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TURNERINGSAFSLUTNINGEN 

1. DIVISION

AA. B. mødte sit Waterloo imod Svanholm, 

men genvandt fortjent mesterskabet - Silkeborg faldt på sin kasteinsufficiens 

Aalborg Boldspilklub præsterede en tangering 
af Surreys bestående verdensrekord fra 50'er
ne, da man bragte sit syvende successive na
tionale mesterskab i hus - og heri lå ingen 
sensation, det var ganske efter beregningerne. 
Men at de sejrsvante nordjyder kun vandt 
mesterskabet med en margin på et sølle tur
neringspoint og i den sidste ende nær var ble
vet tvunget ud i en omkamp med Skander
borg, kom bag på de fleste. Naturligvis har 
D.C.F.s afgørelse i den famøse A.B.-kamp,
hvor begge parter dømtes som taber, en vis del
af skylden for den tilspidsede situation, men
udslaggivende var dog Carsten Morild & co.s
første turneringsnederlag siden juli 1960 på
sæsonens sidste ordinære spilledag. Ikke uven
tet var det de unge Svanholm-spillere, der sat
te et effektfuldt punktum for Aa.B.s sejrsræk
ke i 1. division - en fortjent gentagelse af
fjorårets pokaltriumf - og dermed skabte
glans over turneringens slutfase samt op
skruede forventninger og liflige mesterskabs
drømme i Skanderborg - illusioner, der
måtte skuffes.

Imidlertid vil Aa.B.s nederlag utvivlsomt 
betyde øget interesse . for de kommende års 
danmarksturnering - såvel hos spillere som 
hos publikum. De øvrige mandskaber har fået 
et håndgribeligt bevis for, at nordjyderne så 
langt fra er uovervindelige, og at en øget - og 
påkrævet - træningsindsats ikke nødvendig
vis behøver at være spildt uleflighed. Og med 
disse holds voksende tiltro til egne muligheder 
skulle også publikumsinteressen være afgø
rende stimuleret. 

Hermed er det dog ingenlunde fastslået, at 
Aa.B. vil kunne gå ned over for enhver mod
stander - dette være langt fra tilfældet. Sand
heden tro, må det konstateres, at næppe an
dre af vore 1. divisionshold for nærværende 
ville have kunnet gøre Svanholm kunststykket 
efter - dertil besad de hverken bredde eller 
kvalitet. Alt andet lige var sæson 1967 så ube
tinget Aa.B.s svageste siden 1961, og man hav
de åbenbart mistet en betydelig del af tidligere 
elegante storhed, ildhu og koncentration - en 
ret forståelig reaktion ovenpå de mange års 
dominans, og nederlaget til Svanholm vil gi
vetvis også betyde en saltvandsindsprøjtning 
for Aa.B.erne, der til næste år vil animeres til 
at gøre en større og mere koncentreret træ
ningsindsats for at vinde det tabte terræn til
bage. Og dermed skulle dansk cricket være 
godt hjulpet i alle henseender. I øvrigt må det 
i nederlagets stund have været Aa.B.erne en 
fattig trøst, at man tabte til et mandskab, der 
i sine mest inspirerede øjeblikke må anses for 
det stærkeste og bedst koordinerede herhjem
me. Desværre er der stadig lovligt langt imel
lem disse øjeblikke, ustabiliteten er fortsat 
Svanholms achilleushæl og kendemærke 
for afvigte sæson dog noget undskyldt i de 
dårlige træningsbetingelser i forsæsonen. 

Silkeborg formåede ikke trods de hæderlig
ste anstrengelser at vride sig ud af nedryk
ningsspøgelsets favntag - en sammenbidt 
indsats ved gærdet kunne ikke i længden kom
pensere den svage kastning. Men Silkeborg 
solgte sig dyrt, og man blev vidne til en række 
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dramatiske skæbnekampe, hvor det fordums 
storhold Horsens spillede en uventet hoved
rolle. 

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

Aa.B. 11 3 6 0 21) 0 32 2,91 
Skanderb. 11 2 7 0 2 0 31 2,82 
Svanholm 11 0 9 0 0 2 27 2,45 
Chang 11 1 5 0 51) 0 24 2,18 
Soranerne 11 0 5 0 5 1 20 1,82 
Hjørring 11 0 5 0 5 1 20 1,82 
Århus 11 0 5 0 5 1 20 1,82 
Nyk. M. 11 0 4 0 72) 0 19 1,73 
B. 1909 113) 0 3 0 7 0 16 1,60 
A.B. 11 0 3 0 82) 0 17 1,55 
Horsens 113) 0 2 0 71) 1 13 1,30 
Silkeborg 11 0 1 0 101) 0 13 1,18 

l) inkl. en kamp, hvis 1. halvleg ikke blev færdigspil.
2) inkl. to kampe, hvis 1. halvleg ikke blev færdigspil.
3) en kamp betragtes som ikke spillet. 

I øvrigt gav afviklingen af det bristefærdige 
program i 1. division klart indtryk af, at man 
ikke kan bibeholde 12 hold i divisionen under 
de nuværende konditioner. Hvad skulle man 
have grebet til, hvis flere spilledage var regnet 
bort? Vejen ud af miseren må gå enten over 
radikale indgreb i turneringsbestemmelserne 
eller over håndhændet nedskæring af antallet 
af udvalgte kampe m. v. Og den, der har dansk 
crickets velfærd og videre udvikling på sinde, 
vil ikke kunne, anbefale den sidste udvej. 

Ny f,orringelse af spillestandarden 

Af tabellerne 1-3 fremgår de nøgne facts 
om divisionsklubbernes indsats i den forløbne 
sæson. I 1. division, der er indikatoren for 
dansk crickets aktuelle spillestandard, bowle
des 41.402 bolde for 19.871 points og 1339

gærdefald - et gennemsnit på 14,84 pts. pr. 
gærdefald. Umiddelbart synes der at være tale 
om stagnation i relation til 1966, hvor gen
nemsnittet lå på 14,90, men tallene udsiger in
tet om spilleniveauets faktiske højde og kan 
kun tages som et udsagn om, at styrkeforhol
det mellem gærdespil og kastning er uændret. 
Ved selvsyn har man desvære måttet konsta
tere, at der på bred basis har været tale om en 
mindre reel kvalitetsforringelse inden for så
vel gærdespil som kastning. Sammenlignet 
med de tilsvarende oversigter for 1966 afspej
ler tabellerne 1 og 2 signifikante forskydnin
ger såvel holdene imellem som i balancen på 
de forskellige hold. Vi skal senere vende til
bage hertil 

Scoringstempoet dalede fra 48,11 til 48,00

pts. pr. 100 bolde, og også gærdernes bestan
dighed viste nedadgående tendens, idet der re
gistreredes et gærdefald pr. 30,92 bolde i år 
imod 30,97 i fjor - ændringer, hvori ikke kan 

lægges andet end rene tilfældigheder. Endelig 
må det konstateres, at kasteeffektiviteten, 
målt over antallet af gærdefald pr. 100 bolde, 
var ganske uændret fra i fjor - 3,23.

I tabel 3 vises, hvor i gærdeordenen points
ene sikres. Homogeniteten på de forskellige 
gærdesider springer straks i øjnene, og når 
man blankt erkender tilstedeværelsen af ret 
udtalte »haler« på de fleste af holdene, får 
man jo ikke noget særlig gunstigt indtryk af 
kapaciteten hos de deciderede gærdespillere. 
Nærmest chokerende er de pauvre gennemsnit 
( fra 6, 7 til 25,0 points) for de første, grund
læggende stande - og dette viser bedst, hvor
for der registreres så få store innings herhjem
me. 

Gammelkendt recept 

Hos Aa.B. gik alt efter den gammelkendte 
recept, idet de tre landsholdsstjerner, Hardy 
Sørensen, Carsten Morild og Henrik Morten
sen, alter havde den største anpart i triumfer
ne - uden helt at kunne leve op til renom
meet. Den tydelige tilbagegang til trods beva• 
rede Aa.B. sin førerposition i alle spillets di
scipliner, om end det var med langt mindre 
margin end før - overskuddet pr. gennem
snitinnings faldt således i relation til i fjor 
fra 180 til 120 runs. Mest markant var ned
gangen i gærdespillets effektivitet, idet man 
scorede 5,59 pts. færre pr. tabt gærde - 21,80

i 1967 imod 27,39 i fjor. 
Disse tal peger på en voldsom tilbagegang, 

men de må som al anden statistik tages med 
et vist forbehold. Rent faktisk var tilbagegan
gen af mindre dimensioner, idet man i fjor -
såvel som tidligere - i videre udstrækning 
har kunnet nøjes med at tage de første - og 
stærkest scorende - batsmen i anvendelse for 
at sikre sejrene, mens man i denne sæon of
test har måttet batte »til bunds«. 

De »tre store«s andel i de gærdemæssige ud
foldelser faldt fra 68,5 % i fjor til kun knapt 
50 % i år, væsentligst fordi Carsten Morilds 
triste forsæson hindrede ham i at nå blot i 
nærheden af fjorårets mammutscore, og hans 
andel i pointshøsten halveredes i forhold til 
1966, men også fordi flere af de mindre påag
tede gærdespillere viste sund fremgang. Her 
tænkes først og fremmest på den unge Eilif 
V estergård, der meget bel ej ligt i Carsten Mor, 
ilds svaghedsperiode havde en række produk
tive gærdestande - præstationer, der førte 
ham direkte på Danmarks udvalgte hold. Men 
det gik næsten f.or hurtigt, hans tekniske kun
nen stod ikke mål med vilje og boldøje, og han 
fik ingen succes hverken i kampene imod Ox
ford eller på Tysklands-turen. Til gengæld mi
stede han ganske selvtilliden, og hans indsats 
i Aa.B.s seneste kampe holdt sig på det jævne. 
Af Aa.B.s samlede score kunne ikke mindre end 
25 % henføres til 5. gærdestand, hvor Carsten 
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Tabel 1. 

1. division
total-
score 

1. division: 

Aa.B. ······················································· 1875 
Skanderborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1782 
Chang ······················································ 1636 
Svanholm ················································ 1931 
Hjørring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1517 
Soranerne ················································ 1406
B. 1909 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1424 
A.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1554 
Nyk. M. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  1530 
Horsens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1696 
Århus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1674 
Silkeborg · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1846 

I alt 1. division ....................................... 19871 

2. division: 

KB. ························································· 1642 
Sorø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1696 
Slagelse ................................................... 1379 
Holstebro · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  1337 
Køge · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1265 
Kerteminde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1560 
Skanderborg II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1485 
Fredericia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1315 
Frem ······················································· 1426 
B. 1913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1357 

I alt 2. division . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14462 

3. division øst: 

Nyk. F. ······················································ 1566 
Ringsted ··················································· 1384 
Glostrup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ., . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1371 
Næstved . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1145 
Ballerup ··················································· 760 

I alt 3. division øst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6226 

3. division vest: 

Grenå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1651 
Hjørring II ................................................ 1249 
Nyk. M. II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1397 
A.B. II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1248 
Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1354 

I alt 3. division vest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6899 

Samtlige divisioner ................................. 47458

Morild/Henrik Mortensen i reglen mødtes. I 
fire innings nåede totalen på den rigtige side 
af de 200, højest i dysten imod Horsens, hvor 
det blev til 242 for 4. Bunden nåede man i 
skæbnekampen imod Svanholm med 126 all 
out. 

Traditionen tro var angrebet et udpræget 
tamands foretagende. De to kasteesser tegnede 
sig alene for mere end 90 % af ofrene, og kun 
seks gærder tilfaldt de øvrige bowlere. Carsten 
Morilds og Henrik Mortensens kvaliteter til 
trods måtte man også i denne disciplin accep
tere en mindre tilbagegang, såvel hvad om
kostningerne (fra 9,14 iil 9,81 pts. pr. erobret 
gærde) som effektiviteten (fra 4,40 til 3,99 

I 

Egen Modstandernes Diffe-

for total- I for 
rence I genn�m-

I
gennem-

gærder snit score gærder snit 

86 21,80 1472 150 9,81 +11,99
97 18,37 1557 141 11,04 + 7,33
87 18,80 1730 123 14,07 + 4,73

116 16,65 1517 119 12,75 + 3,90
133 11,41 1541 131 11,76 0,35
118 11,92 1311 100 13,11 1,19
114 12,49 1512 106 14,26 1,77 

97 16,02 1522 81 18,79 2,77
113 13,54 1778 108 16,46 2,92 
118 14,37 1718 87 19,75 5,38
123 13,61 2010 103 19,51 5,90
137 13,47 2203 90 24,48 -+11,01 

1339 14,84 19871 1339 14,84 

78 21,05 1459 113 12,91 + 8,14 
77 22,03 1519 107 14,20 + 7,83
92 14,99 1151 124 9,28 + 5,71
85 15,73 1375 115 11,96 + 3,77

100 12,65 1201 91 13,20 0,55
101 15,45 1623 96 16,91 1,46
117 12,69 1583 106 14,93 2,24

95 13,84 1443 86 16,78 2,94
125 11,41 1542 78 19,77 8,36
110 12,34 1566 64 24,47 -+12,13 

980 14,76 14462 980 14,76 

88 17,78 1231 123 10,01 + 7,77
101 13,70 1139 123 9,26 + 4,44
130 10,55 1285 114 11,27 0,72

81 14,14 1355 84 16,13 1,99
122 6,23 1216 78 15,59 9,36

522 11,93 6226 522 11,93 

67 24,63 1449 97 14,94 + 9,69
78 16,01 1098 98 11,20 + 4,81
96 14,55 1471 103 14,28 + 0,27
93 13,42 1398 88 15,89 2,47

139 9,74 1483 87 17,05 7,31

473 14,59 6899 473 14,59 

3314 14,32 47458 3314 14,32 

erobrede gærder pr. 100 bolde) angår. Årsagen 
hertil er ikke svær at få øje på, idet det var 
evident, at Henrik Mortensen ikke nær havde 
fordums farlighed, hans bowling savnede både 
glød og speed, og stedse færre batsmen lod sig 
kyse. Derimod var Carsten Morild som oftest 
helt i top, og han havde mange helt uimod
ståelige kastepassager, der blandt andet med
førte fem modstanderinnings under 75, inklu
sive Soranernes fatale 18. I kampene imod 
Svanholm og Chang reducerede selvtillidsful
de gærdetalenter et træt og overarbejdet Aa.B.
angreb til ordinære bowlere og understregede 
dets svaghed - de manglende afløsningska
stere. 
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1. division:

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

I alt 1. division ................. . 

2. division:

Slagelse ............................. . 
l{.B . ..................... ,. ........ , ..... . 

Sorø ........................... ,. ........ . 
Holstebro ............................ . 
Køge .................................. . 

Fredericia .......................... . 
Kerteminde ......................... . 
Skanderborg II ............... , ...... , 
B. 1913 ........................... ,. .... . 

Frem ................................. . 
I alt 2. division ................. . 

3. division øst:

Ringsted ............................. . 
Nyk.F . ................................ . 
Glostrup ............................... . 
Næstved .............................. . 
Ballerup ..................... , ........ . 

I alt 3. division øst ............ . 

3. division vest:

Hjørring II .................. ,. ....... . 
Grenå ................................ . 
Nyk. M. II .......................... .. 
Aa.B. II ............................. . 
Herning ....................... ., ..... . 

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

Samtlige divisioner ............ . 

CRICKET 

Tabel 2. 

Scoringshastighed m. v. 

mod- I sco- I faldne I pis. pr. I bolde 
tagne rede gærder 100 pr. 
bolde points bolde gærde 

3347 
3717 
3550 
2950 
3554 
3292 
3746 
3130 
3252 
3457 
3327 
4080 

41402 

2179 
3519 
2367 
2724 
2678 
2631 
3113 
3033 
3605 
3435 

29284 

2489 
2370 
2855 
1980 
1793 

11487 

2108 
2378 
2637 
2431 
2467 

12021 

94194 

i875 
1782 
1931 
1636 
1406 
1517 
1674 
1530 
1424 
1554 
1696 
1846 

19871 

1379 
1642 
1696 
1337 
1265 
1315 
1560 
1485 
1357 
1426 

14462 

1384 
1566 
1371 
1145 

760 
6226 

1249 
1651 
1397 
1248 
1354 
6899 

47458 

86 
97 

116 
87 

118 
133 
123 
113 
114 

97 
118 
137 

1339 

92 
78 
77 
85 

100 
95 

101 
117 
110 
125 
980 

101 
88 

130 
81 

122 
522 

78 
67 
96 
93 

139 
473 

3314 

56,02 
47,94 
54,39 
55,46 
39,59 
46,08 
44,69 
48,88 
43,79 
44,95 
50,97 
45,25 
48,00 

63,29 
46,66 
71,65 
49,08 
47,24 
49,98 
50,11 
48,96 
37,64 
41,51 
49,38 

55,60 
66,08 
48,02 
57,83 
42,39 
54,20 

59,25 
69,43 
52,98 
51,34 
54,88 
57,39 

50,38 

38,92 
38,32 
30,60 
33,91 
30,12 
24,75 
30,46 
27,70 
28,53 
35,64 
28,19 
29,78 
30,92 

23,68 
45,12 
30,74 
32,05 
26,78 
27,69 
30,82 
25,92 
32,77 
27,48 
29,88 

24,63 
26,93 
21,96 
24,44 
14,69 
22,01 

27,03 
35,49 
27,47 
26,14 
17,75 
25,41 

28,42 

kastede 
bolde 

3763 
3645 
3211 
3450 
3031 
3752 
3551 
3729 
3546 
3025 
3043 
3656 

41402 

2762 
3016 
3259 
3029 
2643 
2753 
2846 
3442 
2510 
3024 

29284 

2495 
2505 
2164 
2401 
1922 

11487 

2364 
2580 
2372 
2307 
2398 

12021 

94194 
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Kasteeffektivitet m. v. 

I ero- I afgivne I gærder 
l
pts. pr. 

brede points pr. 100 100 
gærder bolde bolde 

150 
141 
119 
123 
100 
131 
103 
108 
106 

81 
87 
90 

1339 

124 
113 
107 
115 

91 
86 
96 

106 
64 
78 

980 

123 
123 
114 

84 
78 

522 

98 
97 

103 
88 
87 

473 

3314 

1472 
1557 
1517 
1730 
1311 
1541 
2010 
1778 
1512 
1522 
1718 
2203 

19871 

1151 
1459 
1519 
1375 
1201 
1443 
1623 
1583 
1566 
1542 

14462 

1139 
1231 
1285 
1355 
1216 
6226 

1098 
1449 
1471 
1398 
1483 
6899 

47458 

3,99 
3,87 
3,71 
3,57 
3,30 
3,49 
2,90 
2,90 
2,99 
2,68 
2 86 
2:46 
3,23 

4,49 
3,72 
3,28 
3,80 
3,44 
3,12 
3,37 
3,08 
2,55 
2,58 
3,35 

4,93 
4,91 
5,30 
3,50 
4,06 
4,54 

4,15 
3,76 
4,34 
3,81 
3,63 
3,93 

3,52 

39,12 
42,72 
47,24 
50,14 
43,25 
41,07 
59,42 
47,68 
42,64 
50,31 
56,46 
60,26 
48,00 

41,69 
38,16 
46,61 
45,39 
45,44 
52,42 
57,03 
45,99 
62,39 
50,99 
49,38 

45,65 
49,14 
59,38 
56,43 
63,27 
54,20 

46,45 
56,16 
62,02 
60,60 
61,8-� 
57,39 

50,38 

Fjorten spillere optrådte i sæsonens løb på 
mesterholdet, otte i samtlige kampe. De mest 
fremtrædende i danmarksturneringskampene 
fremgår af nedenstående statistiker, som for 
gærdespillerne viser antallet af kampe (k), 
scorede points (pts.), største score ( ssc.), gen
nemsnit pr. gærdefald (gnst.) og procentvise 
andel i holdets totalscore (pct.), samt for ka
<;terne viser antallet af kampe (k.), antal 
erobrede gærder (grd.), bedste halvlegsana
lyse (ban.), omkostninger pr. erobret gærde 
(gnst.) og den procentvise andel i angrebets 
samlede gærdehøst (pct.). Lignende »interne« 
statistiker er vedføjet omtalen af de øvrige 
hold i de to bedste turneringsrækker. 

Desuden så man scoringshastigheden dale 
fra 62,36 til 56,02 pr. 100 bolde, uden at det 
kunne udlignes ved større udholdenhed ved 
gærdet - tværtimod »bestod« gærderne kun 
gnstl. 38,92 bo,lde imod 43,91 i fjor. 

Aa.B.s gærdespil 

Hardy Sørensen 
Carsten Morild 
Henrik Mortensen 
Eilif Vestergård 
Poul Wøhlk 
Aa.B.s kastning 

Carsten Morild 
Henrik Mortensen 
Niels J. Andersen 

k. 
11 
11 
11 
11 

9 

k. 
11 
11 
10 

pts. 
324 
309 
301 
254 
156 

ssc. gnst. pct. 
74* 32,40 17,3 
73 34,33 16,5 
75 30,10 16,1 
66 25,40 13,5 
40 22,29 8.3 

grd. ban. gnst. pct. 
74 9/19 
62 8/64 

4 2/13 

7,70 49,3 
10,44 41 3 
23,50 2:7 
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Tabel 3. Gærdestandenes andel L scoringen. 

i
---,--------,--------1G_e_n_n_e_m1s_n_it_h_· g----,--a _nt_a_l_p_o,i_n_t s_fo_r,---,---,----I Gnst.

I I I I I 
s-halv- '

1. 
gærde 

2. 
gærde ��e �e �e �e �e�� � 

1. division: 

Aa.B. ........................ 20,5
Skanderborg ... .. ...... .... 15,3
Svanholm .. . .. . . . . . .. .. . . . . 25,0
Chang . ..................... 24,1
Soranerne ........ ...... .... 15, 7
Hjørring . ..... . .. ...... .. .. 14,5
Århus .. ........ ...... .. .... .. 17,3
Nyk. l\L . . ......... .. .. . . .. . . 13,1
B. 1909 ..................... 16,2
A.B. ........................... 18,6
Horsens .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . 24,9
Silkeborg ...... .. ...... .... 13,8

I alt .. . 18,1

19,9
12,8
15,6
16,5
15,6

6,7
19,9
14,2
17,3
20,3
12,3
13,0
15,1

28,2
32,8
19,8
32,5
21,2
17,3
11,3
16,0
12,0
23,9
11,8
12,2
19,2

15,5
18,0
29,6
32,6
10,3
15,4

6,9
17,8

7,2
15,5
19,4
15,9
16,5

Kastesuccesser og fremgang i Skanderborg 

I Skanderborg arbejdedes der intenst og en
tusiastisk, og fremgangen fra i fjor fortsattes 
på alle fronter, men alligevel var det overra
skende, at midtjyderne skulle slutte som »run
ners up«. I reglen var det kasterne, der faldt 
i øjnene og tildeltes laurbærrene, men helt i 
overensstemmelse med retfærdigheden var det 
ikke, da netop den bemærkelsesværdige frem
gang i gærdespillet - fra 13,05 til 18,37 pr. 
gærde - gav holdet bedre balance og øget 
slagkraft. Tidligere var respekten for de Skan
derborg batsmen ikke overvældende, Nok kom 
der ind i mellem store innings, men hovedreg
len begrænsede den middelmådige teknik de 
gærdemæssige udfoldelser over for mere kva
lificeret bowling, ligesom bredden ikke just 
var imponerende. Dette er ikke tilfældet mere, 
og især sæson 1967 har vist, at der nu er flere 
til at bære byrderne, samtidig med at batsmen 
er begyndt »at skele mere til bogen«, uden dog 
at være blevet teknisk fuldkomne. Sympto
matisk er det, at ikke færre end 12 ud af 16 
spillere nåede over 10 i snit. Man er blevet 
præsenteret for en række smukke Skander
borginnings - og kun over for Aa.B. og kom
pleksholdet B. 1909 var der tale om deciderede 
svipsere. Et eklatant bevis for, at man i sti
gende grad har forladt tju-bang-stilen til for
del for el mere omhyggeligt og velorganiseret 
gærdespil, gives i gærdernes stadigt voksende 
bestandighed. Skanderborgs gærdespillere be
varede gennemsnitligt gærdet 38,32 bolde 
imod kun 24,28 i fjor og stod på dette område 
kun tilbage for Aa.B.erne. Til gengæld gik så 
scoringstempoet ned fra 53,76 til 4 7 ,94 pts. pr. 
100 bolde, men fra et cricketæstetisk syns
punkt var det ingen skade til. 

I .����m.��:.?..�:!:�.

53,4
25,8
24,1
16,7
9,8

11,4
19,3
18,2
21,8
12,8
8,8

16,7
19,1

18,9
20,0

6,5
7,3
5,1

13,6
9,0

15,6
10,3
15,7
8,9

10,7
11,5

12,9
9,7

12,8
15,0

9,2
12,3
27,9
11,1
9,9

13,3
19,5
11,3
13,7

10,0
17,0
6,8
7,3

13,4
10,8

6,7
10,8
5,5

15,1
11,3
16,4
10,8

6,5
14,5

8,2 
12,6
9,4
4,7
7,8
3,9

16,0
10,5
13,9 
15,4
10,1

26,0
6,2

11,6
16,0
7,1
4,1
6,9
9,8
6,3
9,9
8,2
9,3
9,4

218,0
183,7
166,5
188,0
119,2
114,1
136,1
135,4
124,9
160,2
143,7
134,7
148,4

Eksponenten for den nye linie har været 
Kjeld Lyngsøe, som havde mange værdifulde, 
om end mindre produktive gærdestande. Der
imod hyldede debutanten John Madsen fortsat 
andre principper - og endnu med afgjort 
succes. Men kommer han ikke snarest under 
kvalificeret instruktion, der kan kombinere 
hans fabelagtige boldøje med en blot nødtørf
tig gærdeteknik, vil dansk'cricket ikke på læn
gere sigt få større gavn af ham. Vore erfarne 
bowlere vil hurtigt kikke ham ud og reducere 
ham til en ganske ordinær spiller. 

Nu skal lovprisningen af den gunstige ud
vikling i gærdespillet naturligvis ikke helt 
fordunkle kasternes triumfer. Ingen tvivl om, 
at det glimrende teamwork mellem Jørn Steen 
Larsen og Kjeld Christensen, hvis bowling på 
forbilledlig vis supplerede hinanden, lagde 
grunden til Skanderborgs succes. Dertil havde 
også John Madsen lovende og værdifulde ka
stepassager. I effektivitet lå man ikke langt 
efter Aa.B. med 11,04 runs pr. erobret gærde 
og 3,87 gærdefald pr. loo bolde. 

Skanderborgs gærdespil 

k. pts. ssc. gnst. pct.
Preben Juul 11 309 84 28,09 17,3
Jørn Steen Larsen 10 266 72 26,60 14,9
Kjeld Lyngsøe 11 208 39 34,67 11,7
John Madsen 11 200 67* 25,00 11,2
Kjeld Christensen 11 122 31 10,17 6,8
Skanderborgs kastning 

k. grd. ban. gnst. pct.
Jørn Steen Larsen 10 59 7/ 9 7,86 41,8
Kjeld Christensen 11 52 6/42 10,19 36,9
John Madsen 11 18 5/33 12,67 12,8

Suanholm - fremtidens hold 

Hos Svanholm disponerer man på papiret 
over 1. divisions bedste all-round-hold, der da 
også fik den store triumf at bryde Aa.B.s lan
ge - og efterhånden kedsommelige - sejrs
række og dermed beviste, at pokalsejren i fjor 
ikke var nogen tilfældighed. Der var klare 
tegn i »sol og måne« på, at Svanholm bliver 
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dansk crickets næste »supermandskab«. Dår
lige træningsbetingelser kostede først på sæso
nen dyrebare turneringspoints i halvlegsne
derlag til Skanderborg og Chang - nederlag, 
som disse to holds fortrin til trods ikke var 
kommet på et senere tidspunkt, og som derfor 
utvivlsomt kostede Svanholm det første DM. 
Nu strakte de ni sejre rigeligt til »bronce
medaillerne«, og når man erindrer sig kata
strofale innings på 23 og 24, var det egentlig 
ret imponerende, at gærdeaveragen holdt et 
så acceptabelt niveau som 16,65 - en beske
den fremgang fra 1966 på 1,88. Især på den 
nye hyggelige, men alligevel ikke helt tilfreJs
stillende bane i Brøndbyerne, hvor man stadig 
er ubesejret, boltrede gærdespillerne sig som 
fisk i vandet, og der noteredes mange gode 
runs, inklusive årets største innings - de 288 
for 8 imod Silkeborg. 

I Finn Nistrup og Ole Isaksson rådede man 
over 1. divisions to mest scorende batsmen 
med respektive 440 og 416 runs, og hver hav
de fire innings over 50. Alene tegnede Finn 
Nistrup sig for næsten 25 % af Svanholms 
points, og sammen med Ole Isaksson og Flem
ming Søgård, der er sært ukonstant, for mere 
end halvdelen af totalen. Derudover bemær
kede man produktive og løfterige innings fra 
Erling Christiansens bat, men så er også det 
mest fordelagtige sagt om Svanholms gærde
side. Henrik Lam, sluggeren Leif Hansen og 
ikke mindst Finn Madsen skuffede og fik alt 
for lidt ud af deres talent, men de har tiden 
for sig og dermed muligheden for kraftigt at 
revanchere sig. Kun fem gærdespillere nåede 
over 10 i snit. 

