved gærdet, hvilket igen har tilført 
mesterholdets gærdeside tiltrængt stabilitet 
og slagkraft. 

Kun i dunkle teorier vil Aa.B. kunne stødes 
fra tronen, men på baggrund af de hidtidige 
præstationer i år forekommer det aldeles 
usandsynligt, at det skal blive til nederlag i 
samtlige de tre sidste kampe, selv om der 
blandt modstanderne er gode og velkoordine
rede mandskaber som Svanholm og Chang. 
Svanholm må - trods halvlegsnederlag til 
Skanderborg og Chang tidligt på sæsonen -
vurderes som 1. divisions næststærkeste hold, 
og på en mere inspireret dag har københav
nerne stadig en hæderlig chance for at sætte en 
stopper for Aa.B.s turneringssejrsrække i årets 
sidste match. Svanholms angreb - og især 

venstrearms swingbowleren Flemming Søe
gaard - har flere gange tidligere ganske tæm
met Aa.B.s lidt usikre humørprægede gærde
side, og spiller batsmen med Finn Nistrup og 
Ole Isaksson i spidsen op til talentet, så kan alt 
ske. Det bliver kastern�s kamp med beskedne 
_innings og forhåbentlig spænding om resul
tatet. 

\ 
Skanderborg er på sin stabilitet favorit til 

»sølvmedaillerne«, men trues af både Cb:-;mg
og Svanholm. Skanderborgs unge mennes��
har fortsat fremgangen, selv om holdets be
grænsning klart understreges i et nyt nederlag
til nedrykningstruede B. 1909. Jørn Steen Lar
sen har med sin vel varierede swingbowling
været et vældigt aktiv, og han har sammen
med omhyggelige Kjeld Christensen dannet et
makkerskab, som har formået at ryste de fle
ste gærdesider, men hvis effektivitet i påfal
dende grad har været afhængig af tidlige suc-
cesser.

Studenternes svage batting 

I bunden tilspidses situationen fra spilledag 
til spilledag. Silkeborg er stadig eneste hold 
uden sejr, men alligevel har midtjyderne ikke 
opgivet håbet, og de vil i de sidste relativt lette 
kampe imod de nærmeste bundrivaler, A.B., 
Nyk. M. og B. 1909, selv kunne råde for sin 
skæbne og sikre den fortsatte eksistens i 1. 
division. Ret beset har silkeborgenserne gen
tagne gange i den seneste tid vist sund gærde
styrke over for stærke angreb, f. eks. Aa.B.s, 
for til gengæld at svigte i mere overkommelige 
opgaver. Absolut rimelige chancer skulle Az
har Ali & co. have for at redde skindet på 
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næsen, ikke mindst da den måske afgørende 
match imod A .B. foregår på egen pitch. Silke
borg gav i fj or A .B .erne en solid afklapsning, 
og der er næppe tvivl om, at studen terne er 
svagere end i fj or. Især er det rent ud bedrø
veligt i gærdespillet, der totalt har svigtet i de 
seneste kampe. Svagheden tydeligt dokumen
teret over for et Soraner-angreb uden de to 
dominerende bowlere, Hans Rasmusen og Jør
gen Kofoed. At så Thomas Provis er på forret
ningsrej se og næppe når hj em til skæbnekam
pen i Silkeborg, gør j o  ikke sagen bedre og 
kan meget vel koste A .B .  pl adsen i 1 .  division. 

Hos B .  1 909 har Egon Jen sen fået s at mere 
skik på gærdespillet, og odenseanerne bu rde 
kunne kl are skærene . Værre ser det ud for 
Nyk. M . ,  der tro d s  et par yders t vel komne 
sej re, ikke har stort at pral e af i kas t ning og 
gærdesp il . Men m åske k l arer man sig a tter p å  
homogeniteten og det go de  m a rkspil . D erimod 
tror  vi ikke på, at Horsen s b liver hængende på  
d en nuværen de skuffende p l acering i de ned re 
regioner. M ed Jø rn Høj til b age i fu l d  vigø r og 
hel e fem k ampe  til bage sku l l e  en p l ad s  midt 
klyngen stadig være inden fo r rækkevidd e .  

Cars ten Morild kunn e  tæmme  Jørn Steen 
Lars en 

Med al øn skelig tydelighed viste Aa.B .  i kampen 
imod op rekl amerede Skanderborg, at man er tilbage 
på toppen igen . Carsten Morild, der på Ty skl andstu ren 
imod General Mogg' s X I  nåede s it centu ry n r. 14  i før
steklasses cricket, dominerede med 73 bowlingen to
t alt og tog helt faconen af den frygtede Jørn Steen 
Larsen, der med 1 for 7 1  nær h avde lidt den forsmæ
delse a'i blive centu ry-bowler. Tvekampen mellem disse  
to, Tysklandstu rens  triumfato rer, faldt alt s å  ubetinget 
ud til ålbo rgensernes fordel. Bemærkelsesvæ rdigt var
det, at Aa.B .s  sidste gæ rdespille r, upåagtede Villy An
dersen pludselig kunne score 42* i en sæ rdeles livlig
10. gæ rdest and p å  55  med H ans  Kurt Koch ( 2 1 ) .  Efter
Aa.B.s 2 1 7  opg av Skanderborg til syneladende at vende
s laget og p røvede i stedet at t række tiden ud, evt. slide
Aa.B.s bowlere op, med en usigelig l angsom scoring
( 1 , 7 run pr. over ) ,  men efter 60 .3  overs udfriedes det
sidste gæ rde ved 106 .  Klasseforskellen var evident.

Horsens uden Jørn Høj havde heller ikke noget mod
træk over for Aa.B.s bowling. Dog forsvarede man sig 
tappert og vilj efast i 1 .  innings,  for i 2 .  innings at gå 
ned for 3 7  og affinde sig med et halvlegsnederlag. 
Endnu ringere gik det endog for Horsens svage angreb, 
der måtte afgive 242 for 4. Fem Aa.B.e re fik 20 runs 
eller mere, og Eilif Veste rgård ( 6 6 )  og Henrik Morten
sen (64) havde en gærdestand på 123. I Aa.B.s angreb 
spillede Carsten Morild atter førsteviolin med 14 gær
der for 80 points ( 8  for 64, 6 for 1 6 )  - endnu en im
ponerende kastepassage over 37 overs. Derimod undgik 
Silkeborg lidt overraskende et halvlegsnederl ag imod 
mestrene, og det skyldtes  først og fremmest en deter
mineret gærdeindsats  i 1. innings, hvis 1 4 1  points be
tegnede årets hidtil største over for Aa.B.s  landsholds
angreb. Aa.B.  startede svagt ved gærdet med 2 nede 
for 16 ,  men siden hen bortfjernedes enhver tvivl. Eilif 
Vestergård med 56 - hans tredie halvcentury i år -
satle en stopper for mandefaldet, og hele fire mand 
nåede over 35  i totalen på 201 for 9 .  Nær derouten var 
Silkeborg dog i 2 .  innings, men reddede det ene tur
neringspoint med 3 7  for 8 - man havde åbenbart tæ
ret på kraffreserverne i den gode 1. innings. Henrik 
Mortensen nåede sin bedste analyse i sæsonen med 7 
for 16 .  

Ovenomtalte gode præstation kunne Silkeborg ikke 
leve op til imod Soranerne, hvor spinbowleren Jørgen 
Kofoed kunne fælde 9 jyske gærder for 53 (5 for 1 7 ,  
4 f o r  36 ) ,  mens det straks g i k  lidt bedre imod Hj ør
ring, som i en hektisk afslutning vandt med sølle to 

runs. Sidste silkeborgenser måtte forlade gærdet efter 
en ben/for- kendelse, der skabte diskussion og drama
tik og desværre også kedelige insinuationer imod dom
meren - dem kunne vi godt have været foruden. Hjør
rings Per Nielsen nåede i 2. halvleg sæsonens hidtil 
hurtigste halve cen tury. 

Svanholm stadig ubesejret i Brøndbyerne 

Øj ensynlig er Svanholm kommet over sin ustabile 
periode og dårlige træningstilstand. Århus var nær 
halvlegsnederlaget, hvilket nok kunne være skuffende 
efter fire sej re på stribe, men de århusianske batsmen 
fandt aldrig fodfæs te over for Svanholms veloplagte og 
godt adminis trerede angreb. Ole Isaksson no terede sig 
for et ny t halvcen tury (52 ) og havde sammen med Er
lin g Chri s ti ansen ( 56 )  en 5. gærdestand på 83. Imod 
A .B. var der mere s pænding om udfaldet i en kamp 
med yderst beskedn e innings ( 89 ctr. 72 ) ,  men atter 
v ar Ole Is aksson udslaggivende, denn e gang i kas tnin
gen med 6 gærder for 28 poin ts. De t var Svanholm s 
førs te sej r o ver s tu den tern e nogen sinde, og de t ti l 
trods for at Jarnes W ard med 7 for 43 havde no tere t 
sin karrieres hidtil bed s te an alyse. Heller ikke Nyk. 
M. kunne rokke Svanholm s rekord som ubesej re t på 
den nye hj emmeban e i Brøn dbyerne. Finn Ni s trup sco
rede i den ne sin 1 00. kamp for Svanholm 8 7 '' ,  før han s 
an fører, Jø rgen J øns son, berø vede sin åbningsbatsman 
ch ancen fo r et ny t century ved a t  dekl arere h alv legen 
med 2 0 1  for 6. S ammen med F lemmin g Søegård ( 56 )
h a vde Ni s tru p en 5 .  gærdes t and på 1 08 .  De to spillere
s upplerede hin anden fort ræ ffeligt, og de t var anden
gang i år, at de sammen n åede en trecifret gærd e s t an d. 
Nævne s må ogs å for en kas teinds a t s  med 1 0 0  % succes .
H an bowlede kun en bol d - sæson en s første -, og 
den fældede Nyk. M .s s id ste gæ rde.

P å  M ors er de t derimod sværere for københavnere 
at få gevins t .  Det m åtte Soranerne s ande . Kun keepe
ren F rank  Pears on kunne med fem gode g reb se til
b age på kampen med tilfred shed. I Skan derborg havde 
Nyk. M. ti l gengæld ikke stort at skulle have s agt, 
men i modsætn ing ti l tidligere års opgø r mell em de to 
hold var det denne gang kasterne s  tur t i l  a t  dom i n ere . 
Jørn Steen Larsen ( 6  for 3 )  og Kj eld Ch ri stensen ( 4  
for 3 6 )  tog kommandoen fra start, og s å  v a r  der ikke 
meget at hente for mors ingboerne, selv om Kaj Ov e 
Jensen nåede sit hidtil bedste i 1. divisi on med 7 for 
67  p å  2 7  ove rs .  

Finn Nistrup 

Skanderborg fik selv kærligheden at føle imod B. 
1 909, og man fik rigelig næring t i l  sit betragtelige 09-
kompleks. Man var sågar nær ved at tabe med en halv
leg. Gærdespillernes teknik slog ikke t i l  over for Ralf 
Andersens leg-cuttere (5 for 22) og Egon Jensens left
arm-spinnere, der på  seks bolde gav 2 for nul. Skan
derborgs 1. inning blev på beskedne 50 - uden bidrag 
fra 09'ernes keeper Vagn Hansen. Endnu engang var 
Egon Jensen, der imod Privateers havde nået sit  point 
nr. 5000 siden 1 954, mesteren ved gærdet med 90  runs,  
og han klædte - som Carsten Morild senere skulle 
gøre det - med elegance Skanderborgs ellers så suc
cesfulde angreb af til det bare skind. Men B.  1 909 ev
nede ikke at følge det gode spil op imod Chang - eller 
rettere sagt imod Klaus Buus, der opførte et fascine
rende one-man-show. B .  1909 lagde ud med skuffende 
88,  men havde straks Chang trængt i defensiven og 6 
nede for 47 .  D a  trådte Klaus Buus frem i al s in vælde, 
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scorede 58''' og løftede nordjydens total til 118. Atter 
havde Vagn Hansen en glimrende dag bag gærdet -
fire greb, ingen ekstras. 

Hartmann Petersen fejrer nye triumfer 

Chang har i øvrigt på listesko nærmet sig divisio
nens top med andre sejre over A.B. og Hjørring. Hos 
sidstnævnte forsøgte Peer �lorild med 59 (mere end 
halvdelen af vendelboernes total) og Hartman Peter
sen med 8 for 63 - i en ny marathonkastning på mere 
end 30 overs - forgæves at vende slaget. Hartmann 
Petersen nåede imod Northern C.C. sit gærde nr. 1200 
i karrieren og fik i Chang-kampen sit 1000. gærde si
den 1954. J{un Carsten Morild har tidligere udført 
dette kunststykke, mens de sidste tiårs tredie store 
bowler, Thomas Provis, foreløbig er vel forbi de 900 
i D.C.F.s æra - nået i kampen imod Privateers. 

Hjørring genvandt den tabte selvtillid over for År
hus, der var heldig at undgå halvlegsnederlaget. Med 

2. division:

lodder og trisser og en god portion viljestyrke lykke
des det sidste gærdepar, Lars Rasmussen/Ib Andersen 
at score netop de 9 runs, der tangerede Hjørrings total 
og sikrede det ene turneringspoint. Atter var det Hjør
rings garvede kæmper, der trak det store læs. Hart
mann Petersen tog 12 for 54 (5 for 53, 7 for 31) og 
s<:orede 48, mens Axel Morild, der var gravet frem »for 
tilfældet«, boltrede sig med 41. Beskæmmende for de 
unge batsmen, idet der kun blev 27 til deling blandt 
dem i en Hjørring-total på 116. 

Sluttelig må nævnes den for A.B. så bedrøvelige 
match imod et reservespækket Soranerhold, for hvilket 
Jørgen Hansen spillede som en virkelig captain - så
vel ved gærdet som i kastningen. Til gærdet kom han 
på et kritisk tidspunkt med 6 nede for 97, scorede 32 
og var med til at hæve totalen til 143, før han faldt 
som sidste mand. Og senere formåede han at rydde de 
fem første A.B.-gærder af vejen for blot 45. Men allige
vel for dårligt af studenterne kun at nå 107 imod So
ranernes ensformige stockbowling. 

Slagelse har kørt konkurrenterne uhjælpeligt agterud 

Slagelse er stadig ubesejret og synes som Aa.B. 
i 1. division at sidde så sikkert i sadlen, at før
steplads og oprykning allerede må anses for en 
kendgerning. Slagelse har som sædvanlig haft 
stor fornøjelse af sin glimrende all-rounder 
Erik Sørensen, der måske er dansk crickets 
mest oversete spiller. Han har givet haft kvali
teter til større opgaver, men ingen UK har tur
det give ham chancen. Og nu er det for sent. 
Men Slagelses hold er ikke Erik Sørensen 
alene. Han har haft værdifuld støtte i et stabilt 
og homogent gærdehold og en ret varieret ka
steside. Svært bliver det imidlertid for sjæl
lænderne at få fodfæste i 1. division, hvor to 
tidligere ophold lidt uheldigt kun kom til at 
strække sig over et år. Om Slagelse står bedre 
rustet i dag er svært at sige, men under alle 
forhold bliver det forfriskende at se et sjæl
landsk mandskab i det fornemme selskab. I 
teorien kan såvel K.B. som Sorø nå at fortræn
ge Slagelse, men begge har vist udpræget svag
hed i kastningen. 

Også i bunden af 2. division kan en enerve
rende slutfase imødeses. Kerteminde er eneste 
hold uden sejr, men fynboerne skulle på de
res ambitioner og beslutsomhed ikke være 
ganske uden muligheder for at slippe bort fra 
den kedelige bundplads, f.eks. i kampene imod 
Frem og B. 1913. Skanderborg II har efter en 
ret så lovende sæsonstart haft svært ved at 
hævde sig, og man skal vist i de sidste vanske
lige kampe alliere sig med heldet for at undgå 
degradering. Må Ewald Møller & co. forlade 2. 
division igen, løser det kildne problem om se
kundaholdenes deltagelse i de to bedste turne
ringsrækker sig på stilfærdig måde. Endnu 
kan dog hverken Frem, hvis solide gærdespil
lere langt om længe er kommet i konkurrence
dygtig form og har sikret to tiltrængte sejre, 

eller B. 1913, der slet ikke kan leve op til fjor
årets store præstationer, sige sig fri af nedryk
ningsf are. 

John Jespersen boltrer sig stadig 

Sin sædvane tro sanker Slagelse stille og roligt sejre 
i hns. Det helt ekceptionelle individuelle præstationer 
er kun få, der er noget til alle. Køge, Kerteminde, B. 
1913 og Fredericia er Jet blevet affærdiget. Kun imod 
Fredericia kronedes anstrengelserne med en halvlegs
sejr efter en sølle Fredericiainnings på 28. Til gen
gæld lagde Slagelses åbningspar Erik Sørensen1_(61) og
Poul E. Pedersen (43) ud med en gærdestand på 101. 
Erik Sørensen gjorde sin indsats guldrandet ved at 
tage 9 gærder for 23 points (6 for 10, 3 for 13), der
iblandt det 600. gærde siden 1954. I matchen imod B. 
1913 var det paradoksalt nok to odenseanere, der til
trak sig opmærksomheden. Preben Mouritsen, der læn
ge har været helt ude af trit, samlede i de to innings 
109 for et fald (62 og 42*), og Kurt Hansen endelig 
fik greb om sin kastning med 8 for 84. 

Holstebro kunne ikke fortsætte sin sejrsrække, selv 
om Knnd Havkjær omsider vendte tilbage til holdet. 
Det blev til nederlag imod både K.B. og Sorø, men nye 
personlige sucesser fik John Jespersen. Således fik han 
imod K.B. 38 og 7 for 53. Imod Skanderborg II gik det 
som i olie for Holstebro, ikke mindst i skanderborgen
sernes 1. innings, der kun blev på 25. John Jespersen 
var atter forrest på barrikaderne med et nyt century 
på 104 - det andet i år, det femte i alt - samt 10 
gærder for 83 points (5 for 22, 5 for 61). Opsigtsvæk
kende var også Erik Duponts kasteanalyse fra Skan
derborg II's katastrofale innings - 4 gærder for 1 
point på 6 overs. 

Erik Sørensen 
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Frem og Fredericia har oppet sig i den seneste må
ned - begge har reddet to sejre i land. Fremmerne 
overraskede Køge med effektiv bowling, der på kun 
10 overs sendte Køge tilbage i »pavillonen« med total 
74. Over for B. 1913 var det derimod som sædvanlig
gærdespillerne, der førte an i festlighederne med 225
for 6. Et fuldkommen chokerende maidencentury fik
Knud Timm (100*) - især grundlagt i en century
gærdestand for 3. gærde sammen med Poul Erik Søren
sei (60), Helmer Espensen registrerede sit gærde nr.
700 i karrieren. 

B. 1913's bowlere var nær fraspillet endnu et cen
tury imod Fredericia, men det lykkedes at gribe Bent 
Fisker Christensen ud, da han havde nået 99. Men ef
ter sigende lagde den brave jyde ikke den mindste ærg
relse for dagen, idet han understregede det ufortjente 
i at nå century efter så mange gribechancer. Hvilken 
ædelmodighed. Sin gode form dokumenterede Bent 
Fisker også igennem 61 imod Skanderborg II, som 
trods glimrende bowling af Leif Hansen (9 for 49) 
ikke kunne fravriste Fredericia sejren. Heller ikke i 
Køge havde Skanderborg Il succes, da 5 gærder var 
nede for 26. Køges fem første overs var maidens. I 
Køges score på 181 var der ikke færre end 8 tocifrede 
scores. 

3. division øst:

Hård rivalisering imellem Ringsted 

og Nyk. F. 

