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1. DIVISION

TURNERINGSOVERSIGT

Aa.B.'s konkurrenter falder som fluer
Så er den favre tid, vi ventet så længe, kommet. Tur
neringerne er sprunget ud i mere eller mindre fuldt
flor, og i den række, som i hvert fald har offentlig
hedens største interesse, 1. division, er der indtruffet
godt med overraskelser. Et hold har dog ikke over
rasket, nemlig AaB, mestrene har nemlig den ubeta
lelige evne - at kunne, når man skal.

Turneringen smugstartede den 12. maj, og minsand
ten om ikke Svanholm gik hen og brændte sig mod
Slagelse, der vandt med 12 point. Svanholm kunne slet
ikke finde ud af Slagelse-anføreren, John Christensen,
der tævede de 50 point ud for det meste i legsiden,
og Slagelses 143 point var for stor en mundfuld for
københavnerne, da de to esser, Finn Nistrup og Ole
Isaksson hurtigt gik, ja, Nistrup endda på halvle
gens første, overordentligt skæve bold. Kun Henrik
Lam med 52, og Jørgen Jønsson med 6 for 37, var
»retfærdige« hos Svanholm, men ros til Slagelse for en
sjælden koncentration.
En næsten lige så stor overraskelse var det, at Sora
nerne besejrede Skanderborg. Gode, bestandige og
temperamentsfulde Hans Rasmusen fik belønning for
det ikke ofte altid alt for morsomme job at være ho
vedkaster hos Soranerne, med den flotte analyse 7
for 31, en overgang havde han 6 for 10, og skander
borgenserne rystede, når han på sin særprægede måde
tog tilløb.
Skanderborgs gærdeside viste sin begrænsning ved
at være all out for 101, og Jørn Steen Larsen kunne
ikke som sædvanligt klare ærterne på kastesiden. Frank
Pearson havde hovedansvaret for, at Soranerne lavede
119 med 31 rolige point.
Nåh - Skanderborg har nu også haft glæder. I et
ubehageligt vejr vandt de over Hjørring - 151-129 Jørn Steen Larsen foldede sig ud med 7 for 45. John
Madsen hittede sig til 44, og selv om Hjørrings Børge
Jensen på sin noget chancebetonede maner skrabede
49 sammen, var det ikke nok, for Hjørrings nye trumf
kort, Claus Buus, havde ikke rigtigt rystet debutner
verne af sig og nøjedes med 9.

Buus i vigør

Men søndagen efter viste Claus Buus, hvad han duede
til med 50 smukke point i den vante stil mod Århus, der
omsider fik nogen point ud af det »fortabte« talent Tom
Ivar Poulsen (36). Århus kunne ikke stille meget op mod
vendelboerne, der vandt med 75 point.
Mere modstand gjorde Århus mod Svanholm, der på
en meget tung bane nøjedes med 96 point. Men Flemming
Søgaard havde en af sine lyse kastedage, og hans 5 for
14 var stærkt medvirkende til Århus' beskedne 67.
AaB gav Chang en ordentlig en, det blev til en halv
leg og 36 point. Carsten Morild balrede et century på
120 ud, 8 seksere og 6 firere og gav sin enlige chance
ved 87.
Kastningen varetog han som sædvanligt på det bedste,
den side af sagen kneb det overordentlig med hos Chang,
der scorede 68, og 119 mod AaB's 223 for 8.
Senere kom AaB dog ned på jorden igen, men selvom
det kneb, så vandt holdet over Nykøbing Mors med 19
point efter et langsommeligt foretagende. 5 AaB-gærder
var faldet ved frokostpausen for 56, 7 røg ved 75, og
hele holdet var ude ved thetid for 119.
Men AaB satte tommelskruerne på i marken, og Ny
købing Mors sluttede ved 100. Men vi tager vor hat af
for morsingboerne, som stadig kan producere spillere af
klasse. Mod AaB var juniorspilleren Bjarne Jensen bedst
med 21.
Nykøbing var en noget mislykket tur til København,
hvor kampen mod Soranerne blev afbrudt på grund af
regn efter at Soranerne havde scoret 102 all out, og Ny
købing 7 for 0.

Hans Rasmusen

1968

CRICKET

43

På den lille brøndbybane boltrede Finn Nistrup (71
101 til Willumsen
not out) og Flemming Søegaard (42 not out) sig i en uaf
Bedre gik det ikke med AB-Slagelse. Finn Willum sluttet femte gærdestand på 122, men mod et tandløst
sen lavede et smukt og formfuldt century med 101 Svanholm-kasteangreb var B 1909 så sandelig også i hu
not out, men foretagendet blev standset, da AB hav mør. Kjeld Larsen blomstrede så det var en lyst med 65
(58 i grænseslag), og Egon Jensen holdt sin gamle krigs
de 170 for 5.
kammerat inde med 42. B 1909 fik i alt 186.
Lige så stor succes havde Finn Willumsen ikke mod
Horsens vandt også over Slagelse, sejren blev på 25
Chang, men han kunne dog glæde sig over, som re point. Erik Olsen med 53, og samme herre i fællig med
serveanfører på et reservespækket hold, at rejse hjem Ole Scbaumann tog sig af de fleste Slagelse-gærder. De
to dommere gjorde sig bemærket ved at dØmme fejl bold,
med et turneringspoint. Det så det ellers ikke meget når kasteren berørte slaggrænsen med den forreste fod,
ud til ef,ter en 1. halvleg så sølle som på 57 point. Jo sådan var de blevet instrueret, hævdede de. Dommerud
han Luther gjorde det godt i løbet af Chang-halvle valget bedes hurtigst muligt fortælle de to plus andre, der
gen, han lavede 62 not out, og hele holdet 189 for 9, må have misforstået reglen, at bolden er god, medmindre
den forreste fod er helt fri af slaggrænsen på den forre
men AB holdt stand i 2. halvleg, hvor det blev til 108 ste side.
for 6.
Særpræget forløb B 1909-Horsens. B 1909 startede
med 112, og da Horsens havde 92 for 3, anedes fred 2. DIVISION
og ingen fare for jyderne. På dette tidspunkt begynd Her er Silkeborg kommet gevaldig godt ud af start
te regnen at strømme ned, og i stedet for at sidde og hullerne. Det fortæller lidt om styrkeforholdet mellem
vente resten af dagen, enedes man om at fortsætte. 1. og 2. division, at Silkeborg uden Poul Transbøll og
Og de besynderlige forhold viste sig at være i markhol- Per Sørensen gør sig så godt nu.
, dets favør, idet 8 Horsens-gærder pludselig var ude
Først slog Silkeborg en af medbejlerne til opryk
for 108, men det blev dog til sejr på to stående gær ningspladsen, Sorø, med 22 point, efter et opgør, hvor
der til Højs tropper.
Sorøs John Hansen 6 for 22 var den bedste enkelt
Egon Jensen stod for opgørets bedste resultat med mandspræstation. Ugen efter nedgjorde Silkeborg Ker 5 for 22, men hans fine gennemsnit blev godt og grun terninde med en halvleg og 32. Erik Randløv blev li
digt spoleret mod Svanholm, hvor han stod for årets gesom mod Sorø bedste Silkeborg-gærdespiller med
hidtil mest usædvanlige kasteresultat, 1 gærde for 111 61, og Azar Ali, der er blevet anfører, havde for før
point. - Men så greb jeg ham også selv ud, sagde ste gang i lang tid fuldendt succes med sin spinbow
Egon Jensen.
ling. Mod de til tider hjælpeløse »kerteminder« fik
Ligefrem at lade en slowbowler som Egon Jensen star · han en samlet analyse på 12 for 67, og så udryddede
te fra den ene ende og Jade ham kaste næsten uden af
brydelse, indtil modstanderne lukker ved 255 for 5, det han endda 5 af Amanda's sønner i 1. halvleg, uden
de så meget som kom på scoringslisten.
må kaldes en lidt speciel anførerdisposition.