Til gengæld var der god bredde på kaste
siden, som også var mere varieret end konkur
renternes. Hverken Jørgen Jønsson eller Flem
ming Søegård var imidlertid på toppen; især 
sidstnævnte var en skuffelse, og han svigte
de for ofte, fordi han ikke kunne tåle mod
gang. Med hurtige successer var han en uhyre 
farlig herre at blive stillet overfor. At man på 
denne baggrund formåede så nogenlunde at 
holde averagen fra i fjor skyldtes udeluk
kende en langt bedre administration af de ka
stemæssige muligheder, og det tjener captai
nen Jørgen Jønsson til megen ære. 

Svanholms gærdespil 
k. pls. ssc. gnst. pct. 

Finn Nistrup 11 440 116 36,67 23,8 
Ole Isaksson 11 416 88 37,82 21,5 
Flemming Søegård 10 214 91 19,45 11,1 
Erling Christiansen 10 200 56 20,00 10,4 
Henrik Lam 10 126 40 10,50 6,5 

Svanlwlms kastning 
k. grd. ban. gnst. pct. 

Jørgen Jønsson 11 41 6/20 10,68 34,5 
Ole Isaksson 11 34 6/28 12,29 28,6 
Flemming Søegård 10 20 4/25 13,85 16,9 

Chang kommer i kasternød 

Ikke langt efter de tre tophold kommer 
Chang - et absolut tiltalende mandskab, hvis 
udviklingsmuligheder imidlertid begrænses af 
en farveløs og ensformig kasteside. Eneste 
bowler, der hævede sig over det ordinære, var 
Klaus Buus, og selv ikke hans kastning, hvor 
gennemtænkt og fjendtlig den end kunne 
være, formåede i det lange løb at tvinge mere 
velfunderede gærdehold i knæ. Der savnedes 
gennembrudskraft og måske også en makker, 
hvis kastning kunne supplere Buus' på den 
rigtige måde. Således som en spin-bowler ville 
have gjort det, med gode, gamle Eskild Larsen 
i venlig erindring. Man havde troet, at Johan 
Luther kunne løfte den tunge arv efter Eskild 
Larsen, men han valgte at dyrke medium
bowlingen - uden nævneværdig succes ud
over de 7 for 4 i en mindeværdig Svanholm
innings. Og den unge Henning Olesen, der 
havde flere gode analyser, viste klart sin be
grænsning. Nu lignede bowlerne hinanden for 
meget, effektiviteten nedsattes føleligt, og man 
måtte næsten slide huden af fingrene for at 
bringe de fremmedes gærder til fald. 

Derimod var der god fremgang at spore i 
gærdespillet - gennemsnittet steg fra 15,94 
til 18,80 -, med glæde noteredes især vok
sen soliditet i bredden, og også ved gærdet var 
Klaus Buus det naturlige midtpunkt. Han be
gejstrede i en række magtf,ulde og velassorte
rede gærdeinnings og belønnedes med den 
bedste average blandt 1. divisions batsmen 
(47,00) - et klart udsagn om hans høje klas
se. Det bliver et næsten uopretteligt tab for 
Chang, hvis Klaus Buus gør alvor af truslen 
om at spille for Hjørring til næste år, selv om 
det vil give nogen kompensation, at Hjørrings 
venstrearmsbowler Ole Christoffersen flytter 
»den anden vej«. Men måske vokser de mange
lovende gærdespillere i Changs stab med op
gaverne, og der skulle være mange gode points
i trekløveret Johan Luther, Børge Søvsø og
Steffen Meibom. Førstnævnte har allerede pla
ceret sig blandt de gærdespillere, som dansk
cricket må sætte sin lid til i kommende inter
nationale opgør, og de to andre kan i deres
uortodokse stil sætte selv de bedste kastere
grå hår i hovedet. Alt i alt gav gærdespillernes
voksende sikkerhed og øgede tiltro til egne
muligheder sig udtryk i en tiltrængt forbe
dring i scoringstempoet til 55,46 pts. pr. 100
bolde. Halvdelen af de 16 anvendte spillere
stillede op i alle kampene, og de bedste var:

Changs gærdespil 
k. pts. ssc. gnst. pct. 

Klaus Buus 11 329 64* 47,00 20,1 
Johan Luther 11 311 68 31,10 19,0 
Børge Søvsø 11 196 62 19,60 12,0 
Steffen Meibom 11 184 46 18,40 11,2 
Morten Larsen 10 128 36* 16,00 7,8 
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Changs kastning 

Klaus Buus 
Henning Olesen 
,Johan Luther 

k. 

11 
11 
11 

grd. ban. 

46 6/26 
38 7/15 
22 7/ 4 

Omvæltning hos Soranerne 

gnst. pct. 

10,35 37,4 
13,71 30,9 
18,32 17,9 

Med stigende forbløffelse bemærkede man 
som sæsonen skred frem, at der var sket en 
revolutionerende omvæltning hos Soranerne. 
Den ellers underestimerede kasteside havde 
helt taget kommandoen i den soranske cricket
borg i Gentofte - simpelt hen overtaget den 
dominerende hovedrolle, som gærdespillerne 
ellers har spillet siden klubbens start i 1954. 
De fem sejre og den uventede smukke place
rin på turneringstabellen refererer i det alt 
væsentlige til bowlernes kvalitet og effektivi
tet. I relation til 1966 var der tale om en ned
skæring i omkostningerne pr. gærdefald på 
ikke mindre end 5, 76 points - fra 18,87 til 
13,11 - hvilket giver et meget godt billede af 
situationen. Hans Rasmusen bowlede som al
tid konstant og billigt i lange perioder, og den 
overraskende højnelse i kastestandarden er 
udelukkende at henføre til Jørgen Kofoeds 
helt uventede gennembrud. Han fik afgørende 
greb om sin spinbowling og gik med et slag til 
tops blandt vore a,lt for få off-spinnere, kun 
overgået af Hartmann Petersen. Og der synes 
at være endnu mere i Jørgen Kofoed, måske 
også i større sammenhæng. Dertil kræves nu 
kun stabilitet og fuld beherskelse af variatio
nerne. 

Af lige så stor betydning var det, at hans 
bowling fortrinligt supplerede Hans Rasmu
sens leg-cuttere og gjorde dem endnu mere ef
fektive. Det er jo en gammelkendt sag, at Hans 
Rasmusen med en spinbowler- makker vokser 
væsentligt i både kvalitet og effektivitet -
tænk blot på de bedrifter han udrettede sam
men med Palle Bloch Jørgensen i B. 93's stor
hedstid omkring 1950. Nu er Hans Rasmusen 
midt i 30'erne, men han må i sin nuværende 
form have mange gode år i sig endnu, og tea
met Hans Rasmusen/Jørgen Kofoed skulle ab
solut have mulighed for at hævde sig i kon
kurrence med velanskrevne kombinationer 
som Carsten Morild/Henrik Mortensen og Jørn 
Steen Larsen/Kjeld Christensen samt fra næ
ste sæson vel også Hartmann Petersen/Klaus 
Buus. På denne baggrund er der måske ikke 
noget at sige til, at Jørgen Hansen ikke kunne 
leve op til fjorårets gode analyser, selv om 
også han havde en match-winning kastepas
sage (imod A.B.). 

. Derimod så man ikke så meget til den så 
højt besungne soliditet i gærdespillet - gær
despillerne hobede off-day på off-day. Slut
facit blev en average på beskedne 11,92 imod 
15,83 i fjor, gærdernes bestandighed faldt til 
30,12 bolde og scoringstempoet, der ellers tæl-

les blandt divisionens bedste, til 39,59 - et 
fald på mere end syv runs på 100 bolde. Det 
mest triste var dog, at bredden på gærdesiden 
synes at være gået fløjten - kun de tre første 
gærdestande bidrog væsentligt til totalen. 
Værst gik det i den bedrøvelige innings på 18 
imod Aa.B., men de gamle takter så man kun 
over for Århus' ineffektive bowling, hvor det 
blev til 212 for 3. Åbningsparret Alan Bloom/ 
Frank Pearson indfriede langt fra de opskrue
de forventninger, i gennemsnit nøjedes de med 
15,7 points pr. åbning, men selv om de ikke 
nåede standarden fra i fjor, var de alligevel 
outstanding på Soranernes gærdeside. Enkelte 
lyse øjeblikke havde Sidney Nørgård, men el
lers rugede en fatal tristesse over Soranernes 
gærdeside, hvor den fordums storhed, Jørgen 
Arnsbjerg, helt syntes at have mistet gejsten. 
Blandt 17 førsteholdsspillere tørnede kun tre 
ud hver gang. Forrest i rampelyset placeredes: 

Soranernes gærdespil 

Frank Pearson 
Alan Bloom 
Sidney Nørgård 
Jørgen Kofoed 
Jørgen Hansen 

Soranernes kastning 

Hans Rasmusen 
Jørgen Kofoed 
Jørgen Hansen 

k. 

11 
11 
10 
10 
9 

k. 

10 
10 

9 

Beskæmmet ungdom 

pts. ssc. 

271 93 
221 48 
193 84* 
101 50* 
97 32 

grd. ban. 

38 6/34 
34 7/44 
11 5/45 

gnst, pct. 

20,85 19,3 
17,00 15,7 
17,55 13,7 
12,63 7,2 
10,78 6,9 

gnst. pct. 

9,21 38,0 
10,82 34,0 
19,45 11,0 

Hjørrings omdiskuterede græspitch, der i år 
har vist sig mere lunefuld end nogen sinde, be
grænsede de gærdemæssige udfoldelser og 
holdt såvel vendelboernes som modstandernes 
gennemsnit nede på et såre beskedent niveau. 
Under denne synsvinkel må de statistiske 
kendsgerninger betragtes, og det vil være en 
tilsnigelse på basis af tabel 1 at konkludere, 
at Hjørring var 1. divisions dårligste gærde
hold og det trediebedste kastehold. Et faktum 
er det derimod, at vendelboernes nuværende 
mandskab kun er en svag afglans af 50'ernes 
pragthold. Og hvad værre er, så_ synes fornyel
sen meget længe under vejs. Man har kunnet 
glæde sig over fremgang for den unge venstre
armsbowler Ole Christoffersen og må stadig 
med visse forventninger se på Flemming Jen
sens udvikling, selv om han stort set skuffede 
i 1967, ikke mindst hvad bowlingen angår. Nu 
vil den bebudede tilgang af Klaus Buus natur
ligvis omgående gøre Hjørring til et ganske 
andet mandskab. Hans store all-round-egen
skaber vil givetvis stimulere de øvriges selvtil
lid og spilleglæde, og utænkeligt er det ikke, 
at Hjørring vender tilbage blandt de absolutte 
tophold fra sæson 1968 at regne. I hvert fald 
midlertidigt. Om der skal blive tale om en 
varig forbedring, må man, mere end det har 
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været tilfældet i de senere år, rette blikket 
imod talenterne ungdomsafdelingen og 
»kæle« for dem.

Man kan ikke just sige, at ungdommen førte
det store ord i afvigte sæson. At det blev til 
sejre i flertal og en hæderlig placering midt i 
klyngen, skyldtes hovedsagelig determineret 
gærdespil af hæderkronede Axel Morild, der 
blev gravet frem midtvejs i sæsonen og kvit
terede stort for tilliden i en række værdifulde 
gærdestande, og hårdtslående Peer Morikl 
samt en dej ligt koncentreret kasteindsats af 
Hartmann Petersen. Beskæmmende for de 
unge. Lidt uventet viste den forhen så gen
nemsolide gærdeside sig som holdets svageste 
del, hovedparten af batsmen spillede mærke
ligt opgivende uden beslutsomhed, og gærder
nes gennemsnitlige bestandighed var kun 24,75 
bolde - bundnotering for 1. division. 

På kastesiden havde man derimod en Hart
mann Petersen i det gode gamle kastehumør. 
Han boltrede sig som i ungdommens vår, 
mærkedes ikke synligt af en helt umenneske
lig kastebyrde, var tydeligt mere effektiv -
og måske også i bedre form - end i fjor, og 
han tegnede sig - som den eneste kaster i 1. 
division - for mere end halvdelen af sit holds 
gærdehøst. Otte halvlegsanalyser på fem eller 
flere gærder prydede Hartmann Petersens re
kordliste. Også blomster til Ole Christoffersen, 
om end noget af hans succes må registreres 
som en naturlig følge af makkerens kapacitet. 

Hjørrings gærdespil 
k. pts. ssc. gnst. pct. 

Hans Fausbøll 10 194 62 14,96 12,8 
Hartmann Petersen 11 190 48 14,62 12,6 
Flemming Jensen 9 174 42 16,82 11,6 
Peer Morild 11 172 69 12,29 11,3 
Axel Morild 6 169 46* 31,80 10,6 

Hjørrings kastning 
k. grd. ban. gnst. pct. 

Hartmann Petersen 11 67 8/34 10,36 61,1 
Ole Christoffersen 10 38 7/32 10,60 29,0 
Flemming Jensen 9 7 3/21 16,67 6,3 

Et come-back over forventning 

Århus fik en absolut hæderfuld placering i 
sin come-back sæson i 1. division - hoved
sagelig grundlagt i en kort og givtig opblussen 
midt i sæsonen. Hverken før eller senere var 
der meget at begejstres over, især skortede 
det på effektiviteten i kastningen, men det er 
jo ikke nogen ny historie. Heri må også for
klaringen på Århus' dårlige all-round-status i 
tabel 1 søges. Sejrene vandtes med beskeden 
margin, mens nederlagene var til at tage og 
føle på, da kasterne på intet tidspunkt for
måede at kompensere gærdespillernes dårlige 
dage. Alligevel lyver de nøgne tal. Århusianer
ne var ikke 1. divisions næstdårligste hold. 
Dertil var der for stor gærdekapacitet. Måske 
var det ikke fordums stabilitet, man mødte, 
men der var meget at glædes over i Århus' bat-

ting, ikke mindst fordi en række lovende unge 
mennesker er nær et gennembrud. Af den 
gamle trofaste garde var kun Erik Madsen og 
Jørgen Morild Lilbage. Til gengæld forstod 
sidstnævnte at brillere som i sine allerbedste 
stunder. Han var holdets outstanding batsman 
og gav med sin elegante teknik og overlegne 
autoritet de unge et eksempel til efterlevelse. 
For både klubbens og de mange unge batsmens 
skyld må man håbe, at Jørgen Morild ikke de 
første par år gør alvor af truslen om at træk
ke sig tilbage til »motionisternes brigade«. 

I angrebet var det derimod gråt i gråt. Erik 
Madsen nåede ikke tidligere højder, og blandt 
de yngre kræfter savnedes kvalitet til at skabe 
den fornødne bredde, variation og effektivitet. 
Heller ikke den nærmeste fremtid ;ynes at 
skulle bringe en løsning på det århusianske 
kasteproblem. En fattig trøst må det så være, 
at man ingenlunde indtager nogen særstilling, 
idet de fleste andre 1. divisionshold har gan
ske tilsvarende spekulationer. Beviset for ka
sternes uformåenhed fåes i fire modstander
innings over 200 og en average på 19,51 pr. 
erobret gærde - kun Silkeborg stod sløjere. 

Arhus' gærdespil 
k. pts. ssc. gnst. pct. 

Jørgen Morild 12 312 108* 28,36 18,6 
Mogens Gregersen 12 233 66* 16,64 13,9 
Ole ,Jacobsen 12 193 41 12,06 11,6 
Per Sørensen 12 162 40* 14,73 9,7 
Hans 0. Luther 9 166 45'' 15,60 9,3 

Arhus' kastning 
k. grd. ban. gnst. pct. 

Per Sørensen 12 36 6/46 16,83 35,0 
Erik Madsen 11 19 6/31 19,79 18,4 
Gunnar Rasmussen 11 16 3/18 17,13 15,6 

En for alle, alle for en 

Også Nyk. M. sluttede længere fremme end 
ventet, ikke mindst når man erindrer sig den 
svage indsats i fjor og de mange habile cricke
ters, der i de senere år har søgt andre græs
gange. Måske har man på Mors kun fået en 
stakket frist, idet flere spillere har bebudet at 
ville følge efter i de kommende måneder, der
iblandt den stadigt lovende all-munder Erik 
Hansen samt angrebets støtter Kaj Ove Jensen 
og Tommy Jensen. Nedrykning vil true til 
næste år, om ikke de spillermæssige resourcer 
er uudtømmelige. I 1967 var homogeniteten 
den afgørende faktor, alle kunne noget -
uden derfor at imponere -, og alle gik hel
hjertet ind for de foreliggende opgaver, hvor 
uløselige de end måtte forekomme. En gedigen 
bekræftelse på den forslidte sentens: en for 
alle, alle for en. 

Ikke mindst gærdesiden fremviste forbilled
lig ensartethed, de otte første gærdestande 
Yiste gennemsnitlig tocifret scoring, og hele ti 
batsmen noterede mere end 10 i snit. Men na
turligvis trak del fra i karakteren, at der 
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manglede et par deciderede top-gærdespillere, 
at de tekniske færdigheder ikke ganske stod 
mål med viljen, og at scoringshastigheden des
årsag i mange kampe var katastrofalt lav. Skal 
enkelte fremhæves, må det blive Otto Gade, 
der udførte en stor og påskønnelsesværdig 
indsats på som uden for banen, og Kaj Ove 
Jensen, der havde en glimrende sæson med 
både bold og bat og i flere sejre var den ud
slaggivende faktor. 

Kasterne nåede ikke samme effektivitet som 
i fjor, men forstod til gengæld i denne sæson 
at være på toppen i de rette kampe. Otto Gade 
bragtes relativt sjældent ind i kasteangrebet 
- efter sigende fordi han er ved at lægge sin
kastning om, hvilket vil være yderst velkom
ment -, og den anden veteran Erik Nielsen
fik aldrig hold på sin venstrearmsbowling.
Når dertil føjes, at Erik Hansen ikke viste
nogen fremgang med sine spinnere, så kom
det yderst tilpas, at såvel Kaj Ove Jensen som
Tommy Jensen voksede med opgaverne, og
sidstnævnte må med de rette rådgivere stadig
have gode muligheder for at udvikle sig til en
bowler af virkeligt format, og dermed indfri
løfterne fra de gyldne ungdomsår.

Nykøbing Mors' gærdespil 
k. pts. ssc. gnst. pct. 

Kaj Ove Jensen 11 179 45* 17,90 11,7 
Otto Gade 8 176 65* 22,00 11,5 
Erik Hansen 10 160 39 14,55 10,5 
Erik Nielsen 11 152 33 13,82 9,9 
Ole Hedegård 11 144 39 10,28 9,4 

Nykøbing Mors' kastning 
k. grd. ban. gnst. pct. 

Tommy Jensen 10 36 6/48 10,33 33,3 
Kaj Ove Jensen 11 34 7/62 17,56 31,5 
Otto Gade 8 12 5/36 11,17 11,1 

Uindfriede forventninger 

Endnu engang måtte man undres over, at 
B. 1909 ikke er nået længere. Nok var der no
minelt tale om en mindre fremgang, men ud
byttet står i skarp kontrast til de potentielle
muligheder. De unge fynboer synes, trods de
res iøjnefaldende medfødte anlæg, at have
svært ved at honorere kravene i 1. divisions
hårde konkurrence. Det synes at skorte på vil
jestyrke og koncentration, og netop derfor er
det skuffende unødvendigt, at holdet må ligge
og rode rundt i divisionens bund. Eksponenten
for holdets ungdom er Ralf Andersen, der vel
har taget et stort slæb såvel i kastning som
i gærdespil, men som alligevel så langt fra har
nået det, han skulle være prædestineret til.
Og desværre synes han ikke at have tempera
ment til at blive en af dansk crickets virkeligt
store - og næppe heller en kaster af faderens,
Torben Andersens format. Hans bowling bli
ver stedse mere løs, og hans gærdespil er gan
ske pænt og poleret, men alt for vegt og inef
fektivt. Derimod må man på ny svinge hatten
i beundring for Egon Jensen, der i et par vel-

assorterede innings førte B. 1909 til sejr og 
viste, at han stadig med verve kan håndtere et 
cricketbat og endnu må henregnes blandt 
dansk crickets allerbedste gærdespillere. 

Kastningen viste averagemæssigt signifi
kant fremgang fra 1966 - 14,26 imod 17,85 
-, selv om bowlerne hver for sig nærmest 
forekom svagere end i fjor. Dette tilsynela
dende paradoks lader sig forklare i, at admini
strationen af angrebet var mere hensigtsmæs
sig, den nye captajn Ralf Andersen formåede 
langt bedre at kombirere de mange anvende
lige bo,vlere og give angrebet den tidligere 
hårdt savnede variation. Otte spillere ud af 14 
var i ilden i alle kampe. 

B. 1909's gærdespil
k. pts. ssc. gnst. pct. 

Ralf Andersen 11 215 34 17,92 15,1 
Egon Jensen 10 208 90 18,91 14,6 
Kjeld Larsen 11 180 31 15,00 12,6 
Suleman Khan 11 159 53 12,23 11,2 
Kjeld Jannings 11 150 50* 15,00 10,5 

B. 1909's kastning
k. grd. ban. gnst. pct. 

Ralf Andersen 11 31 6/34 13,61 29,2 
Erik Olesen 11 21 7/36 12,05 19,8 
Egon Jensen 10 19 4/29 12,74 17,9 

Flegmaen lagt på hylden 

Midtvejs i sæsonen var tiltroen til A.B.s mu
ligheder for endnu engang at klare skærene 
i bunden af 1. division i stærk aftagende. Hver
ken i gærdespil eller i kastning havde studen
terne formået at omvende skeptikerne. I sæ
sonens 11. time fik man imidlertid lagt den 
lidt for tydeligt understregede og ofte irrite
rende flegma på hylden og sikrede via et par 
pointsgivende innings imod Silkeborg og -
traditionen tro - imod Hjørring den fortsatte 
eksistens i 1. division. I forsæsonen var man 
blevet mere og mere overbevist om, at A.B.s 
gærdespil så absolut var divisionens svageste. 
De mange habile unge gærdepillere forekom 
utroligt tamme, kun giganten Thomas Provis 
evnede at sætte sig i respekt, men som ved et 
trylleslag vågnede de fleste op til dåd, og i tur
neringens slutfase formåede de at genskabe 
lidt af renommeet. Sågar blev der vendt så 
drastisk op og ned på de statistiske relationer, 
at A.B. kunne slutte med en gennemsnitshalv
leg på hele 160 mod 103 i fjor - kun overgået 
af fire hold -, ligesom studenterne i statistik
ken står med det mest homogene gærdehold, 
hvor pointsene sjældent ligeligt er fordelt over 
de forskellige gærdestande, og kun 10. gærde
standen nåede ikke tocifret gennemsnit ( 9,9). 
Desuden fik 11 batsmen mere end 10 i gen
nemsnit. Scoringstempoet øgedes fra 38,12 i 
fjor til 44.95 pts. pr. 100 bolde i 1967 - og 
dog måtte man i flere kampe ærgre sig over 
det langsommelige spil og de uudnyttede mu
ligheder. Mere vægt bør lægges på gærdernes 
større bestandighed - forbedret fra 27,08 til 
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35,64 bolde -, som kun overgås af de to top
hold. Efter det triste oplæg kan denne sunde 
status jo kun glæde den, der håber på en snar
lig tilbagevenden til A.B.s fordums høje gær
destade. 

De værdifuldeste bidrag til studenternes ret 
flatterende sæsonfacit ydedes af Thomas Pro
vis og Finn Willumsen - i hver sin sæson
halvdel -, men når rosen skal fordeles, må 
en god del tilkomme åbneren Stefan Hoff
mann, der på egen karakteristiske måde, sam
menbidt og tålmodigt, i næsten hver eneste 
halvleg kunne producere en hæderlig score -
uden dog at .nå de store højder. Derimod for
valtede tre af de mest begavede batsmen, Stef
fen Hansen, Lars Person og Vagn Ludvigsen 
afgjort deres evner mindre tilfredsstillende. 

Kastestyrken var hastigt aftagende - om
kostningerne steg fra 14,51 til 18,79 pr. gærde, 
mens effektiviteten faldt fra 3,22 til 2,68 erob
rede gærder pr. 100 bolde. Provis havde mange 
lange og gode kastepassager og var angrebets 
krumtap i de afgørende stunder, men det var 
alligevel ikke helt den gamle Provis, vi så. Of
test manglede hans kastning prikken over i'et, 
brodden, det uberegnelige og ubarmhjertige, 
der frygtedes af enhver dansk gærdespiller. 
Nu blev han også hyppigt ladt i stikken af et 
ukoncentreret markspil, ligesom han savnede 
en Per Martens eller en Carl Larsen at »kaste 
op« til. Efter fjorårets successer var det ven
tet, at Erling Froulund skulle kunne udfylde 
denne rolle, men han mistede hurtigt fidusen 
og brugtes kun sporadisk. Heller ikke Lars 
Person og Vagn Ludvigsen betød noget i kast
ningen, og bedst assistance fik Provis af unge 
ambitiøse James Ward, der dog aldrig bliver 
nogen propagandakaster og for ofte mister 
kontrollen over sin fartbowling til skræk og 
rædsel for gærdespillere - og til tider også 
markspillere. 

A.B.s gærdespil 
k. pts. ssc. gnst. pct. 

Thomas Provis 10 257 69* 36,71 16,5 
Stefan Hoffman 10 202 38 20,20 13,0 
Finn Willumsen 9 178 77 19,78 11,5 
Steffen Hansen 10 168 51 16,80 10,8 
Dennis Råhave 10 115 52 12,78 7,4 

A.B.s kastning 
k. grd. ban. gnst. pct. 

James Ward 10 23 7/43 12,57 28,4 
Thomas Provis 10 23 6/39 14,17 28,4 
Peter Hargreaves 10 14 5/49 15,86 17,3 

Et katastrofalt fald 

Fjorårets »runners up«, Horsens, blev sæso
nens store skuffelse og præsterede et lige så 
sjældent som katastrofalt fald fra tinderne til 
næstsidstepladsen med nedrykningstruslen 
hængende over hovedet, praktisk talt til sæso
nens sidste bold var kastet. Nu har jyderne 
snart i en årrække kunnet hævde sig helt i 
forgrunden på det eminente, bundsolide gær-

despil, og netop derfor er man tilbøjelig til at 
tilskrive en iøjnefaldende kvalitetsnedgang i 
præstationerne ved gærdet - fra 21,66 i fjor 
til 14,37 i år - skylden for miseren. Men reelt 
er det den manglende effektivitet og variation 
i kasteangrebet, der kræver sin pris, nu hvor 
gærdesidens tidligere højt berømmede bredde 
svigtede og ikke kunne udligne det kastemæs
sige handicap. Horsens' gærdehold er stadig 
at henføre til de bedre i 1. division. Ind imel
lem skabtes fortsat store innings, og uden at 
nå tidligere højder lagde åbningen mellem 
Jørn Høj og Henning Eliasen, de to testvetera
ner som oftest en solid bund, men lige så regel
mæssigt manglede der nogen til at fuldføre 
værket. Jørn Høj og Henning Eliasen scorede 
mere end en trediedel af holdets points, men 
mens sidstnævnte holdt standarden fra de 
nærmest foregående sæsoner i sine karakteri
stiske »op og ned«-præstationer, slog et uheld 
midt i sæsonen Jørn Høj lidt ud af trit, og han 
genvandt aldrig den sikkerhed, der kendeteg
nede hans spil i fjor, og som i år på et langt 
tidligere tidspunkt kunne have ført Horsens 
ud af dødvandet. 

I kastningen fortsattes den nedadgående 
tenden's. De gange, angrebet kunne føle sig 
ovenpå, var at opregne på den ene hånds fing
re. Anders Moses bowling blev stedse mere 
stereotyp og betød ikke nævneværdigr prøvel
ser for bedre batsmen, Erik Olesen fremtu
rede i misrøgten af sit spinbowlertalent og 
havde kun en enkeltstående succes, og Ole 
Schaumann, som man havde knyttet visse for
ventninger til, savnede rutine og variation, og 
hans fart kunne ikke skræmme nogen. Alene 
på skansen stod så stoute Jørn Høj, der havde 
flere helt eminente passager, f. eks. imod So
ranerne, hvor han med stor autoritet udnyt
tede sin bowlings tekniske finesser, men også 
han trættedes kendeligt med effektivitetstab 
til følge. 

Nu var de mange fiaskoer ikke blot at over
føre på uheldskontoen, en god del var selvfor
skyldt, idet cricketspillernes træningsiver 
åbenbart faldt i takt med fodboldholdets suc
ces - forstå det, hvo der kan. Forhåbentligt 
er der kun tale om et forbigående fænomen; 
værre er det, at de middelmådige resultater 
har fået flere af holdets sikre støtter til at 
true med at lægge op. Således har Anders 
Mose bebudet, at sæson 1967 var hans sidste. 
Man må - med Horsens cricketentusiaster -
håbe, at Anders Mose allerede har fortrudt 
denne beslutning i et skuffelsens øjeblik, og at 
han atter tørner ud for den gamle klub i 1968. 

Horsens gærdespil 
k. pts. ssc. gnst. pct. 

Henning Eliasen 12 351 119 27,00 20,7 
Jørn Høj 11 261 43 26,10 15,4 
Anders Mose 12 237 84 18,23 14,0 
Erik Olesen 11 199 75 18,09 11,7 
Ole Schaumann 12 132 43 11,00 7,8 
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Horsens' kastning 
k. grd. ban. gnst. pct. 