Forhåndsfavoritten Ringsted har ikke kunnet 
holde standarden, og slagkraften har været 
klart i aftagende, især har gærdespillet i de 
seneste kampe været under forventning. De 
unge batsmen forekommer for imponerede 
og nervøse ved udsigten til avancement til 2. 
division - og det kom utvivlsomt til at koste 
sejren i den første indbyrdes kamp mod den 
farligste medbejler til førstepladsen, Nyk. F., 
hvis formkurve har vist modsat tendens af 
Ringsteds - stadig opadgående. Hos falstrin
gerne har veteraner som Harry Erichsen og 
Poul J. Pedersen stadig kronede dage, og må
ske har de yngre spillere ikke de samme store 
medfødte anlæg og lovende fremtidsudsigter 
som ungdommen fra Ringsted, men til gen
gæld besidder de uvurderlige egenskaber som 
koncentrationsevne og tålmodighed, og der er 
lagt op til en dramatisk og jævnbyrdig retur
match i Ringsted førstkommende søndag. Og 
det er ganske umuligt at spå om, hvem der 
sikrer sig retten til at spille om en plads i 2. 
division. I bunden er Ballerup ladt ene tilbage 
efter den ringeste og mindst opmuntrende sæ
son i klubbens historie. 

Overdådige gærdepræstationer 

En række smukke gærdeinnings har bevist, at Nyk. 
F. på rette tidspunkt har fundet storformen. I Balle
rup havde Torben Petersen (85) og Poul J. Pedersen 
(46) en 5. gærdestand på 135, mens hjemmeholdet kun
kunne svare med i alt 98 (54 + 44), inklusive fire par
mindre klædelige briller. Nyk. F.s bowlere havde ly
stige stunder. Således fik Erik Svensson 8 for 27 i 1.
innnings, mens Torben Petersen tog teten i anden om
gang med 7 for 25 - en analyse, der på smukkeste 
måde supplerede hans flotte gærdeindsats. Imod Glo
strup fik falstringerne en kærkommen revanche for 
det forsmædelige nederlag tidligere på sæsonen. Samt
lige seks anvendte gærdespillere i Nyk. F.s innings på
226 for 4 fik tocifret scoring, og Torben Petersen (78)

Torben Pedersen Kjeld Grandahl 

var atter delagtig i en centurygærdestand - denne 
gang med 105 for 3. gærde sammen med Harry Erich
sen, der stadig er i fuld vigør. Glostrup-anføreren 
kaldte de ni bowlere ind i angrebet, men alt forgæves. 

Trods stagnation i gærdespillet har Ringsted bevaret 
oprykningsmatchen indtakt. Imidlertid har nederlaget 
til Nyk. F. i den første indbyrdes kamp og en yderst 
kneben gevinst imod Glostrup, som kun var seks runs 
fra sejren med fire gærder i behold, ikke kunnet un
derbygge Ringsteds forventninger og optimisme før 
den afgørende dyst imod Nyk. F. Over for Ballerups 
desillusionerede cricketers gik det meget bedre. Nu var 
Ballerup ganske vist kun otte mand men, alligevel glæ
dedes man over den talentfulde junior Claus Rasmus
sen der noterede sig for 75* og deltog i en 7. gærde
stand på 63 med Børge Helmersen (34) samt en afslut
tet 8. gærdestand på 67 med Mogens Larsen (40'''). 
Heller ikke Næstved fik et ben til jorden, og i denne 
halvlegssejr var hovedaktørerne Preben Hansen (65) 
og Geert Jensen (65), der sammen tegnede sig for en 
3. gærdestand på 125. 

Næstved i en uvant rolle 

Næstved har imidlertid efter denne alvorlige bet op
pet sig gevaldigt med halvlegssejre o,ver både Glostrup 
og Ballerup. Den første gevinst kom bag på de fleste, 
men baseredes på solid batting af den fra Horsens 
indvandrede Erik Jørgensen og på kontant bowling af 
det hårdt prøvede makkerpar Kjeld Grandahl (10 gær
der)/Peter Jensen (8 gærder), der bowlede begge Glo
strups innings igennem. I kampen imod Ballerup åben
barede dette mandskab en velformet hale af hidtil 
usete dimensioner. I 1. innings faldt således de sidste 
fem Ballerup-gærder for et point, og i 2. innings stod 
det sågar endnu sløjere til, da de syv sidste gærder 
rydedes af vejen uden at kunne bidrage til totalen (26 
all out). Kjeld Grandahl havde i den fatale innings 7 
gærder for 6 points på 14,5 overs (12 maidens), mens 
Peter Jensen var lige så uangribelig ved i sine 16 overs 
at opnå 15 maidens samt 3 gærder for 8 løb. 

Ballerup sikrede sit hidtil eneste turneringspoint i 
dysten imod arvefjenden Glostrup, dette til trods for 
så beskedne scoringer som 43 på kun 10 overs og 50 på 
20 overs. Glostrups veteranbowler, Knud Jørgensen, 
tegnede sig for 11 gærder for 51 points (5 for 25, 5 for 
26). 

3. division vest:

Nyk. M. li gav Grenå en 

hjælpende hånd 

Selv om Grenå to gange har måttet se sig 
besejret af Hjørrings veteranprægede reserve
mandskab, er chancen for et kredsmesterskab 
med påfølgende deltagelse i kvalifikations
kampen til 2. division stadig nær pari. Det er 
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dog en betingelse, at man besejrer Aa.B. II på 
søndag, men det skulle så absolut ligge inden 
for det sandsynliges grænser, da ålborgen
serne ikke hidindtil har formået at imponere. 
Men selv Grenås halvlegssejre over de svageste 
konkurrenter havde ikke kunnet skaffe den 
fordelagtige udgangsposition, hvis ikke Nyk. 
M. II havde rakt en hjælpende hånd - i form
af en helt sensationel sejr over Hjørring II. Vi
hælder til den anskuelse, at Grenå og Ringsted
går til oprylmingskampen med sjællænderne
som klare favoritter på deres ungdom og ta
lent.

Hjørrings veteraner - oppe og nede 

Nyk. M. II's choksejr over Hjørring II, der forment
lig kommer til at koste vendelboerne kredsmesterska
bet, grundlagdes i en flov Hjørring-halvleg på 85, hvor 
de sidste fem gærder kun bidrog med 2 runs. Hæder
lige, men forgæves anstrengelser på at rette skuden op 
gjorde William Søndergård i 19 fjendtlige overs, der 
kostede Nyk. M. II 7 gærder for blot 19 points. Der
imod førte gærdespillerne atter det store ord i sin an
den sejr over Grenå. Vendelboerne kunne nu pludselig 
score 267 for 3 - alle fem batsmen havde tocifret 
score, de fire endog 45 eller mere. Helt usædvanligt var 
det, at halvlegen bød på to centurygærdestande - 120 
for 2. gærde med Jørgen Holmen (45) og Sigurd Uhr
skov (92), der var godt på vej til et eentury, og for 4. 
gærde, hvor Flemming Jensen ( 48*) og Chr. Morild 
(68*) uadskilt kunne forlade pitchen med 107. Grenå 
fik en ventet sejr over Herning, hvori Bent Hansen 
med 88 gode runs havde en væsentlig andel. Johs. 
I{nakkergård gjorde come-back i denne match og nåede 
sit 500. D.C.F.-gærde. 

Mellem rækkerne: 

A.B. li og Silkeborg li kredsmestre 

intens spænding i midtersektoren 

Under anførsel af de tre herrer H. Hansen for
måede Ringsted Il, hvad intet andet hold har 
kunnet i de sidste par sæsoner - at besejre 
A.B. II's evigtunge veteraner. Alligevel slut
tede studenterne på førstepladsen langt foran 
Svanholm II. 

I midterkredsen er rivaliseringen skærpet. 
Kolding, Esbjerg og B. 1909 har alle måttet 
døje et nederlag, men odenseanerne har en 
brøkdel bedre kvotient, og dette forspring kan 
formentlig bevares i årets sidste kamp imod 
Fredericias divisionsreserver. Kolding havde 
en off-day ved gærdet imod Esbjerg, men beg
ge disse hold kan i heldigste fald fortrænge 
B. 1909 Il.

Endelig har Silkeborg II været helt uimod
ståelig i nordsektoren, og det er blevet til lut
ter overbevisende sej re, også over den formo
det farligste konkurrent, Chang II. Og at Dron
ningsborg, der i sin debutsæson ikke rigtigt 
har kunnet hamle op med de andre holds mere 
rutinerede spillere, i den sidste kamp skulle 
kunne stikke en kæp i hjulet på Silkeborg Il's 
sej rsvogn, forekommer helt usandsynligt. 

Mernyn Scotts bemærkelsesværdige debut 

Ringsted II har været mærkværdigt op og ned. Op 
gik det i dysten imod A.B.s sejrsvante andetholdt. 
Henning (5 for 43) og Helge Hansen (4 for 60) sør
gede for studenternes mest beskedne total i to år. 
Imod Frem II havde de to unge Ringsted-spillere Hen
ning Bergh (70*) og Per V. Jensen (53*) en uafsluttet 
2. gærdestand på 138 - uden at kunne rette en 1. in
nings-deroute op og forhindre en sejr til Frem II, hvis
hovedbowler Erik Larsen med 7 for 24 viste, at han
stadig kan være med i legen. Imod Svanholm II måtte
Ringsted stille med lutter ganske urutinerede spillere,
og et halvlegsnederlag lod sig ikke afvende. Unge Hans
Påmand præsterede dog at carry his bat for 27 ud af
en total på 68.

Hos A.B. II har den tidligere teståbner P. A. Svend
sen over for Roskildes svage angreb scoret sin karrie
res 2. century (104*), mens Carl Larsen tog sig »kær
ligt« af de sjællandske batsmen (8 for 36). Sammen 
med Henning Finnich (43) havde P. A. Svendsen (39) 
imod Køge II en åbningsstand på 90, hvortil man dog 
fik et generøst bidrag på 30 ekstras fra Køges keeper. 
Køgenserne overraskede i øvrigt med en sejr over So
raner II via en helt ovenud god gærdeindsats med seks 
tocifrede scoringer i en total på 233. Så meget mere 
overraskende som Soraner II netop kom fra to over
legne sejre over Svanholm Il og Roskilde. Begge disse 
gevinster var baseret på den nye englænder Mervyn 
Scotts kvaliteter. I sin debutkamp imod Svanholm II 
nåede Scott century med 103 ret. not hurt og havde 
med Jørgen Arnsbjerg (89) en gærdestand på over 100 
runs. Dertil erobrede han 3 gærder for 9. En helt 
usædvanlig debut, der fulgtes op af 43 runs imod Ros
kilde. 

Triumfer til midterkredsens bowlere 

Fra midterkredsen kan nævnes store præstationer 
af Kolding-spillerne. Herluf Nielsen sikrede med 10 
for 66 ( 4 for 40, 6 for 26) en sejr over B. 1909 II og 
rundede samtidig sin karrieres 500. gærde. Imod Fre
dericia II scorede de seks første Kolding-batsmen 19 
runs eller mere. Abningsspillet mellem Ole Madsen 
(71) og Flemming Christensen (63) gav 129 på en
time, hvorefter det frygtede kasterteam Aage \Vange
Thomsen/Herluf Nielsen ordnede de kastemæssige pa
ragraffer ved hver at erobre otte gærder. Uden disse to
garvede kæmper gik det derimod helt skævt i Esbjerg,
hvor oprykningschancen formentlig definitivt spildtes.
Kolding tabte i et enerverende kapløb med tiden, da
Esbjergs sidste gærdepar i 2. innings holdt stand til
klokken faldt i slag. Verner Graversen vikariede frem
ragende i Koldings angreb og erobrede i al.t 13 for 58
(6 for 29, 7 for 29).

Såvel Esbjerg som B. 1909 Il er kommet godt med 
i de seneste uger. Vestjyderne kunne på en inningsana
lyse på 8 for 39 af Ole Langerhuns besejre den detro
niserede kredsmester, B. 1913 Il, mens B. 1909 Il brag
te sig helt til tops med halvlegsgevinster over Viborg 
og Åbenrå. Hans Erik Olesen var Viborg-kampens store 
spiller med 11 for 26, hvoraf 8 for 16 i 2. innings. 
Denne innings indbragte Viborg 65 runs, hvoraf åbne
ren, energiske Peter Sørensen alene tegnede sig for 41. 
Åbenrå måtte stille til læsterlige klø. Sønderjyderne 
nåede i alt kun 31 (17 + 14) og synes langt fra tid
ligere sæsoners gode form. Usædvanlige kasteanalyser 
var der til 09'ernes bowlere. Folmer Christiansen ka
stede således i 1. innings fem overs uden pointstab og 
erobrede 5 gærder, mens Erik Rasmussen og Leif Han
sen i 2. innings fik henholdsvis 4 for 3 og 3 for 2. 

Torben Skov Nielsen tog »alle ti« 

Mod nord har Silkeborg Il ført sig voldsomt frem og 
tromlet al modstand ned. Åbningsgærdet Erik Mikkel
sen scorede imod Skanderborg III sit maidencentury 
(120''') på to og en halv time. Kredsmesterskabet sikre
des ved sejren over Chang Il, som faldt på sin svage 
gærdebredde. Glimrende, men omsonst, arbejdede 
Changs unge bowler Torben Skov Nielsen. Han erob
rede 14 for 71 (8 for 34, 6 for 37), men fik kun ringe 
støtte af holdkammeraterne. Over for Holstebro II 
gjorde Torben Skov Nielsen det om muligt endnu be
dre. Denne gang blev det til 15 for 76, inklusive »alle 
10« for 33 i en begivenhedsrig 2. innings. Han anvendte 
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18 overs til sin bedrift. Holstebro-spillerne havde åben
bart forkærlighed for tallet 65, som blev total i begge 
innings, mens Chang II kunne notere syv batsmen 
med tocifret score, anført af Kim Steffensen med 57 
points på 37 minutter. 

Juniorrækkerne: 

Glædelig tendens til større 

jævnbyrdighed 

Endnu er kun en kredsvinder klar til slutrun
den, og det er ikke uventet Nyk. M., der var 
ganske urørlig i nordsektoren. I de øvrige 
kredse har jævnbyrdigheden været større end 
ventet, og turneringsplanens fædre har haft en 
heldig hånd, således at spændingen er bevaret 
til sidste øjeblik. Naturligvis har man sine 
anelser, om hvor det bærer hen, uden dog at 
kunne udelukke favoritternes endeligt. Den 
københavnsk/sjællandske afdeling er som van
ligt blevet delvis molesteret af utallige, ganske 
utilstedelige udsættelser, men vinderen af op
gøret mellem de to ubesejrede mandskaber fra 
Køge og Ringsted bliver formentlig dømt som 
slutrundedeltager - uanset at Køge har flere 
udsatte kampe til gode. Begge hold har megen 
talentfuld ungdom i vej, men bredden synes 
størst hos Køge, og det må gøre udslaget. Ube
gribeligt i øvrigt, at de mange talenter, der i 
årenes løb er fostret i Køge, ikke har kunnet 
skaffe Køge 1. divisionsstatus, men efter ju
niorårene blot er gledet ind i den grå masse 
af jævnt hæderlige spillere. En landstræner 
ville sikkert kunne gøre underværker på disse 
breddegrader. 

I den fynske sektor genskabte B. 1909 i en 
sejr over Kerteminde med et slag spændingen 
i rækken. Begge hold mangler en kamp imod 
B. 1913, og såfremt disse kampe ikke bringer
helt uventede resultater, ender B. 1909 og Ker
teminde fuldkommen lige på førstepladsen, og
omkamp, evt. lodtrækning, bliver nødvendig.
Endelig bliver den sydligste jyske kreds af
gjort i kampen imellem Skanderborg og Silke
borg - begge ubesejrede. Silkeborg har fak
tisk ret gode muligheder for at bryde Skander
borgs mangeårige monopol på kredsmester
skabet for denne del af landet, dog er effek
tiviteten afhængig af en stor indsats af de få,
mens Skanderborg har bredere duelighed.

Under alle omstændigheder må finalen om 
årets juniormesterskab fortsat antages at blive 
et anliggende mellem den sjællandske og den 
nordjyske vinder. 

Henning Jensen dominerer nordkredsen 

Trods flere gode spillere, der allerede har gjort sig 
fordelagtigt bemærket på det sejrrige 2. divisionshold, 
kunne Slagelse juniores intet stille op imod Køge og 
Ringsted, der begge kunne indkassere halvlegsgevin
ster. Ringsted nød godt af stabilt gærdespil og ikke 
mindst et særdeles effektivt angreb med Jan Hansen 

som ankermand. Slagelses batsmen fik ikke stort at 
anføre, og af 1. innings total på 99 var endda de 26 
ekstras. Ringsted-keeperen Bjarne Nielsen fik dog ab
solution i en sund gærdeinnings på 31. Over for Køge 
var man kun et eneste løb fra at sikre det ene turne
ringspoint. Ud af Køges gode teamwork skal kun frem
drages Søren Larsen for en sjælden kasteindsats i 1. 
innings, der på ni overs bragte ham otte maidens og 
3 gærder for 2 points. Dertil havde Søren Larsen fem 
greb. 

Hos A.B. har stortalentet Per Marcussen vist sine 
all-round-muligheder i en sejr over Glostrup. Han sco
rede 79 runs og var særdeles aktiv i en 1. gærdestand 
med 111 med Carsten Parbo (31) foruden at han i sin 
inningsanalyse på 8 for 34 kunne notere et hat-trick. 
For B. 1909's juiorcs har de seneste uger bragt vel
komne resultater. Først nedgjordes B. 1913 med en 
halvleg efter 09'ernes lovende bowler Bruno Rasmus
sen med 5 for 3 på otte overs havde begrænset mod
standernes 1. innings til uheldsvangre 13 runs, og der
efter snuppede man hidtil ubesejrede Kerteminde to 
gange for i alt 105 points (58 + 47), efter at Amandas 
sønner i 1. innings stod over for den fuldkomne fiasko 
med 6 gærder nede for 10. 

I det sydlige Jylland har debuterende Dronningborg 
måttet stille til klø hos både Skanderborg og Esbjerg. 
Det var især gærdespillerne, der kom til kort - 60 
points (34 + 36) imod Esbjerg og 45 (24 + 21) imod 
Skanderborg kan jo ikke give meget håb om gevinst. 
Skanderborgs Glenny Jacobsen tog 6 for 12 samt 1 for 
nul over fem overs. I samme kamps 2. innings tegnede 
Johon Simonsen sig på 14 bolde for 3 for 1. 

Endelig har Henning Jensen i nordkredsen atter un
derstreget sin overlegenhed over for aldersfællerne, og 
kan han undgå at få nykker, skulle han kunne blive 
et godt aktiv for dansk cricket. Desværre kunne visse 
tildragelser i de seneste kampe tyde på, at sucesserne 
er ved at stige den unge mand til hovedet. Nyk. M. rul
lede sig rigtigt ud imod Chang, der kun kunne score 
11 + 15. Nyk M.s kastere gjorde kort proces, og efter 
kun 15 overs var Changs skæbne beseglet. Henning 
Jensen fulgte en score på 56 op med 9 gærder for 10 
points (6 for 3, 3 for 7) og suppleredes glimrende af 
Jens Aage Jensen med 9 for 9 (3 for 6, 6 for 6). Kun 
lidt bedre gik det med Hjørring, der dog nåede 72 
points (40 + 32). Hjørrings bowlere fik ram på Hen
ning Jensen for kun et point, men han revancherede 
sig frygteligt ved at erobre 14 gærder for 33 (6 for 17, 
8 for 16), inklusive et hat-trick på Hjørrings tre sidste 
batsmen i 2. innings. Endelig måtte vendelboene også 
overlade samtlige turneringspoints til Aa.B., der drog 
fuldt udbytte af et maidencentury af Peter Christen
sen på 103*. Han deltog med Ernst Poulsen (77*) i en 
uafsluttet 3. gærdestand på 161, der bragte Aa.B.s total 
op på 219 for 2. Peter Christensen var i alt ved gærdet 
i 90 minutter. 