Frank Pearson gør sig de hæderligste anstrengelser for at slå en firer i regnvejrskampen mellem Soranerne og Nykøbing Mors
på Gentofte stadion. Ved siden af dommeren Erik Møller ses Soranernes nyerhvervelse fra Sorø Akademi, Kim Schaumann.
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Kaster efterlyses
B 1913 sukker efter en kaster af klasse, det kom med
overordentlig stor tydelighed til udtryk både mod Hol
stebro og Ringsted. Holstebro besejrede fynboerne med en
halvleg og 122 point. John Jespersen startede sæsonen
lige så godt, som han sluttede den sidste, med 81 point
på 73 minutter. Preben Mouritsen sørgede for at det
ikke blev til et halvlegsnederlag til 1913 med 60 fordelt
over to halvlege.
Ringsted startede sin ny æra flot med at score 208
(Jan Hansen 49), men B 1913 svarede igen med 138 tak
ket være en vis herre ved navn Mr. Ekstra, der noterede
sig for 45. Vi skal ikke kunne sige, om det er danmarks
rekord, men i hvert fald må Ringsteds keeper Bjarne
Nielsen have haft mareridt en hel uge derefter.
KB indledte med en gevinst på 67 point over Holste
bro. Preben Michaelsen gik som ottende-gærde ind og
langede nogle seksere ud og bragte KB fra 94 for 8 til
144 for alle. Henning Lystrups spinbowling (5 for 27)
kunne kun John Jespersen (33) så nogenlunde modstå
hos jyderne.
I et hØjst særpræget opgør vandt Fredericia over Skan
derborg II. 4 Skanderborg-gærder var ude for 31, men
Jens Kamp spillede sit livs kamp og på 2 timer scorede
han 111 not out, og Skanderborg fik 211. Men Frederi
cia gav ikke op for bollemælk, og med Finn Kirkeby som
primus motor med 92 not out, passerede Fredericia med
3 gærder i behold.
Sorø reddede sig en halvlegssejr over Køge, der sav
ner Ebbe Hansen. Jens BØgh gjorde sig bedst blandt de
aggressivt battende Sorø-borgere med 53 not out ud af de
190, og Ib Hiickelkamp tog sig af 6 for 18 og 3 for 28.

3. DIVISIONERNE
Som vi spåede, var der godt nyt i vente fra Herning,
der efter længe at have Jukket døren i rækken nu er
i toppen. Først blev det til en halvlegssejr over Nykø
bing Mors II, især takket være Peter Gøttsches 83 og
ialt 10 for 63 - en sjælden smuk allround præstation
- og den samme herre førte også an med 44 point
i sejren over AaB II. Her viste Bent 0. Andersen
kastemæssige evner med 5 for 27.
Forinden havde AaB - bl. a. på grund af N. J.
Andersens samlede kasteanalyse, 10 for 29 - halv
legsbesejret Silkeborg, der nøjedes med 22 i 2. halv
leg. Bedre gjorde Silkeborg II det mod Grenaa. Hol
det scorede 190, Bjarne Rasmussen (68) og Johs.
Lundkvist (69 not out) havde en 4. gærdestand, der
varede fra 39 til 134. Men hvad Grenaa ikke har på
kastesiden, findes blandt gærdespillerne, også her blev
der budt på en imponerende 4. gærdestand, Niels Sjø
rup med 105 not out på bare 85 minutter, og Egil An
dreasen med 76 holdt sammen fra 56 til 177, og
Grenaa vandt med 4 gærder i overskud.

Nykøbing Mors II kunne godt have brugt et par
gærdespillere af klasse mere mod Hjørring II, 59 og
29 er ikke meget. Kr. Morild med 48 not out, og
Jørgen Henriksen med 7 for 20, gjorde sig mest be
mærket hos Hjørring.
Østpå startede Ballerup med 7 mand mod Nykø
bing Falster, senere kom to mand mere, men det kun
ne naturligvis aldrig gå godt, og Nykøbing Falster
vandt med en halvltg og 126. Glostrup vandt 1. halv
leg med 113-55 over Næstved, men var lige ved at
brænde sig i 2., hvor Næstved under genopstandne
Kaj Riecks anførerskab scorede 145 for 8. Da tiden
udløb, havde Glostrup 48 for 7.

MELLEMRÆKKERNE
I den østlige sektor har Frem II vundet de to første
kampe, den ene - over Roskilde - endda med en halvleg.
Det skyldtes især John Nielsen, der efter et par års pause
er vendt tilbage med 58 mod Glostrup II og 59 mod
Roskilde. Men han hører nu til på 1. holdet, og når han
er væk, går noget af det frygtindgydende nok af Frem'
erne, selvom man så sandelig ikke skal kimse af Poul
E. Hansen, der tog 7 for 11 mod Glostrup.
AB's gamle stjerner startede med at halvlegsbesejre
Køge Il. Carl Larsen med 6 for 14 gjorde det tyndt
blandt de noget yngre gummibyindbyggere.
I vestkredsen blomstrede Evald Møller op på Skander
borgs 3. hold med 65 og 4 for 16, så han var ikke ganske
uden ansvar for halvlegssejren over Holstebro II.
I den genoplivede A række vandt Svanholm III over
Sorø med 54 point, der for første gang i mange år stiller
med et andethold.

JUNIORRÆKKERNE
Chang proklamerede ved sæsonstarten, at juniordan
marksmesterskabet skulle havne der, om det står til tro
ende, ved vi ikke, men starten var i hvert fald god nok.
Hjørring kunne kun lave sølle 13 i 1. og 42 i 2. halvleg
mod Changs 150 for 3. Jess Christensen trak sig frivil
ligt efter at have scoret 47, men kastede så i stedet for
det meste af tiden og tog 6 for 5 og 3 for 19.
Nykøbing Mors vandt i en ret jævnbyrdig kamp over
AaB med 27 point. Henning Jensens bror Bjarne lavede
50 nydelige point, ham er der krummer i, siger de i Ny
købing.
Ole Olsen lavede 75 not out for Skanderborg mod År
hus, og da århusianerne gik helt ned i 2. halvleg med
blot 22 point, blev det til en 4-0 sejr til Skanderborg,
medens Dronningborgs sejrsvante drengehold fra sidste
år nu er blevet juniorer, og de startede med at vinde over
Esbjerg med 16 point. Chr. Boldsen med 35 og 7 for 34
var den bedste fra handskebyen.
B 1913 var ikke mere end 9 mand på hjemmebane
mod Horsens, men de var åbenbart gode nok, for takket
være Leif Simonsens fantastiske 8 gærder for 3 point røg
Horsens ud i den kolde sne med en score på 22 i 1.
halvleg og 80 i 2. B 1913 scorede 104, så det var blot to
point, der sikrede halvlegssejren.

Østkredsen

Bjal'ne Rasmussen

Køges Leif Hansen med ialt 12 for 35 sørgede for, at
KB ikke fik mere end 35 og 55, men halvlegssejr blev
det ikke til, for Køge nøjedes med 77 og 17 for 5. De to
KB-kastere John Hansen (5 for 8) og Geert Ellegaard
(5 for 6) mener nu nok, at det alligevel var en dejlig dag.
Derimod vandt Køge med en halvleg over Glostrup,
der med beskedne 32 og 38 ikke kunne komme i nærhe-
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den af Køges 81. - Lær af og lyt til de gamle, var et
velment råd, som Glostrups juniorer kunne læse efter
kampen i det lokale blad, nu må man jo se, om det hjæl
per.
Svanholm har ikke så forfærdelig meget mere end en
enkelt mand at byde på, og da han svigtede blev det kun
til 22 i 1. halvleg mod AB, der først havde scoret 84.
Men i 2. halvleg vågnede Svanholms enmandshær Lars
Hansen så nogenlunde op til dåd, og med 56 sørgede han
for, at brØndbyklubben undgik en forsmædelse på en halv
leg.