Jørn Høj 11 28 9/46 12,86 32,2 
Erik Olesen 11 19 7/68 18,74 21,8 
Ole Schaumann 12 15 3/31 20,40 17,2 

Ingen grund til optimisme 

Allerede fra sæsonstarten var det ventet, at 
silkeborgenserne ville falde på deres kaste
mæssige insufficiens. Og det kom til at slå til. 
Der blev endog tale om en yderligere devalue
ring af angrebet, da Kjeld Rasmussen kun tog 
del i de første kampe. Averagen blev så svag 
som 24,48 pr. gærdefald imod 22,03 i fjor, og 
selv om Silkeborgs svaghed i disse tal nok er 
for kraftigt understreget, fordi bowlerne kun 
sjældent blev konfronteret med modstander
nes lettere medgørlige »halespillere«, så er der 
ingen tvil om, hvor divisionens mindst effek
tive angreb fandtes. Man afgav seks innings 
på 200 eller mere, inklusive de tre eneste cen
turies i 1. division, og formåede kun tre gange 
i 11 kampe at få bugt med samtlige modstan
dergærder. Kasteeffektiviteten ( 2,46 gærder 
pr. 100 bolde) og angribeligheden (60,26 runs 
pr. 100 bolde) betegnede også bund for 1. divi
sion. Faktisk havde kun en af Silkeborgs bow
lere den fornødne klasse, nemlig Azhar Ali, 
der til gengæld - og måske undskyldeligt i 
en tvangssituation - overbebyrdedes og påtag
des opgaver, der rakte helt ud over, hvad hans 
kastning kunne honorere og bære. Derfor 
ustabiliteten i hans kastepræstationer. Både 
synd og skam, at dette spinbowlertalent admi
nistreres så dårligt. 

På denne baggrund kan det naturligvis ikke 
lægges gærdesiden til last, at man ikke kunne 
score nok points til mere end en sejr. Det ka
stemæssige handicap var ikke til at udligne. 
Holdets eneste gærdespiller i den absolutte 
topklasse, Azhar Ali, havde ikke nogen heldig 
sæson, men til gengæld viste de øvrige spillere 
determination og ærgerrighed samt en ret so
lid kunnen, hvilket skabte en velgørende ho
mogenitet, som flere af de øvrige mandskaber 
nok kunne misunde midtjyderne. Når man ser 
bort fra 10. gærde, producerede samtlige gær
destande tocifret gennemsnitsscoring. Intet 
angreb formåede at bringe Silkeborgs gærde
side til fald to gange. Der leveredes fire in
nings over 190, og sågar mestrene fra Aa.B. 
havde deres vanskeligheder med Silkeborgs 
gærdespillere. Gærdeaveragen forbedredes 
svagt - fra 13,11 til 13,47 -, ligeså gærder
nes bestandighed - fra 27 ,06 til 29, 78 bolde. 

Det er med beklagelse, man tager afsked 
med de sympatiske Silkeborg-spillere, og ud
sigterne til et snarligt gensyn i 1. division er 
måske ikke alt for lyse. Slet ikke, hvis det står 
til troende, at holdets to bedste all-round-spil
lere, Azhar Ali og Poul Transbøl, forlader 
byen. Især førstnævnte vil blive savnet, ikke 
mindst i det i forvejen blodfattige angreb. 

Silkeborgs gærdespil 
.k. pts. ssc. gnst. pct. 

Per Sørensen 11 252 83 16,80 13,7 
Azhar Ali 11 232 44 16,57 12,6 
Poul Rasmussen 9 221 76 20,09 11,9 
Erik Randløv 10 198 93 18,00 10,7 
Steen Stilling 11 193 39 14,85 10,5 

Silkeborgs kastning 
k. grd. ban. gnst. pct. 

Azhar Ali 11 33 6/58 21,67 36,7 
Poul Transbøl 11 17 5/104 35,59 18,9 
Flemming Nielsen 7 16 4/ 8 14,63 17,8 

Til afrunding af denne rundgang i 1. divi
sions klubber kan føjes nedenstående opstil
ling, der viser pointshøstens fordeling på de 
forskellige baner. Symptomatisk er det, at 
Hjørrings pitch har givet den mindste gen
nemsnitshalvleg (107), mens der i Silkeborg 
og Århus har været 'livlig aktivitet med respek
tive 210 og 192 runs pr. innings. 

BANESCORINGER 

1. division Gennemsnit pr. 

Aa.B.s baoe 
Skanderborgs bane 
Svanholms bane 
Changs bane 
Gentofte stadion 
Hjørrings bane 
Århus' bane 
Nykøbing M.s bane 
Odense stadion 
A.B.s bane 
Horsens bane 
Silkeborgs bane 

innings 

171,4 
138,9 
149,5 
141,9 
126,4 
'107,0 
192,3 
133,5 
128,5 
169,2 
148,7 
209,9 

I alt 148,4 

Interessante detailler afdækkes også i neden
stående tabel, som viser 1. divisionsholdenes 
gærde- og kasteindsats ( resp. »for« og »imod« 
i tabellen) fordelt på hjemme- og udebane. 

Gennemsnit på gærdefald 

Hjemmeb. Udeb. I alt 
For Imod For Imod For Imod 

Aa.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,8 12,8 19,4 7,6 21,8 9,8 
Skanderborg . . . . . . . . . 19,8 10,4 17,4 11,6 18,4 11,0 
Svanholm · · · · · · · · · · · ·  21,5 10,5 12,7 16,7 16,7 12,8 
Chang . . . . . . . . . . . . . . . . 17,4 12,2 20,1 16,3 18,8 14,1 
Soranerne · · ··· · · · · · · · · 13,3 11,9 10,3 14,8 11,9 13,1 
Hjørring . . . . . . . . . . . . 9,6 11,8 13,6 11,7 11,4 11,8 
Århus . . . . . . . . . . . . . . . . 16,7 21,9 11,6 17,7 13,6 19,5 
Nyk.M. . . . . . . . . . . . . . . . 16.7 12,0 11,9 25,5 13,5 16,5 
B. 1909 · · · · · · · · · · · · · · · 12,5 13,2 12,5 16,0 12,5 14,3 
A.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,3 18,9 16,7 18,7 16,0 18,8 
Horsens . . . . . . . . . . . . . . . 14,4 15,5 14,4 22,7 14,4 19,8 
Silkeborg . . . . . ... . . . . . 18,8 23,3 9,7 26,2 13,5 24,5 

Vi skal ikke indlade os på dybere analyser 
af ovennævnte tal, men vil dog bemærke, 

at Aa.B. har været stærkest battende hjem
me og bedst bowlende ude - en tendens, der 
har været iagttaget igennem flere år, 

at mestrenes kasteaverage på udepitch var 
så opsigtsvækkende som 7 ,6 imod kun 12,8 
hjemme, 

at Hjørrings spillere øjensynlig ikke have 
fordele af kendskabet til græspitchen, idet 
vendelboerne havde dårligst hjemmeaverage 
ved gærdet af samtlige hold, 
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at man dertil ganske overraskende havde 
en ubetydelig bedre kasteaverage ude end 
hjemme, 

at dette kun gør Hartmann Petersen & co.s 
præstationer større, 

at Århus' batsmen til gengæld foretrak egen 
boldgade, som derimod ikke ligefrem var bow
lernes livret. 

at de fire S-hold, Svanholm, Skanderborg, 
Soranerne og Silkeborg, på alle områder var 
klart bedst hjemme, men 

at divisionens mest typiske hjemmehold dog 
var Nyk. M., idet gærdeaveragen var 4,8 points 
og kasteaveragen hele 13,5 points bedre hjem
me end ude, 

at morsingboernes kastning under fremme
de forhold i øvrigt var katastrofalt dårlig (25,5 
pr. fald), 

at Mors' fanatiske hjemmepublikum i øvrigt 
nok har kunnet få spillerne til at yde mere 
end normalt, og endelig 

at Horsens' bowlere egentlig også klarede 
sig ret hæderligt hjemme. 

En uvant fornemmelse for Aa.B. 

Den mest markante begivenhed i de sidste dramatiske 
spillerunder var naturligvis Aa.B.s nederlag til Svan
holrn - så meget mere bemærkelsesværdig som Aa.B.
erne egentlig ikke havde nogen udpræget off-day. 
Grunden til sejren blev lagt i heldigt hasardspil af 
Svanholrns anfører Jørgen Jønsson, der stik imod al 
sund fornuft valgte at starte ved gærdet. Begrundelsen 
var hensynet til gærdespillernes sarte nerver, der ikke 
tillader, at man batter »efter« en bestemt total. Nu gik 
det godt, og Jørgen Jønsson berømmedes for sit vove
mod. Svanholrns gærdespillere kastede straks fra star
ten alle hæmninger og komplekser over bord, og tota
len blev så pæn som 161 - sæsonens største imod 
Aa.B. Nu var Aa.B.s markspillere ikke just på toppen, 
man slækkede lidt på koncentrationen, og det var der 
ikke råd til, da gærdespillerne var i deres usikre lune 
og ikke rigtig kunne finde fodfæste over for Svan
holrns bowlere. Udslaggivende i Svanholrns triumf var 
Finn Nistrups batting (31 + 52) og Jørgen Jønssons 
præcisionsbowling (6 for 53) - ikke mindst impone
rede førstnævnte ved i den betydningsløse 2. innings 
at fraspille Aa.B.s testbowlere et halvcentury på 45 
minutter. Det er vist år og dag siden sligt er hændt 
for dem. Nu fik nederlaget ingen betydning for Aa.B.s 
mesterskab, der allerede blev sikret i lokalderbyet 
imod Chang, som imidlertid i en innings på 160 viste 
aftagende respekt for de to store M'er. I samme kamp 
tog Changs venner en vemodig afsked med Klaus Buus, 
der kvitterede for sympatien med et halvcentury ( 64*). 
Var Changs gærdeside ikke »knækket midt over« -
fra 135 for 3 til 14 7 for 9 -, havde den længe imøde
sete revanche været inden for rækkevidde. Nu blev 
Aa.B.-sejren komfortabel med en innings på 227, hvor
af ikke færre end 131 korn i en 5. gærdestand mellem 
Henrik Mortensen (75) og Carsten Morild (58), efter 
at fire Aa.B.ere havde måttet forlade eksamen med 47. 
Kampen imod Nyk. M. var Henrik Mortensens 100. for 
Aa.B.s bedste hold. Han fik intet forærende ved gær
det, hvor Tommy Jensen var ufin nok til at bowle 
ham på tredie bold, men Henrik Mortensen tog blodig 
revanche ved at fjerne otte Mors-gærder for 64 i en 
innings, der skæmmedes af nykøbingensernes nærmest 
demonstrativt langsommelige gærdespil. I øvrigt bød 
Aa.B.s innings (174 for 7) på en fejlfri præstation 
af Nyk M.-keeperen Poul Pedersen. 

Afslutning med maner 

Triumfatorerne fra Svanholrn kunne i øvrigt slutte 
sæsonen med maner. Naturligvis står der særlig glans 
om sejren over Aa.B., men også gevinsterne imod 
Hjørring og især imod Horsens var mindeværdige. 
Kampen imod vendelboerne afvikledes i styrtregn, 
hvilket fra et sportsligt synspunkt var forkasteligt, og 

Anders Mose Finn Nistrup 

viste en glimrende sejrsvilje hos Svanholrns bowlere, 
da man under de vanskelige forhold og med Hjørring 
i sejrsposition (otte gærder til at score 45 runs) fæl
dede fire gærder ved samme total. Over for Horsens' 
succesfattige angreb tog Svanho.Jrns gærdespillere or
dentlig for sig af retterne, og en åbningsstand mellem 
Finn Nistrup (65) og Erling Cbristiansen (44) produ
cerede 103 på kun 79 minutter. Erik Olesen var lidt 
uventet Horsens eneste triumf i nødens stund, og han 
viste for første og sidste gang i sæsonen de all-round
evner, han indeholder (57 runs, 7 gærder for 66). 

For at sikre eksistensen i 1. division måtte Horsens 
ud i en omkamp imod Århus - og selv om den gav 
nederlag, fik man det nødvendige turneringspoint 
med sig hjem. Nederlag fik man også imod Skander
borg, der tog en eklatant revanche for mange tidligere 
afbankninger - senest i fjor - ved at rydde de før
ste syv Horsens-gærder for 24. Trøst til Horsens korn i 
en sejr over Chang, hvor Anders Mose nåede sin stør
ste score i 1. division (84), hovedsagelig grundlagt i 
en 4. gærdestand på 87 med Henning Eliasen (43). 

Silkeborg måtte nu affinde sig med at blive sorteper 
- og dermed skete ingen uretfærdighed. Silkeborgen
serne havde dog trukket pinen ud og fået nye forhåb
ninger i den snart traditionelle sejr over B. 1909. Kam
pen fik en yderst hektisk afslutning med optræk til et 
større drama, da 09'ernes sidste batsrnan Vagn Han
sen i et forståeligt forsøg på at hindre jysk sejr trak 
sig i defensiven. Hans lidt overdrevne taktiske man
øvrer var ved at få blodet i kog hos Silkeborg-tilhæn
gerne, som imidlertid helt glemte alle skærmydsler, 
da det på kampens trediesidste bold lykkedes Azhar 
Ali at trænge igennem fynboens parader. Silkeborgs 
nyvakte optimisme kvaltes ubarmhjertigt i de to kam
pe imod de andre nedrykningstruede mandskaber, A.B. 
og Nyk. M. Silkeborgs kasteinsufficiens blev sat skarpt 
i relief af disse to homogene gærdehold. A.B. kunne 
batte til 239 med otte tocifrede scoringer, hvoriblandt 
Finn vVilurnsens 77 på 50 minutter - sæsonens hur
tigste halvcentury i 1. division. Dennis Råhave pas
serede de 50 for første gang i sin 1. divisionskarriere. 
I Nyk. M. gik det endog endnu dårligere for de midt
jyske bowlere, idet hjemmeholdet smertefrit nåede
206 for 5, inklusive scores på 24 eller mere til de fem 
første gærdespillere. Nyk. M. havde i øvrigt en ret vel
lykket slutspurt, der også gav gevinst imod B. 1909 -
dog kun takket være en determineret indsats af det 
sidste gærdepar, der formåede at bringe totalen fra 127
forbi odenseanernes 141.

Nye sucesser til Jørn Steen Larsen/Kjeld Christensen 

Skanderborg var ikke langt fra at gennemtvinge en 
omkamp med Aa.B. om årets mesterskab, men kunne 
ikke i den udsatte kamp imod A.B. fremtvinge den 
nødvendige halvlegssejr. Muligheden herfor forringe
des i øvrigt kendeligt, da Skanderborgs anfører efter 
at have vundet lodtrækningen helt umotiveret valgte at 
gå til gærdet! ! ! ! Han havde åbenbart ikke den store 
tiltro til sine kasteres evner til at bryde igennem A.B.s 
forsvar. Nå, nu sparede han formentlig sine holdkam
merater for en ny endefuld imod Aa.B. I Skanderborgs 
sidste kampe hobede det fortræffelige kasterteam Jørn 
Steen Larsen/Kjeld Christensen ellers nye successer 
ovenpå mange tidligere. På Hjørrings græspitch skræm
te de således helt livet af hjemmeholdets gærdespil
lere - Axel Morild, der blev topscorer i begge innings 
(19 + 46*), hæderfuldt undtaget-, og især Jørn Steen 
Larsen drog den fulde nytte af forholdene med 7 for 9 
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Aksel Morild Sidney Nørgård 

i Hjørrings 1. innings. Skanderborgkasternes anstren
gelser for at fremtvinge en halvlegssejr strandede på 
Axel Morild determination. Kjeld Lyngsøes omhygge
lige om end lidet aggressive gærdespil (39) var atter 
fundamentet i en absolut habil Skanderborg-innings 
- hans store betydning for holdet viser sig som oftest 
i trængselsstunder. John Madsen havde som vanligt 

2. DIVISION

mere »sving i sleven« og forlystede publikum med 67*, 
men det er synd at sige, at han skaber ro over spil
let. 

I Århus fik Skanderborg derimod fuld valuta fo.r 
anstrengelserne, og helt paralyseret forekom Århus
spillerne i en bedrøvelig 2. halvleg på 57, hvor sågar 
fem var faldet for 13. Jørn Steen Larsen (4 for 47, 6 
for 23) og Kjeld Christensen (6 for 42, 3 for 31) delte 
broderligt. Over for Århus' svage kastning kunne skan. 
derborgenserne tage de probate midler i anvendelse, 
og i en håndevending havde man konteret 238 for 7, 
heriblandt en åbningsstand på 67 og en 3. gærdestand 
på 89. Også på Gentofte stadion fik Århus-kasterne 
ørerne i maskinen og ny næring til et åbenlyst Sora
ner-kompleks. Batsmen havde nemlig ikke noget at 
lade kasterne høre - efter en innings på 64. Soraner
nes gærdespil var som på de store dage. 212 for 3 taler 
sit tydelige sprog om udklasningen af de århusianske 
bowlere. Frank Pearson (93) og Sidney Nørgård (84") 
brillerede i en 3. gærdestand på 141. Overraskende var 
det, at Soranerne efter denne »selvtillidsvækker« kun
ne gå ned for 99 imod B. 1909, som let kunne redde sig 
ud af farezonen. 

Sluttelig skal nævnes kampen mellem A.B. og Hjør
ring, der blev en tro kopi af fjorårets lige så afgørende 
dyst. A.B.s gærdeside viste god bredde i sin innings på 
184 med ni tocifrede scoringer, og som i mange tidli
gere krisestunder var Thomas Provis (6 for 39) atter 
angrebets vægtigste aktiv. Kampens vendepunkt ind
traf, da han ved total. 48 fældede fire Hjørring-gærder. 

Slagelse får come-back i ·1. division 

Frem nedrykker efter flere års leg med ilden 

Med lutter sejre blev Slagelse en suveræn og 
fortjent vinder af 2. division, uden at man 
derfor kan sige, at sjællænderne var mærk• 
bart stærkere end i de forudgående sæsoner 
- et udsagn om dalende standard i 2. divi
sion. Tilbagegang var der at notere for de fle
ste af konkurrenterne, og ingen af dem var på
noget tidspunkt af sæsonen en reel trusel for
Erik Sørensen & co. Derimod fik man det
snart traditionelle knivskarpe slutrace i tabel
lens mindre attråværdige ende. Der var dra
matik, nerver på højkant og ubarmhjertighed
for alle pengene, og efter adskillige års farlig
leg med ilden i farezonen trak Frem denne
gang det korteste strå, selv om spillerne fra
Valby ind imellem bed godt fra sig og næppe

var væsentligt ringere end de nærmeste rivaler. 
Blot var man så uheldig i den sidste og livs
vigtige match at møde et ærekært, uimodståe
ligt og blodtørstigt K.B.-mandskab, der ikke 
levnede fremmerne en chance for at sikre det 
sølle ene turneringspoint, der kunne have 
skubbet B. 1913 ud i afgrunden i stedet. Det 
gamle ord, om at frænde er frænde værst, blev 
atter fremhævet, ligesom det med eftertryk 
blev understreget, at de københavnske hold 
ikke hjælper hinanden, snarere tværtom. 

Nu må Frem altså på den tunge vandring 
ned i 3. division, om da ikke holdet reddes på 
det tilstundende repræsentantskabsmøde via 
en resolution, der udelukker sekundaholds 
deltagelse i 2 division. Uanset Skanderborg 

Vinderen af 2. division, Slagelse, 

der i 1968 gør come-back til det fine selskab efter fem 
års fravær. Fra venstre imod højre ses: Erik Sørensen, 
Preben Christensen, Leif Petersen, Esben Skovlund, 

Frits Ulrich, Poul Erik Petersen, John Christensen, 
Torben Ankjærgård, Leif Jacobsen, Bent Helt, Ebbe 
Jensen samt holdlederen Eivind Petersen. 
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U's absolut anerkendelsesværdige fremtræden 
i 2. division i den forløbne sæson må man op
rigtigt håbe, at de delegerede erkender det 
sportsligt utilfredsstillende i den nuværende 
tingenes tilstand. 

Slutstillingen 
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2. division
Slagelse 9 1 8 0 0 0 28 3,11 
K.B. 9 1 6 0 2 0 24 2,67 
Sorø 9 1 5 0 3* 0 22 2,44 
Holstebro 9 2 3 0 4 0 21 2,33 
Køge 9 0 5 0 4* 0 19 2,11 
Fredericia 9 0 3 0 5* 1 14 1,56 
Kerteminde 9 0 2 0 7* 0 13 1,44 
Skanderborg Il 9 0 2 0 5* 2** 11 1,22 
B. 1913 9 0 1 0 8 0 11 1,22 
Frem 9 0 2 0 4* 3 10 1,11 
* inkl. en kamp, hvis 1. halvleg ikke blev færdigspil.

** inkl. en kamp, hvori turneringspoint fradømtes.

I relation til 1966 var der tale om en væsent
lig større scoring pr. gærdefald i 2. division -
14,76 imod 14,02 i fjor. Dette er så meget me
re bemærkelsesværdigt, som divisionen har 
mistet et massivt scorende hold som Århus, 
der i fjor præsterede en gærdeaverage på ikke 
mindre end 32,83, men naturligvis har man i 
1967 været vidne til to helt ekstraordinære 
gærdespilpræstationer af Holstebros John Jes
persen og K.B.s Hans Jørgen Halling, ligesom 
Sorøs mange unge batsmen viste sund frem
gang. Dette til trods kan man ikke berette om 
en bred og manifest højnelse af gærdeniveauet 
i 2. division - ganske som det er tilfældet for 
1. divisions vedkommende, må forklaringen
på den forbedrede gennemsnitsscoring søges
i en nedgang i kastningens kvalitet. Outstan
ding blandt rækkens bowlere var i år Slagelse
trioen Erik Sørensen/Bent Helt/Preben Chri
stensen med ovenud respektable averager, og
det er ikke for meget sagt, at disse tre spillere
alene afgjorde oprykningsspørgsmålet. Uden
at fornærme de tre sympatiske sjællændere
må man imidlertid samtidig konstatere, at de
faktisk ikke viste bedre bowling - teknisk
som taktisk - end i de nærmest foregående
år, de var blot blandt de få »retfærdige«, der
evnede at bevare en vis standard. Og i denne
omstændighed ligger netop beviser for en bred
forringelse i 2. divisions kasteniveau - en
forringelse, der opsluger mere end den nomi
nelle gærdefremgang. -

Behersket optimisme 

Efter behørigt at have berømmet Slagelses 
gode kasteindsats, må man uvæg.erligt studse 
over holdets talmæssigt ret beherskede gærde
status. Sjældent ses tilsvarende resultatmæs-

sig suverænitet bygget på en gennemsnitshalv
leg på 150. Kun en eneste halvlegssejr kom i 
hus, men alligeyel er det utaknemmeligt at 
skulle rette kritik imod en gærdeside, der sta
dig har formået at honorere de stillede krav 
og score de tilstrækkelige runs - uanset hvor 
ugunstig situationen ellers har været. En uvur
derlig egenskab, som batsmen har til fælles 
med bowlerne, men også en egenskab, der vil 
blive sat på alvorlige prøver til næste år. At 
Slagelse gærdemæssigt kun skulle være divi
sionens femtebedste hold, således som tallene 
i tabel 1 udsiger, er ikke i overensstemmelse 
med de faktiske forhold. Høstedes der ikke 
mange points, så sørgede man til gengæld for 
livligt gærdespil. Overdreven forsigtighed er 
et ukendt begreb i Slagelse, hvor man kunne 
score 63,29 points pr. 100 bolde - til dels på 
bekostning af gærdernes bestandighed, der 
ganske som i fjor var divisionens mindste, idet 
der kun skulle gennemsnitlig 23,68 bolde til at 
fælde et Slagelse-gærde. En kort, men glor
værdig gærdeoptræden. Syv spillere holdt mere 
end 10 i snit, men alt andet lige og de gode 
egenskaber ufortalt kan man nok have sine 
bange anelser om Slagelses batsmens mulig
heder over for mere kvalificeret og varieret 
bowling til næste år. Nu er man jo før blevet 
glædeligt overrasket, og det er værd at erindre 
sig, at sjællænderne i sine forudgående to et
årsperioder i det fine selskab ikke faldt på 
gærdespillet, der har klaret bravt for sig på 
sin homogenitet. Men meget står og falder 
med Erik Sørensens spillehumør - han er 
stadig den eneste gærdespiller, der i teknik og 
talent kan måle sig med de bedste. 

Trods de kastemæssige triumfer i 1967 bli
ver det måske alligevel angrebet, der må imø
dese de fleste kriser. Også på dette felt er Erik 
Sørensen nøglespilleren. Ganske vist fik han 
god assistance af Bent Helt - med en impo
nerende average på 4,58 - og den tilbage
vendte Preben Christensen, men disse to's bow
ling, præcis, men uvarieret, rækker næppe 
langt over for solidere gærdehold. Men 1967's 
sucesser kan ingen tage fra dem. Kun to mod
standere fik trecifret scoring - B. 1913 (115) 
og K.B. (190) -, og man afgav i gennemsnit 
kun 93 points pr. innings. Også effektiviteten 
var i top - 4,49 gærder fældedes pr. 100 bol
de. Det flotte kasteresultat var dog ikke nok 
til at sikre en »statistisk« førsteplads - over
skuddet pr. innings blev kun 57 runs imod 
K.B.s 81 og Sorøs 78. 

Holdets støtter var: 

Slagelses gærdespil 
k. pts. ssc. gnst. pct. 

Erik Sørensen 9 331 64 36,78 24,0 
John Christensen 8 150 58 18,75 10,9 
John Andersen 7 137 63 19,57 9,9 
Preben Christensen 9 134 40* 16,75 9,7 
Leif Pedersen 5 119 59 23,80 8,6 
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Slagelses kastning 
k. grd. ban. gnst. pct. 

Erik Sørensen 9 41 6/10 8,20 33,1 
Bent Helt 7 26 6/ 9 4,58 21,0 
Preben Christensen 9 23 4/ 7 10,87 18,5 
Torben Ankjærgård 9 23 3/ 9 11,09 18,5 

Solide gærdesider - insufficiente angreb

Nærmest Slagelse sluttede K.B. og Sorø -
med de samme særpræg, solidt gærdespil og 
svag kastning. Det var vel en skuffelse, at K.B. 
ikke for alvor kunne gøre sig gældende, da 
oprykningen afgjordes, men man havde på 
Peter Bangsvej taget det fornuftige parti kun 
at anvende de spillere, der lagd� en virkelig 
indsats i træningen - om det også skulle 
svække holdet. Denne disposition medførte, at 
kapaciteter som de to testspillere Bjarne Lund 
Petersen og Erling Krogh Andersen slet ikke 
kom i funktion, afgjort et tab, mere måske for 
dansk cricket i almindelighed end for K.B., 
hvor sammenhold og sejrsvilje hos de tilbage
blevne styrkedes føleligt. Især gærdespillerne 
forstod at knytte næverne, og de viste over
raskende stor fremgang. Således bedredes gær
deaveragen fra 14,66 til 21,05 og gærdernes 
bestandighed fra 31,92 til 45,12 bolde pr. gær
de, hvilket i øvrigt placerede de K.B. batsmen 
som de sejeste i samtlige divisioner - og ved 
nærmere eftertanke er det egentlig helt fabel
agtigt, at der skulle mere end 45 bolde til at 
fælde et K.B.-gærde. Scoringshastigheden var 
derimod mere beskeden, men man kan jo ikke 
forlange både i pose og sæk, og med den for
håndenværende tekniske kunnen var det sik
kert klogt ikke at slå større brød op, end man 
kunne bage. En helt eventyrlig sæson havde 
Hans Jørgen Halling med mere end 500 runs 
eller 30 % af holdets total og et snit på 71,86. 
Hans mindste divisionsinnings var på 12 
points, de øvrige otte, hvor han samtidig var 
K.B.s topscorer, var alle over 25, inkl. fire 
over 60. Vel er Halling ingen fænomenal tek
niker, men hans stabilitet og evne til at sor
tere bowlingen er forbilledlig. Også en buket 
til Henning Lystrup, der, hvad energien angår, 
ikke gav Halling noget efter, for en. række 
determinerede gærdestande. 

I kastningen slæbte det derimod oftest slemt 
på. Bjarne Lund Petersens spin-bowling kun
ne ikke erstattes, og ingen i den nuværende 
kasterstab ville kunne begå sig på højere plan, 
selv om der ihærdigt bowledes på den gode 
længde, og omkostningerne holdtes nede på 
38,16 pr. 100 bolde - billigst i samtlige divi
sioner. 

For Sorøs vedkommende var kastesvaghe
den endnu mere påfaldende (14,20 pr. gærde
fald), og denne skavank kunne selv ikke 2. di
visions bedste gærdeside (22,03) kompensere. 
Men der skal faktisk kun en enkelt klasseka
ster til at give Sorø oprykning til den fineste 

række. Der var glædelig fremgang at spore 
hos de unge talentfulde gærdespillere, som har 
fået mere facon over spillet - ikke mindst ud
trykt i en øget udholdenhed, 25,23 bolde i fjor 
imod 30,74 i år. Fire mand nåede over 25 i 
gennemsnit, men de største muligheder ligger 
stadig hos brødrene Hiickelkamp, hvoraf Ole 
gjorde sig bedst med fem halvlege over 40. 
Livligst gik det, når den stoute left-hander 
Preben Hansen foldede sig ud, og hans hitning 
bidrog afgørende til den imponerende scorings
hastighed på 71,65 runs pr. 100 bolde - klart 
bedst i divisionerne. 

Slagelses farligste rivaler havde nedenståen
de nøglespillere: 

K.B.s gærdespil 
k. pts. ssc. gnst. pct. 

Hans J. Halling 10 503 106 71,86 30,6 
Henning Lystrup 10 238 73* 29,75 14,5 
Aubrey Garner 9 146 40 24,33 8,9 

K.B.s kastning 
k. grd. ban. gnst. pct. 