Drengerækkerne: 

Ødelagte rækker 

Helt uklart er billedet i østsektoren, der sæd
vanen tro domineres af udsatte kampe, men 
såfremt programmet gennemføres blot nogen
lunde, må Køge eller K.B. blive rækkevinder. 
I midterkredsen, der gik helt i fisk ved Hor
sens og Koldings frafald, løb Fredericia med 
kagen efter to sejre over Kerteminde. Også i 
den midtjyske sektion er mange kampe udsat, 
og det er vel problematisk, hvornår der bliver 
tid til at råde bod på dette. Ubesejret er Dron
ningborg, der i sin første kamp vandt en meri
terende halvlegssejr over Skanderborg og 
skabte forventninger om et kredsmesterskab 
i den allerførste sæson. Nordpå har Aa. B. gen
vundet sit kredsmesterskab i en overlegen 
triumf over Nyk. M. 
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Revanche for Køge-drengene 

Halvlegsnederlaget til K.B. først på sæsonen har 
pint Køges drenge, men i returkampen kom revan
chens time, selv om K.B.erne med syv gærder i be
hold kun manglede 6 runs i sejr efter færdigspillet 
kamp ved tidens udløb. Det var K.B.s Claus Andersen, 
der i farlige kastepassager ( 4 for 6, 5 for 4) var ved at 
vende slaget efter gærdederouten på 33 i 1. innings. I 
Køges sejr over Ringsted gjorde Per H. Hansen sig for
delagtigt bemærket ved på fire overs at tage 3 Ring
sted-gærder uden at afgive points. Også i A.B. har man 
haft glæde af sine unge bowlere, der måske, når tidens 
fylde kommer, kan skabe den tiltrængte fornyelse i 1.

divisionsholdets angreb. I mod K.B. tog Jorry Lohse 
således 11 for 14 (5 for 9, 6 for 5) første gang, han for 
alvor bragtes ind i angrebet, mens det imod Ringsted, 
der scorede i alt 52 (27 + 25), var Per Marcussen, der 
dominerede med 10 gærder for 20 points ( 4 for 8, 6 
for 12) og 39 runs. 

I Dronningborg-drengenes strålende oplæg i Skan
derborg-kampen var hovedmanden bag to beskedne 
Skanderborg-innings Chr. Boldsen, der fik henholdsvis 
7 for 10 og 3 for 6. Aa.B.s førsteplads i nordkredsen 
blev sikret i en sejr over Nyk. M. I, der kun fik 15 og 
19 og slet ikke kunne finde ud af Per Aarups bowling. 
Den lovende ålborgenser tog i alt 8 for 8 ( 4 for 8, 4 
for O på 6 overs). 

Lilleputrækken: 

En ny æra for Svanholm 

De mindste skal sikre Svanholm sæsonens 
eneste rækketriumf, og Ringsted bliver - ef
ter nederlaget til Køge - næppe en uoverkom
melig opgave. Svanholm med de rige traditio
ner i dansk ungdomscricket har i flere år stået 
på skyggesiden, men håber efter udflytningen 
til Brøndbyerne på ny tilgang og generobring 
af førerstillingen øst for bæltet. 

Det var i øvrigt ikke langt fra, at Ringsted havde 
nået halvlegsføring imod Køge (43 ctr. 47), men kø
genserne viste i 2. innings klart, hvem der var stær
kest ved at trænge de små Ringsted-spillere helt op i 

Cricket-anekdoter 

Svære overvejelser 

Y orkshire spillede før krigen imod det sydafrikan
ske testhold i Sheffield. Cameron gik ind for at tage 
imod berømte Hedley Veritys bowling. Cameron stil
lede sig roligt op og knaldede den første bold til seks 
- ud over pavillonen. De næste tre bolde gik alle til
fire og de sidste to til seks - hvilket i alt blev til 30 
runs på en over. Da Verity ved overskiftet passerede 
Arthur Wood i marken, var hans ansigt langt som en
collies. Men ·w ood sagde: »Det skal du ikke være ked
af, Hedley, du har ham i syv sind.«

»I syv sind?« spurgte Verity. »Hvad pokker mener 
du med det?« 

»Jo,« sagde ·wood, »han kan ikke bestemme sig til, 
om han vil slå dig til fire eller seks.« 

Sikkert sted 

I en landsbykamp blev kasteren hittet til 20 runs 
på de første fem bolde i en over. Før den sidste bold 
blev gærdespilleren generet af en hveps, der kredsede 
rundt om hans hovede. Ha!} slog efter den, ramte den 
uden at slå den ihjel. Ingen var rigtig klar over, hvad 
man skulle stille op med den sårede hveps. Men så 
kom det tørt fra keeperen: »Læg den ved den gode 
længde - der vil den være i sikkerhed.« 

en krog. 7 gærder var nede for 8 med seks æg, kun 
Niels E. Christensen holdt stand med 15*. Især Stig 
Hansen havde succes med sin bowling - hans eneste 
over i 2. innings var en wicketmaiden med 3 gærder. 
I 1. innings fik han 4 for 11. 

Pokalturneringen: 

Finalen regnede bort 

Ikke uventet kvalificerede Soranerne og Nyk. 
F. sig til den endelige dyst om Dunlop Cup.
Desværre lykkedes det ikke at gennemføre
finalen på den fastsatte dag ( 13. august). Reg
nen satte en stopper for spillet, da Soranernes
åbningsgærde Bloom/Pearson havde skaffet
klubben en god udgangsposition. Nu får falst
ringerne en ny chance, og helt chanceløse er
de ikke, da forspringet på 30 points meget let
kan gøre udslaget. Man sigter foreløbig efter
et nyt møde den 3. september.

Soranernes solide gærdespil har givet bonus i såvel 
kvartfinalen imod Køge som i semifinalen imod Næst
ved. I Køge scorede man 162 med en hastighed på næ
sten 5 ¾ løb pr. over. Tendensen blev slået an i en 
åbningstand på 81 mellem Alan Bloom og Frank Pear
son. I Næstved fik hele syv batsmen tocifret scoring og 
beviste, at Soranerne til fulde har opfattet ideen i 
pokalcricket. Næstveds gærdespillere bed i øvrigt over
raskende godt fra sig og mistede kun 7 gærder på de 
30 overs. 

Nyk. F.s vej til finalen er gået over Ballerup og 
K.B. Men imponerende var det just ikke, at der i hele 
førstnævnte kamp kun kunne scores 144 runs på 297 
bolde, eller 0,49 point pr. bold. Imod K.B. fejrede 
Nyk. F.s kastere triumfer ved at rydde K.B.s hold for 
kun 77 - sidste mand faldt på næstsidste bold. 

oth. 

PS. Denne turneringsoversigt er afsluttet efter kam
pene den 6. august, men siden har Ringsted og Silke
borg kvalificeret sig til juniorslutrunden ved sejre 
over respektive Køge og Skanderborg. 

Galt nummer 

En mand, hvis kone lå på fødeklinik for at afvente 
den forestående nedkomst, telefonerede en eftermid
dag for at høre, om der var noget nyt. Ved en fejl
tagelse fik han forbindelse med den . lokale cricket
bane. Da han spurgte, hvorledes det stod til, fik han 
det noget chokerende svar: »Der er syv ude allerede, 
og de sidste to var »ducks« ( = ænder, i cricketspro
get andeæg). 

Spildt ulejlighed 

Den kendte dommer Alec Skelding ledede en match, 
hvor den i funktion værende kaster havde fuld tand
protese. Da kasteren afleverede en særlig hurtig bold, 
faldt hele gebisset ud. Bolden ramte gærdespilleren på 
skinnen, kasteren vendte sig hurtigt og udstødte nogle 
uartikulerede lyde. Skelding, der hurtig havde opfat
tet, hvad der ville ske, sagde: » Undskyld, men jeg kan 
altså ikke forstå, hvad De siger.« Kasteren prøvede 
igen at gøre sig forståelig, men Skelding foregav sta
dig ikke at kunne tyde ordene. Kasteren kastede sig 
så ned på jorden og genfandt sit gebis begravet i støv. 
Han proppede tænderne i munden, drejede rundt og 
brølede: »How's that ?« »Not out,« svarede Skelding 
uden at foretrække en mine. 
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John Madsen, Skanderborg ... 12 3 262 88* 
Hardy Sørensen, Aa.B . ......... 16 2 407 74* 

pr. 13. august Henning Eliasen, Horsens ...... 12 2 285 119 
Finn Nis trup, Svanholm ...... 14 2 330 116 

29,11 
29,07 
28,50 
27,50 
26,27 
24,57 
24, 44 

1. division

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

2. division

Slagelse 
K. B. 
Sorø 
Holstebro 
Køge 

"' 
C. 
a 
.. 

9 
8 
9 
9 
9 
8 
9 
8 
9 
8 
9 
7 

7 

6 

6 

7 

7 

Fredericia 7 
Frem 6 
Kerteminde 7 
B. 1913 7 
Skanderborg II 6 

3. division øst 

Ringsted 7 
Nykøbing F. 6 
Næstved 6 
Glostrup C. C. 7 
Ballerup 6 

3. division vest 

Grenå 7 
Hjørring II 8 
Nykøbing M II 7 
Aa. B. II 6 
Herning 6 

"" 
- ., .; .,-
"Cl.?; "Cl 
c:"' C: 
::l .Q ::, 
> 

a 
> 

(4) (3) 

3 5 
1 5 
1 5 
0 7 
0 5 
0 4 
0 4 
0 2 
0 2 

0 1 
0 1 
0 1 

1 6 

0 5 
1 3 
2 2 
0 3 
0 2 

0 2 

0 1 
0 I 
0 1 

3 3 
2 3 
2 0 
0 3 
0 0 

2 3 
0 6 
1 2 
0 2 

0 

E : "' 

-> 'E ... _
0 "' ,15 .0- ·5 
:§� "' "' "' C. 

'"' ,...c: .. -
:s;;;, a 

(2) (1) (0) 

0 l 1 0 28 
0 2 0 21 
0 31 0 22 
0 0 2 21 
0 3 1 18 
0 4 0 16 
0 4 1 Hi 

0 6 0 12 
0 72 0 13 
0 72 0 10 
0 81 0 11 

0 51 1 8 

0 0 0 22 
0 1 0 16 
0 21 0 15 
0 3 0 17 
0 41 0 13 
0 41 1 10 
0 21 2 8 
0 51 0 9 
0 6 0 9 
0 31 2 6 

0 1 0 22 
0 1 0 18 
0 3 11 

0 3 12 
0 1 5 1 

0 2 0 19 
0 2 0 20 
0 4 0 14 
0 3 1 9 
0 3 2 6 

1) Incl. 1 kamp hvori 1. halvleg ikke fmrdigspillet 

') Incl. 2 kampe hvori 1. halvleg ikke færdigspillet 
3) Incl. 1 kamp hvori turneringspoint er frakendt 

Gærdespil ., 
"" 

"5 .; "' ""

Minimum: 5 halvlege � 0 - " 
;. _,, .. -
-;; 0 a ... ... > 

100 points "'8 
.,,-og ::c z 
- " 

V,v, ::n..c 

1. DIVISION 
K. Lyngsøe, Skanderborg 8 5 153 38 
Carsten Morild, Aa.B . ............ 15 3 561 100* 
Jørgen Morild, Aarhus ......... 12 4 2 88 108* 
Klaus Buus, Chang . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 235 58* 
Th. Provis, A.B. . .. ............... 12 3 290 69* 

'E 
�
0 
> 
:,: 

3,11 
2,63 
2,44 
2,33 
2,00 
2,00 
1,78 
1,50 
1,44 
1,25 
1,22 
1,14 

3,14 
2,67 
2,50 
2,43 
1,86 
1,43 
1,33 
1,29 
1,29 
1,00 

3,14 
3,00 
1,83 
1,71 
0,17 

2,71 
2,50 
2,00 
1,50 
1,00 

e 
" 
C: 
c:-
:..i·-

-:., � 

51,00 

46,75 
36,00 

33,57 
32,22 

Ole Isaks son, Svanholm ...... 17 2 394 88 
Jørn Høj Horsens .. ............. 9 2 172 43 
Preben Juul, Skanderborg ... 10 1 220 61 

2. DIVISION
John Jespersen, Holstebro ... 7 1 470 128* 
H. J. Halling, K.B. . .............. 10 2 423 93* 
Erik Sørensen, Slagelse . . . . . . . . . 7 0 294 64 
Ole Hiickelkamp, Sorø ......... 7 1 249 56* 
Preben Hansen, Sorø .... ........ 7 2 187 58* 
Bent Fisker, Fredericia 7 0 236 99 
Leif Petersen, Slagelse . ........ 5 1 119 59 
Ove Christiansen, Sorø 8 1 207 47 
A. Garner, K.B. ..................... 8 1 198 60 
Axel Petersen, Kerteminde 8 1 191 54* 
Benny Biirmeister, K.B. ..... .. . . 8 2 158 51 
Knud Thi mm, Frem ........ .. . . 8 2 158 100* 

3. DIVISION 

78,33 
52,88 

42, 00 

41, 50 

37, 40 

33,71 
29, 75 

29, 57 

28,29 
27,29 
26, 33 

26, 33 

Bent Hansen, Grenaa ............ 5 2 197 88 65,67 
Niels Sjørup, Grenaa ......... ... 7 2 235 100 47, 00 

Sig. Uhrskov, Hjørring II . . . . . . 7 0 303 92 43,29 

Erik Svensson, Nyk. F . ......... 11 4 284 10 7* 40, 57 

P. Gøtsche, Herning ............ 11 4 268 81 * 38,29 
Chr. Morild, Hjørring II ......... 8 1 264 106 37,71 

A. Hartelius, Grenaa ............ 5 1 134 66 33, 50 

Torben Petersen, Nyk. F. ...... 9 1 264 85 33, 00 
Svend Jensen, Næstved 7 1 191 86* 31, 83 

Jørgen Knakergaard, Grenaa 7 1 183 94 30, 50 

Egil Andreasen, Grenaa .... .. . .. 5 0 138 48 2 7, 60 

Kjeld Grandahl, Næstved ... ... 9 1 207 54 25, 88 

Indberetningsskema for Nyk. M. II-Aa. B. II den 1 3. 
aug. 19 67 var ikke modtaget, da redaktionen blev af
sluttet. 

Kastning 
Minimum: 20 gærder 

1. DIVISION 
Carsten Morild, Aa.B. 
Jørn Høj, Horsens ............ 
Hartmann Petersen, Hjørr. 
Ole Christoffersen, Hjørr. 
Jørn Steen Larsen, Skand .... 
Henrik Mortensen, Aa.B. 
Hans Rasmusen, Soraner ... 
Klaus Buus, Chang ............ 

2. DIVISION 
Erik Sørensen, Slagelse .. . 
Erik Dupont, Holstebro .. . 
Ebbe Hansen, !{øge ........ . 
G. Hosten, Frem .............. . 
John Jespersen, Holstebro . 
Preben Christensen, Slag. 
Johs. Due, Kerteminde 
Ib Hiickelkamp, Sorø ........ . 

3. DIVISION ØST
\V. Søndergaard, Hjørring II 
Knud Jørgensen, Glostrup . 
Jan Hansen, Ringsted 
Viggo Hansen, Grenaa ..... . 
Erik Svensson, Nyk. F . ..... . 
Peter Jensen, Næstved 
Torben Petersen, Nyk. F. 
Torben Nordkamp, Glostrup 

"' 
C: "' "' 

"Cl ., 
·;;> 

0 ::lo 

311.0 101 
85.0 21 

30 4.2 86 
185.5 61 

243.0 45 
322.4 83 
176.1 44 
175.5 47 

126.3 42 
1 11.4 38 
103,0 31 

103.4 2 8 
155 .3 26 

78.4 21 

116.4 29 
1 48.4 40 

125.1 26 
55.0 11 

162.5 49 

114 .4 26 

107.1 22 

130.4 36 

7 8.1 11 
76.4 11 

... 
"' 

"Cl 
.Q ... 
" æ 
...l '-' 

562 74 
199 23 

615 71 

36 8 40 

549 59 

698 72 

429 43 

37 4 37 

266 35 
223 24 
213 22 
226 22 

46 2 44 

219 20 

29 8 27 

40 4 32 

281 35 
197 24 
3 59 41 

305 32 

305 32 
364 33 
288 26 

312 28 

Støt forbundet 
ved at indmelde passive medlemmer 

e 

§_
e>";: 
t.,:;; 

7,59 

8 ,65 

8 , 66 

9 , 20 

9,31 

9,69 

9,99 

10,11 

7,60 

9,29 

9,68 

10,27 

10,50 

10,95 

11,04 

12,61 

8,03 
8,21 

8, 76 

9,53 

9,53 

11,03 
11,08 

11,14 
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DC F's tysklandstur: 

De undertippedes triumf 
Et hold på forhånd undertippede og stærkt 
kritiserede DCF-spillere tog til Tyskland og 
skabte nogle af de smukkeste resultater et ud
valgt dansk turnerende crickethold hidtil har 
kunnet fremvise. 

Med heldigvis er de hjemlige cricketers ikke 
sådan at rokke, for jeg tør vædde en hel del 
på, at de fleste af tysklandsfarerne er blevet 
modtaget med ordene: Det var også nogle 
umulig'usser, I mødte. 

Det er en typisk dansk cricketreaktion, for 
vi har vel efterhånden slået fast over for hin
anden, at vi ikke dur i international hen
seende. 

Det er rigtigt, at kampene mod Royal Army 
Corps og General Mogg's XI ikke havde megen 
sportslig berettigelse. RAC havde vel en styrke 
som et af de bedre danske førstedivisionshold, 
mens Mogg-kampen, som det så træffende blev 
sagt af en englænder, var et rigtigt gin-og-tonic 
opgør. 

Men ingen skal komme og sige, at BAOR 
ikke var værd at vinde over. Sandsynligvis var 
vi både på gærdesiden og muligvis også på 
kastesiden svagere end englænderne. Men den
ne kamp skal gå ind i dansk crickethistorie, 
som markspillets triumf. Jeg har aldrig set en 
lignende præstation fra noget udvalgt dansk 
hold, og jeg tvivler på, at danskernes til tider 
ligefrem artistiske færdigheder er blevet gjort 
bedre tidligere. 

Men udover markspillet vil turen blive hu
sket for den eminente måde, hvorpå alting 
gled. Englænderne behandlede os stort set som 
grever, og ikke den mindste episode kunne 
selv den mest skandalelystne formiddagsblads
journalist få ud af turen - og det skønt spiri
tusen næsten intet kostede. 

Og hvorfor? Jo, man havde her samlet et 
mandskab, som var taget ud for hver især og i 
fællesskab at gøre så god en indsats, som de 
overhovedet formåede. Og Carten Morild hav
de fået et hold, som han kunne piske frem til 
toppunktet af dets ydeevne. Det er sandt, at 
man i uhyggelig grad savnede gærdespillere 
mod BAOR. Men alligevel er det sikkert rig
tigt, at dette DCF hold med et par ganske få 
forstærkninger er vort absolut bedste. 

Kampen mod BAOR 

Aram hed dommeren i denne kamp. Efter 
eget sigende beskæftiget med førsteklasses 
cricket med den hvide kittel på i 30 år. Han 
sagde: 

- Det markspil, som I her viste, står abso
lut på høj de med det bedste i England. Ja, i 

virkeligheden ligger det en klasse over det, 
countyfolkene viser til daglig. Når I vinder 
kampen, skyldes det markspillet, men jeg vil 
dog også lægge et rosende ord ind for Jørn 
Steen Larsen, hvis kastning i hans veloplagte 
stunder er af allerbedste karat. 

Denne kamp blev et farvel til den epoke, 
hvor man kan tale om markspil som dansk 
crickets svaghed. Her havde UK prøvet at fin
de frem til et hold gode markspillere og set 
mere eller mindre stort på gærdespillet, - og 
det var lykkedes til fulde. Havde afbuddene 
ikke væltet ind til Tysklandsturen, havde man 
sandsynligvis fået et bedre gærdehold, der så 
var svagere i marken. Og sådan er det så ofte 
på denne klode, man kan ikke få det hele, og 
bevist er det altså nu, at markspillere af klasse 
også findes i lille Dannevang. 

Carsten Morild var redningsmanden 

Både i 1. og 2. halvleg startede DCF pinligt 
ringe ved gærdet, og begge gange var Carsten 
Morild redningsmanden. 

I 1. halvleg fik han støtte af en stærkt »hit
tende« Henrik Mortensen, der slog Barbados
kasteren Goodins helt ud af stilen. Goodins 
beviste ellers, at det ikke var uden grund, at 
han har fået et tilbud om at blive professionel 
hos Hampshire. Hans varierede fastbowling 
tog uhyggeligt mange kegler. 