DRENGERÆKKERNE
Viborg viste den rette indstilling, da holdet mødte
Arhus. De små århusianere havde glemt tre mand
derhjemme, og Viborg lånte holdet tre markspillere.
Det betød sikkert, at Viborg tabte »gyseren« med
bare tre point. Torben Andersen scorede 58 ud af Ar
hus' 83, og Peter Andersen tog 6 for 30 for Viborg,
der nåede 80. Bedre gik det for Peter Sørensens trop
per mod Herning. Peter Andersen og Erik Krogh Jen
sen scorede 31 og 34 for Viborg, der ialt fik 162. Her
ningsnybegyndere kunne kun svare igen med 39 og 70,
men Svend Nielsen - det er et godt cricketnavn i
Herning - viste evner med 34. Viborg har været flit
tige, sejr blev det også til over Horsens, der slet ikke
kunne stå for Erik Krogh Jensens bowling. Med 8 for
5 indskrænkede han Horsens 1. halvleg til 23, og selv
om Horsens-kasteren Flemming Hansen tog en ret
grum hævn med 6 for 17, scorede Viborg 41.

I Østkredsen tog Svanholm og Ringsted sig en spæn
dende dyst. Svanholm scorede først 38, og da Ringsteds
femte gærde havde sat totalen op til 28, troede en del af
københavnerne sig fortabt. Men Svanholms Petersson-ka
sterteam gav ikke op, og med 6 for 15 til Michael P.,
og med 4 for 12 til Morten P., måtte den sidste Ringsted
spiller ud, da tavlen lØd på 34. KB vandt 51-39 over
Sorøs nystartede drengehold, tre kastere John Hansen
og Stig Lund, KB, samt Jens 0. Eliasen, Sorø, kan skæn
des om, hvem der er bedst, for de tog alle 5 for 19.
Jan Nielsen med 49, Ole Helmersen - han har det
ikke fra fremmede - med 5 for 5, og Jan Dahl med 5 for
4 sørgede for at Ringsted halvlegsbesejrede Sorø, som
måtte kaste 46 overe for at få 5 Ringsted-gærder ud for
128. Sorø svarede med 35 og 30.

Husums debut
Husum var nær ved at starte med en sejr over Frede
ricia. På 24 overe scorede Fredericia først 20, hvorefter
Husum svarede med 17 på 16 overe. Jan fra Østergaard
dynastiet i Fredericia tog 7 for 10, mens Rainer Neu
mann og Søren Aschberg har lært af Henry Buhl, hvor
dan man kaster, de tog 4 for 6 og 4 for 8.
John Simonsen er en uhyggelig herre for modstander
ne på Skanderborgs hold. Mod Kerteminde tog han 6
for 5 og scorede 71, og mod Fredericia blev han trukket,
da han havde scoret 44. I denne match tog han ialt 10
gærder for 20. Skanderborg vandt med en halvleg og 40
over Fredericia, og med 79 point efter 1. halvleg over
Kerteminde. Her reddede Peter Palle Klokker med 48
not out og 7 for 33 fynboerne for et halvlegsnederlag.
Palle Petersen og Poul Steen er nye navne fra Hjørring,
og selvom de ikke hedder Morild, kunne de lave 45 og
43 ud af Hjørrings 119 mod Chang, der noteredes for
97. Troels Nielsen fra Chang er ikke stor, men god, 44
point og 7 for 32 taler deres tydelige sprog.
Igen mod Nykøbing Mors foldede Troels Nielsen sig
ud, der var et hattrick mellem hans 7 for 16, og h,an
scorede 53 point på 33 minutter. Efter Changs ubehage
lige store start på 148 for 5 opgav morsingboerne ævred
og fik blot 33 og 29.

POKALTURNERINGEN:
Pokalturneringen forløber yderst vellykket i år. Handi
cappene synes at være lige passende, blot må man
anke over, at forbundet ikke ved tilrettelæggelsen sør
ger for, at to runder er færdigspillet, inden den rig
tige turnering starter. Gjorde man det, ville man bort
eliminere mange af de besværligheder, som nu opstår,
fordi banerne benyttes til ungdomskampe og sekun
dakampe de dage, hvor pokalkampene skal spilles.
Overraskelsen i første runde kom fra Soranernes
2. hold, der tilsyneladende uden særlig besvær slog
KB, som mødte med sine bedste elleve. Det er endda
højst sandsynligt, at Soranerne også ville have vundet
uden de 25 point i forskud. Kaj Jørgensens 37 og Jør
gen Arnsbjergs (4 for 10) ikke af alle gouterede kast
ning, var hovedårsagen til sejren.
Men endnu mere opsigtsvækkende var hændelserne
i Svanholms kæmpesejr over Sorø på 208 point. Svan
holms førstegærde Finn Madsen og Finn Nistrup skil
tes efter 84 minutter, i hvilke de havde scoret 165
point, heraf havde Finn Madsen lavet de 93. Ove
Christiansen snød ham for hans maidencentury, da han
kastede ham ud ved denne total. Den lille bane i
Brøndbyerne hjalp naturligvis Svanholm til kæmpeto
talen 269 for 7 på de 30 overe, men Sorø, der ellers
er kendt for at svinge skeen kunne kun svare med 40
for alle på 13 overe (Jørgen Jønsson 4 for 8).
Uventet var det, at Ringsted skulle lide sit Waaterloo
til Næstved, der anført af genopstandne Kaj Rieck,
ganske vist ikke kunne spille Jan Hansen (5 for 3),
men alligevel på trods af 5 gærder nede for 18 fik
skrabet 94 sammen, og det var selv uden de 15 i fors
skud nok til at overgå Ringsteds 84.

Horsens havde besvær
Horsens havde en del besvær med Fredericia, der i
betænkelig grad »snusede« til Horsens 178, men Fre
dericia's hale var for lang, og mere end 150 alt in
clusive blev det ikke. Ret smertefrie sejre blev det til
Køge over Svanholm II (Jørgen B. Nielsen 5 for 5),
til Nykøbing F. over Ringsted II (Hans Påmand 46
ud af 78), til Århus over Viborg, og til Glostrup over
Frem II. Mere noteringsværdigt er det, at Soranerne
på trods af Frank Pearsons 45 måtte nøjes med 109
for alle mod Ballerup, hvis tropper var samlet fra
alle verdenshjørner, men det hjalp Ballerup så lidt,
for de fik kun 27.
B 1913 var på langfart til Aabenraa, der må kunne
få en sjov kamp ud af det mod Ballerup, for sønder
jyderne nøjedes også med 27 mod B 1913's 133, mens
Slagelse måtte ofre 6 gærder for at komme op- på de
118, der var nok til at besejre Frem. Kampen blev
spillet på en pitch, som må have lignet en grusgrav
med sten i.
Erik Dupont kvikkede op på starten af anden run
de, hvor Holstebro ellers gjorde sig behersket godt
mod Nykøbing Mors. Dupont klappede tre seksere
ud, men må gøre sine holdkammerater opmærksom
på, at det er en dyr spøg at få tre mand løbet ud.
Nykøbing ofrede kun et gærde for at passere Holste
bros 105. Hans J. Andersen fik sit gennembrud for
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morsingboerne ved at score 54 not out, fortæller vor
hjemmelsmand på Mors.