Preben Michaelsen 10 31 6/20 10,87 27,4 
Henning Lystrup 10 20 5/ 8 12,50 17,7 

Sorøs gærdespil 
k. pts. ssc. gnst. pct. 

Ole Htickelkamp 9 294 56* 36,75 17,3 
Ove Christiansen 10 266 47 29,56 15,7 
Preben Hansen 10 264 75* 44,00 15,6 

Sorøs kastning 
k. grd. ban. gnst. pct. 

Ib Htickelkamp 10 42 7/54 12,24 39,3 
Jørgen Sarøe 10 30 5/71 11,97 28,0 

John Jespersens dominans 

En gruppe for sig dannede Holstebro og 
Køge. Her frygtede man aldrig nedrykningen, 
men skabte sig på den anden side heller ingen 
illusioner om oprykning. Atter i år har man 
kunnet glæde sig over den ildhu, hvormed man 
i Holstebro gik ind for de foreliggende opgaver. 
Spillerstaben er måske ikke stor, og evnerne 
ikke lige fremtrædende hos alle, men man for
måede at holde en absolut acceptabel standard 
i et eksemplarisk kammeratskab, der idelig 
gav bonus. Selv uden de sidste års first string. 
Knud Havkjær, der uden form kun tog del i 
et par kampe, var der bred fremgang at no
tere. Gærdesiden blev ikke blot stabilere -
gærderne holdt gnstl. 10 bolde længere end i 
i fjor -, man forstod også bedre at udnytte 
den svage bowling, 15,73 pr. gærde i 1967 
imod kun 13,16 i fjor. Denne fremgang skyld
tes i første række en enestående produktiv sæ
son af John Jespersen, selv om både Erik Du
pont og Henning Larsen fulgte trop efter bedste 
evne. Derimod var nyerhvervelsen Jens Peter 
Morild en decideret skuffelse. Man havde ven
tet, at han kunne få langt mere ud af sin bat
ting på den taknemmelige baggrund. John 
Jes persen viste et velbesat slagrepertoire, og 
der kom fra hans bat i de ni kampe ikke færre 
end 532 runs, gnst. 66,50. Hans procentvise 
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andel af Holstebros samlede scoring var nær de 
40 % , hvilket absolut hører til sjældenhederne. 
John Jespersen var sit holds topscorer i de syv 
kampe og havde otte scores over 25, fem over 
50, to centuries. Kun i dysten imod Køge svig
tede han. 

Nu vidste man jo nok, at Holstebros gærde
spillere ikke var så ringe endda, og derfor var 
det også ulige mere overraskende, at bowlerne 
dannede 2. divisions næstfarligte angreb 
(11,96 pr. gærde). I Knud Havkjærs fravær 
var John Jespersen også i denne disciplin den 
afgørende faktor. Hans bowling havde ikke 
gærdespillets karat, men var dog med sin præ
cision effektiv og svært angribelig, og den 
havde 51 ofre på samvittigheden - eller 44 % 
af holdets gærdehøst. John Jespersen blev der
med den første danske spiller, der på kun ni 
divisionskampe har præsteret »the double« 
( 500 runs, 50 gærder). Fem analyser på 5 el
ler flere gærder stod på John Jespersens re
kordliste. Solid støtte havde han i Erik Du
pont, der havde et mindre gennembrud på all
round-basis, og sammen tegnede de sig for 
73 % af de faldne gærder. 

Køge var et udpræget humørhold, der den 
ene dag kunne spille lige op med topholdene 
(sejre over K.B. og Holstebro, uafgjort imod 

·Sorø) for i næste omgang at gå helt i bund
over for de svageste modstandere ( nederlag til
Frem og B. 1913). Egentlig fremgang havde 
holdet ikke, der er stadig mange uindfriede 
forventninger (f. eks. til Ebbe Hansens gærde
spil), men homogeniteten, køgensernes adels
mærke, gav atter gode renter. Det er faktisk 
synd at fremhæve den ene for den anden, næ
sten hver eneste spiller havde en god dag en
ten ved gærdet eller i angrebet, men lad os 
give en særlig cadeau til Flemming Lintrup 
for god gærdemæssig fremgang og Jørgen B. 
Nielsen for solid og pålidelig bowling. 

Disse to sidstnævnte mandskaber bedste 
aktiver var: 

Holstebros gærdespil 

k. pts. ssc. gnst. pct. 
John Jespersen 9 532 1 28* 66,50 39,8 
Erik Dupont 8 1 66 71 ''' 23,71 1 2,4 
Henning Larsen 7 1 30 59 1 8,57 9,7 

Holstebros kastning 

k. grd. han. gnst. pct. 
John Jespersen 9 51 7/53 10,35 44,3 
Erik Dupont 8 33 6/2 7 9,91 28, 7 

Køges gærdespil 

k. pts. ssc. gnst. pct. 
Flemming Lintrup 8 230 94 25,56 18,2 
Bent Olesen 8 129 36 1 4,33 10,2 
Kjeld Nielsen 9 127 26 12,70 10,0 

Køges kastning 

k. grd. ban. gnst. pct. 
Jørgen B. Nielsen 9 33 8/61 12,15 36,3 
Stephen Ridett 9 27 5/1 5 13,56 29, 7 

Angreb uden gennembrudskraft 

Resten af 2. divisions deltagere var mere eller 
mindre i nedrykningsfare sæsonen igennem -
hovedsagelig på grund af svære brist � <;Ie r�
spektive angreb. Bedst klarede Fredenc1a sig 
- på magtfuldt gærdespil af Bent Fisker Chri
stensen og familien Østergård. Dog må også
'nævnes momentvis fjendtlig kastning af Knud
E. Mammen/Svend E. Jen sen, der i alt tegnede
sig for mere end 75 % af ofrene. Hos Kerte
minde var der flere unge spillere i udvikling,
selv om det var de i mange nedrykningsslag
hærdede Jørgen Nielsen og Aksel Petersen, der
trak det store læs og bidrog væsentligst til en
klækkelig fremgang i spillet ved gærdet - fra
10,60 pr. gærdefald i 1966 til 15,45 i den for
løbne sæson. Det gode indtryk fuldendtes med
en bedring i såvel scoringstempo som gærde
bestandighed, og 11 batsmen med mere end 10
i snit lover godt for fremtiden. Ungdommen
havde sværere ved at gøre sig gældende i an
grebet, der baseredes på Jørn Dues energiske
udfoldelser. Der er tegn i sol og måne på, at
Kerteminde er på vej ind i smuldt vande, og
når et af dansk crickets allerstørste talenter,
Peder Palle Klokker, vokser til, vil holdet få
et kraftigt lift, der i heldigste fald vil kunne
give avancement.

Skanderborg II klarede sig faktisk bedre end 
ventet. De flotte averager fra 3. division kunne 
selvfølgelig ikke holde i den hårdere konkur
rence men påskønnelsesværdigt var det, at 
holdets styrke ikke varierede fra kamp til 
kamp, selv om det naturligvis var mærkbart, 
når Henry Rasmussen kaldtes til assistance 
for 1. divisionsholdet. Den tidligere testreserve 
havde en givtig sæson på pitchen, hvilket dog 
ikke kan undre, når kastningen kvalitet tages 
i betragtning. I alt 11 spillere formåede at hol
de et gennemsnit på 10, mens det som oftest 
kneb fælt i kastningen, hvor fjorårets succes
trio Evald Møller/Jørn Jacobsen/Kaj Nielsen 
var kommet i menneskehænder og sjældent 
evnede at skabe et gennembrud. 

Den store skuffelse var B. 1913, der slet 
ikke kunne leve op til den fornemme placering 
i fjor og med en enlig sejr faldt helt n�d p� 
næstsidstepladsen, reddet fra nedryknmg 1 

turneringens sidste time. I den sidste ende 
måtte man prise sig lykkelig for, at det om
stændelige og koncentrerede gærdespil (32,77 
bolde pr. gærdefald) kunne forhindre halv
legsnederlag og i hver eneste kamp sikre et 
turneringspoint. Tilbagegangen var ellers føle
lig og smertefuld i enhver henseende, og ud
sigterne tegnes ikke i de lyseste farver. Vær_ststår det til i kastningen, hvor savnet af Enk 
Jensen/Harry Egstrøm i hovedparten af kam
pene betød en omkostningsstigning pr. erobret 
gærde på ikke mindre end 9,04 run� (fra 

0

15,43 
til 24,47) og hele 62,39 afgivne pomts pa 100 
bolde. Til denne bedrøvelighed kommer med-
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deleisen om, at den gode all-rounder John Wal
ker forlader landet. For nærværende synes B. 
1913's ungdomsafdeling ikke leveringsdygtig, 
hvad angår spillere, der kan udfylde de sto,re 
huller i angrebet eller løfte samme gærdebyr
der som giganterne Leo Clasen og Poul Offer
sen, der begge synes på vej ind i et velfortjent 
cricketotium. 

Endelig er der tilbage at omtale Frem, hvis 
degradering til 3. division er den drøje pris for 
mange års hvilende ungdomsarbejde. Man har 
trukket store veksler på de gamle prøvede 
kæmper, men de har øjensynlig mistet den 
hellige ildhu og er kørt træt. Selv ikke Helmer 
Espensen har kunnet leve op til renommeet, 
og med ham faldt fremmernes modstands
kraft i en sådan grad, at man sluttede som di
visionens dårligste gærdehold med en average 
på 11,41 - dette chok så meget større, som 
gærdespillet altid tidligere har været den so
lide redningsplanke. Mindre overraskende var 
det, at angrebet stod som rækkens næstdårlig
ste - kun B. 1913's var svagere. Dette til trods 
for westinderen Jerry Hostens hidtil bedste 
kastesæson i dansk cricket. 

Hos de nedrykningstruede ho.Jd udførtes de 
største præstationer af: 

Fredericias gærdespil 
k. pts. ssc. gnst. pct. 

Peter Østergård 9 243 101 22,09 18,5 
B. Fisker Christensen 6 236 99 33,71 17,9 
Kurt Østergard 9 205 87 20,50 15,6 

Fredericias kastning 
k. grd. ban. gnst. pct. 

Knud E. Mammen 8 38 8/115 13,82 44,2 
Svend E. Jensen 9 27 7/ 44 12,81 31,4 

Kertemindes kastning 
k. pts. ssc. gnst. pct. 

Jørgen Nielsen 9 299 81 27,18 19,2 
Aksel Petersen 8 220 54* 24,44 14,1 
Svend E. Nielsen 8 179 52* 22,38 11,5 

Kertemindes kastning 
k. grd. ban. gnst. pct. 

Jørn Due 8 37 7/52 11,49 38,5 
Aksel Petersen 8 17 5/35 19,65 17, 7 

Skanderborg II's gærdespil 
k. pts. ssc. gnst. pct. 

Henry Rasmussen 9 236 111* 33,71 15,9 
Poul E. Rodding 10 170 39 13,08 11,4 
Leif Hansen 7 136 36 15,11 9,2 

Skanderborg II's kastning 
k. grd. ban. gnst. pct. 

Kaj Nielsen 9 28 6/ 27 12,36 26,4 
Leif Hansen 7 18 9/ 45 14,83 17,0 
Henry Rasmussen 9 18 5/105 16,06 17,0 

B. 1913's gærdespil 
k. pts. ssc. gnst. pct. 

Preben Mouritsen 9 214 62 17,83 15,8 
Børge \Vozny 9 197 41 15,15 14,5 
Kaj Hansen 9 189 41 15,75 13,9 

B. 1913's kastning
k. grd. ban. gnst. pct. 

Kurt Hansen 8 19 8/24 21,41 29,7 
John Walker 6 12 5/18 19,42 18,7 

Frems gærdespil 
k. pts. ssc. gnst. pct. 

Knud Timm 9 206 100* 20,60 14,4 
Helmer Espensen 10 194 41 19,40 13,6 
Poul E. Sørensen 9 113 60 9,42 8,0 

Frem.� kastning 
k. grd. ban. gnst. pct. 

Jerry Hosten 8 29 7/36 9,03 37,2 
Poul E. Hansen 7 11 4/62 21,73 14,1 
Helmer Espensen 10 11 3/42 35,18 14,1 

EN VÆRDIG RÆKKEVINDER 

Ingen tvivl om Slagelses suverænitet i 2. division. 
Selv på en dag, hvor samt.lige gærdespillere havde fået 
det forkerte ben først ud af sengen, formåede kasterne 
at mobilisere alle kvaliteter og afvende katastrofen. 
Her sigtes til dysten imod Skanderborg II, som paraly
serede sjællænderne ved at rydde 7 gærder for 41 og 
begrænse deres innings til beskedne 96. Erik Sørensen 
& co. gav prompte svar på tiltale i en jysk innings på 
36, hvor seks var nede for 11. Bent Helt førte sig frem 
med en sjælden analyse på 6 for 9. Halvlegssejr blev 
det dog ikke til, selv om Slagelses keeper Poul E. Pe
tersen, var fejlfri i Skanderborg II's 2. innings på 91. 
K.B.s jagt på Slagelse fik en brat afslutning, da Køge 
helt sensationelt fik revanche for mange forsmædelige 
og dramatiske nederlag, og chokket bliver,ikke min
dre, når det bemærkes, at det var den ellers så med
gørlige Køge-kastning, der førte an i løjerne og holdt 
K.B.s succesforvænte batsmen helt i skak i en innings 
på 108. Men det var også K.B.-gærdespillernes eneste 
mørke dag i sæsonen. I sejren over B. 1913 fortsatte 
Hans Jørgen Halling med et nyt halvcentury og en 4. 
gærdestand på 106 med Henning Lystrup. Preben Mi
chaelsen førte an i stormløbet på de fynske gærder 
og belønnedes med 11 for 35 (6 for 20, 5 for 15). Og 
i sæsonens sidste kamp nedgjordes naboen Frem med 
en halvleg - et skæbnetungt resultat for fremmerne, 
der kun behøvede et sølle points for at forny opholds
tilladelsen i divisionen. Men K.B.erne var helt uimod
ståelige, ganske vist på en billig baggrund. Først sco
rede man 283 for 5 med en for K.B.ere så usædvanlig 
scoringshastighed som 5,4 runs pr. over. Hans J. Hal
Jing kronede sin karrieres hidtil bedste sæson med et 
chancefrit maidencentury (106) - velkomment efter 
mange nærgående forsøg. Atter havde han en century
gærdestand med Henning Lystrup (73*) - denne gang 
130 for 5. gærde. K.B.s mammutscore tog øjensynlig 
helt mod og modstandsvilje fra Frems spillere, der i 
to opgivende innings på 126 og 53 tog foreløbig afsked 
nied 2. division. I den spændende 2. innings førte Hen
ning Lystrup sig alvorligt frem med 5 for 8 i 12,1 
overs - sæsonens bedste og mest betydningsfulde KB.-
analyse. 

Sorø holdt standarden sæsonen igennem og forsva
rede trediepladsen i gode sejre over Kerteminde, som 
lagde bowling til en halvleg på 256 for 8, inkl. otte 
tocifrede scoringer ud af ni mulige, og over Skander
borg II i en omkamp, der til gengæld gav skanderbor
genserne det turneringspoint, som reddede deres eksi
stens i 2. division. Imod Slagelse fik Sorø dog ikke 
stort at skulle have sagt. Også Holstebro sluttede af 
med maner ved at understrege den forbedrede gærde-

Erik Sørensen Børge Helmersen 
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kapacitet imod Fredericia (251 for 7). John Jespersen 
fuldbyrdede sin »double« med et nyt halvcentury (60) 
og tre gærder - den første »double« i 2. divisions hi
storie, Desuden glædedes man over fem scores over 20 
og to gærdestand på mere end 90-95 for 3. gærde 
(Henning Larsen/John Jespersen), 92 for 7. gærde 
(Erik Dupont/Ole Johansen). Erik Dupont fik sit livs 
første halvcentury og gjorde begivenheden uforglem
melig ved at nå sine 71 runs på herlige 26 minutter -
det hurtigste halvcentury i mange år og sikkert kvali
ficerende ham til 2. divisions hurtigscoringsbat. Forin
den denne match havde Holstebro dog vist sin begræns
ning i et nederlag til Køge. Med John Jespersens eneste 
svipser i denne sæson (2 runs) faldt jydernes gærde
spil helt fra hinanden og gav Jørgen B. Nielsen en 
smuk analyse på 8 for 61. I øvrigt var der kun fire 
bowlere i sving i hele kampen. 

I turneringens slutfase viste Kerteminde en ubetale
lig evne til at vokse med opgaverne. Sikre gevinster 
imod arvefjenden B. 1913 og Frem bragte fynboerne 

3. DIVISIONERNE

ud af farezonen. Især kampen imod Frem gav løfter 
om lysere tider uden nervekampe. Gærdespillerne (syv 
med tocifret scoring) boltrede sig lystigt over for et 
tandløst Frem-angreb uden Hosten til en innings på 
265. Kertemindes stokker Kaj Andersen bidrog til det
gode indtryk med en byesfri innings (85). Frems hats
men svigtede også overfor Fredericias moderate kast
ning (66 all out), og så hjalp det kun lidt, at Jerry
Hosten med 7 for 36 holdt den jyske scoring nede på 
94 for 8. Endelig har vi tilbage at nævne den for B. 1913
så bedrøvelige match imod Skanderborgs reservemand
skab. Ganske imod forventning kunne B. 1913 ikke 
magte denne opgave, og helt uden for programmet var
gærdesidens sammenbrud for sølle 38 efter fem fald 
for 11 - ikke mindst i relation til fjorårets gærde
triumfer. Skanderborg-keeperen Poul E. Rodding havde
en ny innings uden byes. Mere normalt var det, at B. 
1913 kun kunne mobilisere liden slagkraft i angrebet og
måtte afstå en halvleg på 211, hvoraf de 111* hidrørte 
fra Henry Rasmussens bal - jydens fjerde century, 

Ringsteds nye generation vandt oprykning - Grenå narret i sidste øjeblik 

Østkredsen i 3. division fik en ovenud drama
tisk afslutning i den altafgørende dyst mellem 
de to dominerende mandskaber, Ringsted og 
Nyk. F. Og det var ganske i orden, at sjællæn
derne med en sejr kunne gå i vinterhi som 
kredsvinder og nyt 2. divisionshold, ikke så 
meget fordi man var klart stærkere end fal
stringerne, men fordi der er mere fremtid i 
holdet fra Ringsted. Man har heldigt gennem
ført et generationsskifte, og der vil i de kom
mende år være mulighed for en voldsom ud
vikling. Talentet har de unge Ringstedspillere, 
og med den rette skoling har de en rimelig 
chance for at føre deres gamle klub helt frem 
i forreste linie. Nu blev noget af glæden over 
de sportslige successer unægtelig dæmpet, da 
sympatiske Børge Helmersen under strabad-

{Foto: Dagbladet, Ringsted) 

Vinderen af 3. division - Ringsted I. F. 

Forrest fra venstre: Claus Rasmussen, Helmer Hansen, Jørgen Pe

tersen, Frede Nielsen. 

Bagest fra venstre: Henning Berg/i, Henning Hansen, Børge Hel

mersen, Jan Hansen, Helge Hansen, Erik Nielsen, Mogens Larsen, 

Kurt Johnsen, Preben Hansen. Geert Jensen fraværende. 

serne i Nyk. F.-kampen ramtes af et trist ilde
befindende, der medførte hospitalsindlæggel
se. Der er ikke noget at sige til, at denne for
skrækkelse har fået Børge Helmersen til at 
lægge battet på hylden - i hvert fald midler
tidigt. Og han kan med god samvittighed 
trække sig tilbage, efter at have set med hvil
ken iver ungdommen formår at hævde Ring
steds crickettraditioner. · Børge Helmersens 
præstationer med battet har på afgørende vis 
været med til at »tegne« Ringsted i gode som 
onde tider, ligesom de har placeret ham blandt 
dansk crickets bedste wicketkeeperbatsmen. 

Slutstillingen 

Ol) 
2 

to "' 
" - " ;; " :: = .,- .__ -,: C. "O� "O 0" .a -"- ·5 -�
E C:"' = §� "' "'"' C. 0 "' :,.,c: " f-< f-<..C: 
;,:; 

>- E 
;,. �-

5 :§ 
� 

;:, :,: 

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

3. division øst 

Ringsted 8 3 4 0 1 0 25 3,13 
Nyk. F. 8 2 4 0 2 0 23 2,75 
Glostrup 8 0 4 0 3 1 15 1,88 
Næstved 8'' 2 0 0 4 1 12 1,71 
Ballerup 8* 0 0 0 2 5 2 0,29 

3. division vest 

Hjørring Il 8 0 6 0 2 0 20 2,50 
Grenå 8 2 3 0 3** 0 20 2,50 
Nyk. M. II 8 1 3 0 4 0 17 2,13 
Aa.B. II 8 1 2 0 4'''* 1 14 1,75 
Herning 8 0 1 0 4 3 7 0,88 

en kamp ikke spillet. 
::=::: inkl. en kamp, hvis 1. halvleg ikke blev færdigspil. 

Den kedelige tildragelse fik imidlertid kam
pens to anførere til ganske at gå fra koncep
terne, således at uden skrupler tilsidesatte 
en af cricketspillets fundamentale regler - at 
en substitut for en tilskadekommen spiller un
der ingen omstændigheder må spille ved gær-
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det eller bowle. Nu kom Ringsteds 12. mand 
med Nyk. F.-anførerens velsignelse til at batte 
i 2. innings, der, som kampen udviklede sig, 
på ingen måde kan betegnes som betydnings
løs. Og trods baggrunden er det svært forståe
ligt, at forbundets bestyrelse lod denne uregel
mæssighed passere upåtalt. Man burde - for 
ikke at skabe et farligt præcedens - have fra
dømt de to hold, der var lige gode om lovbrud
det, de indvundne turneringspoints, hvilket i 
parentes bemærket ikke havde fået indflydel
se på den endelige placering i rækken. 

Efter de sidste enerverende kampe i østkred
sen kom det sikkert kun som en lettelse for 
Ringsted-spillerne qa vestvinderen Hjørring Il 
sendte afbud til kvalifikationskampen, fordi 
man ikke ønskede al avancere. 

Beroligende fremtidsudsigter 

Efter fjorårets smukke gærdeaverage (20,30) 
kan man med nogen ret betragte 1967's gærde
facit (13,70) som skuffende, men tager man 
spillernes alder, evner og manglende rutine i 
betragtning, bliver de bange an�lser før den 
længselsfuldt ventede indtræden i 2. division 
elimineret. Det kan simpelt hen ikke gå galt. 
Dertil har gærdesiden for stor potentiel bredde. 
Også i kastningen har man frembragt værdi
fuld fornyelse på det sidste, og de kastemæssi
ge successer har ikke ladet vente på sig. Ring
sted placerede sig klart som 3. division østs 
bedste kastebold med Jan Hansen som en sær
deles frygtet førstekraft. Hans talent er helt 
evident, men også andre må kunne få en frugt
bar udvikling, ikke mindst Claus Rasmussen, 
der dog først skal have korrigeret sin afleve
ring. Ringsteds mest produktive spillere i 1967 
var: 

Ringsteds gærdespil 
k. pts. ssc. gnst. pct. 

Geert Jensen 7 210 65 21,00 15,2 
Jørgen Petersen 8 198 64 19,80 14,3 
Claus Rasmussen 7 176 75* 22,00 12,7 

Ringsteds kastning 
k. grd. ban. gnst. pct. 

Jan Hansen 8 44 5/26 8,80 35,8 
Claus Rasmussen 7 19 6/ 9 8,63 15,4 

Nykøbing F. var Ringsteds eneste alvorlige 
rival, og det var kun tilfældigheder, der hin
drede falstringerne i at genvinde kredsmester
skabet. Man var på sin soliditet vel Ringsteds 
jævnbyrdige, ja i statistikken placerede man 
sig sågar som det bedste all-round-hold -
overskud pr. innings 78 imod Ringsteds 44. 
Gærdespillet var i særklasse divisionens bed
ste, både kvalitativt og kvantitativt. Averagen 
nåede 17,78 pr. gærde, scoringstempoet 66,08 
pr. 100 bolde og gærdebestandigheden 26,93 
bolde. Fem spillere holdt mere end 20 i snit, 
og når dertil kom et ret velkoordineret angreb, 
virker det måske paradoksalt, når det slås 

fast, at Ringsteds førsteplads var velfortjent. 
I modsætning til sjællænderne spillede man 
imidlertid i reglen på topydelsen, der i ikke 
uvæsentlig grad refererede til de uforgænge
)ige veteraner, Harry Erichsen og Poul Jørgen 
Pedersen. Dog med al mulig reverens for trioen 
Erik Svensson, Torben Petersen og Poul Erik 
Nielsen, men spillerne med de helt uomtviste
lige udviklingsmuligheder savnedes på Falster. 

De tre øvrige mandskaber i østkredsen holdt 
sig på det jævne, men afdækkede dog i glimt 
god forståelse af spillet. Hos Glostrup noterede 
man sig en overraskende beskeden gærdeave
rage (10,55), endskønt der blandt batsmen 
taltes solide spillere som Thor Jensen, Jørgen 
Hansen og den garvede kæmpe Harry Møller. 
Men man havde åbenbart fået forkærlighed 
for at kollapse på de mest ubelejlige tidspunk
ter. Til gengæld havde bowlerne ofte et godt 
tag på de fremmedes gærdespillere og nåede 
over hele sæsonen en så acceptabel effektivitet 
som 5,30 gærder pr. 100 kastede bolde. 

Hos Næstved kunne man glæde sig over 
fremgang i gærdespillet, fire mand nåede over 
23 i snit, men man faldt endnu engang på det 
uvarierede tomandsangreb. Kjeld Grandahl 
viste hyppigt sin farlighed, som imidlertid alt 
for sjældent gav fortjent udbytte på grund af 
manglen på støttekastere. Endelig er der årets 
skuffelse, Ballerup, som helt svigtede løfterne 
fra 1966. Kun de færreste af spillerne gik ind 
for opgaverne med rette veneration, og i de 
fleste kampe kunne man endog ikke mønstre 
fuldt hold. Værst stod det til ved gærdet, hvor 
man kun kunne score 6,23 pr. fald efter at 
have holdt stand gennemsnitligt 14,69 bolde 
- divisionernes absolutte bundnotering. Synd
og skam, når man betænker, at Ballerup i sin
stab har begavede cricketers som Otto Jacob
sen og Aage Jørgensen, hvoraf i hvert fald
førstnævnte i de rette omgivelser ville have
kunnet udvikle sig til en af dansk crickets al
lerbedste batsmen.

Grenå i særklasse i ,gærdespillet, men . . . .

Atter glippede det for Grenå i sidste øjeblik 
- og man kan kun have medfølelse med hol
det. For at vinde kredsen og sikre sig adgang
til kvalifikationskampen krævedes »blot« tre
turneringspoints i den sidste match imod Aa.B.
II. Og alt tegnede lyst, da man efter en monu
mental innings tog fat på at udrydde de aalbor
gensiske gærder. Men man havde forregnet sig,
overvurderet angrebets effektivitet og måtte
se Aa.B.s sidste gærde batte tiden ud. En fat
tig trøst må det være, at man næppe havde
kunnet klare Ringsted. Nu blev Hjørring Il
kredsvinder efter sejr i begge de indbyrdes
kampe imod Grenå. Hjørrings veteranprægede
reservemandskab levede højt på et slagkraf
tigt kasteangreb, hvis krumtap var eks-test
spilleren William Søndergård, og som var di-
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v1s10nens klart bedste (11,20 pr. gærde), men 
ind imellem blev man også vidne til gærde
innings helt i topklassen - hovedsagelig base
ret på Chr. Morilds og Sigurd Uhrskovs udfol
delser. Der var imidlertid for mange svipsere; 
således var der ikke megen nimbus omkring 
tre tocifrede innings imod rækkens jumbo,, 
Herning. 

Gærdestabiliteten havde til gengæld Grenå, 
uden at kasterne her kunne følgP trop over for 
bedre gærdesider. Grenås batting var divisio- · 
nemes mest livlige og effektive. Scoringen for
deltes med 24,63 pr. gærdefald og 69,43 pr. 100 
bolde. Samtidig forstod gærdespillerne at for
svare gærdet, og modstanderne måtte gennem
snitlig aflevere 35,49 bolde, før man så resul
tat af anstrengelserne. Der var fem Grenå-in
nings over 200 runs, og ikke færre end syv 
batsmen havde en average over 27,00, desvær
re var kun den ene under 30 år (Jørgen Knak
kergård). Den omstændighed, at kasterne måt
te betale hvert gærde med næsten 15 runs, 
forklarer bedst, hvorfor der ikke kom til at 
stå Grenås navn på årets kredsmesterskab i 3. 
division vest. 

Nyk. M. II og Aa.B. II havde enkelte for
nøjelige stunder, Aa.B.erne især, når de to 
veteraner Flemming Nielsen og Jørgen Ib Niel
sen tørnede ud. I øvrigt gjorde morsingboerne 
sig bemærket ved at bruge 33 forskellige spil
lere - det er vist en rekord, som man i dette 
specielle tilfælde må tage som et udsagn om 
en stor og god bredde. Herning havde ikke i 
år mange successer, og trods en ihærdig ind
sats af de to all-roundere Peter Gøttsche og Leif 
Andersen stod man på alle felter som vest
kredsens svageste mandskab. Alt tyder imid
lertid på, at et vendepunkt indtræder til næste 
sæson, hvor Nyk. M.s værdifulde all-round
spiller Kaj Ove Jensen ventes til assistance. 