Men tæerne krøllede man sammen i gru over 
de danske gærdesammenbrud, man blev vidne 
til. 7 gærder nede for 25 i 1. halvleg og 7 nede 
for 49 i 2. 

Og nok spillede Carsten Morild strålende 
begge gange, men han havde også den smule 
held, som under hele turen hjalp ham på vej 
mod de helt store lurmærkede præstationer, 
og som enkelte af de danske gærdespillere må
ske nok kunne påberåbe sig manglen af. 

Og det må siges, at selv om mark- og kaste� 
indsatsen var nok så strålende, så lyder det 
ikke sandsynligt, at man skulle kunne klare 
sig med den kvalitet gærdespil i en eventuel 
landskamp mod Holland. 

DCF scorede 100 og 131, BAOR 78 og 79 -
altså 388 point på små 9 timer, så langsomt 
gik det. Men det var mest BAOR, der trak 
tempoet ned ved at gå i defensiven fra starten. 
De havde en westinder, Bennet, som så ud til 
at kunne splitte de tætte danske markstillin
ger, da han åbnede i anden halvleg, men han 
blev dømt grebet ud, da han havde lavet 10, 
og det kunne han få hele søndagen til at gå 
med at tale om. 
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De hvide spillere på BAOR's hold forsøgte sig 
i countygenren med skinnespil og med at hive 
battet væk ustandseligt. Bedst til denne sport 
var Braithwaith, der fik to andeæg, og som 
dansede en art samba for at kunne nå at spar
ke til samtlige bolde uden for pindene, mens 
han nødtvungent forsøgte sig med skeen på 
dem, der kunne tage gærdet. 

Ellers så man i første halvleg mest til an
føreren Salisbury, der var 2½ time om at sco
re 42, mens det i anden halvleg var Bowling, 
der om muligt endnu mere defensivt blev 
bedst med 32. 

Der er ikke andet end godt at sige om de 
danske kastere. Jørn Steen Larsen virkede på 
hele turen farligere end de to fra AaB, og kri
tiseres kan Carsten Morilds anførerskab slet 
ikke. Han brugte bortset fra en enkelt over til 
Kjeld Christensen kun 3 kastere, men når eng
lænderne, som for størstedelen afgjort havde 

kvaliteter som gærdespillerne, ikke scorer 
mere end 157 i to halvlege, kan man ikke rette 
nogen indvending mod dispositionerne med 
kasterne, ligesom Morilds evner som »ind
pisker« for markspillerne vil blive stående i 
erindringen. 

Når der nu er fremhævet disse positive ting, 
må man ikke glemme, at det danske gærdespil 
for manges vedkommende var ringe. Det var 
ikke tilfældigt, at englændernes glimrende 
forhenværende county-keeper fra Hampshire, 
Roberts, havde 5 greb, for gang på gang lod 
DCF-spillerne deres bat hænge ude og flagre, 
ligesom man hænger vasketøjet til tørre. Ben
arbejdet var et dunkelt kapitel hos mange af 
spillerne, og det viste sig, at de ikke kunne 
gøre sig gældende mod den klassekastning, 
som BAOR's to westindiske hovedkastere præ
sterede. 

DCF XI 
1. halvleg

Johan Lulher, k. Goodins . ... ........... ........... ... .... 0 
Erling Froulund, k. Pursooth . ... .... ...... ...... ... .... 5 
Hardy Sørensen, k. Goodins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Ole Isaksson, gr. Roberts, k. Pursooth . . . . . . . . . .. . . . . 1 
Eilif Westergård, gr. Roberts, k. Pursooth ...... 0 
Ralf Andersen, gr. Miller, k. Goodins . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Carsten Morild, k. Goodins . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 30 
Kjeld Christensen, gr. Braithwaith, k. Pursooth ... 3 
Henrik Mortensen, not out ..... ........ ... ... ... ......... .. 40 
Jørn Steen Larsen, k. Goodins .... ....... ...... .......... 0 
Erik Eli asen, gr. Roberts, k. Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Ekstra (3 b, 2 Ib, 4 fb) .................................... 9 

I alt ... 100 

Gærdernes fald: 1-2, 2-12, 3-15, 4-15, 5-19, 6-21, 7-25, 
8-62, 9-66, 10-100.

Kastning: Goodins 
Pursooth 
Miller 

15-0-56-5 
11-2-21-4

4-1-14-1

2. halvleg

k. Goodins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 6 
k. Pursooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
st. Roberts, k. Bennet . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
k. Goodins . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 4 
løbet ud ..... ..... .. . . .. .. . ...... ... . ........... ....... .. ... . .... 2 
k. Bennet ......................................................... 0 
gr. Roberts k. Goodins . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . 52 
k. Goodins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
gr. Roberts, k. Goodins . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
not out . ... . . .. ...... ...... .. ... .. . . .................. ...... .... 20 
k. Goodins . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 1 
Ekstra (9 b, 5 Ib) ..... ..... .......... ...... .. . . . ... ... .. . ... .. 14 

I alt 131 

Gærdernes fald: 1-17, 2-25, 3-25, 4-25, 5-29, 6-45, 7-49, 
8-48, 9-115, 10-131. 

Kastning: Pursooth 
Goodins 
Jones 
Bennet 
Miller 

12-3-26-1 
21, 4-6-48-6 

7-4-19-0 
4-2-8-2

4-1-16-0

BAOR 
1. halvleg

Salisbury, løbet ud . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 42 
Bennet, k. Henrik Mortensen . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Braithwaith, k. Jørn Steen Larsen .... ...... ........... 0 
Stephenson, ben for, J. S. Larsen ....... ....... .......... 5 
Bowling, ben for, J. S. Larsen ........... ................ 12 
Roberts, gr. Froulund, k. Morild . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . 2 
Pursooth, k. Morild . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . 4 
Blackwell, k. J. S. Larsen . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Jones, k. J. S. Larsen .. ...... ..... ... ... ...... ....... .. . .... 5 
Goodins, gr. E. Eliasen, k. J. S. Larsen . ..... ......... 2 
Miller, not out . . . . . .. . . . . . . . . ..... .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . 0 
Ekstra (1 b, 2 Ib, 1 fb) . ............... ....... ...... .. . .... 4 

I alt . .. 79 

Gærdernes fald: 1-4, 2-8, 3-20, 4-52, 5-57, 6-69, 7-70, 
8-72, 9-77, 10-79.

Kastning: J. S. Larsen 
H. Mortensen 
C. Morild 

18-3-35-6
13-5-21-1
13-3-19-2

2. halvleg

ben for, J. S. Larsen ........... ....... .. ...... .... .. .. . ... ..... 0 
gr. Eli asen, k. H. Mortensen . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . 10 
gr. Morild, k. H. Mortensen . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 0 
gr. Mortensen, k. Morild . . ... ...... ...... ..... ... . ...... .... 14 
k. J. S. Larsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
k. J. S. Larsen ..... ...... ........ ............. ................ 3 
ben for, k. H. Mortensen ..... ..... ....... .. ...... ...... ..... 5 
gr. Morild, k. J. S. Larsen ............. ............... ... . . 0 
gr. Mortensen, k. Mortensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
k. H. Mortensen . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . 2 
not out ..... ... ..... ...... ......... ............. ........ ... ..... 0 
Ekstra (9 b, 1 Ib, 1 fb) ............... ...... ......... ..... .. 11 

I alt . .. 78 

Gærdernes fald: 1-0, 2-17, 3-37, 4-38, 5-47, 6-62, 7-69, 
8-74, 9-78, 10-78.

Kastning: J. S. Larsen 
H. Mortensen
C. Morild
K. Christensen

15-4-27-4 
21-6-26-5 

8-3-13-1
1-0-1-0 

Dommere var T. S. Aram og Erik Møller. 

Royal Army Corps var ikke en værdig 

modstander 

En ting lærte englænderne af DCF's kamp 
mod Royal Army Corps (RAC), nemlig at det 
ikke er helt ligegyldigt, hvad man stiller op 

med mod et udvalgt dansk hold. RAC var gan
ske simpelt ikke en værdig modstander. Kun 
en gærdespiller af klasse, kastere, som DCF
spillerne kunne benytte til at generhverve den 
tabte selvtillid fra BAOR-kampen, og mark
spillere, som var godt tunge i det . 
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DCF vandt med en halvleg og 77 point, DCF 
scorede 248 for 8 på tre timer og et kvarter, og 
især Carsten Morild viste hele sit aggressive 
repertoire. Den eneste, som ikke rigtig kunne 
falde ind i grænseslagstonen var AB'eren Den
nis Råhave, som trak scoringstempoet uhygge
ligt ned ved at stå inde i en time og 24 minutter 
og score 12 - mod den kastning. Det virkede 
nærmest, som han gik frivilligt, da han blev 
stokket ud, men det kom ærlig talt som en let
telse. 

Når dette er sagt, må det til gengæld tilføjes, 
at Dennis Råhave løste sine opgaver som kee
per i de to sidste kampe perfekt. Der var prak
tisk talt ingen byes, og han tog sig umådeligt 
sikkert af de fem gribechancer, der kom. 

RAC var ude i første halvleg for 54, i anden 
omgang gik det lidt tungere, for dels viste den 
tidligere Cambridge-spiller Broomfield sig at 
være en meget ubehagelig defensiv gærdespil
ler, der var i stand til at score enerne på tids
punkter, så han fik alle boldene, og dels var 
det ganske simpelt forfærdende varmt om tirs
dagen, hvor RAC var til gærdet i 2. halvleg. 
Der var 42 graders varme i solen, og spillerne 
fra det kolde nord var tæt ved at få e.t hede
slag. At markspillet - kampen var jo i reali
teten vundet - under disse omstændigheder 
blev lidt mere normalt, uden på noget tids
punkt at blive dårligt, skal ingen bebrejdes. 

Derimod virkede det ubehageligt at se Jørn 
Steen Larsen kaste »bomber« efter det engel
ske åbningsgærde Muir i 2. halvleg. Det var 
ganske oplagt, at der var lagt op til dansk 
storsejr, det var ganske oplagt, at den pågæl
dende gærdespiller ikke havde den fornødne 
klasse til at værge sig, og efter at have fået en 
bold i brystet og en i underlivet gik han da 
også på en lang bold fra Larsen. 

Denne kastemåde fik den engelske anfører 
Broomfield til at spille, som han gjorde. Irri
terende defensivt, men på den anden side var 
det mærkeligt, at danskerne ikke kunne for
hindre ham i at lave en ener hver gang på ove
rens sidste eller næstsidste bold. Det er da til
ladt at kaste skævt. 

Nåh - da danskerne var blevet bagt i solen 
indtil kl. 15,41, forsøgte Broomfield sig for før
ste gang som hitter i sin halvleg på 57, og det 
blev den ene gang for meget. Han blev kastet 
ud af Henrik Mortensen, og DCF's sejr var 
hjemme. 

* 

RAC-DCF Xl 

DCF 248 for 8 (Hardy Sørensen 49, Ole Isaksson 23, 
Jens Christensen 24, Johan Lulher 37, Dennis Råhave 
12, Carsten Morild 64, Eilif Westergård 16, Henrik 
Mortensen 13, Henrik Lam 4 not out, Kjeld Christensen 
og Jørn Steen Larsen ej inde, Hamblin 2 for 37, Nor
they 2 for 50). 

RAC 54 (Knox 14, Jørn Steen Larsen 6 for 21 Hen
rik Mort�nsen 4 for 32, begge kastede 12 overe) �g 117 
(Broomfield 57, Churlon 21, Anson 18, Carsten Morild 
4 for 29, Jørn Steen Larsen 3 for 36, Henrik Mortensen 
2 for 19, Kjeld Christensen 1 for 15, Johan Luther O for 
15). 

* 

Morskabskamp til sidst 

Efter disse to todages kampe sluttedes turen 
af med endags-kamp, der blev til et 4 timers 
opgør mod et hold udvalgt af general Mogg, 
der havde taget sin generalskollega Sharp med 
på holdet sammen med den næsten lige så højt 
på den militære rangliste figurerende brigader 
Howard-Dobson, plus en del officerer, der for 
størstedelen havde deltaget i de to foregående 
kampe. 

Man vidste på forhånd nogenlunde, hvad 
englænderne var værd. Derfor virkede det helt 
urimeligt af UK ikke at lade alle danskere få 
to kampe. Hverken Erik Eliasen eller Erling 
Froulund skulle have været med i den sidste 
kamp. Nu kom Froulund det alligevel, da 
Kjeld Christensen ikke kunne spille, men gan
ske urimeligt over for de to spillere var det 
kun at ville lade dem spille en kamp i alt på 
turen. 

Og helt besynderligt forekommer det, når 
man betænker, at Froulund var udtaget som 
viceanfører og ikke gjorde det dårligere ved 
gærdet end så mange andre af danskerne i 
kampen mod BAOR. Man må dog have en el
ler anden bagtanke med at udtage en vicean
fører, ellers er der ingen grund til at nominere 
en mand til denne post. 

Nåh - men lad os glemme denne turens 
eneste for alvor uovervejede episode og i ste
det bemærke, at Carsten Morild langede et lyn
hurtigt century ud på en time og 24 minutter. 
DCF var to timer om at score de 180 point for 
5 gærder, hvorefter Carsten Morild lukkede, 
og det skal han have tak for. For man kan al
drig vide, hvad der var sket med generalerne, 
hvis de var kommet til at løbe i længere tid 
efter boldene i den drønende hede. 

I pausen blev der serveret det mest ekstra
vagante kolde bord, som ikke kan fås bedre på 
Store Kro i juledagene, men det lod DCF-spil
lerne sig ikke gå på af. De tog de første 7 en
gelske gærder for 43, hvorefter man forsøgte 
sig med to overe til samtlige danske spillere, 
så generalerne kunne få lidt points. 

Det lykkedes nu ikke så godt for general 
Mogg, som Henrik Lam var så ufiks at kaste 
ud, da han kun havde lavet et point. 

Men Mogg havde en superb undskyldning 
på vejen ud af banen, hvor han i en brøsig 
tone beordrede sin chauffør til at flytte sin bil, 
for - som han sagde - vindskærmen blæn
dede mig. 
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The middle phase of the current Danish crick
et season has seen four items of importance to 
the game in Denmark occur. First was the 
Oxford University visit; then the tour of a 
Danish representative side in Germany; then 
the defeat of Skanderborg by Aa.B., which 
must now see the latter attain their seventh 
first division championship in succession; and 
in the past three weeks, Iastly, the coaching 
courses carried out by E. W. Whitfield in the 
main cricketing centres of the country. 

O.U.C.C. a good trial horse 

The Danish national cricket selectors came 
under some criticism when they selected a 
party for the tour of Germany which concen
trated on fielding, regardless of other qual
ities in some cases, and the Oxford University 
visitors provided some excellent opposition to 
test the strenght of this plan. The guests con
tained no Cowdrey, M. J. K. Smith, of "Pom
pom" Fellows-Smith of their 1954 predeces
sors, but they had good batting in Toft, Khan, 
Abassi and their skipper Goldstein, and a bowl
er of pace by Danish standards in Gamble. The 
O.U.C.C. side were pressed quite hard on two 
occasions, and against a Danish eleven at 
Skanderborg they were perhaps a trifle Iucky 
to get home by five wickets, but the experi
ence for the various Danish players proved 
to be invaluable - as subsequent events on 
the tour of Germany by the Danes certainly 
showed. How much was owed to the O.U.C.C. 
players in this respect is indeed a point to 
digest. 

General Moggs XI-DCF XI 

DCF: 180 for 5 (Ole Isaksson 6, Hardy Sørensen 27, 
Jens Christensen 2, Carsten Morild 100 not out, Henrik 
l\fortensen 28, Johan Luther 11, Bromfield 2 for 35, 
Blackwell 2 for 27). 

General Mogg's XI 109 (Howard-Dobson 31, Black
well 20, Jørn Steen Larsen 4 for 21, Ole Isaksson 2 for 
18, Henrik Mortensen 1 for 3, Johan Luther 1 for 15, 
Henrik Lam 1 for 5, Erling Froulund 1 for 5). 

Men de to sidste kampe mod modstandere, som ikke 
var værd at tage til udlandet for at spille mod, skal 
ikke tage glansen fra dette undertippede danske mand
skabs storartede, sammenbidte indsats mod BAOR. Det 
var et Aa.B.-hold i forbedret udgave, med denne klubs 
svagheder ved gærdet, men så sandelig også med et 
markspil og en kastning, som er en vej fremad til at 
skaffe dansk cricket triumfer også i international hen-
seende. Nis. 

British Army routed in Germany 

Yes-the Danes did it! Not only was the 
B.A.O.R. side beaten, but also the R.A.C.-by 
an innings-and general Mogg's XI, to result 
in a clean sweep for the Danish tourists. Fol
iowing his fine half-century against O.U.C.C., 
skipper Carsten Morrild continued to show 
fine form with the bat, and the three-pronged 
attack of Jørgen Steen Larsen, Henrik Mor
tensen and Morild did the rest-backed up by 
excellent fielding. Admittedly, 110 unknown 
stars appeared, but it could be said that the 
Danes were before all else a team combination, 
led by a skipper who appreciated it to the full. 

(Foto: Schietz - Aktuelt) 

E. W. Whit{ield coaching /hose who al/ended the course held al AB's 

ground, Copenhagen, with Axel Morild using the bowling machine 

in the background. 

Aa.B. beat Skanderbor,g decisively 

This match, played on the 6th August, 
will probably have decided the title for this 
year. Ann 'off' day by Jørgen Steen Larsen 
made Aa.B.'s task easier than perhaps ex
pected, and Carsten Morild's 73 assured his 
side of victory, foliowing Skanderborg's chal
lenge. 

Further coaching eff arts 

Foliowing various films lent by Rothmans 
for the purpose and instructional films bor
rowed from various associations, the arrival 
of the former Surrey and Northamtonshire 
professional, E. W. \Yhitfield, for a second 
season's coaching in Denmark was most time
ly. Aided by Axel Morild, he has been doing 
fine work in this country of a type which can 
only be for the good. 

P.S. Hargreaves. 
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kan man ikke med nogen rimelighed forlange 
det af en kamp, der skulle være førsteklasses. 

Nis. 

Fra de enkelte kampe foreligger følgende 
referater: 

København-Oxford 

Store forventninger var stillet til Oxfords 
besøg i København, men lad det være sagt med 
det samme, at kampen alt i alt var en stor 
skuffelse. Gæsterne havde naturligvis spillere 
af klasse, men langt fra af kvalitet som tidli
gere stjerner på disse universitetshold. Ab
ningsgærdet Toft spillede solidt, men temme
lig uinspireret og formåede på intet tidspunkt 
at kalde begejstringen frem hos det alt for få
tallige publikum; mærkeligt, at ikke flere kø
benhavnske spillere og cricketinteresserede 
kan finde vej til et sådant arrangement. 

Det udvalgte københavnske hold vandt lod
trækningen og sendte Oxford til gærdet. An
føreren Goldstein blev grebet ud på kampens 
tredie bold, en fullpitcher på off-siden, som 
helt hovedløst blev slået i luften ud til H. J. 
Halling, der sikkert greb den lette chance. 
Dette var vel en bedre optakt for københav
nerne, end alle havde ventet, men desværre 
havde ingen af de anvendte kastere nogen sær
lig heldig dag, og da samtidig vort holds mark
spil var dårligt med flere tabte gribechancer 
og diverse fejlstopninger med såvel hænder 
som ben, opnåede Oxford let 213 for tabet af 
7 gærder, hvorefter man lukkede. 