Kamp til sidste bold
Denne runde bød i øvrigt på en del gevaldigt vel
lykkede kampe. Mest fyldt med særprægede hændel
ser var Århus-Hjørring, hvor Århus, der startede med
beskedne 90 fik sejrslys i øjnene, da de observerede,
at det sjette Hjørring-gærde var ude for 29, men Claus
Buus og anfører Peer Morild sørgede for sejren til
vendelboerne. I dette opgør kastede Århus' John Han
sen så godt, at det vil glide ind i »Smilets by«s cric
kethistorie. Han tog 5 for 10, herimellem hattrick,
hvor ofrene var så prominente navne som Børge Jen
sen, Hartmann Petersen og Mogens Uhrskov.
Men morsomt - i hvert fald for Nykøbing Falster var det da også, at Soranerne - sidste års pokalvinder
- måtte tømme nederlagets bitre kalk på sydhavsøer
ne, en score på 141 var ikke nok, for Erik Svensson
med 50 point not out (og 3 for 13) viste, at han ikke
for' ingenting har spillet i 1. division, og rutinerede
Poul J. Pedersen fuldbyrdede Nykøbing Falsters tri
umf, da han smadrede en sekser ud i kampens næst
sidste over.
Dramatisk var også B 1909-B 1913. »De grønne«
plejer at være kanonføde for »De røde«, men ikke
denne gang. B 1909's sejr sikredes på kampens næst
sidste bold, på en legbye, mens det næstsidste gærde
var inde.
Svanholm fik sidste år tæv af Næstved, ret uforståe
ligt hvordan det egentligt kunne have gået til, var det
for tilskuerne til det samme opgør i år. Nu var Kaj
Rieck nu heller ikke med hos Næstved, hvor kaste
ren Villy J{cobsen fik gjort en af de københavnske
gærdespillere noget sur i masken, da han løb ham ud
uden advarsel ved kastegærdet. Det er forøvrigt hel
ler ikke cricket, men det praktiseres desværre slet ikke
så sjældent, i hvert fald i 3. division øst.
Slagelse måtte af med 6 gærder for at overtrumfe
Køges 94 point, mens Henning Eliasen og Erik Olsen
rigtigt muntrede sig mod. Skanderborg II (førstehol
det er ikke med i turneringen!) og i alt blev det til
en Horsens-halvleg i den gode gamle stil på 200 for
6 mod Skanderborgs 112 plus 15.
Soranernes andethold havde højtflyvende planer om
en pokal, men ned på jorden kom de mod Glostrup,
som ikke havde nær så megen respekt for de pæne
navne som KB. Harry Møller var i sit es mod de
jævnaldrende og lavede 47 not out.
Kvartfinalerne spilles sådan: Hjørring-Nykøbing M,
Horsens-B 1909, Slagelse-Nykøbing F, Svanholm
Glostrup.
'

Landets ældste dommer.
runder 3/4 century

H. A. G. Nielsen

Vi gad se en lidt ældre cricketspiller i Danmark, som
ikke på et eller andet tidspunkt har mødt H. A. G.
Nielsen - eller bare H. A. G. mellem venner.
Stilfærdig og tilbageholdende, men en frygtet ka
ster, en sikker gærdespiller og en estimeret dommer.
H. A. G. runder den 11. juni de 75 år, og er stadig
i fineste vigør. Skal dømme adskillige kampe i år, og
det bliver jeg ved med, så længe jeg kan kravle der
ud, siger han.
H. A. G. trådte sine barnsben i AaB, hvor han spil
lede sin første kamp på andetholdet mod Hjørring
som 15-årig i 1907. Siden blev H. A. G. den ledende
person i Aalborg-klubben B 1904, som gik rabundus,
da H. A. G. skulle ind som soldat.
- Ak, ja, det var tider dengang, husker H. A. G.
Vi spillede en Aalborg-turnering, hvor der deltog føl
gende klubber: AaB, B 1904, Skjold og Chang.
Siden var H. A. G. hovedkaster i Fredericia, I AaB
fra 27 til 31, og efter en cricketløs periode som lærer
på kornetskolen i Helsingør kom han til Roskilde, for
hvem han var en ren Carsten Morild.
Bedste kasteresultat var 10 gærder for 11 point mod
Holbæk i 1934, century'et nåede han aldrig, men så
tæt ved som 97 point mod Kalundborg i 1934 blev
det da til. Gærderne er der aldrig nogen, der har holdt
tal på, men mange år kastede H. A. G. fra den ene
ende det meste af tiden i Roskildes kampe, og hans
medium-kastning tog altid kegler.
Siden 1934 har H. A. G. hørt til blandt vore dom
mere, utallige er de kampe, som han med ro og vær
dighed på bedste vis har ledet, og adskillige er de
cricketvenner, som vil sende en tanke til ham, når
han runder det trekvarte century i Nykøbing Falster,
hvor han nu nyder sit otium.
red.

Nis.

Rettelse:
turneringspl anen for 1968 er Svend
Kristensen, Holstebro opført med forkert
telefonnummer.
Det rigtige er: (074) 2 38 23

HUSK KAMPEN:

DCF-BAOR
Pi Gentofte stadion den 6. og 7. juli 1968
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SIDEN SIDST
Leo Clasens tragiske og alt for tidlige død har ikke
kunnet undgå at sætte sit præg på DCF i den forløbne
tid. Mange klubber sendte kranse til begravelsen, og
endda flere mindedes ham, ligesom næstformanden
Sidney Nørgaard og ærespræsidenten Kurt Nielsen
ved deres tilstedeværelse ved bisættelsen, søgte at ud
trykke lidt af den taknemmelighed, som dansk cricket
i sin helhed føler for Leo Clasen.

*

Bestyrelsen havde indkaldt ,til hastemøde nogen tid
efter bisættelsen. DCF's love omhandler ikke den op
ståede situation, men som naturligt var, konstituere
des næstformanden Sidney Nørgaard som formand,
indtil næste repræsentantskabsmøde. Kurt Nielsen
kunne ikke afse tid til eventuelt at indtræde som kon
stitueret på sin gamle formandspost, men tilsagde be
styrelsen al mulig hjælp og støtte. De mange opgaver,
som Leo Clasen havde påtaget sig, fordeltes mellem
bestyrelsesmedlemmerne. Sidney Nørgaard varetager
ved siden af formandsposten stadig kassererarbejdet.

*

En længe ventet nyhed: Instruktionsbogen på dansk,
som har været under udarbejdelse i en rum tid, er nu
på trapperne. Den skulle meget gerne komme i løbet
af sommeren.

*

,

Spillerne er så tit bebrejdet uheldig optræden i dette
blads spalter, derfor ser vi ingen grund til helt at frede
samtlige dommere. Det kan ikke accepteres, at en
dommer i en 1. divisionskamp giver udtryk for uvi
denhed om den nye regel om to spillere på legsiden
bag gærdet, ligesom dommere i al almindelighed må
undgå i pauserne at vise, at de er på en yderst ven
skabelig fod med det ene hold. Det er selvfølgelig
klart, at dette ikke er ensbetydende med nogen form
for partiskhed, men skulle der opstå diskutable situa
tioner, vil en dommer altid stå sig bedst, hvis han har
opretholdt »en tre skridt fra livet-stemning« under
kampen. Bagefter er han inderlig velkommen til at
være med i diskussionerne. Dommerproblemet er stort,
og man må være taknemmelig for, at nogen vil påtage
sig den ikke altid morsomme tjans. Men dommerne
kan selv sørge for, at der ikke opstår »situationer«,
nemlig ved at kunne lovene, og at bære deres kittel
med ro og værdighed, herunder går at de accepterer,
at spillerne har ret til at fortsætte spilletiden ud.

*

Flytninger af kampe er allerede begyndt at vælte ind
på det lystigste. Nogle af dem forekommer ganske
overflødige. Hvad er f. eks. meningen med at flytte
en juniorkamp, fordi den ene af klubbernes seniorhold
spiller en pokalkamp samme dag? Her må den klub,

der spiller pokalkamp minsandten bruge deres junio
rer, hvor de hører til, nemlig på juniorholdet. Pokal
kampe må være sekundært, når det er den rigtige tur
nering, det gælder.

*

En cricketleder er blevet hædret. For sine fortjene
ster inden for håndbold og cricket fik Torben Jensen,
Schneekloths og Svanholms mangeårige tidligere for
mand, midt i maj af DIF's repræsentant, håndboldfor
bundets formand Fredslund Petersen, overrakt Dansk
Idræts Forbunds ærestegn i guld.

Torben Jensen

To forbund, DCF og DHF, havde indstillet ham til
ærestegnet. Det er ganske enestående; og enestående
må det vist også siges at være, hvad Torben Jensen
har betydet og stadigvæk betyder for håndboldklubben
Schneeklothianerne og Svanholm, som i 1956 skiltes
fra Schneekloth. Den sidste cricketspiller, der fik
DIF's ærestegn, var Leo Clasen.

*

Udtagelseskomiteens formand, Erik Møller, har be
troet dagspressen, at Carsten Morild er. valgt som an
fører til årets udvalgte hold. Vi har læst, at når Morild
allerede nu er udtaget, er det fordi man ønsker, at han
skal have et ord med at sige i UK's arbejde, og dertil
er kun at tilføje, at det lyder vældigt fornuftigt.