Ny kredsinddeling i 3. division ønskeUg 

Slår vor formodning om, at der fra sæson 
1968 sættes en stopper for sekundaholds del
tagelse i 2. division, til, må også en omlægning 
af 3. division komme på tale. Østkredsen gi
ver sig selv med deltagelse af de tilba,gevæ
rende førstehold øst for bæltet, derimod må 
det være rimeligt at dele vestkredsen i en 
»førsteholdskreds« (midtkreds) bestående af
Grenå, Herning, Esbjerg, Kolding og Vibor,g 
og en »sekundaholdskreds« (nordkreds) be
stående af Skanderbor.g II, Hjørring II, Nuk. 
M. Il, Aa.B. II, Silkeborg II og evt. også Chang
II og B. 1909 Il. Vinderne af øst- og midt
kredsen kan herefter spille om oprykning,
mens nordkredsens vinder kan møde den kå
rede oprykker i en match om mesterskabet for
3. division. På denne måde undgår man, at an
detholdene får indf [ydelse på placeringen
imellem de oprykningsberetti,gede hold.

EN RIGTIG NERVEKAMP 

Dysten mellem oprykningsrivalerne Nyk. F. og Ring
sted blev de tyndslidte nervers kamp. Falstringerne 
lagde ud med en katastrofal innings på 30 runs, hvor 
de erfarne gærdespillere helt lod sig gå på af Ring
steds to juniorkastere Jan Hansen og Claus Rasmus
sen. Sidstnævnte fik på 10 overs så bemærkelsesværdig 
en analyse som 6 for 9, mens Jan Hansen med aldrig 
svigtende præcision bowlede halvlegen igennem til det 
lidt uretfærdige resultat 2 for 17. Alligevel var nykø
bingenserne ikke langt fra at vende slaget, idet man i 
2. innings fik mere greb om tingene og, da klokken
faldt i slag, kun manglede at fælde tre Ringsted-gær
der inden for 38 runs. I øvrigt var åbningerne i de fire 
innings rekorddårlige - i de tre innings faldt første 
gærde ved nul, i den sidste ved 6. Svagt gærdespil blev 
man også præsenteret for i kampen imellem Ballerup 
og Glostrup, hvor 34 gærder faldt for 211 points, før 
Glostrup havde sejren i hus. At der dog også kan sco
res runs i østkredsen, viste Nyk. F. over for Næstveds 
uvarierede bowling. Nyk. F.s innings kom til at lyde
på 216 for 3 lukket, grundlagt i en åbningsstand på 
85 mellem Harry Erichsen (68) og Erik Svensson (55) 
og i en 2. gærdestand på 113 mellem Harry Erichsen
og Poul E. Nielsen (76).

Den vigtigste kamp i vestkredsen fandt sted i Aal
borg, hvor Grenå skulle besejre Aa.B. II for at gå til 
oprykningsfinale. Men det svipsede atter for Johs. 
Knakkergårds tropper - denne gang med det mindst 
mulige. Optakten var ellers lovende for Grenå, som i 
sin innings nåede en mammutscore på 261. Egil An
dreasen (48) og Johs. Knakkergård (70) - hærdet 
makkerpar i et hundredetal af kampe - åbnede som 
i de gode gamle dage med en centurystand på 106, men 
i alt fik otte spillere tocifret scoring. I Grenås lejr 
troede man den hellige grav velforvaret. På fire timer 
skulle man nok kunne få ryddet Aa.B.s gærder af 
vejen. Men man havde glemt at tage misteltenen - i 
genopstandne Jørgen Ib Nielsens skikkelse - i ed. Ved 
spilletidens udløb stod han stadig ved gærdet sammen 

Harry Erichsen Johs. Knakkergård 

med Aa.B. II's sidste mand. Jørgen Ib Nielsen nåede 
75*, Aa.B. II 191 for 9. Grenå var trods Tommy Hansens 
hæderligste anstrengelser (7 for 30) atter faldet på sin 
kasteinsufficiens. Aa.B. II sluttede af med en halvlegs
sejr over Herning. Man havde en festlig innings J!)å 264 
for 6, hvor Flemming Nielsen nåede century (102*), 
og fire andre batsmen kom over 20, mens Jørgen Ib 
Nielsen førte an i kastningen ved at tage 7 for 9 i en 
Herning-halvleg på 95. Derimod kunne Aa.B.erne ikke 
klare Nyk. M. II i en kamp, der bød på 40 gærdefald 
- ikke hverdagskost nu om dage. Nyk. M.-keeperen
Hans Karl Kristensen havde en byesfri innings (50), 
og blandt mange hurtige scoringer tog Jørgen Ib Niel
sens 29 runs på 14 minutter prisen. Endelig må næv
nes, at William Søndergård ved koncentreret og kon
tant bowling opvejede en ny uforståelig gærdederoute
imod Herning og med 8 for 34 (5 for 15, 3 for 19), 
inklusive et hat-trick, gav Hjørring II en kneben sejr. 
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MELLEM RÆKKERNE 

Kredsmesterskaber til 

divisionsreserverne fra A. B., B. 1909 

og Silkeborg 

Rent sportsligt er der ikke noget epokegøren
de at berette fra mellemrækkerne. Belastende 
nervekampe har man i hovedsagen været be
hageligt fri for, idet deltagerne mere har været 
interesseret i selve spillet og dets finesser end 
i kampenes resultat. Mange veltjente cricke
ters viste, at de ikke havde glemt at håndtere 
bat og bold, mens en række ambitiøse ung
domsspillere benyttede den mere fordragelige 
atmosfære til at høste erfaringer. I østsekto
ren genvandt A.B. II med de mange »navne« 
kredsmesterskabet, og også hos de nærmeste 
rivaler Soraner II og Svanholm II var det de 
ældre, der førte det store ord, mens juniorspil
lerne dominerede hos Køge II og Ringsted Il. 
Med særlig sympati fulgte man Roskildes be
stræbelser på at genvinde fordums styrke. 
Større fremskridt var der desværre ikke tale 
om, men så længe der er liv, er der som be
kendt håb. 

I midterkredsen var konkurrencen hårdere 
og mere ubarmhjertig, ikke mindst fordi der 
blandt deltagene var førstehold, der kæmper 
for en plads længere fremme i rampelyset. En
delig vinder blev B. 1909 Il, der ligesom nr. 2, 
Esbjerg, spillede sig væsentligt op, som sæso
nen skred frem. Omvendt gik det for forhånds
favoritterne fra Kolding, der ikke kunne følge 
en flot sæsonstart op. Glædeligt var Viborgs 
come-back - inspireret af den tidligere Nyk. 
M.er Peter Sørensen, der udrettede et stort og
påskønnelsesværdigt arbejde. Og overrasken
de hurtigt fik man stablet et slagkraftigt
mandkab på benene. Flere gode unge spillere,
bl. a. Arne Tho,rbjørnsen, fandt tilbage i fol
den sammen med garvede veteraner som Jørn
Matthiasen, Knud Hessel og Hans Elsborg.
Man havde åbenbart kun ventet på den orga
niserende kraft. Holdet har allerede på nuvæ
rende tidspunkt nået en styrke, der kunne for
tjene oprykning til bedre konkurrenter i 3.
division. Det samme gælder naturligvis i lige
så høj grad for Esbjerg og Kolding. I Esbjerg
er et kuld unge talenter ved at vokse til, og
lysere tider er i sigte for den betrængte klub.
Vigtigt er det imidlertid, at Erik Abrahamsen,
Orla Biehl, Ole Langerhuus m. fl. rutinerede
kræfter besvarer interessen og offerviljen. De
unge vil endnu ikke kunne stå på egne ben -
uden de ældres moralske støtte. Førstekraft i
sæson 1967 var Ole Langerhuus, der efterhån
den fuldt har indfriet de-store løfter, han gav i
sine ungdomsår. Især har han i kastningen ud
rettet rene mirakler. Hans gærdehøst blev så
fremragende som 64 gærder, kun en eneste
gang erobrede han mindre end fem gærder i

en innings. På rekordlisten står to halvlegs
analyser på 8 gærder, en på 9 gærder og en på 
»alle 10«.

Kolding åbenbarede god gærdebredde, og
også på disse kanter er ungdommen ved at 
komme godt med. Endnu er kasteangrebet for 
afhængigt af de »gamle«, Herluf Nielsen og 
Aage W ange Thomsen. Til gengæld har man 
måttet konstatere tiltagende forfald i Åbenrå, 
hvor det øjensynligt har knebet med at få sy
stem i tingene. Jørgen Mizander og Henry 
Buh! stred tappert, men havde ikke megen 
støtte i holdkammeraterne. Blot spillerne hel
hjertet ville slutte op om holdet og træningen, 
skulle sønderjyderne endnu kunne nå at rette 
skuden op og komme ind i en sund udvikling. 
Vi er mange rundt i landet, der vil krydse 
fingre for klubbens gunstige fremtid. 

I Nordsektoren førte Silkeborg II og Chang 
II an i en række fornøjelige kampe med livlig 
scoring. Silkeborgenserne viste sig stærkest i 
den indbyrdes kamp og blev fortjent række
vinder. Begge steder var ungdommen tonean
givende, og der synes godt materiale på vej til 
de respektive divisionshold. Dronningborg 
havde det svært i sin debutsæson, men med 
rutinen kommer også resultaterne, ikke mindst 
da flertallet af spillerne er ganske unge. 

ENESTAENDE KASTEPRÆSTATIONER AF 

ESBJERGS OLE LANGERHUUS 

Fra de østlige egne er kun at fortælle om Roskildes 
eneste sejr i år. Køge var modstanderen, der måtte se 
Henning Jensen trække sig til.bage med 12 gærder for 
63 points (7 for 32, 6 for 31) og Roskilde-keeperen 
Leif Pedersen opvarte med seks greb og en innings 
uden byes. Genopstandne Viborg sluttede sæsonen helt 
i top med sejre over fjorårets to tophold, Kolding 
og B. 1913 II. Bedre kunne det næsten ikke være. 
St�rkest glans står der om sejren over Kolding, der
stillede op ved fuld styrke, men som kom til kort over 
for Hans Elsborgs og Arne Thorbjørnsens fælles an
strengelser. Sammen havde de to viborgensere en luk
rativ 6. gærdestand og scorede respektive 69 og 36*, 
mens Arne Thorbjørnsen viste effektiv bowling i en 
analyse på 8 for 44. Viborgs gærdespil var atter trumf 
imod B. 1913 II, hvor fem spillere scorede 30 eller 
mere i en innings på 249 for 4, inklusive en åbnings
stand på 91 mellem energiske Peter Sørensen (69) og 
Jørn Mathiassen (54). 

Også Esbjerg sluttede af med maner ved to halvlegs
sejre - begge grundlagt på Ole Langerhuus' kvalite
ter. Imod Åbenrå, der kun scorede 61 + 36 i sine to 

Hans Elsborg Herluf Nielsen 
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innings, tog han »alle ti« i en innings for så beskedne 
omkostninger som 21 runs, og over for Fredericia II's 
usikre batsmen noterede han i alt 13 for 61 (8 for 17, 
5 for 44) suppleret op med et halvcentury (55) på kun 
32 minutter. Et godt teamwork så man i kampen imel
lem Århus II og Holstebro II, hvor Aage Hermansen 
med sine langsomme bolde erobrede 10 gærder for 18 
( 4 for 6, 6 for 10), og keeperen Poul Beier Andersen 
præste1·ede hele fire stakninger. De to århusianeres 
udfoldelser indskrænkede Holstebros totalscore til 74 
(43 + 31) og gav halvlegssejr til den jyske hovedstad. 
Et andet godt spinbowler-resultat fik giganten Eskild 
Larsen, Chang II, da han tog mål af de nytilkomne 
fra Dronningborg med 7 for 17. Dronningborgerne fik 
set Eskild Larsen i den gammelkendte stil med de 
mange variationer - for visse af gærdespillerne et rent 
mareridt. 

Slutstillingen 

E 

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

Mellemrække kreds 31 

A.B. II 
Soraner II 
Svanholm II 
Ringsted II 
Roskilde 
Frem II 
Køge II 

6 1 
6* 2 
6 2 
6 1 
6''' 0 
6** 0 

6 0 

4 0 1 

1 0 2 
2 0 1 
2 0 1 
1 0 3 
1 0 1 
1 0 3 

Mellemrække kreds 32 

B. 1909 II
Esbjerg
Kolding
Viborg
B. 1913 II
J{erteminde II
Fredericia II
Åbenrå

7* 4 1 
7* 3 · 2 
7* 2 2 
7* 0 4 
7* 1 1 
7* 0 1 
7* 0 1 
7* 0 0 

Horsens II trukket 

Mellemrække kreds 33 

0 1 
0 1 
0 2 
0 0 
0 4 
0 2 
0 0 
0 2 

0 
0 
1 
2 
1 
2 
2 

0 

0 

0 
2 
0 
3 
5 
4 

Silkeborg II 5* 1 3 0 0 0 
Chang II 5 2 2 0 1 0 
§ Århus II 5* l 1 0 2 0 
§ Skanderborg III 5* 2 0 0 1 1 
Holstebro II 5 1 0 0 0 4 
Dronningborg 5* 0 0 0 2 2 

§ - rangeres lige. 
*/ en kamp betragtes som ikke spillet. 

*''! to kampe betragtes som ikke spillet.

JUNIORRÆKKERNE: 

17 2,83 
13 2,60 
15 2,50 
11 1,83 

6 1,20 
4 1,00 
6 1,00 

20 
19 
16 
12 
11 

5 

3 
2 

3,33 
3,17 
2,67 
2,00 
1,83 
0,83 
0,50 
0,33 

13 3,25 
15 3,00 

9 2,25 
9 2,25 
4 0,80 
2 0,50 

Jan Hansen sikrede 

Ringsteds første juniormesterskab 

Juniorspillernes individuelle præstationer nåe
de ikke samme iøjnefaldende højder som i 
1966, hvor især gærdespillerne brillerede. Alli
gevel må man ikke heraf slutte, at der har væ
ret stilstand i klubberne landet over. Dette er 
slet ikke tilfældet, tværtimod har bredden i 
ungdomsafdelingerne aldrig været større. Der 
er blot sket det, at flere af de dominerende 
gærdespillere er rykket op i seniorernes ræk
ker, og at styrkeforholdet er forskubbet til 
gunst for kasterne. 

Det var ikke ventet, at Ringsted skulle blive 
årets juniormester. Men sjællænderne viste 
stor fremgang i både gærdespil og kastning, 
og ikke mindst en forbløffende bredde gjorde 
mesterskabet fortjent. De to sværeste konkur
renter, Køge og Nyk. M., havde ikke Ringsteds 
all-mund-kaliber - køgenserne udviklede sig 
ikke som lovet, og morsingboerne havde måttet 
afgive for megen gærdebredde. Ringsted havde 
dertil en decideret matchwinner-type i all
round-talentet Jan Hansen. Både ved gærdet 
og i kastningen formåede han at dominere 
modstanderne. I denne forbindelse er det glæ
deligt at kunne konstatere, at forbundet åben
bart ikke ønskede at effektuere den proklame
rede »hårde juniorkurs«, hvorefter fremtræ
dende juniorspillere skulle bindes til enten se
nior- eller juniorholdet. Jan Hansen må ellers 
siges at være et såkaldt »ekstremt« lilf ælde, så
ledes som han var en af gørende faktor i såvel 
juni.ormeterskab som seniorholdets avance
ment til 2. divisi.on. Men der kom ret{ ærdigvis 
ingen reaktion fra højeste sted. Om sig havde 
Jan Hansen en række unge spillere, der må 
have alle betingelser for at gøre sig smukt gæl
dende i fremtiden. I flæng kan nævnes Claus 
Rasmussen, Henning Bergh og Hans Påmand. 
Finalemodstanderen Nyk. M. havde ikke Ring
steds bredde, om end man besad en mindst 
lige så lovende førstekraft i Henning Jensen. 
Sløjest stod del til på den i fjor så domine
rende gærdeside, hvor Henning Jensen faktisk 
kun kunne forvente betydende støtte af lille
broder Bjarne, mens Jens Aa. Jensen i kast
ningen ofte gjorde et værdifuldt arbejde. 

De to øvrige rækkevindere blev Kerteminde 
- i en svag kreds - og Silkeborg, hvis to top
spillere Erik Mikkelsen og Bjarne Rasmussen

(Foto: Dagbladet, Ringsted). 

Årets juniordanmarksmester - Ringsted I. F. 

Forrest fra venstre: Leif Alortensen, Bo J'J,ornsen, Jan 1-Jansen, 
Henrik Madsen, Allan Nielsen. 
Bagest fra uens tre: Henning Bergh, Jens Oue Jensen, I-Ians Paa-
111a11d, Per V. Jensen, Bjarne Nielsen, Claus Rasnlussen, Finn 
Helmersen. 
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i årets løb hver scorede tre halvcenturies og 
var for stor en mundfuld for Skanderborgs 
devaluerede mandskab, der led svært under 
savnet af John og Svend E. Madsen. Nogen 
alvorlig trusel betød disse to hold dog ikke 
for Nyk. M og Ringsted. Udover de allerede 
nævnte spillere er der mange med evner ud
over det almindelige. Lad os fremhæve Glo
strups Knud Nordkamp for en determineret 
gærdeindsats på et mindre stærkt hold, Kerte
mindes Per Martinussen for tre halvcenturies, 
inklusive et over for Ringsteds frygtede an
greb, Hjørrings Jørgen Henriksen og Aa.B.s 
Peter Christensen for velovervejet og løfterig 
batting og endelig Changs Torben Skov Niel
sen for forbavsende sikker bowling. 

TO TALENTERS INDÆDTE KAMP 

Finalen om juniormesterskabet går ikke over i an
nalerne som en spillemæssigt set stor finale, men den 
udviklede sig til en indædt og spændende rivalisering 
mellem to af dansk crickets største talenter, Ringsteds 
Jan Hansen og Nyk. M.s Henning Jensen. Dette private 
opgør endte nærmest uafgjort, idet Jan Hansen note
rede sig for 56 + 32 samt 4 gærder for 36 imod Hen
ning Jensens 59 ud af 87. Afgørende blev det, at sidst
nævntes holdkammerater havde en yderst svag dag. 
De to finalister var gået til slutkampen via overlegne 
halvlegssejre over henholdsvis Kerteminde og Silke
borg. Over for Henning Jensens bowling kunne Silke
borg kun score 37 og 49. Nykøbingenserens analyse 
blev 11 for 41 (7 for 15, 4 for 26), og han bakkedes 

Slutstillingen 
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Juniorrække kreds 41 

Ringsted 6* 2 3 0 0 0 17 3,40 
Køge 6* 4 0 0 1 0 17 3,40 
K.B. 6''' 1 1 0 3 0 10 2,00 
Slagelse 6* 0 3 0 0 2 9 1,80 
Glostrup 6 0 2 0 3 1 9 1,50 
A.B. 6** 0 1 0 0 3 3 0,75 
Svanholm 6* 0 0 0 3 2 3 0,60 

Juniorrække kreds 42 

Kerteminde 4 2 1 0 1 0 12 3,00 
B. 1909 4 1 2 0 1 0 11 2,75 
B. 1913 4 0 0 0 1 3 1 0,25 

Horsens trukket.

Juniorrække kreds 43. 

Silkeborg 4 3 1 0 0 0 15 3,75 
Skanderborg 4* 2 0 0 1 0 9 3,00 
Århus 4 0 2 0 0 2 6 1,50 
Esbjerg 4 1 0 0 1 2 5 1,25 
Dronningborg 4 0 0 0 1 3 1 0,25 

Juniorrække kreds 44 

Nyk. M. 6 3 3 0 0 0 21 3,50 
Chang 6 0 4 0 1 1 13 2,17 
Aa.B. 6 1 1 0 3 1 10 1,67 
Hjørring 6 0 0 0 4 2 4 0,67 

*/ en kamp betragtes som ikke spillet. 
**/ to kampe betragtes som ikke spillet. 

smukt op af broderskabet Bjarne, der for tilfållet 
agerede keeper og gjorde det så effektfuldt, at der re
gistreredes fire greb bag gærdet og kun en eneste ekstra 
i de to Silkeborginnings. Kerteminde var ingen match 
for Jan Hansen & co., selv om »skipper« Jan Hansen 
svigtede helt ved gærdet (2). Han fik dog fuld absolu
tion, da han med en analyse på 8 for 14 forårsagede 
et fynsk sammenbrud i en halvleg på 27, hvor i øvrigt 
Ringsted-keeperen Bjarne Nielsen holdt rent bag gær
det. Ringsted præsterede en åbning på 73 i lige så 
mange minutter mellem Per Vinding Jensen (45) og 
Henning Bergh (50). I 2. innings bed Kertemindes hats
men bedre fra sig, helt konkret var det 2. gærdestan
den på 90 mellem holdets to bedste spillere, Per Mar
tinussen og Peder Palle Klokker, der reddede æren. De 
sidste gærder faldt atter for en slik - de otte sidste 
mand således inden for kun fire runs. Forinden havde 
Ringsted helt overvældet Køge. Køgenserne gik ned for 
69 til Claus Rasmussen (6 for 34), mens Jan Hansen 
(85) og Hans Påmand (68*) havde hovedæren for 
Ringsteds glimrende svar på 214 all out. 

I den fynske kreds sluttede B. 1913 uden sejre, men 
havde dog den tilfredsstillelse at hindre arvefjenden 
B. 1909 i at vinde med en halvleg, hvilket i øvrigt gav
Kerteminde kredsmesterskabet. 09'ernes first string 
Carsten Jacobsen havde en inningsanalyse på 6 for 8,
inklusive et hat-trick. Også imod Kerteminde koJlap
sede B. 1913's gærdeside, to gange endda - 36 + 31. I
den afgørende match i den sydjyske kreds satte Silke
borg sig eftertrykkeligt på Skanderborg, der slet ikke
kunne leve op til standarden fra 1966 og kun fik 104
points. Silkeborgs gærdeside med Erik Mikkelsen som
en veloplagt ankermand (60 på 78 min.) behøvede kun
at bruge tre gærder for at sikre førsteplads og slut
rundedeltagelse. I kampen meJJem Esbjerg og Århus
kom man ud for det ganske usædvanlige, at begge hold 
havde en åbningsspiller, der carried his bat. Hos År
hus var det Torben Justsen med 67* ud af 136, og Es
bjergs Orla Sørensen gjorde ham kunststykket efter
med 68* ud af 95. Esbjerg mistede i øvrigt sine fem
første gærder for 9 points - og det gav Århus sejren.
Endelig må kampen Chang-Hjørring nævnes for to 
strålende kastepræstationer og en solid keeperindsats 
af Hjørring-stokkeren Torben Mortensen, der var 
»byesfri«. Kasterne, der udmærkede sig, var Changs 
Torben Skov Nielsen med 13 for 70 (5 for 22, 8 for
48) og Hjørrings Jørgen Henriksen med en halvlegs
analyse på 8 for 64. Chang vandt. 

DRENGERÆKKERNE 

Udsættelser og aflysninger 

ødelagde drengerækkerne 

Beklageligvis blev halvdelen af vore drenge
rækker - de østlige - atter i år på det grove
ste ødelagt af udsættelser og aflysninger. Det 
er naturligvis kun godt, at optimismen trives 
rundt i klubberne. Men alligevel må man, når 
der skal anmeldes drengehold, udbede sig blot 
en anelse klarsyn, således at man ikke anmel
der hold på de mest lysegrønne forhåbninger. 
Man gør nemlig både modstanderne og turne
ringsledelsen en bjørnetjeneste, når der er en 
vis sandsynlighed for, at man blot en uge eller 
to ind i sæsonen på gr. af spillermangel må af
melde holdet igen. Værst er næsten den skuf
felse, man bereder de ivrige og kampglade spil
lere i de øvrige klubber. Ofte bliver de pågæl
dende reduceret i en sådan grad, at der kun 
bliver tale om to eller fire kampe på en hel sæ
son :._ og det er alt for lidt til at holde inter
essen fanget. En ny og mere fornuftsbetonet 
linie udbedes. 
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Blandt vore drengespillere tælles utvivlsomt 
flere storspillere i svøb, det manglede da bare 
andet efter det store arbejde, der lægges i ung
domsafdelingerne landet over. I østkredsen 
var jævnbyrdigheden meget stor, kampene var 
ofte spændende, ligefrem med en divisions
kamps fortættede atmosfære. Og det er jo 
ganske heldigt, når man søger at fastholde en 
række unge mennesker, som bliver fristet stort 
af flere og mere velhavende sportsgrene. K.B. 
vandt i en tæt finish med Køge - så afgjort 
rækkens to bedste mandskaber. Hos vinderne 
hæftede man sig mest ved trekløveret Stig 
Lund, John Hansen, Claus Andersen, og især 
førstnævnte viste forbløffende veludviklet tek
nisk forståelse. Køge præsenterede endnu et 
lovende kuld, og det er såre imponerende, hvad 
ungdomslederne har kunnet udrette i den lille 
sjællandske købstad. Desværre svigter inter
esse og måske også udviklingen for ofte, når 
man når seniorstadiet. Svanholm nåede ikke 
fordums kvalitet, men brødrene Petersson, 
Morten og Michael, gjorde sig dog ofte fordel
agtigt bemærket, ligesom Ringstedbowleren 
Jan Dahl. Det allerbedste indtryk gjorde imid
lertid den i Sydafrika skolede A.B.-all-rounder 
Per Marcussen - han må om ikke alt for 
mange år kunne begå sig helt i forreste geled. 
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Drengerækkerne kreds 51 

K.B. 8* 2 3 0 2 0 19 2,71 
Køge 8** 0 4 0 1 1 13 2,17 
Svanhoim 8 1 2 0 5 0 15 1,88 
A. B. 8** 1 1 0 2 2 9 1,50 
H.ingsted 8* 0 2 0 2 3 8 1,14 

Drengerække kreds 52 

Fredericia 2 0 2 0 0 0 6 3,00 
Kerteminde 2 0 0 0 2 0 2 1,00 
Kolding og Esbjerg trukket. 

Drengerække kreds 53 

Dronningsborg 4 1 3 0 0 0 13 3,25 
Skanderborg 4 0 3 0 0 1 9 2,25 
Silkeborg 4* 0 1 0 2 0 5 1,67 
Århus 4 0 1 0 2 1 5 1,25 
Horsens 4 0 0 0 4 0 4 1,00 

Drengerække kreds 54 

Aa.B. 4* 2 1 0 0 0 11 3,67 
Nyk. M. I 4 2 1 0 0 1 11 2,75 
Hjørring 4 0 2 0 2 0 8 2,00 
Chang 4 1 0 0 1 2 5 1,25 
Nyk. M. II 4 0 0 0 1 3 1 0,25 

*/ en kamp betragtes som ikke spillet. 
**/to kampe betragtes som ikke spillet. 

Helt molesteret blev den sydjysk/fynske 
kreds, da såvel Esbjerg som Kolding trak sig 
ud af turneringen. Kerteminde og Fredericia 
blev på skansen, men det var synd og skam, at 
spillerne blev spist af med to kampe i stedet 
for de forventede seks. Hos Kerteminde fandt 
man også et af de lysende og oplagte emner, 
Peder Palle Klokker. Han er måske endnu lidt 
klejn i det, for lidt robust, men han har kimen 
i sig til en gudbenådet all-rounder. Ved for
nuftig managering bør han kunne nå helt til 
tops - såvel i kastning som i gærdespil. Nu 
fik han i drengekampene for lidt støtte af 
holdkammeraterne, der som han selv væsent
ligst var nyoprykket lilleputter, og kredsme
sterskabet gik til Fredericia, hvor Finn Høj
bjerg Pedersen og Jørgen Ole Pedersen ud
gjorde et udmærket team. 

Nærmest sensationel var debuterende Dron
ningborgs førsteplads i den midtjyske sektor. 
Man levede fedt på en stærk kasteside med 
Chr. Boldsen som en løfterig first string. Han 
havde i øvrigt glimrende kastepassager på 
samtlige klubbens turneringshold. Skander
borg kunne ikke leve op til tidligere års form, 
og i dysten imod Dronningborg lod gærdesi
den sig helt paralysere. Dog var der i John Si
monsens gærdespil yderst lovende momenter, 
og· ganske det samme gælder for Århus' Tor
ben Justesens vedkommende. 

Den nordlige drengekreds gav som i fjor ge
vinst til Aa.B., og også her gjorde kastningen 
udslaget. Boye Elimar/Jørgen Thor Pedersen 
supplerede hinanden fortrinligt og hævede sig 
næsten lige så flot som førsteholdets mere be
rømte Henrik Mortenesn/Carsten Morild, om 
end i mindre målestok. Dog må Erik Vester
gård have klap på skulderen for solid batting. 

BEMÆRKELSESV ÆH.DIG BOWLING 

Imod A.B. viste Morten og Michael Petersson, at 
Svanhoims konkurrencedygtighed var afhængig af de
res spillehumør. Morten begrænsede med 8 gærder for 
14 points A.B.s 1. innings til 32, mens Michael tegnede 
sig for 56 runs ud af Svanholms samlede pointshøst på 
70 i de to innings. Bittert må det have været for Per 
Marcussen at se sejren glide A.B. af hænde, efter at 
han i 1. innings på 10,2 overs (8 maidens) havde ryd
det 6 gærder af vejen for kun 2 runs. Kastemakkeren 
Carsten Fenger var dog knapt så uspillelig og måtte 
afgive 32 points for sine 3 gærder. En sjælden uensar
tethed. Over for K.B. måtte brødrene Petersson trods 
konstant bowling (resp. 5 for 17 og 5 for 15) give op, 
men K.B.s sejr blev så beskeden som på 2 runs ( 46 ctr. 
44). K.B.ernes downperiode varede A.B.-kampen over, 
og her blev det nederlag, selv om åbningsgærdet John 
Hansen carried his bat for 45 ud af 72. 