Med spænding så man frem til, hvordan 
vort hold ville klare sig over for den engelske 
kastning. Oxfords åbningskaster Gamble ka
stede virkelig godt og tog tre gærder i sine 
4 første overs - alle kastet ud. Herefter satte 
anføreren sine spinnere ind, Provis og Finn 
vVillumsen fik sat totalen pænt i vejret ef
ter aggressivt gærdespil, men det så ikke godt 
ud, at dette Oxford-mandskab tillod sig at 
tabe mindst 10 aldeles oplagte gribechancer, 
der bestemt ikke var svære. Da den køben
havnske scoring var omkring de 100 points, 
blev fastbowleren Gamble kaldt under fanerne 
igen, og i løbet af tre overs var det hele over
stået, og kampen blev afbrudt kl. 18,30. Til
bage er at bemærke, at Finn Nistrup var den 
eneste på det københavnske hold, der spillede 
Gamble fornuftigt, og at det stadig er en gåde, 
hvorfor der skulle gå to timer af kampen, før 
end den danske anfører bragte off-skruekaste
ren Jørgen Koefoed ind i angrebet, uden at 
dette skal betragtes som nogen egentlig kritik 
af Frolunds dispositioner. J. H.

København-Oxford U.C.C. 

OXFORD 213 for 7 lukket (A. J. Khan 51, D. P. Toft 
41, A. Abasi 30, Hg. Lystrup 27, D. R. Aers 26*, R. A. 
Brooks 21"', Ole Isaksson 9-2-23-1, B. Burmeister 5-1-
11-0, Ths. Provis 16-2-55-3, Hans Rasmusen 10-1-43-0,

E. Froulund 4-0-22-0, J. Koefoed 9-1-49-3).
KØBENHAVN 112 (F. Nistrup 26, E. Froulund 0,

Finn Madsen 0, H. J. Halling 2, Ole Isaksson 6, Finn 
Willumsen 47, Ths. Provis 25, Hans Rasmusen 0, B. 
Burmeister 2, D. Råhave O*, J. Koefoed 0, ekstra 4, 
N. W. Gamble 6 for 14, D. R. Aers 3 for 33). 

Fyn/Sydjylland-Oxford 

Uvejrslignende regnvejr trak hen over Odense 
i de to timer lige efter starten på kampen, og 
derfor fik man ingen afgørelse på det i øvrigt 
ganske underholdende opgør. 

Til englændernes store forbavselse gik dan
skerne i marken, straks efter at regnvejret var 
ophørt, men Odenses skønt beliggende cricket
bane havde utroligt nok været i stand til at 
opsuge vandet, og selv om forholdene - især 
for kasterne - vel ikke ligefrem var ideelle -
blev der dog cricket ud af det. 

Toft beviste, hvilken stor og stilren gærde
spiller han er. Chancer gav han, men først da 
han havde passeret det halve hundrede på sin 
vej til de 83 not out. Jørgen Morild havde 
sendt afbud og i stedet varetog Ralf Andersen, 
B. 1909s anfører, hvervet. Han gjorde det hæ
derligt i starten, men lod nærmest stå til til
sidst, hvor markopstillingerne ikke var vellyk
kede. Det var nu ikke hans skyld, at en mand
som Gunnar Rasmussen, som et rædselsfuldt
punktum på en ellers god halvleg, kastede en
over, hvor tre af boldene slet ikke pitchede,
hvorimod de øvrige hoppede to eller tre gange.

- Han kan ikke få googlien til at ligge,
var der en, der sagde ... 

Englænderne lukkede ved 163 for 3 og gav 
danskerne lidt under to timer til at overtrumfe 
denne score. Det er tvivlsomt, om den engelske 
anfører, Godstein, ville have scoret så mange, 
inden han lukkede, men Gunnar Rasmussens 
eneste over, hvor næsten alle boldene endte 
ude over grænserne var også en streg i regnin
gen for ham.

Der var aldrig tale om, at Fyn/Sydjylland 
kunne nå op på denne total, selv om Oxford i 
høj grad kørte med slow-bowlere. 

En meget glædelig overraskels,e var John 
Madsen, der med 44 point, scoret i løbet af ret 
kort tid, for alvor slog sit navn fast også uden 
for Skanderborg. Han spillede så fjernt fra det, 
instruktionsbøgerne foreskriver, at de ellers 
så effektivt opstillede engelske markspillere 
bare havde at hente bolden ude bag grænserne. 
Han viste dog sin begrænsning - og fordelen 
ved også at beherske en korrekt batføring -, 
da han måtte se sit gærde splittet næsten lige 
så snart, Gamble - den engelske fastbowler 
- kom på. Men et talent af de sjældne er
samme John Madsen. Gid, der var nogen, der
kunne give ham den sidste afpudsning.

Sit modstykke havde John Madsen i Gunnar 
Rasmussen, der med korrekt batføring stod 
inde i langt over en time og i og for sig leve-
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rede en del aggressive slag, men ak lige ud i 
hænderne på markspillerne hver gang. 

Hæderlige indsatser blev også ydet af Ralf 
Andersen, Kjeld Christensen og Per Sørensen, 
Århus. Sidstnævnte ligner virkelig en gærde
spiller med muligheder. Det er nok et spørgs
mål, om ikke UK i lidt højere grad skulle tage 
ham med i deres overvejelser for fremtiden. 
134 point for 7 gærder blev det til, men man 
synes nu nok, at de gode danskere kunne have 
prøvet at vinde kampen, når englænderne lag
de op til en morsom afslutning med deres 
langsomme kastere. 

Et nederlag i forsøget på at vinde kampen 
havde været mere påskønnelsesværdigt end et 
uafgjort resultat, som man alene kunne takke 
vej ret for. Nis. 

Fyn/Sydjylland-Oxford U.C.C. 

OXFORD 167 for 3 lukket (D. P. Toft 83*, A. J. Khan 
27, A. H. Barker 21*, Ralf Andersen 4-1-13-0, J. Steen 
Larsen 10-1-28-1, Kjeld Christensen 10-2-32-0, John 
Madsen 3-0-17-0, Egon Jensen 8-0-39-1, Per Sørensen 
(Århus) 2-0-8-0, Gunnar Rasmussen 1-0-15-0). 

FYN/SYDJYLLAND 134 for 7 (H. 0. Luther 10, Ralf 
Andersen 18, Gunnar Rasmussen 17, K. Jannings 3, 
John Madsen 44, Egon Jensen 1, Per Sørensen (Århus) 
13*, J. Steen Larsen 0, Kjeld Christensen 19*, Erik 
Eliasen og Per Sørensen (Silkeborg) ej inde, ekstra 
9, D. R. Aers 2 for 19, T. A. L. Huskinson 2 for 31, 
N. W. Gamble 2 for 31). 

Nordjylland-Oxford U.C.C. 

OXFORD 117 (A. J. Khan 22, F. Goldstein 15, Hen
rik Mortensen 16-3-44-4, Carsten Morild 25,3, 6-39-4, 
Hartmann Petersen 10-2-34-1). 

NORDJYLLAND 71 for 9 lukket. Hardy Sørensen 5, 
J. Luther 2, K. Buus 2, Eil. Vestergård 6, Henrik Mor
tensen 0, Carsten Morild 9, Mgs. Gregersen 1, S. Mei
bom 19*, Flemming Jensen 3, Hartm. Petersen 4, H.
Fausbøl 16*, ekstra 4, N. W. Gamble 4 for 21, D. R.
Walsh 5 for 46).

OXFORD 60 for 3 lukket (D. R. Walsh 31* A. Abassi 
15*, Henrik Mortensen 2-0-6-0, Carsten Morild 7-2-28-1, 
Hartm. Petersen 5-0-26-1). 

NORDJYLLAND 61 for 4 (Hardy Sørensen 31*, J. 
Luther 0, Henrik Mortensen 0, Hartm. Petersen 0, H. 
Fausbøll 1, Carsten Morild 20*, K. Buus, E. Vestergård, 
Mgs. Gregersen, S. Meibom, Flemming Jensen ej inde, 
ekstra 2, D. R. Walsh 2 for 18, N. W. Gamble 2 for 4). 

DCF XI-Oxford 

Ifølge formiddagsavisen BT skal Carsten 
Morild, anføreren for det udvalgte danske 
hold i Skanderborg ( der ikke må kaldes et 
landshold, selv om det temmelig stærkt min
dede om det, have udtalt, at hvis Oxfords spil
lere havde heddet Hansen og Jensen, så var de 
blevet slået. 

En sådan påstand kan jo hverken afvises 
eller bevises, men undertegnede tillader sig nu 
alligevel at tvivle. Oxford vandt kampen med 
5 .stående gærder. Kun 3 af gærderne blev fæl
det af de danske kastere, to blev løbet ud -
det sidste på et tidspunkt, hvor englænderne 
var nået op på den danske total -, og i begge 
de tilfælde, hvor der blev løbet en Oxford
spiller ud, var en af englænderne gledet på 

måtten og faldet på halen, fordi de ikke er 
vant til at spille i gummisko. En anden ting, 
som man må give Carsten Morild ret i er, at 
når den danske total ikke nåede højere op end 
167 point, skyldes det en vis benovethed hos 
de unge danske førstegærder, som gav sig ud
slag i et defensivt spil, som de under normale 
forhold ikke ville have vist. 

Men når dette er sagt, så må det også frem
hæves, at englændernes markopstillinger, her
under samarbejdet mellem kaster og markspil
ler lå langt over danskernes. Mens englænder
ne kastede til marken ( 7 danskere blev grebet 
ud, en stokket ud), så man ikke i nær så høj 
grad dette vigtige samspil etableret hos dan
skerne. 

Deprimerende start 

Danskernes halvleg startede, som det frem
går af scoringstavlen, deprimerende. En mand 
som John Madsen, der var kommet med i sid
ste øjeblik, solgte sit gærde for en slik. Når 
man i Odense så dette unge talent med det 
glimrende boldøje og den noget mangelfulde 
teknik, var man klar over, at man ikke skulle 
vente nogen score af betydning fra ham, når 
han som i Skanderborg gik ind og blot prik
kede til bolden. Et par af de øvrige af de dan
ske førstegærder faldt på nogle rædselsslag, 
som blev raget lige ud i hænderne på den en
gelske mark. Forklaringen er dels nerver, men 
også at vi herhjemme har så uendelig få slow
bowlere af blot nogen kvalitet, således at kast
ningen var uvant for de danske gærdespillere. 

Kjeld J annings spillede en halvleg, som stil
elskere stort set kunne nyde, en smule mere 
aggressivitet, og landsholdet ville kunne få et 
godt kort i ham. 

Carsten Morild reddede holdet fra fiasko 
med sine 50 points, og han battede i al sin ma
jestæt. Men hvor var lykken dog med ham, da 
pakistaneren Khan tabte ham, da han endnu 
ikke var kommet på scoringstavlen. Jøren 
Steen Larsen holdt fornuftigt Morild inde i 50 
minutter for en score på 12, inden han blev 
dømt ud med ben for af dommeren Kaj Niel
sen, og det kan de to klubkammerater jo nok 
få nogle timer til at gå med at diskutere. Kjeld 
Christensen præsenterede som tiende gærde 
nogle mærkelige parader, men chancer gav 
han ikke, og hans 29 point not out var vel
komne. 

Ser man på scoringstavlen kimne det virke, 
som Carsten Morild havde vendt op og ned på 
gærdeordenen - og det havde han måske også. 

Oxf ords halvleg 

Toft brød sig aldeles ikke om at blive ramt 
i underlivet af Jørn Steen Larsen, men der 
var nu ingen, der bad ham om at hooke på 
den bold. Et par minutter efter blev han gre-
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bet ud af Hans Fausbøll, og de danske sejrs
chancer steg. Men Oxfords anfører Goldstein 
viste sig for første gang under danmarkstur
neen som den store gærdespiller, han er. Han 
spillede langt mere på legside, end instruk
tionsbøgerne bryder sig om, men nogen af 
hans uortodokse, delvist selvopfundne legslag 
var hele dagen værd. 

Noget typisk åbningsgærde er han ikke, men 
han får for mange nerver af at gå og vente, 
fortalte holdkammeraterne. Og får han held 
med sit hitterbetonede åbningsspil - som 
mod Cambridge på Lords - er han mand for 
at destruere en mark fra starten. 

Sammen med pakistaneren Khan, hvis far 
- efter at have dræbt den efterhånden noget
forslidte spurv på Lords - er gået hen og ble
vet minister i Pakistan, hævede Goldstein to
talen til 91, inden han slog en bold himmel
højt op i luften, som de danske markspillere
efter en del skærmydsler blev enige om at lade
John Madsen tage sig af.

Fire af Oxfords gærder var nede for 100, og 
kampen kunne stadig vende, men et par overs 
fra Ralf Andersen - godt korte og mere eller 
mindre skæve - afgjorde kampen. Ralf An
dersen kom i kløern� på W alsh, der i fynboens 
første over scorede 10 og i den anden 13, i alt 
kostede de to over 24 point, og de resterende 
point blev scoret legende let. 

Jørn Steen Larsen, Henrik Mortensen og 
Carsten Morild voldte så absolut Oxford kva
ler i starten og var et par slipchancer blevet 
holdt, var slutresultatet måske blevet ander
ledes. 

Men regnskabsbogen fortæller, at Oxford 
vandt med 5 stående gærder, og det er nu en
gang det, der tæller, og skal man tale om held 
og uheld i den kamp, havde de to parter stort 
set lige meget af begge dele. Nis. 

DCF XI' s innings 

Johan Luther, k. Gamble .. ....................... ........ 0 
Hardy Sørensen, gr. Khan, k. \Valsh .................. 6 
Kjeld Jannings, gr. Toft, k. Aers ........................ 32 
Eilif \Vestergård, gr. Goldstein, k. Barker ............ 9 
Ralf Andersen, gr. Aaers, k. Barker . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . 0 
John Madsen, st. Brooks, k. Aers .. ..... ................. 2 
Carsten Morild, gr. Huskinson, k. Barker ............ 50 
Jørn Steen Larsen, ben for, k. Barker . ........... .... 12 
Henrik Mortensen, gr. Goldstein, k. Aers . . . . . .. . . . . . 17 
Kjeld Christensen, not out . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . 29 
Hans Fausbøll, gr. Kahn, k. Aers ......................... 2 
Ekstra (b. 3, 1 b, 1, fb. 4) . .................. ....... ....... 8 

I alt ... 167 

Gærdernes fald: 1/7, 2/13, 3/26, 4/31, 5/42, 6/53, 
7 /112, 8/122, 9/158, 10/167. 

Kastning: Gamble 
Walsh 
Barker 
Aers 
Hu skin son 
Khan 

13-7-28-1
6-2-17-1

16-5-47-4
13-2-36-4

3-1-12-0
7-1-19-0

Oxford U.C.C.s innings 

Toft, gr. Fausbøll, k. J. S. Larsen . . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . 15 
Goldstein, gr. John Madsen, k. H. Mortensen . . .. . . 46 
Khan, gr. Fausbøll, k. Kjeld Christensen ............ 21 
Abassi, løbet ud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Barker, løbet ud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Walsh, not out ................................................ 43 
Aers, not out . .. . . . . . . . ... . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. . . 0 
Ekstra (b. 9, 1 b, 2) ............. ...... ....................... 11 

I alt for 5 gærder ... 168 

Gærdernes fald: 1/28, 2/91, 3/94, 4/100, 5/167. 

Kastning: Jørn Steen Larsen 
Henrik Mortensen 
Carsten Morild 
Kjeld Christensen 
Ralf Andersen 
Hardy Sørensen 

12-2-47-1
17-5-32-1

9-4-29-0
9-0-25-1
2-0-24-0

0, 5-0-0-0 

Dommere var Kaj Nielsen og Erik Møller. 

Nordjylland-Oxford 

Den ringeste kamp, Oxford spillede under 
danmarksturneen, foregik i Hjøring, og det 
må græspitchen tage ansvaret for. 

Det havde regnet kraftigt natten før, og det 
bevirkede, at det blev det mest »sticky« wicket, 
som Oxford-spillerne efter eget sigende nogen 
sinde havde set. 

- Bare vi scorer 100 point, vinder vi kam
pen, sagde de inden starten, og det kom til at 
slå til. De danske kastere, Hartmann Petersen, 
Carsten Morild og Henrik Mortensen, havde 
stor succes, og Oxford måtte se alle sine gær
despillere fældet for kun 119 points. 

Men da DCF-holdet kom til gærdet, gik det 
hurtigt op for en, at den tilsyneladende svage 
engelske indsats skyldtes pitchen. Nordjyder
ne myldrede stort set med to minutters inter
valler i fast rutefart frem og tilbage fra gær
det. 

9 nordjyske gærder var ude for 40, men an
føreren Hans Fausbøll og Steffen Meibom 
satte totalen op til 70, inden den danske an
fører Hans Fausbøll med halvanden time af 
spilletiden tilbage lukkede! ! 

Alle måbede, ikke mindst englænderne, der 
troede det var en smart måde at få uafgjort 
på. Man havde ikke inden kampen aftalt, om 
det var en to- eller en halvlegskamp, så Faus
bøll var vel nok berettiget til at lukke, men 
hans bevæggrunde var i sandhed dunkle. Et 
resultat efter færdigspillet kamp var umuligt 
at opnå, medmindre Oxford ligefrem forærede 
sejren bort, og den ganske vist minimale chan
ce det nordjyske hold havde for at vinde efter 
1. halvleg, smed han væk ved lukningen.

Anden halvleg blev som ventet farcepræget
- et trist punktum på en trist kamp. Nis. 

*
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Endnu et bette nøk •.. 
Intet repræsentantskabsmøde er gået til ende uden di
skussion om turneringsordningen med dens vidtspæn
dende problemkompleks - divisionernes struktur, 
pointssystemet, spilletiden m. v. Og emnet er stadig 
lige aktuelt - eller akut, om man vil. Talrige er de 
ændringer og smålapperier, som er foretaget siden 
1954 - uden påfaldende sncces. Heller ikke den sene
ste udvidelse af 1. division har vakt begejstring eller 
bragt os det ideelle og hensigtsmæssige turneringssy
stem nærmere. Der er nu engang ikke ubegrænsede 
mængder af tid og penge til rådighed for vore klubber. 
Delte må ihukommes, når nye reformforslag bringes 
på bane. Den nuværende 1. division med 12 hold har 
spændt økonomien til bristepunktet mange steder -
ja, i enkelte klubber har man endog taget under over
vejelse at nedskære antallet af hold og indskrænke det 
livsnødvendige ungdomsarbejde for at få de sparsom
me midler til at slå til. 

Også spillermæssige problemer har de mange kampe 
skabt. Med privat-, pokal- og turneringskampe er så 
godt som alle søndage besat fra først i maj til midt i 
september. Og på denne baggrund er der måske ikke 
noget at sige til, at mange af de mindre fremtrædende, 
men uundvæl'!ige støttespillere har måttet sige stop. 
Familien skal dog også nyde godt af årets bedste søn
dage. Heller ikke de offervillige elitespillere kan være 
tilfredse med det bristefærdige turneringsprogram, der 
ikke levner plads til afvikling af det nødvendige og 
tilstrækkelige antal repræsentative kampe - nationale 
som internationale. 

Nye perspektiver 

I den hastigt omsiggribende lørdagsfrihed har DCF 
imidlertid på hånden fået et trumfkort, der rigtigt 
spillet vil kunne løse alle problemerne. Man vil med 
fordel kunne henlægge kampe eller dele af kampe til 
lørdag eftermiddag. Vi er meget vel klar over, at det 
endnu ikke er alle steder i riget, lørdagsfriheden har 
vundet indpas, men der vil næppe gå mere end et par 
år eller tre, før alle danske har opnået dette gode -
i hvert fald i sommermånederne. Og til den tid må vi 
være klar med en turneringsplan, der tilgodeser og 
mildner alle ømtålelige punkter i det nuværende sy
stem. Hvis vi allerede nu tager problemkomplekset op 
til overvejelse og diskussion - en generaldebat, hvori 
samtlige vore klubber bør give sit besyv med -, må 
der være gode muligheder for at skabe et godt, hen
sigtsmæssigt og bestandigt turneringssystem. 