*

Snart løber årets to første arrangementer af stabe
len. Et sydafrikansk hold, The Grasshoppers fra pro
vinsen Natal spiller lørdag den 15. juni i Brøndby
erne mod Svanholm, og søndag den 16. juni mod
AaB.
The Grasshoppers styrke skulle nå op i nærheden
af Willfried Isac's Eleven's, og står ret til troende,
bliver der noget at se på. Sydafrikanerne skulle kom
me med en 5-6 1. divisionsspillere, og i hvert fald er
deres turne lagt op i det høje plan. Man kan selvfølge
lig aldrig vide, men vi tør tro på, at der venter til
skuere og danske modstandere en cricketoplevelse.
Nis.
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Ngt · frø England
Sandelig om ikke England gik hen og vandt testserien
mod Vestindien! Afgørelsen faldt i den fjerde test,
hvor vestindernes anfører, den ellers geniale og ufejl
barlige Gary Sobers, for en gangs skyld spillede ha
sard. Med to timer og tre kvarter tilbage og 214 point
i overskud lukkede han i den tro, at man kunne nå
at tage alle Englands gærder, inden spilletiden udløb.
Den kæmpechance greb englænderne selvfølgelig,
og da der var tre minutter tilbage af kampen, havde
de 215 for 3.
Den tredie test blev ligesom de to første uafgjort,
den fjerde vandt England altså, og den femte blev
også drawn, således at England vandt serien og an
fører Cowdray den dermed følgende store ære.
Her er lidt om de enkelte tests:
3. test:
Igen blev man vidne til et »pointorgie«, men alt i
alt var kampen ,temmelig uinteressant, fordi man hele
tiden havde udsigt til en uundgåelig draw. England
måtte lægge ryg til et nyt century fra den unge Clive
Lloyd, men næsten værre var kampen mod Vestindiens
åbningsgærde med det indianeragtige navn Comacho,
der behøvede små 6 timer til at lave 57 point.
Vestindien: 349 (Butcher 86, Snow 5 for 86) og
284 for 6 (Lloyd 113 not out, Snow 3 for 39).
England: 449 (Edrich 146, Boycott 90, Griffith 3
for 71).
4. test:
Vestindien lagde ud ved gærdet og nåede den an•
selige total 526 for 7. Englands svar på dette var 404,
og da vestinderne så havde lavet 92 for 2, var det, at
Sobers sensationelle lukning faldt.
Selvfølgelig blev der gjort mange tanker om moti
vet til denne lukning, men eksperter mener, at Sobers
fik indskydelsen, da han så, hvor nervøst englænderne
battede overfor Butchers spin (5 for 34), og at han
på det grundlag troede at kunne få englænderne ud.
I virkeligheden var der nu nok større sandsynlighed
for, at de ville score de til sejren nødvendige point,
især da Vestindiens hovedkaster Griffith var skadet
og ikke kunne kaste. Men hvad, selv Sobers kan altså
tage fejl, og denne fejltagelse vil sikkert tjene til at gØre
Sobers populær i England, hvortil han jo nu er kom
met for at spille for Nottingharnshire. Som de engel•
ske reportere skrev hjem til deres blade: »Hvor for
friskende at endelig een testanfører ud af de mange
vover sig ud på risikoens overdrev«.
Vestindien: 526 for 7 (Kanhai 153, Nurse 136) og
92 for 2.
England: 404 (Cowdrey 148, Knott 69 not out, But
cher 5 for 34) og 215 for 3 (Boycott 80 not out, Cow•
drey 71).
5. test:
Her var Vestindien virkelig tæt på at vinde, og af
slutningen var en gyser af rang for de millioner, der
så den på fjernsyn, for de tusinder af tilskuere og ikke

mindst for Englands 11. gærde, kasteren Jones, der
åbenbart ikke er noget geni ved gærdet. Hans opgave
var at overleve kampens sidste over fra off-skrueren
Gibbs, og da det lykkedes, blev hans præstation be
tegnet som et af de mellemstore mirakler i cricket
spillets historie.
Forud for Jones havde de øvrige englændere gjort
aJ.t, hvad der stod i deres magt for bare at holde de•
res gærder, og England blev kun reddet, fordi 9. man·
den Lock »savede« 89 ud på et tidspunkt, hvor Gibbs
havde ryddet fem gærder af vejen for 72 point. Men
Lock slog vildt fra sig og blev altså redningsmand. I
den anden ende stod Pocock og parerede det bedste,
han havde lært (han var 80 minutter om at komme af
med nullet i regnskabsbogen). Det kan bestemt ikke
have været nogen æstetisk cricketnydelse at se eng•
lænderne stå der og sparke til bolden hele dagen bare
for at hive en uafgjort i land.
Vestindien: 414 (Sobers 152, Kanhai 150, Snow 4
for 82) og 264 (Sobers 95 not out, Snow 6 for 60, Po
cock 2 for 66.
England: 371 (Boycott 116, Lock 89, Sobers 3 for
72) og 206 for 9 (Cowdrey 82, Knott 73 not out,
Gibbs 6 for 60, Sobers 3 for 53).
Sobers - bare Sobers
Som det fremgår af nedennævnte tal fra hele seri
en, blev England båret af Boycott og Cowdrey ved
gærdet, og Snow, Brown og Jones var farligere end
ventet. Desuden blev en ny stjerne født. Den kun 21årige Alan Knott fra Kent gjorde det fortræffeligt bå
de ved gærdet og som keeper. Der må bestemt ligge
en lang testkarriere foran ham.
Om Vestindien er der bare at sige, at Sobers var Sobers. Det er utroligt, hvad den mand kan præstere.
Se bare på den femte test, hvor han bowlede 68 ove
re, tog 6 for 125 og scorede 152 og 95 not out.
TESTGENNEMSNIT:
England
Knott . . . . . . . . . . . .
Cowdrey . . . . . . .
Boycott · · · · · · · · ·

In. NO Runs
3
2
149
8
534
0
463
1
8

Hst.
73
148
116

Gns.
149,00
66,75
66,14

Vestindien
Sobers . . . . . . . . . .
Kanhai ..........
Lloyd . . . . . . . . . . . .

9
10
9

152
153
118

90,83
59,44
52,71

3
1
2

England
Snow ..............................
Brown ............................
Vestindien
Griffith ...........................
Gibbs ..............................
Sobers ............................

545
535
369

Runs Gærder Gns.
504
27
18,66
32,78
14
458
232
610
508

10
20
13

23,20
30,50
. 39,07

THOP.
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Skanderborg og Nykøbing Mors
jubilerer
1968 er et mærkeår for to af vore største, sundeste,
for ikke at sige »mest velskabte« cricketklubber. I fi.
neste stil runder Skanderborg og Nykøbing Mors 70
år, og selvom vi vil spare de helt store historiske ud
redninger til om fem år, hvor det trekvarte century
bliver nået, så vil vi gerne på dette sted blande os
blandt gratulanterne.

Skanderborg

Skanderborg fejrer jubilæet den 28. og 29. juni.
Klubbens gode venner fra England, Erratic, møder 24
mand høj, og de spiller lørdag formiddag i Skander
borg mod Forty Club og om søndagen mod Skander
borgs bedste mandskab. Det er femte gang i løbet af
10 år, Erratic besøger Skanderborg, mens Skanderborg
tre gange har været i England. Lørdag eftermiddag
møder Skanderborgs juniordanmarksmestre fra 1964
Skanderborgs jyske juniormestre fra 1938, der byder
på navne som Johan Thagaard, nu Hillerød, hvor han
forøvrigt godt kunne se at få startet på cricket igen,
Evald Møller, Svend Aage Madsen og captainen fra
dengang Poul Debois Larsen. Og så fortælles det fra
Skanderborg, at Poul Nielsen kommer flyvende hjem
fra Grønland for at være med, står det til troende,
svinger vi vor hat.
Vi vil ikke til at fremhæve den ene af Skanderborgs
gode støtter frem for den anden, men når »Nolles« 6
mands orkester under jubilæumsmiddagen lørdag den
29. juni spiller op til dansen, så tror vi nok, at der for
inden har lydt smukke ord til Evald Møller, til Niels
J. Haurum og formanden Jens Kamp, der har gjort
deres til, at Skanderborg i dag står med egen bane og
eget dejlige klubhus. Men også Lionell W. Barber fra
Oxford, der kom med befrielsestropperne til Danmark
og satte skub i det lidt hensygnende cricketspil i Skan
derborg, vil blive husket sammen med de mange, der
i de 70 år har været med til at gøre Skanderborg til
en af Danmarks bedste cricketbyer.