Dronningborg viste sig som en værdig kredsvinder, 
da man havde moral til at vende slaget efter en gær
dederoute på 32 imod Horsens. Bowlerne spyttet blot 
en ekstra gang i næverne, satte tommelskruerne på 
Horsens' gærdespillerne og bragte det sidste fremmede 
gærde til fald ved 26. Hovedaktørerne i denne triumf 
var Chr. Boldsen - naturligvis - og Peter Odderskær. 
Boldsen noterede 6 for 8, mens Odderskjær på 12 bolde 
fik 3 gærder for 1 point. Horsens kom sent i gang, men 
ydede - trods lutter nederlag - en pæn indsats. Bow
lerne måtte dog lægge bolde til 68 fra John Simonsens 
bat ud af en Skanderborg-total på 108. 
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LILLEPUTRÆKKEN 

Enestående jævnbyrdighed 

De tre deltagere i rækken var hinanden så 
jævnbyrdige, at de efter gensidigt at have ban
ket hinanden sluttede lige på førstepladsen. 
En salomonisk afgørelse. Det var efter Svan
holms overbevisende sejr over Køge og dette 
holds næsten lige så sikre gevinst imod Ring
sted ellers ventet, at Svanholm let ville sikre 
sig kredsmesterskabet. Men den form for re
guladetri gælder ikke i cricket. Ringsted var 
absolut ikke til sinds at forære Svanholm 
noget. Sjællænderne åbnede med en halvleg på 
36 og gav næring til svanholmernes behagelige 
mereværdsfølelse. Først da spillede Ringsted 
imidlertid trumf i skikkelse af bowleren Pre
ben Nielsen, der på 11 overs tog 5 gærder for 
4 runs og holdt Svanholms scoring nede på 31. 
Morten Peterssons koncentrerede kastning i 2. 
innings ( 6 for 7) kunne ikke vende slaget. 
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Lilleputrækken 

§ Køge 2 0 1 0 1 0 
§ Ringsted 2 0 1 0 1 0 
§ Svanholm 2 0 1 0 1 0 

§ holdene rangeres lige.

POKALTURNERINGER 

Soranerne sejrherre 

i vellykket cupturnering 

C: 

·o .2 
Q. 0 

:§ 
> 
::::: 

4 2,00 
4 2,00 
4 2,00 

Årets cupturnering om Dunlop-pokalen blev 
en succes. De indførte handicaps skabte jævn
byrdige og spændende kampe og animerede de 
lavere rangerende hold til at gøre en alvorlig 
indsats - en kraftanstrengelse, der ikke på 
forhånd var dømt til at mislykkes. Der var 
flere sensationelle resultater, f. eks. Ballerups 
sejr ove1: Slagelse og Næstveds ditto over cup
indehaveren Svanholm. Nu gælder det blot om 
at få de fynske og jyske klubber gjort inter
esseret i foretagendet, så er alle betingelser til 
stede for at skabe en turnering, der kan træk
ke publikum til. 

Soranerne sejr var faktisk på intet tids
punkt truet. Finalemodstanderen Nyk. F. fik 
ellers to chancer for at vippe 1. divisionsholdet 
af piedestalen, da regn afbrød den første kamp 
med Soranerne i en særdeles gunstig position. 
Men Soranernes åbningspar Frank Pearson/ 
Alan Bloom var i stand til at genskabe den so-

Årets cupvindere - Soranerne 

ranske fordel i en stand på 69, ekstra velkom
ment, da de resterende batsmen ikke var i stø
det og kun kunne hæve totalen til 128. Uden 
på noget tidspunkt at lade Nyk. F.s batsmen 
komme alvorligt til orde præcisionsbowlede 
de soranske kastere modstanderne ud af bil
ledet. Afgørende blev det, at Nyk. F. mistede 
fire mand for fire runs, efter at de tre første 
gærder havde hævet totalen til 48. oth. 

GØr et godt indtryk 

med bogtnJk 

frø Burmester 

Wilh. Burmesters 

bogtrykkeri A/s

Algade 9 • Aalborg • Tlf. (OB) 12 04 77 



1967 CRICKET 107 

Ngt frø England 

Det ville være synd at sige, at det som helhed 
har været nogen opmuntrende sæson for en
gelsk topcricket. Tests mod Indien og Paki
stan, som ikke kunne vække den store inter
esse og en countyturnering, hvor det stadig 
er så som så med tilskuerantallet. 

Dertil er kommet en begivenhed, som -
uden at overdrive - har rystet store dele af 
den engelske cricketverden. Den engelske ud
tagelseskomite så sig nødsaget til at se bort 
fra anføreren på testholdet, Brian Close, til 
.den med spænding imødesete turne til vV est
indien i vinter. 

Men Close blev ikke droppet af spillemæs
sige grunde, det kunne ikke have vakt den fu
rore. Han blev smidt ud for som anfører for 
sit countyhold, Yorkshire, i en match mod 
W arwickshire på utilstedelig måde at have 
trukket tiden ud. Landet lå sådan, at War
wickshire manglede 142 point for at vinde i 
102 minutter, og da spilletiden udløb, havde 
de 133 point for tabet af fem gærder. York
shire havde kastet med mindre end 15 overe 
i timen, i den sidste halve time blev der kastet 
6 overe, og i de sidste 11 minutter lykkedes det 
de to kastere, Trueman og Hutton, at nøjes 
med at kaste 2 overe ... 

Close fik en alvorlig reprimande fra højeste 
sted for denne i højeste grad unfair metode, 
og havde han taget denne reprimande til sig 
og lovet bod og bedring, havde han været test
anfører i dag, siges det. 

Men Cl ose sagde i et presseinterview: »Jeg 
skylder ikke nogen undskyldning, min samvit
tighed er ren, Yorkshire kunne ikke vinde 
kampen, og mit job var at forhindre vore 
modstandere i at vinde. Jeg gjorde kun, hvad 
andre har gjort før mig.« 

Det var for meget, åbent at indrømme, at 
man forsætlig overskrider både skrevne og 
uskrevne love i et spil, hvor man - trods 
professionalisme - ønsker, at ordet sports
ånd stadig skal være gældende. 

Close fik trods sine strålende evner som ind
pisker - han skaffede countymesterskabet til 
Y orkshire for andet år i træk - silkesnoren, 
og man skal ikke vente hans tilbagekomst lige 
med det samme. 

I stedet blev den af alle vellidte Colin Cow
drey anfører for Englands hold i W estindien, 
og det job skal man ikke misunde ham. 

Nedenstående seksten mand rejser til West
indien, alderen nævnes i parantes. Læg mærke 
til, hvor mange der er på den »forkerte« side 
af de 30. 

Colin Cowdrey, Kent, anfører ( 34), Barring
ton, Surrey (36), Boycott, Yorkshire (27), 
David Brown, Warwickshire (25), D'Oliveira, 

W orcestershire ( 35), Edrich, Surrey ( 30), 
Graveney, vVorcestershire ( 40), Higgs, Lanca
shire (30), Hobbs, Essex (25), Jones, Glamor
gan ( 25), Knott, Kent, keeper ( 21), Pocock, 
Surrey ( 20) ( den eneste, der ikke har været 
på testholdet før), Milburn, Northhampton
shire (25), Parks, Sussex, keeper (35), Snow, 
Sussex (25), Titmus, Middlesex (34). 

På de westindiske hårde soltørrede pitche 
kan slowbowlere og de sædvanlige engelske 
såkaldte »seamere« (kastere, der lægger bol
den præcist uden for mange narrestreger og 
håber, at en upåligelig pitch vil klare resten) 
ikke gøre sig håb om den store succes. 

bg da westinderne efter sigende på hver 
eneste af deres utallige øer skulle have fast
bowlere med mere speed end de engelske, er 
det lidt svært for udenforstående at tro på, at 
englænderne kan få større succes, end da 
W estindien var i England sidste år - og den 
hører absolut til de små. Men om ikke andet 
ser den engelske gærdeside yderst pålidelig 
ud, og med ikke så få spillere, som tilsynela
dende - efter scoringstempoet at dømme -
er ude på at jage de tilskuere, de lever af, væk, 
skulle man nok kunne hive nogle draws hjem 
til moderlandet. 

Sommerens tests 

Der er mange fortalere for, at tests mod nati
oner som Indien og Pakistan skæres ned fra 
de nuværende 5 dages varighed til 3 eller må
ske 4 dage. Det har knebet med at få udfyldt 
tiden på en maner, som var til at holde ud at 
se på for tilskuerne og for begge de to nati
oner, som »gjorde« England i år, gælder det, 
at de kun under de gunstigste omstændigheder 
kan gøre sig håb om at true de 4 store, Eng
land, Sydafrika, W es tin dien og Australien. 

En kortere spilletid ville skaffe livligere 
kampe, mener man, og i hvert fald ville man 
sandsynligvis undgå den pinlige affære, som 
det måtte være for den engelske UK, at sætte 
en mand af, fordi han scorer for langsomt. 
Dette gjaldt Boycott i den første test, hvo,r 
han tillod sig mod indernes ordinære kastere 
at være 6 timer om at score de første 106 
point, og han fik først lidt gang i det på anden
dagen, da de indiske kastere var komplet ned
gjort. Forøvrigt hjalp »straffen« så meget på 
Boycotts scoringstempo, at han blev stokket 
ud, da han vendte tilbage i den tredie test mod 
Indien. 

1. test mod Indien. England vandt med 6 gærder. 
England 550 for 4 (Boycott 246 not out, D'Oliveira
109) og 126 for 4. Indien 164 og 510 (Nawab of Pa
taudi 148, lllingworth 4 for 100).
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2. test mod Indien. England vandt med en halvleg og 
124. Indien 152 og 110 (Illingworth 6 for 29). England 
386 (Graveney 151, Barrington 97, Chandrasekhar 5 
for 127). 

Om de indiske åbningskastere blev der sagt, 
at adskillige engelske klubkastere ville kunne 
udgøre et mere fjendtlig par. Graveney scorede 
sit 9. century for England få dage efter sin 40 
års fødselsdag. Hans testkarriere har strakt 
sig over 16 år. 

3. test mod Indien. England vandt med 132 point. Eng
land 298 (Barrington 75, Murray 74) og 203. Indien 92
og 277 (Wadekar 70, Close 4 for 68, Illingworth 4 
for 92).

Anfører Close fik rigtigt på hattepulden, 
fordi han ikke sendte Indien til gærdet igen, 
efter at gæsterne var ude for 92 i 1. halvleg, 
og nogen plausibel forklaring kunne han da 
heller ikke give. 

1. test mod Pakistan. Uafgjort. England 369 (Barring
ton 148, Graveney 81) og 241 for 9 (D'Oliveira 81 
not out). Pakistan 354 (Hanif Mohammad 187, lqbal 
76) og 88 for 3. 

Sommerens bedste test, hvis man ser bort
fra afslutningen. 

Close lukkede på et tidspunkt, hvor Paki
stan skulle score 257 point på 3½ time, og 
det anså pakistanerne naturligt nok for håb
løst. Mohammad var 9 timer om at score 187, 
en rigtig captain's innings, men han skulle 
sandelig være feinschmecker for at nyde den i 
det tempo. 

2. test mod Pakistan. England vandt med 10 gærder.
Pakistan 140 (Higgs 4 for 35) og 121 (Underwood 5
for 52). England 252 for 8 (Barrington 109 not out) og
3 for 0.

Barrington nåede sit 18. testcentury med 109 
på 7 timer. Mere end en dag regnede væk, men 
regnen var mere ophidsende end spillet, der 
satte rekord i kedsommelighed, blev det hæv
det. 
3. test mod Pakistan. England vandt med 8 gærder. 
Pakistan 216 (l\1ohammad 66, Arnold 5 for 58) og 255 
(Iqbal 146, Higgs 5 for 58). England 440 (Barrington 

142) og 32 for 2.

I anden halvleg var 8 pakistanere ude for
65 point, og alle ventede blot på det nådestød, 
der ville give en engelsk halvlegssejr. På dette 
tidspunkt kom lqbal og Intikhab sammen. 
»Som lam til slagteren kom de, men som løver
kæmpede de«, ja sandelig, for i løbet af 175
minutter satte de ny verdensrekord for 9. gær
de i testmatcher med 190 point. Dette satte et
opkvikkende punktum for en testserie, som
ellers ikke havde hørt til de muntre, og det er
et spørgsmål, om England selv ikke havde haft
bedre af noget mere kvalificeret modstand,
som fortræning til kampene i \,Vestindien.

De bedste englændere på teststatistikken: 
GÆRDESPIL 

1. Barrington 426 point, gennemsnit 142,00
2. Graveney 216 point, gennemsnit 54,0
3. D'Oliveira 150 point, gennemsnit 50,0

KASTNING 

1. Higgs 17 gærder, gennemsnit 14,64
2. Underwood 8 gærder, gennemsnit 16,12 Nis 

To anekdoteskabende 

cricketgiganter 

de traditionelle arvefjender, Thomas Morild og Carlo 
Ryhøj, mødtes i en hyggelig old-boys-kamp imellem 
Hjørring og A.B. Kampen formede sig som en hyldest 
til Thomas Morild i anledning af den nys overståede 
BO-årsdag, og selvom den gæve murer fra Hjørring ikke 
helt kunne følge traditionen op ved at erobre Carlo 
Ryhøjs gærde på en af de første bolde, viste han til 
fulde, at han stadig behersker det lille spil, og i den 
sidste ende reddede han ved en determineret gærde
indsats sejren hjem til Vendsyssel. Thomas Morild 
imponerede os endnu engang. !øvrigt påstår ikke helt 
pålidelig kilde, at Thomas Morild udtrykte sin venera
tion overfor den tyve år yngre Carlo Ryhøj i følgende 
kompliment: »Du er blevet meget bedre ved gærdet, 
min dreng«. 
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Enkeltmandsturneringen 19&7 

Den med nogen spænding mødesete nyhed 
blev afviklet i Aarhus og Skanderborg med 
slutkampene i Aarhus. Trods en hel del afbud 
fra spillere, som ikke må mangle til næste år, 
viste det sig i løbet af søndagen, at denne form 
for cricket uden tvivl vil få såvel spillernes 
som tilskuernes interesse fremover. Der er 
ingen tvivl om, at Forbundet noterede sig en 
succes, der vil blive fulgt op til næste år. 

De mange afbud må ses på baggrund af, at 
turneringen nødvendigvis blev skubbet en 
sondag af hensyn til afviklingen af turnerin
g�n, hvilket kan have været en årsag til, at 
spillerne rent privat havde disponeret over den 
første frisøndag. 

Reserverne kæmpede imidlertid ganske 
godt, og der udviklede sig mange gode dueller 
i løbet af dagen. 

Sejrherre blev Henrik Mortensen, der un
dervejs besejrede Otto Gade forholdsvis let, 
men til gengæld måtte kæmpe indædt mod 
Ole Schaumann, der scorede 30* på 8 overe, 
et godt resultat, der skaffede sveden frem på 
Henrik Mortensens pande. Han sejrede dog 
med 33* på 5 overs og 5 bolde. 

I finalen mødte Henrik Mortensen i Aarhus 
gode, stabile Jørgen Morild, der trådte ind 
som reserve, og efter flere inspirerede gærde
præstationer bl. a. 92* mod Fl. Gregersen 
nåede frem til finalen. 

Henrik Mortensen startede ved gærdet ret 
usikkert og ved total 28 »overtalte« Jørgen 
Morild ham til en dejlig »due« til square leg, 
hvor John Jespersen til tilskuernes og vel nok 
Henrik Mortensens store forbløffelse helt mis
bedømte gribechancen. Henrik Mortensen tak
kede for chancen og scorede nu i stor hast 84* 
på de 8 overe. Han sluttede af med en sekser 
af enorme dimensioner. 

Stakkels John Jespersen blev drillet lidt i 
pausen på »friendly vis« og blev selvfølgelig 
»spået«, at han ville gribe Jørgen Morild ud til
gengæld.

Opgaven var meget stor for Jørgen Morild, 
der allerede på anden bold afgav en gribe
chance til (naturligvis) John Jespersen, der 
igen fieldede i square leg. Denne gang var 
chance meget, meget svær, men med en kats 
smidighed fik John Jespersen vendt sig og ka
stet sig efter bolden til et sikkert greb. Jørgen 
Morild ude for O og sejr til Henrik Mortensen. 
At samme John Jespersen herefter blev drillet 
lidt mere, var vel nok forståeligt. 

Efter kampen overrakte formanden Kurt 
Nielsen et sølvbæger til ejendom til Henrik 
Mortensen og takkede spillerne og navnlig 
markspillerne fra de jyske klubber for en god 
indsats. 

Alt i alt en god og interess•ant cricketda,g, 
der må kalde på spillernes bevågenhed til næ
ste år. 

De enkelte resultater nævnes her: 

Skanderborg: 

1) Otto Gade 8 points, kastet ud på 4.3 o-vere.
Henrik Mortensen, 12 not out på 2.0 overe.

2) Erik Madsen 13 points, gr. ud på 4.1 overe.
Jørgen Kofoed O points, gr. ud på 0,4 overe. 

3) Ole Schaumann 30 not out på 8 overe.
Henrik Mortensen 33 not out på 5.5 overe.

Århu.�: 

1) Morten Larsen 14 points k. ud på 3.3 overe.
John Jespersen 15 points not out på 3.2 overe.

2) Jørgen Henriksen 15 points gr. ud på 6.1 overe.
Kjeld Lyø 8 points gr. ud på 3.4 overe.

3) Fl. Gregersen 43 not out på 8 o-vere. 
Bjarne Rasmussen 12 gr. ud på 3.0 o-vere. 

4) Jørgen Morild 41 points løbet ud på 7.0 overe. 
Kjeld Kristensen 33 points grebet ud på 3.2 overe. 

5) Jørg. Henriksen 13 points k. ud på 4.1 overe. 
John Jespersen 4 points k. ud på 1.2 overe.

6) Jørgen Morild 92 not out på 8 overe.
Fl. Gregersen 15 points gr. ud på 1.5 overe.

SEMIFINALE: 

7) Jørg. Henriksen O points k. ud på 0.4 overe.
Henrik Mortensen 1 points. not out på 0.2 overe.

8) Erik Madsen 34 points gr. ud på 5.3 overe. 
Jørgen Morild 35 points not out på 7.3 overe. 

FINALE: 

Henrik Mortensen 84 not out på 8 overe. 
Jørgen Morild O gr. ud på 0.2 overe. 

STN. 

Hu rtigscoringsbattene 
gik for sæson 1967 til Finn Willumsen, A.B., og 
Erik Dupont, Holstebro. Især sidstnævntes sco
ringstid imponerede. Vi gratulerer og bringer 
nedenfor en oversigt over de fem hurtigste halve 
centuries i de to divisioner. Indvendinger imod 
de anførte scoringslider må inden repræsen
tantskabsmødet rettes til bladets redaktion eller 
til turneringsledelsen. 

1. division: 

FINN WILLUMSEN, A.B., 77 pts. på 50 min. =
1,54 pt./min. 

Per Nielsen, Hjørring, 55 pts. på 42 min. = 1,31 
pt./min. 

Finn Nistrup, Svanholm, 52 pts. på 45 min. 
1, 15 pt./min. 

Steen Sørensen, Skanderb., 50 pts. på 45 min. 
1,11 pt./min. 

Jørgen Kofoed, Soranerne, 50 pts. på 47 min. 
1,06 pt./min. 

2. division: 

ERIK DUPONT, Holstebro, 71 pts. på 26 min. = 

2,73 pt./min. 
John Christensen, Slagelse, 58 pts. på 38 min. = 

1,53 pt./min. 
Knud E. Mammen, Fredericia, 50 pts. på 33 min. 

= 1,52 pt./min. 
Erik Sørensen, Slagelse, 61 pts. på 43 min. =

1,42 pt./min. 
Kurt Østergård, Fredericia, 87 pts. på 72 min. 

1,21 pt./min. 
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The cricket scene in Denmark, season of 1967, 
has been dominated by one player-Carsten 
Morild of the Aalborg Boldspilklub, scion of a 
Danish cricketing family whose oldest living 
member, Thomas Morild, made his debut in 
Dani�h cricket before the turn of the century, 
and m a match played this year to celebrate 
his eightieth birthday fielded throughout the 
day, bowled in the match, and batting last 
scored the winning hit after running several 
short runs which left his younger partner out 
of breath. 

With this heredity it is perhaps not so sur
prising that Thomas Morild's grandson Car
sten, is the leading player in Danish cricket 
today, as this past season has witnessed in no 
uncertain degree. 

As a captain, Carsten Morild has led his club 
(AaB) to its seventh Danish Championship in 
a row. For Carsten himself it is his eight cham
pionship in succession, since he played for the 
B 1909 Club, of Odense, the birthplace of Hans 
Christian Andersen, in the season before the 
A�B club's unprecedenlcd run of champion
shrps began. In that year, largely due to his 
efforts, B 1909 carried off the Championship 
for the only time in the history of the tourna
ment. Captaining the Danish international XI 
he has led the side to three victories on the 
Association tour of Germany, defeating BAOR, 
the RAC and General Mogg's XI. 

With the bat he has this .year totalled 710 
runs-the highest total of the season-for an 
average of 44.38-the highest average. Only 
one other batsman, Ole Isaksson of the Svan
holm Club, has exceeded 500 runs this year. 

\Vith the bal! his accurate slow-medium off
spinners have brought him 88 wickets at a cosl 
of 9.45 runs each, and second place in the 
Danish averages. Only the Skanderborg Club's 
young lefl-arm fast bowler, Jørn St. Larsen
who was first in the averages-has taken more 
wickets, 90 for an average of 8.61. Carsten 
Morild's clubmate, Henrik Mortensen, reached 
a total of 87 wickets, and veteran off-spinner, 
Hartmann Petersen, from Hjørring, almost at 
the tip of Jutland, was the only other bowler 
to attain the magic figure of 80 wickets. 

In the short Danish season with its re� 
stricted opportunities, Carsten Morild's figures 
are phenomenal. The Danish record for the 
greatest number of runs ever scored in a sea
son is only 996, scored by Børge Pockendahl 
of the Kjøbenhavns Boldklub (KB) at a time 
when runs \.vere easier to emne by than they 
are today. Where the bowlers are concerned 
the effort required to pass the century of 

wickets in a season is so considerable that in 
the 101 years of Danish cricket only the fol
iowing have achieved this feat: 
Svend Morild, AaB 
Louis Bronee, AB 
Henrik Mortensen, AaB 
Louis Bronee, AB 
Henrik Mortensen, AaB 
Carsten Morild, B 1909 
Thomas Provis, AB 

128 wickets in 1950 
122 1939 
117 1966 
110 1938 
109 1965 
107 1960 
102 1956 

It is worthy of mention that Svend Morild 
who figures on the above list, is the father of 
Carsten and the son of Thomas Morild. Svend 
is also the only cricketer horn on the Conti
nent and not playing in English cricket to 
have taken a hat-trick (all bowled) on his 
first appearance at Lord's. 

At the base of the cricketing pyramid an 
increase in junior and boy's cricket activities 
has been seen this year. It is activity at this 
level which determines the cricketing "health" 
of the country, and it is good to note that at
Lempts are being made to arrange for English 
school sides to visit Denmark in 1968. 

A ten-day tour of Denmark is of much more 
than cricketing value for a British School XI. 
In these days when we are all being encour
aged to "think European", the cricket field 
does not provide the worst form of initial con
tact. In the \Vest German town of Husum 
across the border from Denmark, Mr. Henr; 
Kirstein Buh!, a school-teacher, has founded a 
cricket club, teaching the game from books of 
instruction. Matches were played this year 
against junior and boys sides from Danish 
clubs in South Jutland, and this inilialive 
across the border will be continued. 

Mr. Buhl's venture is worthy of every sup
port, and any reader wishing to help in any 
way towards the forwarding of cricket in \V es t
ern Germany is welcome to write to this col-
umn. T. A.J. Prouis

Foto: Dennis Råhave 

Det succesrige danske rejsehold i Tyskland 
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Redaktørens egen spalte: 

I BRÆNDPUNKTET 
Årets Tysklandstur har sat sig i erindringen som en 
ubetinget succes, uventet og glædelig - ikke mindst 
på baggrund af de udvalgte danske holds forudgående 
indsats imod et lidt skuffende mandskab fra Oxford 
lJniversity. Aldrig tidligere er et dansk rejsehold vendt 
hjem fra udlandet med lutter gevinster. Alligevel er 
der god grund til at slå koldt vand i blodet, så ikke 
begejstring og optimisme skal gå helt over gevind. 
Ikke for at være den berygtede lyseslukker, men sej
rene i Tyskland gør os ingenlunde til verdensmestre 
- netop Oxford-kampene in mente. De engelske mili
tærmandskaber havde ikke overvældende klasse. Bedst
forekom rhinarmeens udvalgte hold (BAOR), men
hverken i år - eller tidligere år - har det styrke
mæssigt været at rangere højere end et jævnt hæder
ligt dansk 1. divisionshold. Men naturligvis kan man
ikke forlange mere end overbevisende sejre, og måske
havde vort mandskab, som var glimrende »sat op« til
kampene, også kunnet vinde over bedre hold. Onder 
alle forhold giver præstationerne løfter om yderligere 
fremgang, og hvad kan det ikke blive til, når man får 
yderligere fire/fem gærdespillere til disposition. Med
det gærdespil, der vistes på turen, vil man i hvert fald 
ikke kunne spille lige op med modstandere af interna
tional klasse. Dette kan vist slås fast uden at fornær
me nogen.

Successerne i Tyskland baseredes hovedsagelig på 
velassorteret batting af anføreren Carsten Morild, der 
i rette stund fandt 1966's eminente storform og med 
sin eksemplariske timing faktisk var den eneste danske 
batsman af respektabel klasse, på et effektivt om end 
ret uvarieret angreb grupperet omkring Jørn Steen 
Larsens farlige leftarm-swingbowling, som de engelske 
gærdespillere slet ikke have teknik til at beherske, og 
sidst men ikke mindst på et helt overvældende sikkert 
og aggressivt marlcspil i tætte og korrekte markopstil
linger, som tjente Carsten Morild til megen ære. Heri 
dokumenteret, at det ikke kun er Aa.B., der råder over 
markspilere af klasse. Blot kan de øvrige danske hold 
ikke udnytte markspillernes topydelse, fordi deres 
kastning er for ustabil og upålidelig og derfor ikke 
kan garantere den ro og sikkerhed i marken, som er 
Carsten Morild/Henrik Mortensens force. Var Aa.B.erne 
ikke overtydet om, at de to kasteesser fuldt beher
skede deres bowling og kastede på deres mark, så blev 
mestrenes markspil automatisk reduceret til det mere 
ordinære. 

* 

En modig afgørelse 

Efter lange overvejelser traf D.C.F.s forretningsud
valg afgørelse vedrørende den i utide afbrudte match 
imellem A.B. og Aa.B. Begge hold tildeltes et turne
ringspoint, idet man anså kampen for opgivet af de 
to hold, også under hensyn til at der næppe var nået 
en afgørelse efter 1. halvleg, såfremt man som fore
skrevet (ganske vist lidt kryptisk) i turneringsregle
mentet havde fortsat til en effektiv spilletid på fem 
timer var nået. Forretningsudvalgets kendelse må 
fuldt og helt bakkes op. Den er konsekvent og modig. 
De teoretiske muligheder, for at der på den resterende 
spilletid kunne være nået en afgørelse - i teorien kan 
der jo stadig falde seks gærder og scores 36 runs i en 
over -, er slet ikke taget i betragtning. Og det er gan
ske i orden, da konsekvensen i kendelsen først og 
fremmest må spille på, at den skal være en rimelig 
straf til de implicerede klubber for ukendskab til tur
neringsreglemen tet. 

Noget ganske andet er så, at det bliver nødvendigt at 
tage denne og flere andre bestemmelser op til revision 
og klargørelse. Som det er nu, savner mange passager 
i turneringsreglementet entydighed og er svært tolke
lige for lægmænd. Uvægerligt vil ethvert tvivlstilfælde 
skabe hovedbrud hos anførere, dommere, ledere og be
styrelse, og enhver udlægning fra bestyrelsen vil inde
bære risikoen for, at de implicerede parter vil føle sig 
uretfærdigt behandlet. 

* 

Uhensigtsmæssig klausul 

I samme møde tog forretningsudvalget stilling til 
en dommerklage over Svanholmspillernes opførsel i 
kampen i Skanderborg. Som vanligt i disse penible 
sager var kendelsen klausuleret imod offentliggørelse, 
men da en utæthed i de indviedes kreds allerede har 
medført udførlig omtale i et stort midtjysk dagblad, 
sviger vi næppe nogen tillid ved at åbenbare, at Svan
holms-spillere er blevet indskærpet at optrædede mere 
korrekt og respektfuldt over for dommerne, og at nye 
optrin omgående vil blive fulgt af karantæne til syn
derne. Hvorfor disse afgørelser i øvrigt stadig søges 
hemmeligholdt, bliver jo ikke mere forståeligt des 
flere affærer, idet den præventive værdi forringes 
klart. Et lille pikant problem får forbundets besty
relse dertil, når man skal finde ud af, hvem der har 
siddet sin tavshedspligt overhørig. 