Forinden man kaster sig ud i dybere overevejelser, 
må det pointeres, at en reform bør sikre, 
at der spilles mere - og forhåbentlig bedre -cricket 

på højeste nationale plan (i øjeblikket spiller hvert 
divisionshold maksimalt 70 timer pr. sæson), 

at selve turneringen kun må lægge beslag på 8-9 af de 
dyrebare sommersøndage (week-ender), 

at mindst seks week-ender pr. sæson skal forbeholdes 
repræsentative to-dages kampe - eksempelvis tre 
til afvikling af en »landsdelsturnering« med fire 
hold, en til landskamp, en til match imod stærkt 
engelsk hold (af universitets- eller minor county
styrke) og endelig en til dysten imellem mestrene 
og resten -, 

at turneringen skal holdes indenfor de nuværende 
økonomiske rammer - eller allerhelst gøres bil
ligere. Rejseudgifterne kan nedsættes, og de alle
rede i dag ret betragtelige opholdsudgifter kan ud
nyttes bedre ved at spille både lørdag og søndag. 

Idealsystemet 

Ingen tvivl om, at idealtilstanden må være tre divi
sioner a ti hold (førstehold), afviklet som enkelttur
neringer med to-dages kampe over 12 spilletimer ef
fektivt (lørdag kl. 13-18,30, søndag kl. 10-18) i 1. 
division og en-dags kampe i de andre divisioner efter 
nugældende retningslinier. To-dages kampene for vore 
bedste spillere vil tilgodese alle rimelige cricketmæs
sige hensyn, og man varetager bedst den sundeste, rig
tigste og bredeste udvikling i vor spillerstab. I begyn
delsen vil vore batsmen måske ikke fuldt kunne hono
rere de specielle krav til to-dages kampene, men på 
længere sigt vil man givetvis opnå en højnelse af gær
destandarden - også i internationale relationer. Na
turligvis vil der blive større udgifter til overnatning, 
men med to kampe færre pr. sæson skulle der alligevel 

kunne opnåes en mindre besparelse på budgettet. 
Pointssystemet: 10 points for sejr efter færdigspillet 
kamp, 2 points for vunden 1. halvleg. Op- og nedryk
ning for et hold. 

Desværre har det ikke været muligt at skabe sym
pati for dette forslag i DCFs bestyrelse. Vi kan ikke 
ganske genkalde os, hvorpå uviljen bygger, men til af
visningen har man knyttet en bemærkning om, at man 
så hellere måtte spille to en-dags kampe i samme 
week-end. En sådan løsning er absolut en overvejelse 
værd, og den kan meget vel forliges med de oven
nævnte krav til en reform. Hvordan bestyrelsen i øv
rigt har tænkt en ny turnering udformet, forlyder der 
intet om, men klart må det være, at vi vil blive præ
senteret for to nye begreber i dansk cricket: en halv
legskampe og »dobbeltkampe«. Disse sidste indebærer, 
at hver hold må regne med en række week-ender, hvor 
der skal spilles såvel lørdag som søndag - i den dob
belte hensigt at nedsætte rejseudgifter og frigøre flere 
sommersøndage. Kampene kunne tænkes ansat til start 
lørdag kl. 13 (evt. kl. 12) og søndag kl. 10 med maksi
mal effektiv spilletid på seks timer og et så simpelt 
pointssystem som: 2 points for sejr, 1 point for uaf
gjort, nnl point for nederlag. 

Seksten klubber i 1. division 

Med den øjeblikkelige gærdestandard som målestok 
vil en enhalvlegskamp gennemsnitlig vare ca. fem ti
mer, hvilket involverer, at man, for ikke at reducere 
den samlede årlige spilletid for 1. divisionsholdene, må 
kalkulere med mindst 14 kampe pr. sæson. Dette kamp
tal vil kunne nåes ved en dobbeltturnering med otte/ni 
hold eller ved en enkeltturnering med femten/seksten 
hold. Da jævnbyrdigheden blandt vore næstbedste 
klubber efterhånden er blevet stor, synes en 1. divi
sion med seksten hold at være den bedste og mest for
delagtige løsning - også fordi de mindre fremtræ
dende klubbers spillere vil kunne drage umådelig nytte 
af kampene imod de absolutte tophold. Turneringens 
femten kampe vil kunne afvikles på ni week-ender, 
såfremt seks week-ender (tre hjemme, tre ude) belæg
ges med »dobbeltkampe«. 2. division kunne passende 
afvikles som enkeltturnering over syv week-ender med 
tolv hold (fire week-ender med »dobbeltkampe«). Op
og nedrykning for to hold. 

Til belysning af begrebet »dobbeltkampe« skal gives 
et eksempel. Aa.B. og Silkeborg tilbringer samme week
end i hovedstaden. Lørdag spilles kampene Soraner
Aa.B. og A.B.-Silkeborg, mens de jyske hold bytter 
modstandere om søndagen til kampene A.B.-Aa.B. og 
Soraner-Silkeborg. I samme week-end kunne B. 1909 
og Svanholm spille i Nordjylland, med lørdagskam
pene Hjørring-Svanholm og Chang-B. 1909 samt 
søndagskampene Chang-Svanholm og Hjørring-
B. 1909. 

Naturligvis er mange andre løsninger på turnerings
problemet tænkelige, men ingen synes umiddelbart at 
opfylde de økonomiske og tidsmæssige krav, som er 
stillet ovenfor. F. eks. kunne tænkes en 1. division 
med 10 hold - afviklet som dobbelturnering med 
enhalvlegskampe. Men de atten kampe for hvert hold 
vil betyde en afviklingsperiode på 10 week-ender, in
klusive otte med »dobbeltkampe«, - et meget hårdt 
program, som næppe vil kunne holdes inden for rime
lige økonomiske rammer (større udgifter til bolde, 
bane, dommer, ophold m.v.). Der består også den mu
lighed at bibeholde den nuværende turneringsstruktur 
( tolv hold i 1. division, ti i 2.), samme spilletid og 
pointssystem, men henlægge en del af kampene til lør
dage, f. eks. kunne der i fire week-ender (to hjemme, 
to ude) spilles »dobbeltkampe«. På denne måde op
nåes ganske vist ikke længere effektiv spilletid, men 
der sikres økonomisk lettelse (to rejser spares) og 
større frihed ( turneringen afvikles på syv week-ender). 
Til gengæld vil man måske få vanskeligheder i for
bindelse med lørdagskampene, hvori det kan blive 
svært at sikre en effektiv spilletid på syv timer. Før 
kl. 12 kan man i hvert fald ikke begynde, uden at 
fjerntboende gæstehold risikerer to overnatninger. Og 
så er der jo intet sparet. 

Ordet frit 

Bladets spalter står åbne for alle konstruktive ind
læg i relation til ovenstående problemstilling, og vi 
håber på mange meningstilkendegivelser - også for 
at bestyrelsen kan få et solidt og pålideligt grundlag 
for sine overvejelser om en eventuel turneringsomlæg-
ning. oth. 
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Den rette sammenhæng 
Kære 0th. 

I det sidste nummer af »Cricket« omtales det century, 
Steffen Sanden opnåede i kampen mellem Chang II og 
Aarhus II på en lidet flatterende måde. 

Da vi i Chang altid har forsøgt at indpode vore unge 
spillere den rette cricketånd, er dine udtalelser faldet 
os for brystet. For at du og andre ikke må tro at 
vore anstrengelser har været forgæves, skal jeg her
med oplyse følgende: Den sekser, der bragte vort hold 
over Aarhus' total, fuldbyrdede samtidig Steffens cen
tury. Der var på dette tidspunkt 2½ time tilbage af 
spilletiden, hvilket jo, som tingene lå, ville have været 
en særdeles fornuftig grund til at fortsætte og forsøge 
at redde en halvlegssejr hjem. 

Som en yderligere bekræftelse kan jeg nævne, at 
straks, da sejren var hjemme, anmodede de to gærde
spillere anføreren om lukning; men blev afvist. Efter 
yderligere to overe og en fornyet henvendelse fik Leif 
Busk Jensen lov til at bestemme, hvornår lukning 
skulle finde sted. Det skete straks. Leif havde på dette 
tidspunkt 90. 

Se, det var en helt anden snak, og jeg håber hermed, 
at en misforståelse er rettet. 

I øvrigt synes vi det er udmærket, at du slår ned, 
når spillets uskrevne love overtrædes, men det må da 
ske på et rigtigt grundlag. 

Venlig hilsen 
Poul Sanden 

Ovenstående korrektion bringes dyb beskæmmelse. 
Undskyld. 0th. 

* 

Pjece efterlyses 

Hvad gør vi, og herunder mener jeg cricketforbundet, 
for udbredelse af cricketspillet i Danmark? 

Var det ikke på tide, at der igen blev rørt lidt ved 
denne sag. Vi kan ikke bare sidde med hænderne i skø
det og vente på, at de unge kommer til os. Vi må ud 
efter dem. Men hvordan? 

Efter min mening må der laves en pjece (en der kan 
blive populær hos ungdommen, en, som også kan bru
ges til instruktion), som fortæller om cricketspillet, 
ikke i enkeltheder, men så kort og oplysende som mu
lig. Jeg ved ikke, om en sådan kan laves så revolutio
nerende som i tegneserie, men det ville være godt hvis 
det kunne lade sig gøre. 

Her er jeg klar over, at forbundet vil spørge, hvem 
skal betale pjecen? Vi har ingen penge. 

Læserne af pjecen er svaret. Næsten enhver klub går 
rundt med hatten ved kampene og får en lille skilling 
ind, men hvis klubben købte pjecen af forbundet og så 
videresolgte den ved sine kampe, så kom klubben ikke 
med hatten i hånden ved kampene, men solgte en pjece 
om cricket, og forbundet fik udbredt ci-icket, der kom 
penge i klubkassen alligevel, og alle kan blive tilfreds. 
Og vi får vor pjece betalt af dem, vi ønsker skal læse 
den. 

Og så kan jeg sige, at vi der arbejder med drenge, 
har brug for noget at give drengene, som kan skærpe 
interessen. Det var et lille klagesuk fra 

Ole Christiansen, FREM. 

Cricket-anekdote 

En nødvendig hjælp? 

En fanatisk crickettilskuer, som havde overværet 
sit favorithold blive besejret, spurgte efter kampen 
dommeren: »Hvor er Deres hund?« »Hund,« sagde 
dommeren, »jeg har da ingen hund.« »Det var som 
pokker,« udbrød tilskueren, »så er De den første blin
de mand, jeg har set, uden hund.« 

...................................................................................................... 

.............................................................................. ........................ 

""'""""''"?,":,":,"�"'�"�"�":,:,,,,,,,,,,,,,,,!! 
Kolding har trukket sit drengehold i kreds 52. 

* 

Det meddeles herved til orientering, at forretningsud
valget har truffet følgende afgørelser: 

Skanderborg ll-K.B. den 28. maj 1967 
Skanderborg har i denne kamp, der endte 1-3, an

vendt Kjeld Lyngsøe, der var bundet af 1. hold. Skan
derborg fradømmes 1 tnrneringspoints. 

Aa.B.-A.B. den 4. juni 1967 
Denne kamp blev afbrudt kl. 18,01 af dommeren, 

efter kun 4 timer og 37 minutters spil, uden at der var 
opnået et resultat efter 1. halvleg. Da ingen af anfø
rerne protesterede mod spillets afbrydelse, der ikke 
skyl.des vejrforholdene, betragtes kampen som spillet, 
men opgivet af begge hold, der derefter hver får 1 tur
neringspoints. 

Gør et godt indtryk 

med bogtryk 

frø Burmester 

Wilh. Burmesters 

bogtrykkeri A/s

Algade 9 • Aalborg • Tlf. (08) 12 04 77 
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RESULTATER 

1. division :
18. juni
AARHUS-CHANG (3-1). Aarhus vandt med 4 gærder 
efter første halvleg. CHANG 207 (S. Maibom 42, K. 
Buus 36, Jesper Olesen 29, 0. K. Kristensen 26, Per 
Sørensen 5 for 69, Gunnar Rasmussen 5 for 33). AAR
HUS 210 for 6 (Erik Madsen 45", Gunnar Rasmussen 
30*, H. 0. Luther 30, Ole Jacobsen 32). 

A.B.-B 1909 (1-3). B 1909 vandt med 44 points efter
første halvleg. B. 1909 198 (Egon Jensen 46, Suliman
Khan 53, Erik Olesen 30, P. Hargreaves 5 for 49, Th.
Provis 3 for 53). A.B. 154 (Th. Provis 47, L. Persson 41,
Egon Jensen 4 for 29, K. Lyø 3 for 26)

SKANDERBORG-SVANHOLM (4-0). Skanderborg 
vandt med 1 halvleg og 91 points. SVANHOLM 23 (J. 
Steen Larsen 7 for 13, Kjeld Kristensen 3 for 10) og 
62 (J. Steen Larsen 4 for 16, Kjeld Kristensen 3 for 12, 
John Madsen 3 for 27). SKANDERBORG 176 for 7 luk
ket (J. Steen Larsen 39, K. Lyngsø 34, Pr. Juhl 29, Bo 
Jepsen 28, Fl. Søgaard 4 for 46). 

NYK. M.-HJØRRING (1-3). Hjørring vandt med 11 
points efter første halvleg. HJØRRING 119 (Børge Jen
sen 26, P. ,v. Jensen 25, Tommy Jensen 5 for 28) og 111 
for 6 (P. W. Jensen 33, Hartmann Petersen 31, Erik 
Hansen 3 for 35) NYK. M. 108 (Niels Pedersen 29, Ole 
Christoffersen 7 for 32, Hartmann Petersen 3 for 49). 

SORANER-HORSENS (3-1). Soraner vandt med 55 
points efter første halvleg. SORANER 133 (F. Pearson 
57, J. Høj 9 for 46). HORSENS 98 (H. Rasmusen 5 for 
30, J. Kofoed 4 for 24). 

25. juni
AARHUS-SILKEBORG (3-1). Aarhus vandt med 53 
points efter første halvleg. AARHUS 258 (J. Morild 
108*, Gunnar Rasmussen 42, A. Ali 4 for 88). SILKE
BORG 205 (E. Randløv 93, Per Sørensen 39, Per Søren
sen 5 for 59, Gunnar Rasmussen 3 for 29). 

HORSENS-A.B. (1-3). A.B. vandt med 33 points efter 
1. halvleg HORSENS 123 (Erik Olesen 75, P. S. Har
greaves 5 for 51, J. Ward 4 for 63) og 32 for 1. A. B.
156 for 7 (Th. Provis 69, St. Hoffmann 35, 0. Schau
mann 3 for 35).

HJØRRING-AAB (0-4). AaB vandt med en halvleg 
og 45 points. HJØRRING 31 (C. Morild 5 for 9, Henrik 
Mortensen 5 for 22) og 71 (Henrik Mortensen 5 for 46, 
C. Morild 5 for 24). AAB 147 for 6 (Hardy Sørensen
74*, Ole Christoffersen 3 for 48).

SORANER-SVANHOLM (1--3). Svanholm vandt med 
8 gærder efter 1. halvleg. SORANER 145 (S. T. Nør
gaard 35, 0. Isaksson 4 for 36, Fl. Søegaard 3 for 37). 
SVANHOLM 151 for 2 (0. Isaksson 84*, Finn Madsen 
42). 

CHANG-NYK. M. (3-1). Chang vandt med 152 points 
efter 1. halvleg. NYK. M. 37 (Hg. Olesen 7 for 15) og 
115 for 9 (Erik Madsen 39, Claus Buus 5 for 31, Hg. 
Olesen 3 for 48). CHANG 189 for 6 (Steffen Maibom 46, 
St. Sand en 42 *). 

2. juli
SORANER-SILKEBORG (3-1) Soraner vandt med 74 
points efter første halvleg. SILKEBORG 52 (J. Kofoed 
5 for 17, Hans Rasmusen 4 for 12) og 79 for 7 (S. 
Stilling 25 ', J. Kofoed 4 for 36). SORANER 126 (Georg 
Olsen 27, F. Pearson 26, A. Ali 6 for 58). 

AAB-HORSENS (4-0). AaB vandt med en halvleg og 
69 points. HORSENS 136 (Hg. Eliasen 40, 0. Schau
mann 27, C. Morild 8 for 64) og 37 (C. Morild 6 for 16, 
Henrik Mortensen 3 for 20). AAB 242 for 4 lukket (E. 
Westergaard 66, Henrik Mortensen 64, Carsten Morild 
39*, Hardy Sørensen 34). 

SVANHOLM-AARHUS (3-1). Svanholm vandt med 
58 points efter 1. halvleg. AARHUS 129 (Erik Madsen 
48, 0. Isaksson 3 for 45) og 50 for 6 (0. Isaksson 3 for 
15, J. Jønsson 3 for 29). SVANHOLM 187 for 8 lukket 
(Erl. Christiansen 56, 0. Isaksson 52, Fl. Søgaard 41, 
Per Sørensen 4 for 49). 

HJØRRING-CHANG (1-3). Chang vandt med 54 
points efter 1. halvleg. CHANG 171 (Morten Larsen 36*, 
C. Buus 32, Hartmann Petersen 8 for 63). HJØRRING
117 (Per Morild 59, Hg. Olesen 5 for 49, C. Buus 4 for
42).

B. 1909-SKANDERBORG (3-1). B. 1909 vandt med
171 points efter første halvleg. B. 1909 221 (Egon Jen
sen 90, S. Khan 34, P. Riis 25, Keld Kristensen 4 for 65,
John Madsen 3 for 47). SKANDERBORG 50 (Ralf An
dersen 5 for 22) og 71 for 5 (Jens Christensen 29*,
Egon Jensen 3 for 24).

9. juli.
SILKEBORG-HJØRRING (1-3). Hjørring vandt med 
2 points efter 1. halvleg. HJØRRING 128 (H. Fausbøll 
52, Børge Jensen 25, Flemming Nielsen 4 for 8) og 102 
(Per Nielsen 55*, Flemming Nielsen 3 for 34). SILKE
BORG 126 (Poul Rasmussen 26, Hartmann Petersen 3 
for 58, Ole Christoffersen 4 for 29). 

A.B.-CHANG (1-3). Chang vandt med 8 st. gærder
efter 1. halvleg. A.B. 86 (St. Hoffmann 29, Henning
Olesen 6 for 35). CHANG 87 for 2 (J. Luther 48*, B.
Søvsø 32).

NYKØBING M.-SORANER (3-1). Nykøbing M. vandt 
med 58 points efter 1. halvleg. NYKØBING M. 128 (Kaj 
0. Jensen 35, Hans Rasmusen 5 for 33) og 44 for 2
(Kaj Kristensen 32*). SORANERNE 68 (Kaj 0. Jensen
5 for 23, Erik Nielsen 3 for 32).

16. juli.
AARHUS-HORSENS. Regn. Horsens 74 for O (Jørn 
Høj 39*, Henning Eiasen 33*). 

AAB-SILKEBORG (3-1). Aa.B. vandt med 60 points 
efter 1. halvleg. SILKEBORG 141 (A. Ali 43, S. Stilling 
31, C. Morild 4 for 61, Henrik Mortensen 3 for 57) og 
37 for 8 ( Henrik Mortensen 7 for 16). AA.B. 201 for 9 
lukket. (E. Westergaard 56, Carsten Morild 46, P. 
Wøhlk 40, Jørgen W. Larsen 36*, A. Ali 3 for 89). 

SVANHOLM-A.B. (3-1). Svanholm vandt med 17 
points efter 1. halvleg. SVANHOLM 89 (J. Ward 7 for 
43, Th. Provis 3 for 40) og 50 for 0. A.B. 72 (Steffen 
Hansen 25, Ole Isaksson 6 for 28, Jørgen Jønsson 3 for 
13). 

NYKØBING M.-SKANDERBORG (1-3). Skanderborg 
vandt med 85 points efter 1. halvleg. SKANDERBORG 
161 (P. Juul 61, K. Lyngsøe 30*, Kaj 0. Jensen 7 for 
62). NYKØBING M. 76 (Jørn Steen Larsen 6 for 33, 
Kjeld Christensen 4 for 36) og 61 for 3. (Kaj Kristen
sen 28*). 

30. juli.
HORSENS-B. 1909. Regn. HORSENS 29 for 1.

6. august.
HJØRRING-AARHUS (3-1). Hjørring vandt med 63 
points efter 1. halvleg. AARHUS 53 (Hartmann Peter
se 5 for 23) og 63 (Hartmann Petersen 7 for 31). 
HJØRRING 116 (Hartmann Petersen 48, Axel Morild 
41, Erik Madsen 4 for 31, Ole Jacobsen 3 for 24. Per 
Sørensen 3 for 51). 