Nykøbing Mors

Til lykke. Nykøbing fyldte de 70 år i begyndelsen af
maj, men vil først markere dagen senere på sæsonen,
hvor man vil spille en kamp mellem det nuværende 1.
hold og et mandskab af »bortgangne«. Og dem er der
mange af, for er der nogen klub i Danmark, der har
måttet se sine bedste spillere forsvinde, uden at få no
gen igen, så er det Nykøbing. Lad os nævne et par af
dem: Poul Riis, OB og nu B 1909, Knud Havkjær,
Holstebro, Johs. Knakkergaard, Grenaa, Otto Brænd
strup, AaB, Slagelse og nu Frem, den senere lands
holdsanfører Niels P. Christensen, Chang, og fra de
seneste år Folmer Christiansen, B 1909, og Kaj Ove
Jensen, Herning.
At Nykøbing under disse konditioner har kunnet
hold«:; sig i toppen af dansk cricket er stort. Nykøbing
har fodret det øvrige land med store spillere, ja, Ny
købing har endda skabt ledere, der kunne skabe cric-

ket i andre byer, tænk bare på Peter Sørensen, der
har sat skub i »skindøde« Viborg.
Vi forstår Ole Larsen, når han i »Morsø Folkeblad«
som overskrift på sin hyldest- og jubilæumsartikel
skriver »Cricketspillere på samlebånd«, og vi kan fuldt
bifalde hans afsluttende ord: »Nykøbing Cricket Club
i 70 år - en solid sten i dansk crickets fundament«.
Nis.

Læserbrev:
Ide til efterfølgelse?
Lørdag den 20. maj forsøgte vi os med et indendørs cricket
stævne her i Viborg med deltagelse af Chang, NykØbing Mors
og Viborg. Der spilledes i Eksercerhuset på RØdevej med 5
drenge eller lilleputter på hvert hold. Der benyttedes ga
rnester-bolde og en »pitch på 12 meter. Slag- og kastegrænse
afmærkedes med 4 cm tape. Der var afsat en time til hver
kamp, efter de sædvanlige spilleregler.
Resultatet var tilfredsstillende, der var flugt og fart over
kampene, og sarnlige deltagere enedes om at mødes igen til
næste vinter.
Resultaterne blev: Viborg 1 over Viborg 2 med 33 point,
Chang lilleput over Viborg lilleput med 39 point, Nykøbing
over Chang med 11 point, NykØbing over Viborg 1 med 16
point. Stævnet afvikledes mellem kl. 14 og 18.
Peter Sørensen,
Viborg

······························... ................................................................... .
......................................................................................................
,
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Dronningborg har trukket sit drengehold i kreds 53.
NykØbing Mors har trukket sit drenge Il-hold i kreds 54.
Spilletidspunkterne for lilleputrækken kreds 61 i turneringsprogrammet er ikke rigtige.
De skulle have været:
1) Spilletid 15,30-19,30 uden pause
2) Spilletid 16,00-20,00 uden pause
Øvrige kampe: Spilletid kl. 10,00-14,30 med pause kl. 1212,30.
Beklageligvis var der en del fejl under Officielt på side 40
i sidste nummer. De korrigeres her:
MCC Prøvelov 44
3. linie »tilfældet« bedes rettet til »tilfælde«
7. linie »dennes• bedes rettet til »denne«
3. sidste linie i spalte 1 »19« bedes rettet til »18«
LOV 15
I. linie »ny« bedes rettet til »nye«
LOV 18
3. linie »bestemmelser« bedes rettet til »bestemmelse«
LOV 43
4. linie »ugenert« bedes rettet til »ugeneret«.
Endelig skal LOV 27 lyde således:
Bolden bliver ikke »dØd«, når der råbes »fejl bold«. Slå
eren har lov at slå til en »fejl bold«, og de points, der opnås
skal lægges til hans score, men points, der på anden måde
opnås på en »fejl bold«, skal opføres under »fejl bold«, og
hvis ingen points opnås, skal der gives 1 point. Slåeren er
ude på en »fejl bold«, hvis han overtræder Lov 37, og en
gærdespiller kan lØbes ud eller dØmmes ud, dersom han
overtræder Lov 36 eller 40.
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RESULTATER
1. division:
12. maj
SLAGELSE-SVANHOLM (3-1). Slagelse vandt med
efter 1. halvleg. SLAGELSE 143 (John Christensen
Sørensen 46, J. Jønsson 6 for 37) og 48 for 3 (Per
32*). SVANHOLM 130 (H. Lam 52, Leif Hansen
Petersen 4 for 51).

13 point
50, Erik
Petersen
25, Leif

19. maj
SKANDERBORG-HJØRRING (3-1). Skanderborg vandt
med 22 point efter 1. halvleg. SKANDERBORG 151 (John
Madsen 44, Jørn St. Larsen 35, Hartmann Petersen 4 for 57,
Ole Christoffersen 3 for 27, Klaus Buus 3 for 53). HJØR
RING 129 (BØrge Jensen 49, Jørn St. Larsen 7 for 45, Keld
Kristensen 3 for 66).
B. 1909-HORSENS · (1-3). Horsens vandt med 2 gærder efter
1. halvleg. B. 1909 112 (S. Khan 33, Kjeld Jannings 28, J.
HØj 7 for 42, 0. Schaumann 3 for 48). HORSENS 114 for
8 (0. Schaumann 29, P. HØj 29, E. Olesen 29, Egon Jensen
5 for 22).
A.B.-SLAGELSE. Ingen afgørelse p.g.a. regn. A.B. 170 for 5.
(Finn Willumsen 101*, T. Provis 40).
Aa.B.-CHANG (4-0). Aa.B. vandt med 1 halvleg og 36 point.
Aa.B. 223 for 8 lukket (Carsten Morild 120*, Per Sørensen
39, S. Maibom 5 for 58). CHANG 68 (Carsten Morild 7 for
24, Henrik Mortensen 3 for 36) og 119 (B. SØvsØ 29, J.
Luther 25, Carsten Morild 4 for 53, Henrik Mortensen 3
for 50).
AARHUS-SVANHOLM (1-3). Svanholm vandt efter 1. halv
leg med 29 point. SVANHOLM 96 (Lars Hansen 25, John
Hansen 5 for 34, Ole Jacobsen 3 for 22). AARHUS 67 (F1.
SØegaard 5 for 14).
SORANER-NYK. MORS. Ingen afgørelse p.g.a. regn. SORA
NER 102 (F. Pearson 36, Erik Nielsen 5 for 31, Tommy
Jensen 3 for 23). NYK. M. 7 for 0.
26. maj
HORSENS-SLAGELSE (3-1). Horsens vandt med 25 point
efter 1. halvleg. HORSENS 144 (Erik Olesen 53, Erik SØ
rensen 6 for 33, Preben Christensen 3 for 54). SLAGELSE
119 (Fritz Ulrich 39, Ole Schaumann 4 for 24, Erik Olesen
3 for 51).
SORANERNE-SKANDERBORG (3-1). Soranerne vandt
med 2 gærder efter 1. halvleg. SKANDERBORG 101 (Hans
Rasmusen 7 for 31). SORANERNE 117 for 9. (F. Pearson
31, J. Sten Larsen 4 for 41, Keld Kristensen 3 for 41).
CHANG-A.B. (3-1). Chang vandt med 132 point efter 1.
halvleg. A.B. 57 (S. Maibom 5 for 27, T. Skov Nielsen 3
for 7) og 108 for 6 (S. Hoffmann 41*, Steffen Hansen
32*, T. Skov Nielsen 3 for 21, Johan Luther 3 for 32).
CHANG 189 for 9 lukket (J. Luther 62*, Morten Larsen 59,
S. Maibom 28, T. Provis 6 for 19).
NYKØBING M.-AA.B. (1-3). Aa.B. vandt med 19 point
efter 1. halvleg. AA.B. 119 (Hardy Sørensen 33, Gert
Kristensen 33, Otto Gade 3 for 32, Erik Nielsen 3 for 41,
Tommy Jensen 3 for 45). NYKØBING M. 100 (C. Morild
6 for 47, Henrik Mortensen 4 for 51).
SVANHOLM-B. 1909 (3-1). Svanholm vandt med 69 point
efter 1. halvleg. SVANHOLM 255 for 5 lukket (F. Nistrup
71*, Ole Isaksson 52, F. Søegaard 46*, Lars Hansen 42,
Finn Madsen 25, Erik Olesen 3 for 47). B. 1909 186 (Kjeld
Larsen 65, Egon Jensen 42, Jens TjØrnehØj 26, Ole Isaks
son 4 for 48, J. JØnsson 3 for 39).
AARHUS-HJØRRING (1-3). Hjørring vandt med 75 point
efter 1. halvleg. HJØRRING 191 (K. Buus 50, P. V. Jensen
37, Per Morild 34, Ole Jacobsen 3 for 43, John Hansen 3 for
63). AARHUS 116 (T. I. Poulsen 36, Flemming Jensen 4 for
9, Hartmann Petersen 3 for 38) og 33 for 1.