Irettesættelsen til de implicerede spillere var vel 
anbragt - provokationer og demonstrationer over for 
dommerne er ganske ude af trit med ånden i cricket 
og kan ikke tolereres. Der skal slås ned - hårdt og 
konsekvent. Men problemet har unægteligt en bagside, 
som ikke skal helt negligeres. Det er den vigende stan
dard hos staben af 1. divisionsdommere - uden at vi 
hermed sigter til parterne i ovenfor omhandlede kamp, 
som vi absolut ikke har førstehånds kendskab til. Mange 
dommere savner såvist autoritet og sikker vurderings
evne, og desværre er der også i flere tilfælde konstate
ret kedelige brist i kendskab til love og turnerings
bestemmelser. Uheldigt· er det under alle omstændig
heder, når spillerne har mere begreb om tingene end 
dommerne og i visse situationer ligefrem må vejlede 
disse. Så bliver det jo svært at bevare illusionen om 
dommerne som kampens højeste myndighed, uden at 
dette dog kan retfærdiggøre uværdige episoder. 

Måske burde D.C.F. kikke vore 1. divisionsdommere 
lidt i kortene - eventuelt gennem en dommerprøve. 
Og giv så de virkeligt kvalificerede et større og mere 
tidsvarende honorar. 

* 

Værdifuld T. V.-udsendelse 

Med udelt glæde har dansk cricket i denne sæson 
kunnet notere en større bevågenhed fra T.V.s sports
redaktions side end i de nærmest foregående år-, ikke 
blot givende sig udtryk i flere og fyldigere uddrag fra 
vore turneringskampe, men også i en værdifuld ind
føring i cricketspillets mysterier og terminologi - et 
indslag, der lagde beslag på en god part af en af de 
ugentlige sportsorienteringer, og som trods en enkelt 
misforståelse gav det danske sportspublikum en sund 
fornemmelse af, hvad cricket egentlig er. Nu mangler 
vi blot en længere transmission fra en betydende 
kamp - for at vise, at der bag de mange tal og regler 
ligger et fascinerende og levende spil, der appellerer 
til de største boldtalenter fremfor nogen anden bold
idræt. 

Beklageligt er det derimod at måtte konstatere, at 
det ikke er alle sportsjournalister, der har den samme 
imødekommende indstilling til dansk cricket. I en kø
benhavnsk formiddagsavis kunne man således i anled
ning af kampen mellem Svanholm og A.B. læse, at de 
to klubber for et par år siden havde et opgør, som 
medførte »påstande om aftalt spil«. Sådanne ubegrun
dede insinuationer burde være tabu for enhver sports
journalist, der er sig ansvaret i sit job bevidst, og de 
er kun egnet til. at skade spillet. I øvrigt må det for 
enhver med kendskab til cricket være helt indlysende, 
at det overhovedet ikke vil være muligt at aftale en 
kamps resultat på forhånd. Samme skribent har yder
mere blameret sig ved at åbenbare et chokerende 
ukendskab til criketterminologien. Han slynger stadig 
om sig med omtale af sejre på f. eks. »8 stående gær
der og 4 points«, »2 stående gærder og 78 points«. Efter
hånden må det dog være gået op for de fleste, at sejre 
måles enten i stående gærder eller i points. Til orien
tering for vedkommende journalist - og andre lige
stillede - skal vi også her understrege, at man ved 
at lukke en innings definitivt giver afkald på de re
sterende, ikke benyttede gærder, således at disse ikke 
senere kan godskrives i en eventuel sejr som stående 
gærder. oth. 



112 CRICKET 1967 

Sæsonens udenlandske gæster 
Fire udenlandske mandskaber - der ses her 
bort fra Oxford University - har i år besøgt 
Danmark, og om dem kan det generelt siges, 
at det cricketmæssige udbytte, som deres dan
ske værter kunne få ud af visitten, var yderst 
beskedent. Det kan ikke undgås, at der løber 
nogle udgifter på for de danske klubber, der 
fungerer som værter, og de burde i høj grad 
overveje om disse penge ikke kunne bruges 
med større udbytte på anden måde. F. eks. til
byder DCF hvert år en trænerkapacitet til 
klubberne. Interessen for at modtage ham i år 
har været latterlig ringe, og hvis_ det er økono
mien, der trykker - han er meget billig -
kunne pengene, der gives ud 'på disse ferie
rende engelske hold, langt mere rentegivende 
anvendes på ham. 

DCF modtager årligt flere forespørgsler fra 
udenlandske klubhold om turneer, end der er 
danske modstandere til, og derfor er man i et 
vist omfang i stand til at vælge og vrage. Men 
vi vil sandelig nødig se de hold, der er blevet 
vraget i år, med den kvalitet in mente, som 
de, der havde fundet nåde for DCF's blik, var 
i besiddelse af. 

Et hold, som kaldte sig »The Privateers«, 
hvilket kan oversættes »kaperne« eller »fri
bytterne - det tog de deltagende spillere for 
øvrigt ret bogstaveligt - spillede først i Kø
benhavn mod AB. Englænderne gik først til 
gærdet, og det var ganske praktisk for lige 
som de ti niggerdrenge dukkede englænderne 
op i civilt dress henne ved indgangen til ba
nen, efterhånden som holdkammeraterne gik. 

Kampen endte med AB i vinderposition til 
sidst. Englænderne havde et yderst solidt åb
ningsgærde i Hint, der udnyttede sit begræn
sede repertoire til fuldkommenhed, hvorimod 
et par af de øvrige godt kunne trænge til et 
grundkursus i batføring. Englænderne scorede 
200 for 9 og 93 for 5, AB svarede med 154 for 
3 (Finn Willumsen 56 not out) og 137 for 7, 
AB manglede således kun to points for at vin
de, da spilletiden udløb. 

The Privateers fortsatte til Odense, hvor 
holdet i en kamp over to aftener besejrede B. 
1909/B. 1913 med 3 stående gærder. Egon Jen
sen boltrede sig rigtigt mod de svage engelske 
kastere. 8 fynske gærder var ude for 111, men 
sammen med B. 1913's Kurt Hansen hævede 
Egon Jensen, der scorede 67 (Kurt Hansen 
nåede 35 not out), totalen til 182, og i alt kom 
odenseanernes notering til at lyde på 207. Det 
var nu ikke nok til sejr, idet Croft viste han 
havde bedre evner, end det han præsterede i 
København. Et century på 109 scorede han og 
var derved manden bag Privateers total på 
210. Man har stærkt på fornemmelsen, at oden-

seholdet var ude på at komme tidligt hjem, 
når man betragter tallene fra kampen. F. eks. 
virker et kasteresultat som 1 for 65 til Egon 
Jensen noget besynderligt. 

I Århus kom The Privateers i kløerne på en 
yderst oplagt Per Sørensen, som i løbet af 102 
minutter scorede 92 point. Også Tom Ivar 
Poulsen fik lidt glæde ud af en ellers lidt skuf
fende sæson, han nåede 60 point not out, i alt 
scorede Århus 222 for 6, efter 5 gærder havde 
været ude for 51. Det var nok til at vinde med, 
idet englænderne kun kunne svare med 194. 

The Privateers sluttede af i Skanderborg, 
hvor John Madsen med 88 point på 90 minut
ter fik morskab ud af den lidet effektive en
gelske kastning. Skanderborg manglede at 
score 15 point for at vinde, da spilletiden ud
løb. The Privateers fik i sine to halvlege 153 
og 182, Skanderborg ( der manglede Jørn Steen 
Larsen) 1 77 og 143 for 4 (John Simonsen 66 
not out). 

Hyggelige gæster 
Northern CC skuffede cricketmæssigt, men 

var et hyggeligt bekendtskab. Helt galt gik det 
i den første kamp i Hjørring, der tabtes med 9 
stående gærder. Northern scorede 49 i 1. halv
leg, Hjørring svarede med 138, Jens Peter Mor
ild gæstespillede med 68 point, og i 2. halvleg 
viste englænderne, at de - om ikke andet -
så i hvert fald var seje. I løbet af 80 overe sco
rede de 113 points, og Hartmann Petersen ka
stede 36½ over for at tage 7 gærder for 37. I 
1. halvleg tog han 5 for 10. De vindende 27
points scorede Hjørring for tabet af et gærde.

I Århus gjorde Northern det bedre. Præcis 
kastning tvang Å.rhus til langsom scoring, og 
opgøret endte uafgjort. Northern scorede 157 
for ane, Århus 149 for 7 ( Ole Jacobsen 46). 

Endelig blev Soranerne slået med 48 point, 
men det skyldtes i højere grad Soranernes øn
ske om at få noget morskab ud af opgøret end 
engelsk styrke. Northern scorede 124 for 1 og 
48 for alle (Hans Rasmusen 7 for 30), Sora
nerne 22 for 2 ! ! og 102 for alle. 

Et par dage efter kunne man på en opslags
tavle på AB læse om den skæbne, der var over
gået Soranernes gæst Thomas Provis: 

1. Han kastede i 1. halvleg, mens bolden var
våd og pitchen blød, 13 overe, der kostede 40 
point, uden at tage et gærde. 

2. I 2. halvleg, hvor bolden var tør og pit
chen hård, fik han ikke en over. 

3. I 1. halvleg blev han dømt ud med ben
for af Soranernes dommer. ( Opslagstavlen 
brugte et andet udtryk). 

4. I 2. halvleg blev han løbet ud af en Sora
ner. 

l
l 
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Rød-hvide hollændere 

Det hollandske førstedivisionsho,ld, Root en 
Wit, havde vistnok glemt en del af deres ka
stere derhjemme, hvor tulipanerne gror. I den 
første kamp i Nykøbing scorede morsingboer
ne 196 for 6 og 107 for 8, hollænderne 170 og 
138 for 3, og dermed var kampen vundet med 
7 stående gærder af de rød-hvide. Hollænderne 
mødte med ti mand, men havde en meget stor 
spiller i van der Ley, der scorede 35 i første 
og 65 not out på 42 minutter i anden halvleg, 
hvor det hastede. 

I Silkeborg boltrede Jørgen Morild sig med 
89 ud af Forty-Clubs total på 143 for 7 og Lud
vig Schaumann beviste, at han kunne endnu, 
med 42. Hollænderne svarede med 184, og det 
var jo mere end rigeligt til at vinde med. 

Endelig sluttede Root en Wit af med at mø
de et nyt Forty Club-hold i Fredericia. Ryg-· 
terne fortæller, at Forty Club vandt, og at 
Kjeld Kristensen, Skanderborg (man bliver 
hurtigt fyrre nu til dags) scorede century. Om 
disse forlydender er sande, skal vi ikke kunne 
sige, arrangørerne har dækket kampen til i et 
slør af mystik. 

Og for at tage det første sidst mødte midt i 
maj et udvalgt Odense-hold »Stragglers of 
Asia«, hvad der kan oversættes til noget i ret
ning af Asiens omstrejfere. Et af vore største 
dagblade havde ganske vist kaldt englænderne 
»Stranglers of Asia« - Asiens kvælere, men
det var nu at gøre det hele lidt for dramatisk. 
I hvert fald kunne englænderne, der kom fra 
Rhinarmeen, hverken kvæle Odense-holdet, 
der vandt 1. halvleg med 115 points imod 100, 
eller regnen, der ødelagde 2. halvleg. 

Men som helhed - de hjem lige 1. divisions
hold af middelklassen ville vi nødig bytte væk 
for de udenlandske hold, som i år så ublufær
digt har vist sig på de danske crick�tstrande. 

Nis. 

Cricket-anekdoter 

Det sande held 

Worcestershire spillede imod Skotland, og Roly 
Jenkins bowlede til pastor J. Aitchison, skotternes 
bedste gærdespiller. Han gik ustandselig galt af Jen
kins' leg-spinnere og googlies, og han var ligeledes 
heldig at slippe g'odt fra et par benfor-appeller, som 
alle anså for at være helt i orden. Efter et kvarters 
enestående lykkespil var Jenkins ved at gå ud af 
sit gode skind. Omsider blev den skotske præst dømt 
ude med ben for - en afgørelse, han selv var meget 
utilfreds med. »Uheldig,« sagde Jenkins, »hvis jeg 
havde haft lige så meget held som ham, ville jeg ikke 
have været pastor - men ærkebiskop af Canterbury.« 

Referatet frø Aa.B. • Resten kampen 

vil filemkom,ne i næste nummer. 

INGEN PROTESTER 

De hentydninger til vores Hjørringkamp, der er frem
sat i »Cricket«, kunne vi godt have været foruden. 
Umiddelbart får man det indtryk, at de rygter om 
dårlig behandling af dommeren efter kampen, kun er 
tilflydt fra en ensidig kilde. Men så siger man selvføl
gelig sig selv, at var det tilfældet, ville redaktøren 
naturligvis ikke benytte sig offentligt heraf. Det ligger 
nemlig sådan, at vore spillere aldrig ville protestere 
over en kendelse, uanset hvor tvivlsom den end måtte 
være. De spillere, der i dag tegner S.I.F.s crickethold, er 
opdraget i en cricketånd, der ville forbyde noget sådant. 
Derfor er man også mere følsom, når der i cricket
bladet antydes, at man skulle have opponeret mod en 
dommerkendelse. Men det uheldige var, at dommeren 
selv udleverede sig efter kampens afslutning. I selv
forsvar for de bebrejdelser visse af tilskuerne beklage
ligvis pålagde dommeren, udtalte denne nemlig (der 
var to ben-for kendelser mod Silkeborg fra samme 
dommer) følgende: »Den første ben-for var måske 
tvivlsom, men den sidste var i hvert fald god nok.« 
Dette er der vidner på, så det er ikke noget underteg
nede finder på. Dommeren var D.C.F.s bestyreslesmed
lem, hr. Ewald Møller, og han er faktisk mester i 
»morsomme«, for ikke at sige en hel del uheldige udta
lelser. Vi er ikke interesset i at hænge E. M. offentlig
ud, men vi vil have en retfærdig behandling, hvilket 
ikke har været tilfældet i dette tilfælde. Vil De ikke 
nok spørge den anden part også næste gang. Dette til
løb til sensationsjournalistik ramte ved siden af.

Med venlig hilsen 

Hans K. Didriksen, 

Silkebo,rg 

For god ordens skyld skal jeg på dette sted under
strege, at der ikke i cricketbladet har været blot an
tydet, at Silkeborgs spillere skulle have demonstreret 
overfor dommeren i kampen imod Hjørring. Kun har 
jeg konstateret, at en dommerkendelse skabte diskus
sion og dramatik samt gav anledning til kedelige 
insinuationer imod dommeren, hvilket jo også oven
stående brev klart giver udtryk for. !øvrigt må hr. 
Didriksens epistel tale for sig selv. 

oth. 

En sportslig gestus 

Da Frank Lee debuterede for Middlesex imod Not
tinghamshire, gik han i 2. halvleg til gærdet med ud
sigt til at opnå de frygtede briller. I 1. innings havde 
han reddet sig et nul over for den store Larwood, og 
da han nu så Larwood tage sit 20 meters tilløb, følte 
han sig som en kanin i en fælde. Lee stak battet ud 
efter bolden, som han knapt nåede at se, og han var 
så »heldig« at få en kant på bolden, som drønede 
imellem slipper og gully ud imod third man. Opfyldt 
af taknemmelighed og lettet over at undgå endnu et 
nul løb Lee til den anden ende, hvor dommeren 
vendte sig imod ham og hviskede: »Flink fyr, den 
Larwood, han gav dig en langsom bold.« 

På given foranledning skal det oplyses 

at forbundets giro nr. er 9 43 02 
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UN�DOMSSID�N 

Drengekampen Jylland-Øerne 

Dette opgør spilledes i år i Ringsted, men blev 
desværre ikke den store oplevelse. Begge hold 
var præget af ret lange haler - Øernes var vel 
nok den længste, men dette hold var også udta
get blandt de færreste klubber. Vejret gjorde 
også sit til at gøre kampen til en blandet for
nøjelse, efterårsstormen ruskede, og det små
regnede meget af tiden. Til gengæld havde 
drengene det dejligt i pauserne i det vidunder
lige nye klubhus, hvor Ringsted havde sørget 
for et perfekt arrangement. 

Jylland vandt med 25 point efter færdigspil
let kamp takket være et veritabelt sammen
brud på Øernes hold, d�r i 2. halvleg enten 
skulle holde stand i 50 minutter eller score 
45 point for at vinde - ingen af delene for
måede de, hele holdet var ude på 40 minutter 
for sølle 20 point. 

Øerne havde ellers gjort sig bedst i 1. halv
leg, som blev vundet med 109 point imod 
Jyllands 87. For begge mandskaber gjaldt det, 
at byrderne blev båret af meget få. Det frem
går af, at de tre første jyske gærder var ude 

for 73, de sidste 7 gærdespillere formåede alt
så kun at score 14 tilsammen, og det var lige 
så grelt hos Øerne, her var 3 gærder ude for 
92, og de sidste 7 lavede altså kun 17 point. 

Kampens dominerende gærdespiller var den 
i Sydafrika oplærte AB'er Per Marcussen, der 
tilsyneladende har lært det meste af, hvad der 
kan læres, den lidt for aggressive Svanholmer 
Michael Peters son, Skanderborgs John Simon
sen, men meget ringere var Silkeborgs Knud 
Randløv ikke. Det er ikke nødvendigt at bide 
mærke i navnene på disse fire talenter, de skal 
nok selv sørge for at gøre sig bemærket i frem
tiden. 

Opgørets »outstanding« kaster var så oplagt 
Kertemindes Peder Palle Klokker, der ellers 
startede med keeperhandskerne på. Hans leg
sninnere vakte furore, og hans kastning er lige 
ct'en slags, som der sukkes efter i de hjemlige 
seniorrækker. AB'eren Per Marcussen var ikke 
helt så konstant, men hans offspinnere bliver 
guld værd for hans klub i de kommende år, li
gesom AaB'eren Boye Elimars og Skander
borgenseren John Simonsens konstante halv
hårde kastning også vil komme til at gøre sig. 

Yngste generation 

De to udvalgte drengehold fra 

Jylland og øerne fotograferet foran 

Ringsteds nye dejlige klubhus. 

Bagerste række fra venstre: 

Karl Hansen, Nyk. M., Troels Nielsen, 

Chang, Tom Hansen, Hjørrin11, 
Erik Westergård, AaB, Preben 

Justesen, Horsens, J. 0. Petersen, 

Fredericia. 

Mellemste række: John Simonæn, 

Skanderborg, Jens P. Petersen, 

Horsens, Boye Elimar, AaB, Niels 

Olsen, Køge, Claus Andersen, KB, 

Michael Petersson, Svanholm, Jan 

Skriver, Kerteminde, Per .Marcussen, 

AB. 

Nederste række: Erik Rand/øv, 

Silkeborg, Søren Dahlgård, Nbk. M., 

Jan Dahl, Ringsted, Stig Lund, KB, 

Morten Petersson, Svanholm, eter 

Palle Klokker, Kerteminde, Jobn 

Hansen, KB. 
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Glædeligt var det, at man ser ud til at gøre 
meget ved markspillet rundt om i klubberne. 
Især Jyllands markspil i 2. halvleg var på det 
nærmeste eminent. 

Øernes drenge var gennemgående noget yng
re end jydernes, og det var muligvis det, der 
gjorde udslaget i den lige kamp. 
Jul/and: 87 og 67 (John Simonsen, Skanderborg, 34 
og 12, Knud Randløv, Silkeborg, 24 og 2, Tom Hansen, 
Hjørring, 2 og 3, J. 0. Petersen, Fredericia, 9 og 0, 
Erik Westergård, AaB (anfører og keeper), 6 og 6, Boye 
Elimar, AaB, 1 og 3, T. Justesen, Århus, 5 og 2, Troels 
Nielsen, Chang, 0 og 13, Jens. P. Petersen, Horsens, 0 
og 12, Søren Dahlgård, Nykøbing M., 1 og 3 not out, 
Karl Hansen, Nykøbing M., 1 not out og 6, Per Mar
cussen 4 for 16 og 3 for 25, Peder Palle Klokker, 3 for 
11 og 7 for 21, Michael Petersson O for 19 og O for 9, 
Claus Andersen, 0 for 10, Stig Lund, 0 for 17 og O for 
7, Jan Skriver O for 5, Jørgen Nielsen 1 for 5). 

Øerne: 109 og 20 (Peder Palle Klokker, Kerteminde, 
2 og 13, Michael Peterson, Svanhol.m, 36 og 2, Per 
Marcussen, AB (anfører) 42 og 0, John Hansen, KB, 
7 og 0, Niels Olsen, Køge, (keeper) 5 og 0, Jan Skriver, 
Kerteminde, 0 og 0, Claus Andersen, KB, 4 og 0, 
Morten Petersson, Svanholm, 4 og 3 not out, Stig 
Lund, KB, 2 not out og 0, Jørgen Nielsen, Køge, 1 og 0, 
Jan Dahl, Ringsted, 0 og 1, John Simonsen, 1 for 27, 
og 4 for 5, Boye Elimar, 5 for 22 og 6 for 15, J. 0.
Petersen O for 6, Tom Hansen 4 for 25, T. Justesen 0 
for 2, Troels Nielsen O for 1, Knud Randløv O for 9, 
Jens P. Petersen, 0 for 11). 

Nis 

Forty Club - Junior vest

Forty Club havde fået skrabet et stærkt hold 
sammen til den årlige kamp mod juniorholdet 
fra Jylland i Hjørring, og de gamle drenge fik 
med en sejr på 44 point efter 1. halvleg re
vanche for det endnu smertende nederlag sid
ste år. 

- Det var det dejligste vejr, fortæller Jør
gen Morild, og græspitchen fungerede perfekt. 
Juniorerne spillede meget forsigtigt, f. eks. 
var topscoreren Bjarne Rasmussen 90 minut
ter om at score sine 39 point, men en enkelt 
kæmpesekser på Hartmann Petersen fik han 
da lavet. Eskild Larsen var gevaldig oplagt, 
og hans langsomme kastning var til tider 
uspillelig for juniorerne, som jo slet ikke er 
vant til denne efterhånden uddøde kastemåde. 
Juniorerne var udmærkede i marken, og i 
Torben Skov Nielsen fra Chang havde de en 
kaster med oplagte muligheder. Svend Eliasen 
var en dyr dreng for os gamle som keeper, 
der var ikke mindre end 15 ekstra, men han 
tog revanche ved gærdet, hvor han i sin kendte 
cuttende stil var en for dreven herre for juni
orerne. Men hyggeligt havde vi det, og jeg tror, 
at vi med disse kampe har lavet en sæson
afslutning for både gamle og unge, som vi vil 
glæde os til hvert år. 

Junior Vest 96 (Bjarne Rasmussen, Silkeborg, 39, Jør
gen Holmen, Hjørring 16*, Glenny Jacobsen, Skander
borg 13, Eskild Larsen, Chang 6 for 19, Hartmann Pe
tersen, Hjørring 3 for 28. Fortu Club 130 (Svend Elia
sen, Horsens, 38, Sigurd Uhrskov, Hjørring, 27*, Karl 
Mikkelsen, Silkeborg, 22, Jørgen Morild, Århus, 16, 
Torben Skov Nielsen, Chang, 4 for 30, Erik Mikkelsen, 
Silkeborg, 2 for 12). 

Nis 

Forty Club - Junior Øst

Hvad siger man til en mand, der kommer ud 
efter at være kastet ud tre gange i træk på de 
tre eneste bolde, han modtog? 

Ja, spørgsmålet er svært at besvare sådan 
mere i al almindelighed, da det - såvidt vides 
- ikke er sket herhjemme før, men det kan f
hvert fald fortælles, hvad AB'eren Henning
Finnich sagde til klubkammeraten H. C. Bjød
strup (Jens en), da denne gamle kæmpe kom
ud efter at have været ude for den noget bar
ske tildrag el se. Finnich spurgte venligt:
»Hvordan var battet?«

Når H. C. Bjødstrup kunne gå tre gange,
er forklaringen, at det var Ringsteds junior
spiller Claus Rasmussen, der kastede, og hans 
måde at aflevere bolden på, syntes dommer 
Willy Nielsen aldeles ikke om, så han dømte 
no bal! de to første gang, Bjødstrup gik. 

Claus Rasmussen bliver uden tvivl en af 
hovedkasterne på Ringsteds 2. divisions
hold til næste år, og den hårfagre junior vil 
igen få diskussionen om stik eller ikke stik til 
at blusse op. For hans egen skyld må man 
håbe på, at han udelader de mistænkelige bol
de, eller at dommerne i hvert fald har mod og 
mandshjerte til at skride ind. Det er slet ikke 
rart at få prædikatet »stikkaster« hæftet på 
sig og blive et evigt stridsemne. 

Denne indledning må nu ikke få nogen til at 
tro, at der var tilløb til uroligheder, da det 
sjællandske ungdomshold slog Forty Club på 
AB's bane med 112 point. Det gik yderst hyg
sommeligt, selvom Fortyspillerne nok syntes, 
at juniorerne fik lige rigeligt med point - ialt 
182. Denne voldsomme score, især takket være
Glostrups Knud Nordkamp, der med lidt lykke
og meget øje hittede sig til 66 point not out.

Det må nu nok siges at være en tilsnigelse at 
kalde veteranerne for Forty Club. Denne orga
nisation af moden ungdom har ikke rigtig fået 
bredt sine fangarme til Sjælland, og i stedet 
var AB's P. A. Svendsen så venlig at samle 
noget i retning af »Carlo Ryhøjs XI« - uden 
Carlo Ryhøj. 

De brød sig· ikke rigtig om den halvhårde 
kastning, som ungdommen vartede op med, 
men Poul Nielsen og Thomas Provis viste dog 
alligevel prøver på tidligere tiders kunnen, og 
Åge Krebs beviste, at cricket og golf kan spil
les med det samme slag. 

Ungdomsholdet var godt kastende og ganske 
udmærket i marken. Derimod synes det -
trods de mange points - at skorte lidt på 
instruktionen i gærdespil hist og her. Det kan 
læres på de udmærkede instruktionskurser, 
som afholdes hver sommer - dette til almin
delig orientering. 

Fortu Club 70 (Thomas Provis 20, Åge Krebs 17, Poul 
Nielsen 11, Claus Rasmussen, Ringsted 4 for 7, Benny 
Burmeister, KB, 4 for 20). Junior Øst 182 (Knud Nord
kamp, Glostrup, 66 not out, Torben Ankjærgård, Slagel
se, 26, Finn Nielsen, Køge 21, Niels Talbro, AB, 17, 
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A.B.-HJØRRING (3-1). A.B. vandt med 71 points
efter 1. halvleg. A.B. 184 (C. Bronee 33*, Stefan Hoff
mann 27, Ole Christoffersen 4 for 48). HJØRRING 113
(A. Morild 28, Th. Provis 6 for 39).

B. 1909-SORANER (3-1). B. 1909 vandt med 6 gærder
efter 1. halvleg. SORANER 99 (M. Scott 34, Ralf An
dersen 4 for 31, Erik Olesen 3 for 9). B. 1909 114 for 4
(S. Khan 29, Kjeld Larsen 25*).

3. september
A.B.-SKANDERBORG (1-3). Skanderborg vandt med
39 points efter 1. halvleg. SKANDERBORG 129 (J. S. 
Larsen 43, Th. Provis 5 for 44, J. Ward 3 for 30). A.B.
90 (F. Willumsen 28, J. S. Larsen 6 for 38).

AARHUS-HORSENS (3-1). Aarhus vandt med 5 gær
der. HORSENS 144 (Erik Olesen 35, J. Høj 29, Per 
Sørensen 3 for 39, Gunnar Rasmussen 3 for 18, Ole 
Jacobsen 3 for 43). AARHUS 147 for 5 (Per Sørensen 
40*, Tom. I. Poulsen 37, Fl. Gregersen 28. Mgs. Gre
gersen 27). 

2. division:

13. august. 
K.B.-FREM. Afbrudt på grund af regn. FREM 79 for 
5 (Axel Jacobsen 49, Pr. Miehaeisen 3 for 17). 

KERTEMINDE-B. 1913 (3-1). Kerteminde vandt med 
2 gærder efter 1. halvleg. B. 1913 133 (Kurt Hansen 41, 
Kaj Hansen 27, .J. Due 7 for 52). KERTEMINDE 143 for 
8 (Axel Petersen 42, E. Hauge 4 for 20, Kaj Hansen 3 
for 39). 

20. august. 
SORØ-KERTEMINDE (3-1). Sorø vandt med 114 
points efter 1. halvleg. SORØ 256 for 7 lukket (P. Han
sen 75*, 0. Hiickelkamp 54, Ib Hiickelkamp 29, J. Sar
øe, 25, J. Due 4 for 91). KERTEMINDE 142 (Axel Pe
tersen 26, Ib Hiickelkamp 7 for 54). 

SK.BORG II-SLAGELSE (1-3). Slagelse vandt med 
8 gærder efter færdigspillet kamp. SLAGELSE 92 (John 
Christensen 40, Kaj Nielsen 6 for 27) og 39 for 2. 
SK.BORG II 36 (B. Helt 6 for 9, Pr. Christensen 3 for 
13) og 91 (Leif Hansen 36, Erik Sørensen 6 for 61, T.
Ankjærgaard 3 for 30).

B. 1913-K.B. (1-3). K.B. vandt med 121 points efter 
1. halvleg. B. 1913 67 (P. Mouritzen 36, Pr. Miehaelsen 
6 for 20, Hg. Lystrup 3 for 17) og 72 for 8 (B. Wozny
35, Pr. Michaelsen 5 for 15). K.B. 188 for 6 lukket (H. J.
Halling 61*, Hg. Lystrup 56, Ph. \Vhatmore 35).