B. 1909-CHANG (1-3). Chang vandt med 30 points
efter 1. halvleg. B. 1909 88 (Klaus Buus 6 for 26, Hen
ning Olesen 3 for 42) og 31 for 5 (Henning Olesen 3
for 42) og 31 for 5 (Henning Olesen 3 for 12). CHANG
118 (Klaus Buus 58*, Ralf Andersen 4 for 42, K. Lyø
3 for 36).
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SV ANHOLM-NYKØBING M. (3-1). Svanholm vandt 
med 80 points efter 1. halvleg. SV ANHOLM 201 for 5 
(F. Nistrup 87'", F. Søegaard 56, Tommy Jensen 3 for 
42). NYKØBING M. 121 (Ole Isaksson 3 for 39). 

SORANER-A.B. (3-1). Soraner vandt med 36 points 
efter 1. halvleg. SORANER 143 (A. Bloom 48, Jørgen 
Hansen 32, Vagn Ludvigsen 4 for 72, Th. Provis 3 for 
35). A.B. 107 (Jørgen Hansen 5 for 45, M. Scott 4 for 
18). 

SKANDERBORG-AA.B. 1-3. Aa.B. vandt med 111 
points efter 1. halvleg. AA.B. 217 (Carsten Morild 73, 
Willy Andersen 42*, Henrik Mortensen 31, Kjeld Chri
stensen 6 for 78). SKANDERBORG 106 (Henrik Morten
sen 5 for 49, Carsten Morild 4 for 35). 

2. division:
25. juni 
K.B.-SLAGELSE (1-3). Slagelse vandt med 12 points 
efter 1. halvleg. SLAGELSE 202 (John Christensen 58,
Erik Sørensen 51, E. Skovlund 37, H. J. Halling 5 for
38). K.B. 190 (H. J. Halling 42, A. Garner 40, Hg.
Lystrup 40).

HOLSTEBRO-FREM (4-0). Holstebro vandt med en 
halvleg og 58 points. HOLSTEBRO 185 (John Jespersen 
52, E. Dupont 33, Hg. Larsen 29, J. Hosten 5 for 57). 
FREM 69 (E. Dupont 6 for 27, John Jespersen 3 for 42) 
og 58 (Ole Johansen 5 for 19). 

KØGE-SORØ (1-1). Ikke færdigspillet første halvleg. 
KØGE 245 (Fl. Lintrup 94, Pr. Felt 44, Ebbe Hansen 
37, Ib Hiickelkamp 4 for 98). SORØ 243 for 9 (Ole 
Hiickelkamp 56, J. Sarøe 45, Ove Christiansen 47, H. 
Knap 26, Ebbe Hansen 3 for 51). 

KERTEMINDE-FREDERICIA (1-1). Uafgjort. 1. 
halvleg ikke færdigspillet. FREDERICIA 279 (P. Øster
gaard 101, K. E. Mammen 50, K. Østergaard 40, Bent 
Fisker 37, Sten Nielsen 5 for 26, Sv. E. Nielsen 3 for 
38). KERTEMINDE 255 for 9. (Jørgen Nielsen 71, Sv. 
E. Nielsen 52*, Axel Petersen 41, Poul "Winther 26, K. E.
Mammen 8 for 115).

2. juli
SLAGELSE-KØGE (3-1). Slagelse vandt med 66 
points efter 1. halvleg. SLAGELSE 108 (Erik Sørensen 
41, J. B. Nielsen 5 for 48, Ebbe Hansen 4 for 26). KØGE 
42 (Erik Sørensen 4 for 11, T. Andkjærgaard 3 for 9) 
og 73 for 2 (J. B. Nielsen 35*, T. Lauritzen 26). 

FREM- B. 1913 (3-1). Frem vandt med 174 points 
efter 1. halvleg. FREM 225 for 6 lukket (K. Thimm 
100*, P. E. Sørensen 60, Bent Hansen 28, 0. Engstrøm 
3 for 37, John Walker 3 for 82). B. 1913 51 (Leo Clasen 
27, J. Hosten 3 for 12) og 62 for 2 (J. Walker 48*). 

SKANDERBORG II-HOLSTEBRO (0-4). Holstebro 
vandt med en halvleg og 3 points. HOLSTEBRO 161 
(John Jespersen 104, Kaj Nielsen 4 for 53, Henry Ras
mussen 3 for 34). SKANDERBORG II 25 (John Jesper
sen 5 for 22, E. Dupont 4 for 1) og 133 (J. E. Jensen 
30*, John Jespersen 5 for 61, E. Dupont 4 for 37). 

9. juli.
FREDERICIA-SLAGELSE (0-4). Slagelse vandt med 
en halvleg og 64 points. SLAGELSE 168 (Erik Sørensen 
61, Preben Christensen 40*, Poul E. Petersen 43, K. E. 
Mammen 4 for 89, Kaj Larsen 3 for 19, Sv. E. Jensen 
3 for 52). FREDERICIA 28 (Erik Sørensen 6 for 10, B. 
Helt 4 for 2) og 76 (Preben Christensen 4 for 19, Erik 
Sørensen 3 for 13). 

K.B.-FREM. Regn.

16. juli. 
KØGE-SKANDERBORG II (3-1). Køge vandt med 90 
points efter 1. halvleg. KØGE 181 (Bent Olesen 36, Jør
gen B. Nielsen 32*, Tom Lauritsen 28, Kaj M. Nielsen 
4 for 45, Ewald Møller 3 for 62). SKANDERBORG II 
91 (P. E. Rodding 39, Ebbe Hansen 4 for 31, Jørgen B. 
Nielsen 3 for 29). 

23. juli.
B. 1913-FREDERICIA (1-3). Fredericia vandt med 5 
gærder efter første halvleg. B. 1913 170 (J. Walker 62,

B. \Vozny 41, Kaj Hansen 41, Sv. E. Jensen 7 for 44). 
FREDERICIA 175 for 5 (B. Fisker 99, K. Østergaard 
27"', K. E. Mammen 25, Kurt Hansen 3 for 60).

SLAGELSE-KERTEMINDE (3-1). Slagelse vandt 
med 55 points efter første halvleg. KERTEMINDE 72 
(Sv. E. Nielsen 38, B. Helt 5 for 21, Preben Christensen 
4 for 7) og 71 for 7 (Erik Sørensen 4 for 31). SLA
GELSE 137 (Erik Sørensen 42, J. Due 7 for 58). 

30. juli.
K.B.-HOLSTEBRO (3-1). KB. vandt med 21 points
efter første halvleg. KB. 120 (H. J. Halling 42, A. Gar
ner 27, John Jespersen 7 for 53). HOLSTEBRO 99 
(John Jespersen 38, Preben Michaelsen 3 for 18). 

SORØ-SKANDERBORG. Uden afgørelse. Regn. Sorø 
178 (John Hansen 51*, 0. Hiickelkamp 41, Ove Chri
stiansen 28, Ole Olsen 28, Henry Rasmussen 5 for 105, 
Svend E. Madsen 3 for 33. SKANDERBORG II 137 for 
4. (Peter Hansen 40* J. Kamp 40). 

6. august.
HOLSTEBRO-SORØ (1-3). Sorø vandt med 5 gær
der efter 1. halvleg. HOLSTEBRO 112 (John Jespersen
42, Ove Christiansen 4 for 25, J. Sarøe 3 for 29). 
SORØ 125 for 5 lukket (Preben Hansen 48*, Ove Chri
stiansen 45). 

FREM-KØGE (3-1). Frem vandt efter 1. halvleg 
med 58 points. FREM 132 (Ole Christiansen 43, S. Ri
dett 4 for 51, Ebbe Hansen 3 for 37) og 26 for 3. KØGE 
74 (Keld Nielsen 26, J. Hosten 5 for 21, Henning Niel
sen 3 for 27). 

SLAGELSE-B. 1913 (3-1). Slagelse vandt med 77 
points efter 1. halvleg. SLAGELSE 192 (Erik Sørensen 
64, John Andersen 63, E. Skovlund 26, Kurt Hansen 8 
for 84). B. 1913 115 (Preben Mouritzen 62, Kaj Hansen 
31, Erik Sørensen 6 for 40) og 76 for 5 (Preben Mou
ritzen 47", T. Ankjærgaard 3 for 31). 

FREDERICIA-SKANDERBORG II (3-1). Fredericia 
vandt med 11 points efter 1. halvleg. FREDERICIA 123 
(Bent Fisker Christensen 61, Leif Hansen 9 for 46). 
SKANDERBORG II 112 (Jørgen Jacobsen 30, K. E. 
Mammen 7 for 47). 

KB-KERTEMINDE (3-1). K.B. vandt med 54 points 
efter 1. halvleg. KERTEMINDE 128 (Per Martinussen 
30, Poul Winther 26, G. Siemsen 5 for 13). KB. 182 
(H. J. Halling 43, A. Garner 34*, P. Whatmore 32, Per 
Martinussen 4 for 88, Kaj Martinussen 3 for 25). 

3. division Øst : 
25. juni
NYK. F.-NÆSTVED (3-1). NYK. F. vandt med 6 
points efter 1. halvleg. NYK. F. 112 (P. J. Pedersen 33, 
Peter Jensen 6 for 33, K. Grandahl 4 for 59) og 164 for 
2 (E. Svensson 107*, H. Eriksen 26). NÆSTVED 106 
(Sv. Jensen 55, P. J. Pedersen 4 for 28, E. Svensson 4 
for 34). 

2. juli
NYK. F.-RINGSTED (3-1). Nyk. F. vandt med 24 
points efter 1. halvleg. RINGSTED 124 (Jan Hansen 32, 
Geert Jensen 26, P. J. Pedersen 4 for 28, P. E. Nielsen 
3 for 28) og 70 for 8 lukket (E. Svensson 4 for 44, 
Torben Petersen 3 for 26). NYK. F. 148 (H. Eriksen 50, 
E. Svensson 37, Gert Jensen 3 for 24, Jan Hansen 3 for
57) og 26 for 3 (Gert Jensen 3 for 10).

16. juli.
NÆSTVED-RINGSTED (0-4). Ringsted vandt med 
en halvleg og 73 points. NÆSTVED 110 (Otto Jørgen
sen 25, Jan Hansen 5 for 33) og 54 (Jan Hansen 4 for 
22, Claus Rasmussen 3 for 6, Gert Jensen 3 for 21). 
RINGSTED 237 (Preben Hansen 65, Geert Jensen 65, 
Claus Rasmussen 39, Peter Jensen 5 for 56, K. Gran
dahl 4 for 131). 

BALLERUP-NYKØBING F (0-4). Nykøbing F. vandt 
med 1 halvleg og 96 points. NYKØBING F. 194 (Torben 
Petersen 85, Poul J. Petersen 46, H. Aansoll-Henry 4 
for 26. N. Hunte 3 for 17, S. Granen 3 for 1). BALLE
RUP 54 (S. Granell 30, Erik Svensson 8 for 27) og 44 
(Torben Petersen 7 for 25). 
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GLOSTRUP-NÆSTVED (0-4). Næstved vandt med 
en halvleg og 17 points. NÆSTVED 137 (Erik Jørgen
sen 54, Thor Jensen 6 for 47). GLOSTRUP 49 (Thor 
Jensen 25, K. Grandahl 6 for 14, Peter Jensen 3 for 
34) og 71 (Peter Jensen 5 for 33, K. Grandahl 4 for
35).

30. juli
NYK. F.- GLOSTRUP (3-1). Nyk. F. vandt med 145 
points efter første halvleg. GLOSTRUP 81 (Poul J. Pe
dersen 3 for 13) og 112 for 8 (Harry Møller 31, Poul 
E. Nielsen 3 for 18). NYK. F. 220 for 4 lukket (Torben 
Petersen 78, Harry Erichsen 53, E. Svensson 34).

RINGSTED-BALLERUP (4-0). Ringsted vandt med 
1 halvleg og 60 points. BALLERUP 48 (Claus Rasmus
sen 3 for 19. Jan Hansen 3 for 24) og 98 (S. Granell 
25, Jørgen Petersen 3 for 31). RINGSTED 206 for 7 
lukket (Claus Rasmussen 75*, Mogens Larsen 40*, 
Børge Helmers en 34, S. Granen 5 for 86). 

6. august. 
NÆSTVED-BALLERUP (4-0). Næstved vandt med 1 
halvleg og 47 points. BALLERUP 141 (Otto Jacobsen 
75, Peter Jensen 6 for 32, K. Grandahl 3 for 59) og 26 
(K. Grandahl 7 for 6, Peter Jensen 3 for 8). NÆSTVED 
214 for 7 lukket. (Otto Jørgensen 50, K. Grandahl 42, 
Peter Jensen 38, S. Granen 4 for 76). 

GLOSTRUP-RINGSTED (1-3), Ringsted vandt med 
12 points efter 1. halvleg. RINGSTED 86 (Erik Nielsen 
27, T. Nordkamp 5 for 51) og 89 (Preben Hansen 29, 
Knud Jørgensen 7 for 47, T. Nordkamp 3 for 15). GLO
STRUP 74 (Preben Hansen 6 for 20) og 96 for 6 (Har
ry Møller 4 7). 

3. division vest : 
18. juni
HJØRRING II-GRENÅ (3-1). Hjørring vandt med 66 
point efter 1. halvleg. HJØRRING 134 (Kristian Morild 
62, Ole Berntson 27, Viggo Hansen 7 for 36). GRENÅ 
68 (Torben Vandsted 6 for 18). 

2. juli 
NYK. M.II-HERNING (4-0). Nyk. M. II vandt med 
en halvleg og 19 points. HERNING 86 (F. Hvass 4 for 
23, P. K. Christensen 4 for 29) og 62 (F. Hvass 5 for 
19). NYK. M. II 167 (H. J. Andersen 34, I. Enoksen 33, 
Svend Rasmussen 26*, S. Laursen 4 for 37, P. Gøttsehe 
3 for 46). 

9. juli.
AA.B. II-NYKØBING M. II (3-1). Aa.B. vandt med 
26 points efter 1. halvleg. NYKØBING M. II 74 (Svend 
Rasmussen 33, Svend Aa. Jeppesen 3 for 21, H. Hoff 3 
for 22). AAB II 101 (Flemming Nielsen 48*, F. Hvass 
6 for 40). 

16. juli.
GRENAA-HJØRRING II (1-3). Hjørring II vandt 
med 87 points efter 1. halvleg. HJØRRING II 267 for 3 
lukket (S. Uhrskov 92, K. Morild 65*, Fl. Jensen 48*, 
J. Holmen 45). GRENAA 180 (Bent Hansen 52*, Egil
Andreasen 33, Gert Andersen 25, W. Søndergaard 4 for
43, Flem. Jensen 4 for 60). 

GRENAA-HERNING (3-1). Grenaa vandt med 132 
points efter 1. halvleg. HERNING 100 (Søren Laursen 
52, Viggo Hansen 5 for 20) og 136 for 7 (Søren Laursen 
38, P. Gøttsche 26*, T. Munksgaard 25, Viggo Hansen 3
for 35). GRENAA 232 (Bent Hansen 88, A. Hartelius 
47*, P. Gøttsche 5 for 86). 

30. juli.
AA.B. II-HERNING (3-1). Aa.B. II vandt med 41 
points efter 1. halvleg. AA.B. II 184 (Finn Sørensen 48, 
Peter Christensen 43, Erik Westergaard 31, Leif Ander
sen 6 for 77). HERNING 143 (P. Gøttsche 29, Søren 
Laursen 28, Torben Hansen 5 for 39). 

HJØRRING II-NYK. M. II. (1-3). Nyk. M. II vandt 
med 4 points efter 1. halvleg. NYK. M. II 89 (Henry 
Jensen 35, Wm. Søndergaard 7 for 19) og 65 for 5 
(Hg. Jensen 41"', Flem. Jensen 3 for 17). HJØRRING 
II 85 (S. Uhrskov 35, Hg. Jensen 4 for 26, F. Hvass 4 
for 55). 

Mellemrækkeme: 
18. juni 
KERTEMINDE II-VIBORG OLYMPIA (1-3). Viborg 
vandt med 51 point efter 1. halvleg. KERTEMINDE 
134 (Hans W. Petersen 83, Peter Sørensen 4 for 57). 
VIBORG 185 (Hans J. Andersen 69, Peter Sørensen 
28, Poul Winther 4 for 28, Ernst Woner 3 for 31, Hans 
W. Petersen 3 for 46).

KOLDING-ABENRA (4-0). Kolding vandt med en 
halvleg og 160 point. ABENRA 85 (Jørgen Mizander 48, 
Herluf Nielsen 4 for 30, Ole Madsen 3 for 5) og 41 
(Herluf Nielsen 6 for 20, Verner Gravesen 3 for 14). 
KOLDING 286 (Lars P. Nielsen 67, Poul E. Nielsen 46, 
Herluf Nielsen 44, Ole Madsen 33, Flemming Christen
sen 29, Å. Wange Thomsen 26, Egon Lauritzen 4 for 
55). 

SILKEBORG II-HOLSTEBRO II (4-0). Silkeborg 
vandt med en halvleg og 158 point. HOLSTEBRO 50 
(Ole Johansen 32, Bjarne Rasmussen 6 for 18) og 57 
(Bjarne Rasmussen 5 for 33, Flemming Nielsen 4 for 
10). SILKEBORG 265 for 5 (Erik Mikkelsen 76, Jørn 
Rasmussen 63, Bjarne Rasmussen 49, Poul Rasmussen 
36, Ole Johansen 3 for 106). 

CHANG II-ARHUS II (3-1). Chang vandt med 7 gær
der efter 1. halvleg. ARHUS 213 (Erik Eriksen 81, Lars 
Rasmussen 45, Henrik Christensen 6 for 40). CHANG 
230 for 3 (Steffen Sanden 114 not out, Leif Busk 
Jensen 90 not out). 

ESBJERG-B. 1913 II (3-1). Esbjerg vandt med 5 
gærder efter 1 halvleg. B. 1913 II 80 (T. Rex 28, 0. 
Langerhuus 8 for 39). ESBJERG 107 for 5 (0. Biehe 
41, Kent Christensen 30*). 

20./21. juni. 
B. 1909 II-B. 1913 II (3-1) B. 1909 II vandt med 80 
points efter 1. halvleg. B. 1909 II 148 (Willy Thorsen 
62*, 0. Egstrøm 6 for 64). B. 1913 II 68 (Leif Nielsen 
5 for 19) og 61 for 4 (B. Damsgaard 33).

24. juni
SORANER II-A.B. II (f-3). A.B. II vandt med 140 
points efter 1. halvleg. A.B. II 180 (Carl Larsen 68, 
Niels Mortensen 48* P. Talhro 30, Kaj Jørgensen 5 for 
41). SORANER II 40 (P. Talbro 6 for 28). 

25. juni
B. 1913 II-FREDERICIA II (4-0). B. 1913 II vandt
med en halvleg og 13 points. FREDERICIA II 63 (J.
Iversen 25, 0. Engstrøm 4 for 29) og 95 (J. 0. Pedersen 
29, 0. Engstrøm 4 for 36). B. 1913 II 171 for 6 (P.
Offersen 52, Jørgen Hvidkjær 30*, B. Damsgaard 28,
Kaj Larsen 4 for 38.

SKANDERBORG III-DRONNINGBORG (4-0). Skan
derborg III vandt med en halvleg og 19 points. DRON
NINGBORG 115 (F. G. Knudsen 53, Finn Holm 31, 
John Sørensen 5 for 36, Carl Nielsen 4 for 11) og 33 
(John Sørensen 7 for 9, Carl Nielsen 3 for 19). SKAN
DERBORG III 167 (J. P. Nørgaard 37, Ib Rasmussen 33, 
F. G. Knudsen 3 for 64). 

VIBORG-ESBJERG (0-4). Esbjerg vandt med en 
halvleg og 4 points. ESB,TERG 126 (0. Langerhuus 29, 
Sv. Mathiassen 4 for 54, K. Hessel 3 for 12). VIBORG 
60 (0. Langerhuus 9 for 16) og 62 (0. Schiitt 30, 0. 
Langerhuus 6 for 23). 