2. division:
19. maj
HOLSTEBRO-B. 1913 (3-1). Holstebro vandt med 122
point efter 1. halvleg. B. 1913 89 (Preben Mouritzen 25,
John Jespersen 5 for 32, E. Dupont 4 for 21) og 123 for 7.
(Pr. Mouritzen 35, John Jespersen 3 for 45). HOLSTEBRO
211 for 7 lukket (John Jespersen 81, Ole Johansen 47, Ove
EgstrØm 5 for 45).
SORØ-SILKEBORG (1-3). Silkeborg vandt med 22 point
efter 1. halvleg. SILKEBORG 117 (Erik RandlØv 36, John
Hansen 6 for 22). SORØ 95 (Poul Rasmussen 4 for 30,
Kjeld Rasmussen 4 for 43).
26. maj
SORØ-KØGE (4-0). Sorø vandt med 1 halvleg og 14 point.
KØGE 98 (I. Hlickelkamp 6 for 18) og 78 (Bent Olesen 35,
J. Sarøe 3 for 17, Ove Christiansen 3 for 23, I. Hlickelkamp
3 for 28). SORØ 190 (J. BØgh 53*, 0. Hlickelkamp 46, Pre
ben Hansen 27, Bjørn Olesen 7 for 49).
SKANDERBORG Il-FREDERICIA (1-3). Fredericia vandt
med 3 gærder efter 1. halvleg. SKANDERBORG II 211 (J.
Kamp 111*, Vagn Nielsen 35, K. E. Mammen 3 for 23, Sv.
E. Jensen 3 for 44, Kaj Larsen 3 for 73). FREDERICIA 214
for 7 (F. Kirkeby 92*, K. Østergaard 57, K. E. Mammen 31).
HOLSTEBRO-K.B. (1-3). K.B. vandt med 67 point efter 1.
halvleg. K.B. 144 (Pr. Michaelsen 46*, J. Jespersen 5 for 84).
HOLSTEBRO 77 (J. Jespersen 33, H. Lystrup 5 for 27).
B. 1913-RINGSTED (1-3). Ringsted vandt med 70 point
efter 1. halvleg. RINGSTED 208 (Jan Hansen 49, Jørgen
Petersen 43, Preben Hansen 41, Claus Rasmussen 37, Kurt
Hansen 4 for 75, H. EgstrØm 3 for 40). B. 1913 138 (P. Of
fersen 31, Preben Hansen 5 for 20, Jan Hansen 4 for 20).
KERTEMINDE-SILKEBORG (0-4). Silkeborg vandt med 1
halvleg og 32 point. KERTEMINDE 74 (A. Ali 7 for 31) og
118 (A. Ali 5 for 36, Kjeld Rasmussen 3 for 38). SILKE
BORG 224 for 7 lukket (E. RandlØv 61, P. Rasmussen 51, A.
Ali 47, E. Mikkelsen 25).
3. division Øst:
26. maj
GLOSTRUP-NÆSTVED (3-1). Glostrup vandt med 58 point
efter 1. halvleg. GLOSTRUP 113 (Knud Jørgensen 39, Mo
gens Hansen 4 for 34) og 58 for 7 (Erik Jørgensen 4 for
12). NÆSTVED 55 (Knud Jørgensen 6 for 37, Thor Jensen
3 for 13) og 145 for 8 lukket (Erik Jørgensen 43, K. Rieck
37, Peter Jensen 27, Knud Jørgensen 4 for 37).
3. division vest:
19. maj
SILKEBORG 11-Aa.B. Il (0-4). Aa.B. II vandt med 1 halv
leg og 44 point. SILKEBORG 55 (Peter Kristensen 4 for
17, N. J. Andersen 4 for 20) og 22 (N. J. Andersen 6 for
9, Henning H. Nielsen 3 for 11). Aa.B. II 121 (K. Fauer
skov 40, Carl Mikkelsen 5 for 43).
NYK. MORS II-HERNING (0-4). Herning vandt med 1
halvleg og 44 point. HERNING 197 for 9 lukket (P.
GØtsche 83, Henry Poulsen 4 for 33, Jens Aa. Jensen 3 for
45). NYK. M. II 80 (K. 0. Jensen 4 for 33, P. Gøtsche 3
for 27) og 73 (J. Aa. Jensen 43*, P. GØtsche 7 for 36, B. 0.
Andersen 3 for 29).
26. maj
SILKEBORG II-GRENÅ (1-3). Grenå vandt med 4 gærder
efter 1. halvleg. SILKEBORG 190 (Bjarne Rasmussen 68,
J. Lundkvist 69*, Johs. Knakkergård 4 for 49, Tommy Han
sen 3 for 71). GRENÅ 214 for 6 (N. SjØrup 105*, E. An
dreasen 76, Carl Mikkelsen 5 for 89).
HJØRRING II-NYKØBING M Il. Hjørring II vandt med
122 point efter færdigspillet kamp. HJØRING 103 (Per Niel
sen 32, Lars Mathiassen 6 for 44) og 107 for 5 lukket (Kri-
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stian Morild 48•, Kaj Hermansen 33•). NYKØBING M. 59
(Axel Morild 4 for 15, Jørgen Henriksen 4 for 27) og 29
(Jørgen Henriksen 7 for 20).
AA.B. II-HERNING (1-3). Herning vandt med 28 point
efter 1. halvleg. AA.B. 86 (Finn Sørensen 25, B. 0. Andersen
5 for 27). HERNING 114 (Peter GØttsche 44, N. J. Andersen
4 for 46).
Mellernrækkeme:
18. maj
GLOSTRUP II-FREM II (1-3). Frem II vandt med 68 point
efter 1. halvleg. GLOSTRUP II 58 (Poul E. Hansen 7 for
11) og 48 for 4. FREM Il 126 (John Nielsen 58, Knud
Jørgensen 6 for 45).
23. maj
SKANDERBORG III-HOLSTEBRO II (4----0). Skanderborg
III vandt med 1 halvleg og 28 point. SKANDERBORG III
138 (Evald Møller 65, Egon Jørgensen 44, Svend Christensen
4 for 27, Kurt Pedersen 3 for 10). HOLSTEBRO II 66 (Kaj
Nielsen 6 for 43, Evald Møller 4 for 16) og 44 (John Si
monsen 6 for 12, Egon Jørgensen 3 for 13).
25. maj
A.B. II-KØGE II (4----0). A.B. II vandt med 1 halvleg og 22
point. KØGE 47 (Carl Larsen 6 for 14) og 56 (Niels Morten
sen 5 for 22, Carl Larsen 3 for 27). A.B. Il 125 (Jan Nielsen
5 for 49).
26. maj
FREM II-ROSKILDE (4----0). Frem II vandt med 1 halvleg
og 37 point. FREM II 184 (John R. Nielsen 59, Hardy Pe
tersen 5 for 82, Henning Jensen 4 for 38). ROSKILDE 104
(Hardy Petersen 46, Jørn Schmidt 4 for 26) og 43 (Leif Pe
dersen 26*, Ole Christiansen 6 for 14, 0. Brændstrup 3 for
13).
A-rækken:
23. maj
SVANHOLM III-SORØ II (3-1). Svanholm III vandt med
54 point efter 1. halvleg. SVANHOLM III 146 (Bjørn Knud
sen 39, Søren Clausen 27. H. H. Hansen 5 for 59, Steen
Arnth 3 for 30). SORØ II 92 (Torben Lange 31, Søren Nissen
6 for 41, B. Holmgaard 3 for 21).
Juniorrækkerne:
12. maj
GLOSTRUP-KØGE (0-4). Køge vandt med en halvleg og 11
point. GLOSTRUP 32 (Leif Hansen 5 for 13, Peter Jensen
3 for 6) og 38 (J. U. Nielsen 4 for 8). KØGE 81 (Troels
Møller 6 for 22).
18. maj
SILKEBORG-DRONNINGBORG. Dronningborg vandt uden
kamp, da Silkeborg ikke kunne stille hold.
KØGE-K.B. (3-1). KØGE vandt med 5 gærder efter færdig
spillet kamp. KØGE 77 (John Hansen 5 for 8, S. Lund 3 for
32) og 17 for 5 (G. Ellegaard 5 for 6). K.B. 35 (I.:eif 0. Han
sen 6 for 15) og 55 (Leif 0. Hansen 6 for 20).
23. maj
AA.B-NYKØBING M. (1-3). NykØbing M. vandt med 27
point efter 1. halvleg. NYKØBING M. 113 (Bjarne Jensen
50, Peter Christensen 3 for 29) og 29 (Torben Laursen 6 for
9). AA.B. 86 (Lars Mathiassen 5 for 49, Jens Jensen 4 for
37) og 32 for 5.
A.B.-SVANHOLM (3-1). A.B. vandt med 9 gærder efter
færdigspillet kamp. A.B. 84 (Bjarne Rossen 27•, Lars Han
sen 6 for 41, Michael Petersson 3 for 34) og 27 for 1. SVAN
HOLM 22 (N. NØrgaard 4 for 6, Bj. Rossen 3 for 7) og 83
8 (Lars Hansen 56, P. Marcussen 6 for 32).
25. maj
B. 1913-HORSENS (4----0). B. 1913 vandt med 1 halvleg og
2 point. HORSENS 22 (Leif Simonsen 8 for 3) og 80 (Erik
Thormose 5 for 15, Leif Simonsen 3 for 25). B. 1913 104
(J. Hvidkjær 32, Leif Simonsen 30, Frank Rasmussen 4 for
37, Kim Bodholt 3 for 0).