FREM-FREDERICIA (1-3). Fr.cia vandt med 28 pts. 
efter 1. halvleg. FREM 66 (Axel Jacobsen 25, Sv. E. 
Jensen 5 for 15, K. E. Mammen 5 for 48). FREDERI
CIA 94 for 8 (J. Hosten 7 for 36). 

HOLSTEBRO-KØGE (1-3). Køge vandt med 8 points 
efter første halvleg. KØGE 104 (E. Dupont 5 for 45, 
John Jespersen 4 for 51). HOLSTEBRO 96 (J. P. Mor
ild 28, J. B. Nielsen 8 for 61). 

27. august 
KERTEMINDE-FREM (3-1). Kerteminde vandt med
180 points efter 1. halvleg. KERTEMINDE 265 (Jørgen
Nielsen 81, H. W. Petersen 61, Per Martinussen 44, P.
E. Hansen 4 for 62). FREM 85 (J. Due 5 for 33, Axel
Petersen 4 for 48) og 46 for 1.

KØGE-K.B. (3-1). Køge vandt med 48 points efter 1. 
halvleg. KØGE 156 (Fl. Lintrup 50, Finn Nielsen 26, 
G. Ellegaard 4 for 40, Pr. Michaelsen 3 for 49). K.B.
108 (H. J. Halling 26, J. B. Nielsen 5 for 56). 

SKANDERBORG II-B. 1913 (3-1). Skanderborg vandt 
med 173 points efter 1. halvleg. SKANDERBORG II 211 
(Henry Rasmussen 111*, Sv. E. Madsen 26). 1913 33 
(Kaj Nielsen 5 for 20, Jørgen Jacobsen 3 for 17) og 108 
for 5 (P. Offersen 29). 

FREDERICIA-HOLSTEBRO (1-3). Holstebra vandt 
med 109 points efter 1. halvleg. FREDERICIA 142 (K. 
Østergaard 28, E. Dupont 4 for 38) og 82 for 3 (Fl. 
Larsen 39*). HOLSTEBRO 251 for 7 lukket (E. Dupont 
71*, John Jespersen 60, Hg. Larsen 59). 

SLAGELSE-SORØ (3-1). Slagelse vandt med 47 
points efter 1. halvleg. SLAGELSE 144 (Erik Sørensen 
27, John Christensen 26, J. Sarøe 5 for 71, John Han
sen 4 for 13). SORØ 97 (Ib Hiickeikamp 36, Bent Helt 
4 for 14). 

3. september
FREM-K.B. (0-4). K.B. vandt med en halvleg og 104 
points FREM. 126 (K Timm 30, 0. Brændstrup 25, B. 
Burmeister 4 for 15, Hg. Lystrup 3 for 21) og 53 (Hg. 
Lystrup 5 for 8). K.B. 283 for 5 lukket (H. J. Halling 
106, Hg. Lystrup 73*, G. Siemsen 50, Poul W. Jensen 
31, K. Hjorth 3 for 38). 

SORØ-SKANDERBORG II (3-1). Sorø vandt med 81 
points efter 1. halvleg. SKANDERBORG II 85 (Leif 
Hansen 35, J. Sarøe 4 for 15) og 82 for 5. SORØ 166 
(Ove Christiansen 46. Ib Hiickelkamp 36, J. Sarøe 25, 
Henry Rasmussen 4 for 36, Kaj Nielsen 4 for 60). 

3. division Øst : 

18. juni
BALLERUP-NÆSTVED. Ikke spillet. 

20. august.
BALLERUP-GLOSTRUP (3-1). Glostrup vandt med 
3 gærder efter færdigspillet kamp. GLOSTRUP 75 
(Jørg. Hansen 26, Otto Jacobsen 5 for 22) og 32 for 4. 
BALLERUP 31 (Thor Jensen 5 for 17, T. Nordkamp 4 
for 14) og 73 (Kaj Petersen 32, Jørg. Hansen 4 for 10, 
T. Nordkamp 3 for 36). 

27. august 
NYK. F.-NÆSTVED (3-1). Nyk. F. vandt med 123 
points efter 1. halvleg. NÆSTVED 93 (Otto Jørgensen 
55, P. J. Pedersen 4 for 11, E. Svensson 3 for 32) og
129 for 5 (K. Grandahl 50*, Erik Jørgensen 39). NYK.
F. 216 for 3 lukket (P. E. Nielsen 76, Harry Eriksen
68*, E. Svensson 55).

RINGSTED-NYK. F. (3-1). Ringsted vandt med 70 
points efter 1. halvleg. RINGSTED 100 (E. Svensson 
4 for 31, John Svensson 4 for 13) og 29 for 7 (P. E. 
Nielsen 3 for 12). NYK. F. 30 (Claus Rasmussen 6 for 
9) og 137 for 7 lukket (P. E. Nielsen 51*, P. J. Peder
sen 32*, Preben Hansen 4 for 28). 

3. division vest: 

13. august. 
NYK. M. II-AA.B. II (3-1). Nyk. M. II vandt med 
68 points efter færdigspillet kamp. NYK. M. II 92 (H. J. 
Andersen 26, I. Enoksen 25*, Torben Hansen 6 for 41, 
Sv. Aa. Jeppesen 3 for 30) og 132 (Peter Christensen 
4 for 21, Sv. Aa. Jeppesen 3 for 42). AA.B. II 50 (Sv. 
Aa. Jeppesen 25, B. 0. Andersen 5 for 31, Peter Chri
stensen 4 for 19) og 106 (J. Ib Nielsen 29, Ernst Poul
sen 25, B. 0. Andersen 5 for 49, Peter Christensen 4 
for 53). 

HJØRRING II-HERNING (3-1). Hjørring II vandt 
med 40 points efter 1. halvleg. HJØRRING II 76 (S. 
Uhrskov 36, Leif Andersen 7 for 37, P. Gøtsche 3 for 
37). HERNING 36 (W. Søndergaard 5 for 15, Aa. Heile
sen 3 for 20) og 89 for 8 (P. Gøtsche 34*, Søren Lau
ridsen 30, W. Søndergaard 3 for 19, J. Henriksen 3 
for 61). 

20. august. 
HERNING-NYK. M. II (1-3). Nyk. M. II vandt med 
8 gærder efter færdigspillet kamp, NYK. M. II 192 (T. 
Stetkjær 66, Hg. Nielsen 54, K. K. Christensen 25, P. 
Gøtsche 7 for 51) og 26 for 2. HERNING 100 (Jan 
Thomsen 29, Peter Christensen 5 for 52, T. Stetkjær 4 
for 40) og 116 (Søren Laursen 32, Hg. Nielsen 6 for 
46). 

AA.B. II-GRENAA (1-1). Første halvleg ikke færdig
spillet. GRENAA 261 (Johs. Knakkergaard 70, Egil An
dreasen 48, E. Crone 32, J. Ib. Nielsen 4 for 68). AA.B. 
II 191 for 9 (J. Ib Nielsen 76*, Peter Christensen 64, 
Tommy Hansen 7 for 30). 
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27. august
AAB II-HERNING (4-0). AAB II vandt med en 
halvleg og 58 points. AAB II 264 for 6 lukket (Fl. 
Nielsen 102*, John Jensen 39, Sv. Aa. Jeppesen 33, 
Peter Christensen 28, P. Gøtsche 3 for 125). HERNING 
95 (P. Munksgaard 33, J. Ib Nielsen 7 for 19) og 111 
(P. Gøtsche 42, J. Ib Nielsen 3 for 49). 

Mellemrækkeme: 

25. juni
ABENRA-KERTEMINDE II. Ikke spillet. 

2. juli
FREDERICIA II-VIBORG. Rettelse. Tabt af Frederi
cia II, der brugte ikke spilleberettiget spiller.

9. juli
B. 1909 II-KOLDING. Rettelse. Kampen vundet af 
Kolding efter første halvleg med 33 points. 

12. august 
KØGE II-RINGSTED II {1-3). Ringsted vandt med 38 
points efter 1. halvleg. RINGSTED II 82 (P. Smollerup 
3 for 24, Leif Hansen 3 for 33) og 111 for 4 (Bj. 
Nielsen 50*, Sv. E. Jensen 32*). KØGE II 44 (Helge
Hansen 6 for 14, Hg. Hansen 4 for 29).

13. august
FREDERICIA II-KERTEMINDE II. Tabt af Kertemin
de II. 

ROSKILDE-FREM II. Ikke spillet på grund af regn. 

B. 1913 II-AABENRAA. Tabt af Aabenraa, der ikke
kunne stille hold.

CHANG II-SKANDERBORG III (4-0). Chang II 
vandt med en halvleg og 80 points. CHANG II 239 
(L. Busk Jensen 66, Henrik Christensen 50, Niels Høj 
Jensen 37, Sv. Aa. Nielsen 4 for 33, Carl Nielsen 4 for 
66). SKANDERBORG III 92 (Sv. Aa. Nielsen 53, T. 
Skov Nielsen 6 for 33, Jess Christensen 3 for 4 7) og 67 
(John Sørensen 39, Jess Christensen 4 for 13, T. Skov 
Nielsen 3 for 24). 

VIBORG-KOLDING (3-1). Viborg vandt med 2 gær
der efter 1. halvleg. KOLDING 158 (Ole Madsen 43, Fl. 
Skovsen 35, A. Thorbjørnsen 8 for 44). VIBORG 162 
for 8 lukket (H. Elsborg 69, A. Thorbjørnsen 35*, 
Herluf Nielsen 5 for 55). 

20: august. 
KERTEMINDE II-KOLDING. Tabt af Kerteminde II. 

DRONNINGBORG-SILKEBORG II. Ikke spillet. 

AABENRAA-ESBJERG (0-4). Esbjerg vandt med en 
halvleg og 38 points. AABENRAA 61 (0. Langerhuus 
10 for 21) og 36. ESBJERG 135 (0. Mølsted 34, J. Mi
zander 5 for 55). 

ROSKILDE-KØGE II. (3-1). Roskilde vandt med 6 
gærder efter færdigspillet kamp. KØGE II 55 (Niels 
Olsen 28, Hg. Jensen 7 for 32) og 97 (Niels Olsen 47*, 
Hg. Jensen 5 for 31). ROSKILDE 91 (Bent Johansen 
33, Peter Jensen 4 for 36) og 64 for 2 (Harly Peder
sen 25). 

AARHUS II-HOLSTEBRO II. (4-0). Aarhus II vandt 
med en halvleg og 28 points. AARHUS II 102 (Aa. Her
mansen 29*, Ole Johansen 6 for 23). HOLSTEBRO II 
43 (Aa. Hermansen 4 for 8, K. E. Jensen 4 for 22) og 
31 (Aa. Hermansen 6 for 10, K. E. Jensen 4 for 14). 

FREDERICIA II-B. 1909 II (0-4). B. 1909 II vandt 
med en halvleg og 28 points. B. 1909 II 142 (Birger 
Larsen 44). FREDERICIA II 52 (Leif Nielsen 5 for 24) 
og 62 (Leif Hansen 5 for 20). 

VIBORG-B. 1913 II (3-1). Viborg vandt med 163 
points efter 1. halvleg. VIBORG 249 for 4 Jukket (Pe
ter Sørensen 59, J. Mathiassen 54, Hans Elsborg 52, 
T. Agerskov 30*). B. 1913 II 86 (Aa. Westergaard 37, 
Svend Mathiassen 4 for 39).

27. august
DRONNINGBORG-CHANG II {1-3). Chang vandt
med 74 points efter 1. halvleg. DRONNINGBORG 54
(Eskild Larsen 7 for 17, Jess Christensen 3 for 27) og 
83 for 6 (F. G. Knudsen 32, Jess Christensen 3 for 8).
CHANG II 128 (Vilh. Nielsen 4 7, Jess Christensen 29,
F. G. Knudsen 5 for 33, L. Wiirtz 4 for 41).

3. september
FREDERICIA II-ESBJERG (0-4). Esbjerg vandt med
en halvleg og 62 points. ESBJERG 195 (0. Langerhuus
55, Troels Nielsen 34, Finn Kirkebye 6 for 78, Kaj Lar
sen 3 for 73). FREDERICIA 42 (0. Langerhuus 8 for 
17) og 91 (Kaj Larsen 34, E. Daubjerg 32, 0. Langer
huus 5 for 44, Troels Nielsen 4 for 12).

9. september
SVANHOLM II-FREM II (3-1). Svanholm II vandt 
med 42 points efter 1. halvleg. FREM II (N. J. Lo
rentzen 7 for 27). SVANHOLM II 116 for 9 (Hans Jør
gensen 4 for 26, Uffe Mortensen 26).

Juniorrækkeme: 

27. maj
SV ANHOLM-A.B. Regn.

24. juni
K.B.-KØGE. Ikke spillet.

SKANDERBORG-ESBJERG. Tabt af Esbjerg. 

16. juli
A.B.-SLAGELSE. Ikke spillet. 

23. juli 
RINGSTED-A.B. Tabt af A.B.

12. august.
SILKEBORG-SKANDERBORG (3-1). Silkeborg vandt
med 7 gærder efter 1. halvleg. SKANDERBORG 104
(Glenny Jacobsen 29, Bjarne Rasmussen 4 for 32, Erik
Mikkelsen 4 for 41). SILKEBORG 109 for 3 (Erik Mik
kel.sen 60.)

CHANG-HJØRRING (3-1). Chang vandt med 10 
gærder efter færdigspillet kamp. CHANG 141 (L. Busk 
Jensen 47, Jess Christensen 34, J. Henriksen 8 for 64) 
og 35 for 0. HJØRRING 51 (J. Henriksen 31, T. Skov 
Nielsen 5 for 22, Jess Christensen 5 for 25) og 123 
(Ole Berntson 36, J. Henriksen 30, T. Skov Nielsen 8 
for 48). 

K.B.-SVANHOLM (3-1). K.B. vandt med 73 points
efter færdigspillet kamp. K.B. 62 (B. Holmgaard 5 for
14, 0. Bjørklund 4 for 18) og 108 for 7 lukket (Ebbe
Hansen 33, Bj. Holmgaard 3 for 31). SVANHOLM 56
(Stig Lund 4 for 11, Sten Lund 4 for 22) og 41 (Ebbe
Hansen 6 for 15, Stig Lund 3 for 10).

B. 1913-KERTEMINDE (0-4). Kerteminde vandt med
en halvleg og 121 points. B. 1913 36 (Per Martinussen 
6 for 8) og 31 (Johs. Due 3 for 7, Per Martinussen 3
for 18). KERTEMINDE 188 (Per Martinussen 74, Svend
E. Gommesen 48*, Erik Thormose 7 for 75).

13. august
SLAGELSE-GLOSTRUP (3-1). Slagel.se vandt med 
27 points efter 1. halvleg. SLAGELSE 87 (T. Ankjær
gård 25, Ole Svendsen 6 for 30, K. Nordkamp 3 for 22)
og 155 (Freddy Jansen 42, S. Heckmann 29, Troels Møl
ler 5 for 65). GLOSTRUP 60 (Leif Jacobsen 4 for 27,
T. Ankjærgård 3 for 9) og 46 for 7.

RINGSTED-KØGE (3-1). Ringsted vandt med 145 
points efter 1. halvleg. KØGE 69 (Claus Rasmussen 6 
for 34) og 35 for 5. RINGSTED 214 (Jan Hansen 85, 
Hans Påmand 68*, Søren Larsen 3 for 36). 
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ESBJERG-ARHUS (1-3). Aarhus vandt med 56 point 
efter 1. halvleg. ESBJERG 80 (Leif Pedersen 47, Jan 
Berthelsen 5 for 19, Per Andersen 4 for 43) og 95 (Orla 
Sørensen 68*, Jan Berthelsen 4 for 51). ARHUS 136 
(Torben Justesen 67*, Jan Madsen 4 for 28, Orla Sø
rensen 3 for 20). 

NYK. M.-AA.B. (3-1). Nyk. M. vandt med 5 gærder 
efter 1. halvleg·. AA.B. 106 (T. J. Laursen 31, Jens Jen
sen 6 for 40, P. Saabye 3 for 34). NYK. M. 109 for 5 
(Lars Mathiassen 42*, Kaj Mertz 27, J. Simonsen 3 
for 39). 

14., 15. og 16. august. 
B. 1913-B. 1909 (1-3). B. 1909 vandt med 7 gærder 
efter færdigspillet kamp. B. 1913 35 (Carsten Jacobsen 
6 for 8, Bruno Rasmussen 3 for 12) og 74 (Carsten 
Larsen 5 for 29, Bruno Rasmussen 4 for 24. B. 1909 
87 (H. K. Lohmann 26, E. Hauge 6 for 29) og 22 for 3 
3 (E. Hauge 3 for 8).

19. august
GLOSTRUP-SVANHOLM (3-1). Glostrup vandt med
8 points efter 1. halvleg. SVANHOLM 56 (K. Nord
kamp 3 for 2, Pr. Petersen 3 for 13). GLOSTRUP 64 
(B. Holmgaard 5 for 11, M. Peters son 3 for 36).

3. september 
KERTEMINDE-RINGSTED. SEMIFINALE. Ringsted
vandt med en halvleg og 21 points. KERTEMINDE 27
(Jan Hansen 8 for 14) og 113 (P. Martinussen 58, P. P.
Klokker 33, H. Bergh 6 for 20, H. Paamand 3 for 7).
RINGSTED 161 for 5 lukket (Hg. Bergh 50, P. Winding
45, Claus Rasmussen 37, P. Martinussen 4 for 84).

KØGE-A.B. (4-0). Køge vandt med en halvleg og 15 
points. KØGE 128 (Bent Olesen 37, Leif Hansen 32, 
Søren Larsen 28, Bjarne Rossen 6 for 50. N. Nørre
gaard 4 for 74). A.B. 53 (Arne Nielsen 6 for 14) og 60 
(Niels Talbro 33, Leif Hansen 3 for 19). 

NYK.M.-SILKEBORG. Semifinale. Nyk. M. vanclt med 
en halvleg og 59 points. SILKEBORG 37 (Hg. Jensen 7 
for 15, Jens Jensen 3 for 21) og 49 (Jens Jensen 4 for 
23, Hg. Jensen 4 for 26). NYK. M. 145 (Jens Jensen 33, 
Erik Mikkelsen 5 for 64, Bjarne Rasmussen 3 for 54). 

NYK. M.-RINGSTED. JUNIORFINALE. Ringsted vandt 
med 34 points efter 1. halvleg. RINGSTED 121 (Jan 
Hansen 56, Jens Jensen 6 for 13, Henning Jensen 3 for 
45) og 79 (Jan Hansen 33, Jens Jensen 4 for 38, Hen
ning Jensen 3 for 32). NYK. M. 87 for 9 Jukket (Hen
ning Jensen 59, Jan Hansen 4 for 36).

Drengerækkeme: 

9. juli
KØGE-A.B. Ikke spillet.

A.B.-KØGE. Ikke spillet. 

12. august.
AARHUS-DRONNINGBORG (1-3). Dr.borg vandt med
74 points efter 1. halvleg. AARHUS 67 (T. Justesen 32*,
Chr. Boldsen 4 for 36). DR.BORG 141 (P. Lambert 29*,
Bjarne Madsen 28, J. B. Andersen 4 for 63, T. Juste
sen 3 for 38).

SKANDERBORG-HORSENS (3-1). Skanderborg 
vandt med 70 points efter 1. halvleg. HORSENS 38 (J. 
Priess 4 for 14, Bent Madsen 3 for 8, John Simonsen 3 
for 13) og 60 for O (Torsten Jensen 41*). SKANDER
BORG 108 (John Simonsen 68, J. P. Pedersen 4 for 31). 

16. august.
A.B.-K.B. (3-1). A.B. vandt med 7 gærder efter 1.
halvleg. K.B. 72 (John Hansen 45*, P. Marcussen 5 for 
20, J. Lohse 5 for 41). A.B. 76 (Niels Nørgaard 31*, P. 
Marcussen 30, Claus Andersen 3 for 22). 

19. august. 
CHANG-HJØRRING (1-3). Hjørring vandt med 31 
points efter 1. halvleg. CHANG 93 (Wagner Rasmussen 
43, P. Steen 6 for 46, Tom Hansen 4 for 44) og 67 for 
6 (Wagner Rasmussen 27*, P. Steen 4 for 28). HJØR
RING 124 (Tom Hansen 47, P. Steen 40, Wagner Ras
mussen 4 for 15, Troels Nielsen 4 for 47).

SILKEBORG-DRONNI,NGBORG (1-3). Dr.borg vandt 
med 2 gærder efter første halvleg. SILKEBORG 85 (Jan 
Henriksen 42, Chr. Boldsen 5 for 20, P. Odderskjær 3 for 
17). DR.BORG 88 (Bjarne Madsen 29*, Fl. Rasmussen 
25, Jan Henriksen 5 for 26). 

20. august.
K.B.-SVANHOLM (3-1). K.B. vandt med 2 points ef
ter 1. halvleg. SVANHOLM 44 (Stig Lund 6 for 17,
Claus Andersen 3 for 22). K.B. 46 (Mich. Petersson 5
for 15, Morten Peters son 5 for 17).

23. august 
SVANHOLM-A.B. (3-1). Svanholm vandt med 10
gærder efter færdigspillet kamp. A.B. 32 (Morten
Petersson 8 for 14) og 24 for 3. SVANHOLM 35 (Mi
chael Petersson 27, P. Markussen 6 for 2, C. Fenger 3 
for 32) og 35 for O ( Michael Petersson 29*).

26. august
AARHUS-SKANDERBORG (1-3). Skanderborg vandt
med 35 points efter 1. halvleg. AARHUS 88 (T. Juste
sen 32*, Ole Jacobsen 5 for 19). SKANDERBORG 123
(T. Justesen 4 for 43).

27. august
RINGSTED-SVANHOLM (3-1). Ringsted vandt efter 
første halvleg med 20 points. SVANHOLM 93 (Michael
Petersson 31, Jan Dahl 3 for 38, Per Persson 3 for 12).
RINGSTED 113 (Michael Petersson 5 for 40).

SILKEBORG-HORSENS (3-1). Silkeborg vandt med 
55 points efter 1. halvleg. HORSENS 36 (K. Randløv 
5 for 8, John Kristensen 3 for 12) og 44 for 2. SILKE
BORG 91 (K. Randløv 30, H. Thorup 26, Jens Petersen 
4 for 32, J. Linding 4 for 32). 

3. september 
HORSENS-DRONNINGBORG (1-3). Dronningborg 
vandt med 6 points efter 1. halvleg. DRONNINGBORG 
32 (J. Lindvig 5 for 11, Jesper Rasmussen 4 for 14) og
55 for 3. HORSENS 26 (Chr. Boldsen 6 for 8, P. Odders
kjær 3 for 1).

9. september 
HORSENS-ARHUS (1-3). Arhus vandt med 37 points 
efter 1. halvleg. HORSENS 28 (H. J. Ejlertsen 6 for 18,
T. Justsen 4 for 8) og 73 for 2 (Jens P. Pedersen 36).
ARHUS 65 (P. E. Ejlertsen 45, Jens P. Pedersen 5 for
21, Frank Rasmussen 3 for 17).

RINGSTED-KB. (1-3). K.B. vandt med 33 points 
efter 1. halvleg. K.B. 74 (Stig Lund 26, Niels E. Chri
stensen 5 for 22). RINGSTED 41 (Claus Andersen 5 
for 15, Stig Lund 4 for 22). 

10. september
SILKEBORG-AARHUS. Tabt af Aarhus, der anvendte
ikke spilleberettiget spiller. SILKEBORG (T. Justesen
6 for 17, H. J. Ejlertsen 3 for 6) og 112 for 9 (Henning
Jensen 29, T. Justesen 5 for 59). AARHUS 67 (Jan B.
Andersen 42, John Kristensen 5 for 12).

Lilleputrækken: 

26. august
SVANHOLM-RINGSTED (1-3). Ringsted vandt med
5 points efter 1. halvleg. RINGSTED 36 (Kim Søby 4 
for 8, Morten Petersson 4 for 12) og 23 for 9 (Morten
Petersson 6 for 7, Claus Frederiksen 3 for 5). SVAN
HOLM 31 (Preben Nielsen 5 for 4, Niels E. Christensen
3 for 17).

Pokalkampe: 

Finale 
SORANER-NYK. F. Soraner vandt med 29 points. 
SORANER 128 (F. Pearsson 46, A. Bloom 33, P. J .. 
Pedersen 5 for 38). NYK. F. 69 + 30 (M. Scott 3 for 14, 
J. Kofoed 3 for 18). 



120 CRICKET 1967 

Privatkampe: 
27. maj.
Drengekamp SORØ-RINGSTED. Ringsted vandt med 
en halvleg og 45 points. SORØ 21 (Jan Dahl 6 for 12)
og 19 (Jan Dahl 6 for 7) RINGSTED 85 (Benny Møller 
32, Jens Larsen 6 for 24, John Hansen 3 for 22).

4. og 5. juli.
B. 1909/B. 1913-PRIV A TEER'S C.C. Privatee·r's vandt
med 3 gærder. B. 1909/B. 1913 207 (Egon Jensen 67,
Ralf Andersen 42, Kurt Hansen 35*, M. W. Hardcastle
4 for 10, H. B. Langlands 5 for 87). PRIVATEER'S 210
for 7 (C. G. I. Croft 109, A. G. Roberts 27, Keld Lyø
4 for 54). 

6.-7. juli. 
AARHUS-PRIV A TEER'S C.C. Aarhus vandt med 28 
points. AARHUS 222 for 6 lukket (Per Sørensen 92, 
Tom I. Poulsen 60*). PRIVATEER'S 194 (C. Croft 47, 
R. Eaton 38, M. Blumberg 29, Ole Jacobsen 4 for 48).

8.-9. juli 
SKANDERBORG-PRIV ATEER'S C.C. Uafgjort. PRI
V A TEER'S 153 (M. Hind 37, C. Croft 31, R. Eaton 27, 
Keld Christensen 7 for 47) og 182 for 8 lukket (M. 
Hind 53, M. Blumberg 26, M. Brittan 25, Ib Rasmussen 
3 for 62). SKANDERBORG 177 (John Madsen 88*, S. E. 
Ewans 4 for 27, H. B. Langlands 4 for 62) og 143 for 
4 (John Simonsen 66*, Peter Hansen 29). 

15.-16. juli. 
HJØRRING-NORTHERN C.C. Hjøring vandt med 9 
gærder efter færdigspillet kamp. NORTHERN 49 (Hart
mann Petersen 5 for 10, Ole Christoffersen 3 for 7) og 
113 (T. E. Costigan 30, Hartmann Petersen 7 for 37 
Ole Christoffersen 3 for 30). HJØRRING 138 (J. P'. 
Morild 68, H. Smythe 3 for 44) og 27 for 1. 

17.-18. juli. 
AARHUS- NORTHERN C.C. Uafgjort. NORTHERN" 
C.C. 157 (Costigan 67, Gunnar Rasmussen 3 for 34, 
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Erik Madsen 3 for 40). AARHUS 149 for 7 (Ole Ja
cobsen 46, Mgs. Gregersen 41, N. J. Rasmussen 25*, 
Davies 4 for 36). 

19.-20. juli. 
SORANER-NORTHERN C.C. Northern vandt med 48 
points efter færdigspillet kamp. NORTHERN 124 for 
1 lukket (Mills 61 *, Harvey 38*) og 48 (Hans Rasmu
sen 7 for 30). SORANER 22 for 3 lukket og 102 (A. 
Bloom 27, Davies 6 for 31, Joslin 3 for 36). 

22.-23. juli. 
NYK. M.-ROTT & WITT. Rott & Witt vandt med 7 
gærder efter færdigspillet kamp. NYK. M. 196 for 6 
lukket (Hg. Jensen 56*, Kaj Christensen 35, Poul Pe
dersen 29*. Ole Hedegaard 28, E. Klein 5 for 61) og 107 
for 8 lukket (F. Hvass 30*, Poul Pedersen 34*, van der 
Ley 5 for 52). ROTT & WITT 170 (Van der Ley 35, 
Voors 35, Molenar 33, Tommy Jensen 5 for 48, B. 0. 
Andersen 3 for 62) og 138 for 3 (Van der Ley 65*, 
Molenar 25). 

25. juli. 
XL-CLUB-ROTT & WITT. Rott & Witt vandt med 41
points. XL-CLUB 132 for 6 lukket (Jørgen Morild 89,
L. Schaumann 42, Zeeland 5 for 45). ROTT & WITT
184 (Molenar 50*, Voogz 38, G. Molenar 26, Johs. 
Knakkergaard 5 for 63). 

26. august
CARLO RYHØJ XI-HJØRRING OLD BOYS. Hjørring
vandt med 1 gærde. A. B. 163 for 7 lukket (P. Talbroe
32, C. Veng 32, C. Ryhøj 30, T. Provis 25. Hartm. Pe
tersen 3 for 55). HJØRRING OLD BOYS 164 for 9 
(Hartm. Petersen 42, Chr. Morild 28, C. Veng 4 for 27). 

8. september 
SV ANHOLM LILLEPUT-FREM LILLEPUT. Svanholm 
vandt med 29 points. SVANHOLM 58 (John Caspersen
3 for 21). FREM 29 (K. Søby 4 for 4, Morten Petersson
4 for 16). 

Ansøgning om tilskud til 

Cricket-materiel skal være 

Forbundet i hænde senest 

10. januar 1968.

Kun klubber, som har del

taget med ungdomshold i 

sidste sæson, vil kunne 

komme i betragtning. 

Ansøgningsskema kan rekvireres hos: 

Leo Clasen, ))Bakkegården«, Slukefter, 5461 Korup, Fyn 

Afleveret til postvæsenet 21. november 1967. Wilh. Burmesters bogtrykkeri A/S - Aalborg 