FREM II-RINGSTED II (3-1 ). Frem II vandt med 

46 points efter 1. halvleg. RINGSTED II 67 (Erik 
Larsen 7 for 24) og 162 for 1 lukket (Hg. Berg 70, P. 
Jensen 53). FREM I 113 (Aksel Jacobsen 31. Hg. Han
sen 5 for 22) og 39 for 5 (Helge Hansen 4 for 18). 

2. juli
FREDERICIA II-VIBORG (3-1). Fredericia Il vandt 
med 7 points efter 1. halvleg. VIBORG 130 (Peter Sø
rensen 44, Kaj Larsen 6 for 28). FREDRifIA II 137 
(K. Schultz 69, Peter Sørensen 5 for 63, A. Thorbjørn
sen 3 for 54). 

8. juli.
ROSKILDE-A.B. (1-3). A.B. vandt med 140 points 
efter 1. halvleg. A.B. 175 (P. A. Svendsen 104). ROS
KILDE 135 (Bent Johansen 46, Henning Jensen 29, C. 
Weng 8 for 36). 



1967 CRICKET 75 

9. juli.
RINGSTED II-SVANHOLM II (0-4). Svanholm vandt 
med en halvleg og 20 points. RINGSTED 68 (H. På
mand 27*, Per Hansen 6 for 27) og 51 (N. Buchbald 6 
for 22). SVANHOLM 139 (K. Lang 30, Søren Nissen 28, 
N. Buchbald 26, Jan Dahl 4 for 10, Helge Hansen 4 for 
43).

B. 1909 II-KOLDING (1-3). Kolding vandt med 5
gærder efter færdigspillet kamp. B. 1909 II 94 (Fl. Dal
ager 26, Herluf Nielsen 4 for 40, Werner Graverseu 3 
for 20) og 89 (Herluf Nielsen 6 for 26). KOLDING 127 
(Lars P. Nielsen 31, Leif Nielsen 4 for 46, Hans E. Ole
sen 3 for 21) og 55 (Leif Nielsen 3 for 22).

15. juli.
RINGSTED II-ROSKILDE (4----0). Ringsted II vandt 
med en halvleg og 89 points. RINGSTED II 212 (Pre
ben Hansen 70, Børge Helmersen 41, Helmer Hansen 
31, Harly Pedersen 5 for 84, M. Hopkins 4 for 25). 
ROSKILDE 58 (Helmer Hansen 5 for 14, Bjarne Niel
sen 3 for 14) og 65 (Bent Johansen 27, Helmer Hansen 
5 for 31). 

SVANHOLM II-SORANERNE II (0-4). Soraner II 
vandt med en halvleg og 151 points. SORANER 261 
(M. Scott 103, J. Arnsbjerg 89, Bjarne Holmgaard 7 
for 74). SVANHOLM 54 (Jørgen Pedersen 6 for 40, M. 
Scott 3 for 8) og 58 (Helge Hørby 4 for 11). 

KØGE 11-A.B. II (1-3). A.B. II vandt med 46 points 
efter 1. halvleg. KØGE 104 (T. Aarestrup 34*, Arne 
Nielsen 33, H. Finnich 5 for 45, P. A. Svendsen 4 for 
54). A.B. II (H. Finnich 43, P. A. Svendsen 39, Leif 
Hansen 3 for 40). 

16. juli
B. 1909 Il-Viborg (4-0).B. 1909 II vandt med 1 halv
leg og 12 points. VIBORG 65 (Peter Sørensen 41, Hans
E. Olesen 8 for 16) og 72 (Ole Schjøtt 41*, Leif Nielsen
5 for 22, Hans E. Olesen 3 for 10). B. 1909 II 149 (Erik
Rasmussen 27, Jørn Mathiassen 4 for 68, Peter Søren
sen 3 for 39).

23. juli.
SORANER II-ROSKILDE (3-1). Soraner II vandt 
med 45 points efter 1. halvleg. SORANER II 145 (John 
Jørgensen 55, M. Scott, 43 Hg. Jensen 5 for 88). ROS
KILDE 100 (Bent Johansen 62, J. Arnsbjerg 3 for 14, 
M. Scott 3 for 23).

29. juli.
FREM Il-KØGE II. Tabt af Køge II, der har brugt 
ikke spilleberettigede spillere. KØGE II 134 (Jørgen B. 
Nielsen 72*, Erik Larsen 5 for 69). FREM II 116 (Jørg. 
Schmidt 27, Jørgen B. Nielsen 6 for 27). 

30. juli.
SK.BORG III-AARHUS II. Ingen afgørelse på grund 
af regn. 

B. 1913 II-KERTEMINDE II (3-1). B. 1913 II vandt
med 73 points efter 1. halvleg. B. 1913 II 202 for 4
lukket (J. Hvidkjær 50*, Aa. Westergaard 38, P. Offer
sen 29, Ib. Hansen 26). KERTEMINDE II 129 (Kaj An
dersen 60, Erik Jensen 6 for 56, H. Egstrøm 3 for 66).

A.B. II-RINGSTED II (1-3). Ringsted II vandt med 
13 points efter 1. halvleg. Ringsted II 135 (Frede Niel
sen 34, Helmer Hansen 29, Per V. Jensen 25, Carl Lar
sen 6 for 46, P. Talbro 3 for 65). A.B. II 122 (P. Tal
bro 46, P. A. Svendsen 32, Henning Hansen 5 for 43, 
Helge Hansen 4 for 60). 

VIBORG-AABENRAA (3-1). Viborg vandt med 39 
points efter 1. halvleg. VIBORG 113 (Ole Schjøtt 34, 
J. Mizander 6 for 34, Egon Lauritzen 3 for 26). AABEN
RAA 74 (H. Buhl 30, J. Mizander 26, Arne Thorbjørn
sen 6 for 34).

CHANG II-SILKEBORG II (1-3). Silkeborg II vandt 
med 57 points efter færdigspillet kamp. SILKEBORG 
Il 117 (Erik Mikkelsen 46''' T. Skov Nielsen 8 for 34) 
og 83 (Martin Laursen 26, T. Skov Nielsen 6 for 37). 
CHANG II 83 (Sv. Aa. Jensen 7 for 28) og 60 (Anton 
Nielsen 5 for 23, Sv. Aa. Jensen 3 for 20). 

KOLDING-FREDERICIA Il (4-0). Kolding vandt 
med en halvleg og 62 pooints KOLDING 271 for 6 luk
ket (Ole Madsen 71, Flem. Christensen 63, Flem. Skov
sen 42, Herluf Nielsen 30, Flem. Larsen 4 for 99). FRE
DERICIA II 133 (Jørgen Iversen 73, Herluf Nielsen 4 
for 47, Aa. "\Vange-Thomsen 3 for 17) og 76 (Aa. Wan
ge-Thomsen 5 for 14, Herluf Nielsen 4 for 38). 

ESBJERG-B. 1909 II. Uden afgørelse, regn. 

5. august. 
KØGE II-SORANER II (3-1) Køge II vandt med 94 
points efter 1. halvleg. KØGE II 233 (P. Felt 68, Car
sten Frederiksen 52, Leif Hansen 28, P. Smollerup 25, 
Jørgen Pedersen 6 for 64). SORANER II 138 (John Jør
gensen 41, Jørgen Pedersen 42, Leif Hansen 4 for 36). 

AB. II-SVANHOLM II (3-1) A.B. II vandt med 6 
gærder efter 1. halvleg. SVANHOLM II 128 (Søren H. 
Knudsen 25, P. Talbro 4 for 45, J. Finnich 3 for 15, C. 
Weng 3 for 43). A.B. II 131 for 4 (P. Talbro 46*, J. 
Finnich 35). 

SILKEBORG II-SKANDERBORG III (3-1). Silkeborg 
vandt med 141 points efter 1. halvleg. SILKEBORG 253 
(Erik Mikkelsen 120*, E. Randlev 39, Pauli Sørensen 4 
for 72). SKANDERBORG III 112 (Pauli Sørensen 40, 
I. Nyman 31, Erik Mikkelsen 5 for 29, Sv. Aa. Jensen
4 for 16) og 50 for 2 (Pauli Sørensen 29*).

6. august. 
ESBJERG-KOLDING (3-1). Esbjerg vandt med 7 
points efter 1. halvleg. KOLDING 47 (0. Langerhuus 5 
for 19, Jørn Pedersen 5 for 18) og 114 for 9 (Flem. 
Christensen 39*, Ole Madsen 30, 0. Langerhuus 5 for 
44). ESBJERG 54 (Verner Graversen 6 for 29, lan P. 
Nielsen 3 for 14) og 95 for 9 (Orla Sørensen 31, Ver
ner Gravesen 7 for 29). 

AABENRAA-B. 1909 II (0-4). B. 1909 Il vandt med 
en halvleg og 152 points. B. 1909 II 183 for 7 (Bent 
Jørgensen 54, Hans E. Olesen 39, Erik Rasmussen 26, 
J. Mizander 3 for 58). AABENRAA 17 (Folmer Chri
stiansen 5 for 0, Leif Nielsen 4 for 17) og 14 (Erik
Rasmussen 4 for 3, Leif Nielsen 3 for 2).

DRONNINGBORG-AARHUS II (1-3). Aarhus II 
vandt med 36 points efter færdigspillet kamp. AAR
HUS II 55 (N. Boldsen 5 for 26, Frits Knudsen 3 for 
19) og 107 for 4 lukket (Aa. Hermansen 73*). DRON
NINGBORG 43 (V. Eyving 4 for 7, Knud E Jensen 3 
for 22) og 83 (F. Holm 25, N. Chr. Jensen 25, Aa. Her
mans�n 4 for 16, Knud E. Jensen 4 for 29).

Juniorrækkerne: 
18. maj. 
ESBJERG-DR.BORG (4-0). Esbjerg vandt med en 
halvleg og 6 points. DR.BORG 34 (N. Abrahamsen 3 
for 6, Sv. Hansen 3 for 13) og 26. ESBJERG 66 (S. 
Hulten 4 for 35, P. Odderskov 3 for 6, N. F. Boldsen 3 
for 13). 

24. juni 
RINGSTED-SVANHOLM (4----0). Ringsted vandt med 
en halvleg og 155 points. SVANHOLM 41 (Hg. Berg 3 
for 6, C. Rasmussen 3 for 11) og 15 (Hg. Berg 7 for 6, 
H. Paamand 3 for 5). RINGSTED 211 for 1 (Jan Han
sen 110', Claus Rasmussen 73). 

SILKEBORG-DRONNINGBORG ( 4-0). Silkeborg 
vandt med en halvleg og 145 points. SILKEBORG 213 
for 6 lukket (Bjarne Rasmussen 67, E. Miekeisen 63). 
DRONNINGBORG 26 (Erik Mikkelsen 7 for 16) og 42 
(Erik Mikkelsen 4 for 14, John Knudsen 3 for 11). 

27./28 juni 
B. 1913-B. 1909 (0-4). B. 1909 vandt med en halvleg
og 50 points. B. 1909 123 (Carsten Jacobsen 42, E.
Hauge 7 for 48). B. 1913 13 (Bruno Rasmussen 5 for 3,
Carsten Jacobsen 3 for 10) og 60 (Chr. Thormose 36).
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1. juli
SLAGELSE-RINGSTED (0-4). Ringsted vandt med en 
halvleg og 7 points. SLAGELSE 99 (T. Ankjærgaard 43, 
Claus Rasmussen 7 for 25) og 29 (Jan Hansen 6 for 7, 
Hg. Berg 4 for 7). RINGSTED 155 (Hg. Berg 40, Claus 
Rasmussen 39, Bjarne Nielsen 31, T. Ankjærgaard 4 for 
59, Leif Jacobsen 3 for 40). 

8. juli.
RINGSTED-KB. (3-1). Ringsted vandt med 64 
points efter 1. halvleg. K.B. 56 (Sten Lund 35, Jan 
Hansen 6 for 22) og 60 for 3 lukket. RINGSTED 120 
for 7 lukket (Hg. Berg 30, H. Paamand 27, G. Elle
gaard 3 for 56). 

9. juli.
CHANG-NYK. M. (0-4). Nyk. M. vandt med en halv
leg og 125 points. NYK. M. 151 (Hg. Jensen 56, T. Skov 
Nielsen 5 for 77, Jess Christensen 4 for 65). CHANG 
11 (Hg. Jensen 6 for 3, Jens Jensen 3 for 6) og 15 
(Jens Jensen 6 for 3, Hg. Jensen 3 for 9). 

23. juli.
HJØRRING-NYK. M (0-4). Nyk. M. vandt med en 
halvleg og 56 points. NYK. M. 128 (Ej. Jensen 35, J. 
Henriksen 5 for 50). HJØRRING 40 (Hg. Jensen 6 for 
17) og 32 (Hg. Jensen 8 for 16).

29. juli.
A.B.-GLOSTRUP (3-1). A.B. vandt med 73 points 
efter første halvleg. A.B. 165 (P. Marcussen 79, C. Par
bo 31, N. Nørgård 28*, Preben Pedersen 5 for 48, Troels
Møller 4 for 48). GLOSTRUP 92 (Per Hansen 38, P.
Marcussen 8 for 34).

AA.B.-HJØRRING (4-0). Aa.B. vandt med en halvleg 
og 112 points. AA.B. 219 for 2 lukket (Peter Christen
sen 103'", Ernst Poulsen 77*). HJØRRING 54 (Torben 
Laursen 7 for 16) og 53 (0. Berson 32"', Hg. Hoff 3 for 
8, T. Laursen 3 for 20). 

30. juli.
KØGE-SLAGELSE (4-0). Køge vandt med en halv
leg og 1 points. SLAGELSE 73 (T. Ankjærgaard 38, 
Søren Larsen 3 for 2) og 48 (Arne Nielsen 6 for 21). 
KØGE 122 (Arne Nielsen 46, Leif Jacobsen 7 for 37). 

5.august. 
DR.BORG-SK.BORG (0-4). Sk.borg vandt med en 
halvleg og 81 points. DR.BORG 24 (Glenny Jacobsen 
6 for 12, P. Aa. Jacobsen 3 for 8) og 21 (P. Aa. Jacob
sen 4 for 16, John Simonsen 3 for 1). SK.BORG 126 
(A. Nørgaard 26, K. Nyman 31, Chr. Boldsen 6 for 56). 

KERTEMINDE-B.1909 (1-3). B. 1909 vandt med 79 
points efter færdigspillet kamp. B. 1909 73 (Jan Peter
sen 25, P. Martinussen 6 for 23) og 111 (Jan Petersen 
28, S. Steensen 28, J. Skriver 3 for 6, P. Martinussen 
4 for 36). KERTEMINDE 58 (Sv. Madsen 30, Carsten 
Jacobsen 6 for 26) og 47 ( Bruno Rasmussen 3 for 11, 
Jan Petersen 3 for 12, Carsten Jacobsen for 23). 

AA.B.-CHANG (1-3). Chang vandt med 5 gærder ef
ter 1. halvleg. AA.B. 92 (Jess Christensen 5 for 42). 
CHANG 93 for 5 (L. Busk Jensen 39). 

Drengerækkeme: 
16. juli.
RINGSTED-KØGE (1-3). Køge vandt med 7 gærder 
efter færdigspillet kamp. RINGSTED 43 (Stig Hansen 
4 for 11, Per H. Hansen 3 for 16, Per B. Nielsen 3 for 
12) og 18 for 7 lukket (Stig Hansen 3 for 0, Per H.
Hansen 3 for 9). KØGE 47 (Ib Petersen 30, N. E. Chri
stensen 4 for 18) og 30 for 3.

17. juni. 
SK.BORG-DR.BORG (0-4). DR.BORG vandt med en 
halvleg og 20 points. SK.BORG 27 (Chr. Boldsen 7 for 
10, P. Odderskær 3 for 11) og 32 (Chr. Boldsen 3 for 
6, P. Schmidt 3 for 2). DR.BORG 79 (John Simonsen 
4 for 26, Jens Priess 3 for 15). 

21. juni.
K.B.-A.B. Tabt af A.B., der anvendte ikke spilleberet
tigede spillere. K.B. 20 (C. Fenger 5 for 8, J. Lohse 5 for 
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9) og 51 (C. Fenger 3 for 25, J. Lohse 6 for 5). A.B.
40 for 8 lukket (Stig Lund 5 for 16, Claus Andersen 3 
for 24) og 15 for 4 (Stig Lund 3 for 3).

29. juli.
RINGSTED-KØGE (1-3). Køge vandt med 52 points 
efter 1. halvleg. KØGE 84 (Niels Olsen 25, Kurt Hansen 
28, N. E. Christensen 6 for 41, J. Dahl 4 for 29). RING
STED 32 (Kurt Hansen 4 for 10, Per H. Hansen 3 for 
0) og 73 for 5 .(N. E. Christensen 34, Stig Hansen 4 for
12).

5. aug.
RINGSTED-A.B. (0-4). A.B. vandt med en halvleg og 
16 points. A.B. 68 (P. Marcussen 39, Benny Møller 4 
for 4). RINGSTED 27 (J. Lohse 6 for 15, P. Marcussen 
4 for 8) og 25 (P. Marcussen 6 for 12, J. Lohse 4 for 
13). 

6.august.
AA.B.-NYK. M. I (4-0). Aa.B. vandt med en halvleg 
og 91 points. NYK. M. I. 15 (Per Aarup 4 for 8, B. Eli
mar 3 for 7) og 19 (H. Flugel 3 for 5, Per Aarup 4 for 
0). AA.B. 125 for 8 lukket (H. Fliigel 34, B. Elimar 28, 
Per Petersen 5 for 52). 

AA.B.-NYK. M. II. Tabt af Nyk. M. II. 

Pokalkampe: 
22. juli.
NYK. F.-K.B. Nyk. F. vandt med 4 gærder. K.B. 77 
(Erik Svensson 3 for 15). NYKØ BING F. 65 for 6 + 15. 

29. juli.
NÆSTVED-SORANER. Soraner vandt med 19 points. 
SORANER 149 for 6 (M. Scott 33, F. Pearson 29). 
NÆSTVED 100 + 30. (Otto Jørgensen 28). 

8. juli
NYK. F.- BALLERUP. Nyk. F. vandt med 8 gærder. 
BALLERUP 71 (Ansel-Henry 30, John Svensson 4 for 
16, Palle Nielsen 3 for 12). Nyk F. 73 for 2 (Erik 
Svensson 39*). 

Cricket-anekdoter 

En sidste æresbevisning 

En gærdespiller så, mens han battede i en meget 
betydningsfuld kamp, et ligtog passere forbi banen. 
Han holdt hånden op for at stoppe bowleren, tog cap'en 
i hånden og stod med bøjet hoved, indtil ligtoget var 
borte. Så satte han cap'en på plads og fortsatte sit 
gærdespil med en lang sekser på den første bold. Efter 
overen sagde keeperen til ham: »Det var en meget 
smuk gestus af Dem, at vise en sådan respekt for den 
afdøde.« »Nåh ja,« sagde gærdespilleren, »det var da et 
mindste, jeg kunne gøre. Jeg har været gift med hende 
i 30 år.« 

En velbegrundet appel 

En usædvanlig historie fortælles om Jack Newman, 
da han kom til gærdet til et makkerskab med Lord 
Tennyson. Sidstnævnte råbte til Newman: »Hvorfor 
appellerer du ikke for lyset, Jack? De vil ikke høre på 
mig.« Til dette svarede Newman: »Jeg kan høre dig, 
min Lord, men jeg kan ikke se dig - hvor er du?« 

Hver ting til sin tid 

W. G. Grace - den sagnomspundne - havde netop 
pakket sin cricketsæk en morgen og var klart til at 
tage af sted og spille for Gloucestershire, da en kvinde 
kom farende hen til hans dør. Da Grace åbnede døren, 
sagde hun forpustet: »Kan De komme hurtigt, doktor, 
jeg tror, at begge mine tvillinger har fået mæslinger.« 

»Jeg er ked af det, frue,« svarede Grace, »men jeg
skal netop ud at spille cricket og kan ikke udsætte 
det. Kontakt mig på banen, hvis børnenes temperatur 
når 210 for 2.« 
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