CHANG-HJØRRING
95 point. HJØRRING
Nielsen 4 for 5) og
Christensen 3 for 19).
47, Leif B. Jensen 31).

51
(4----0). Chang vandt med 1 halvleg og

13 (Jess Christensen 6 for 5, T. Skov
42 (T. Skov Nielsen 5 for 13, Jess
CHANG 150 for 4 (Jess Christensen

26. maj
DRONNINGBORG-ESBJERG (3-1). Dronningborg vandt
efter 1. halvleg med 16 point. DRONNINGBORG 94 (Chr.
Boldsen 35, S. Ankersøe 6 for 40) og 71 for 3 (S. Hulten 38•),
ESBJERG 78 (Henrik Madsen 36, Chr. Boldsen 7 for 34).
AARHUS-SKANDERBORG (0-4). Skanderborg vandt med
1 halvleg og 76 point. SKANDERBORG 164 for 7 lukket
(Ole Olesen 75•, Ole Jacobsen 48). AARHUS 64 (Egon
Jørgensen 5 for 11) og 22 (Dan Sørensen 5 for 11, Ole Olesen
3 for 7).
Drengerækkeme:
I
12. maj
SILKEBORG-VIBORG. Viborg vandt uden kamp, da Silke
borg ikke kunne stille hold.
19. maj
RINGSTED-SVANHOLM (1-3). Svanholm vandt med 4
point efter I. halvleg. SVANHOLM 38 (Preben Nielsen 4 for
13, P. Persson 3 for 12) og 23 (Preben Nielsen 4 for 4, P.
Persson 3 for 6). RINGSTED 34 (Michael Peterson 6 for 15,
Morten Petersen 4 for 12).
FREDERICIA-HUSUM (3-1). Fredericia vandt med 3 point
efter 1. halvleg. FREDERICIA 20 (R. Neumann 4 for 6, S.
Aschberg 4 for 8) og 18 for 4 (R. Neumann 3 for 5). HU
SUM 17 (J. Østergaard 7 for 10).
KERTEMINDE-SKANDERBORG (1-3). Skanderborg vandt
med 79 point efter 1. halvleg. SKANDERBORG 102 (John
Simonsen 71, P. P. Klokker 7 for 33). KERTEMINDE 23
(John Simonsen 6 for 5, J. Pries 4 for 15) og 83 for 1 (P. P.
Klokker 48*).
CHANG-HJØRRING (1-3). Hjørring vandt med 22 point
efter I. halvleg. HJØRRING 119 (Palle Petersen 45, P.
Steen 43, Troels Nielsen 7 for 32). CHANG 97 (Troels Niel
sen 44, P. Steen 7 for 45, Palle Petersen 3 for 39).
SORØ-K.B. (1-3). K.B. vandt med 12 point efter 1. halvleg.
K.B. 51 (J. 0. Eliassen 5 for 19). SORØ 39 (John Hansen
5 for 19, Stig Lund 5 for 19).
HORSENS-VIBORG (1-3). Viborg vandt med 18 point efter
første halvleg. HORSENS 23 (E. Krog Jensen 8 for 5) og 18
for 8. VIBORG 41 (Fl. Hansen 6 for 17, Frank Rasmussen
3 for 18).
23. maj
CHANG-NYKØBlNG M. (4----0). Chang vandt med 1 halvleg
og 86 point. CHANG 148 for 5 lukket (Troels Nielsen 53•,
H. Sanden 33, Karl Hansen 4 for 75). NYKØBING M. 33
(Troels Nielsen 7 for 16) og 29 (Steen Sørensen 4 for 4,
Troels Nielsen 4 for 14).
VIBORG-HERNING (4-0). Viborg vandt med 1 halvleg og
53 point. HERNING 39 (Peter Andersen 3 for 11) og 70
(Svend Nielsen 34, Peter Andersen 4 for 30, Erik Krogh
Jensen 4 for 21). VIBORG 162 (Peter Andersen 31, Ole An
dersen 29, Erik Krogh Jensen 34, Christian Nielsen 4 for 25,
Kim Nielsen 4,for 64).
SORØ-RINGSTED (0-4). Ringsted vandt med 1 halvleg og
63 point. RINGSTED 128 (Jan Nielsen 49, Ole Helmersen
33). SORØ 35 (Ole Helmersen 5 for 5, Jan Dahl 3 for 15)
og 30 (Jan Dahl 5 for 4, Ole Helmersen 3 for 12).
25. maj
SKANDERBORG-FREDERICIA (4----0). Skanderborg vandt
med 1 halvleg og 140 point. SKANDERBORG 177 (John
Simonsen 44, J. Priess 43, J. Wittus 35). FREDERICIA 28
(J. Priess 5 for 6, John Simonsen 4 for 18) og 9 (John Si
monsen 6 for 2, J. Priess 4 for 6).
26. maj
VIBORG-AARHUS (1-3). Aarhus vandt med 2 point efter
1. halvleg. AARHUS 83 (T. Dahl 58, Peter Andersen 6 for
30). VIBORG 80 (J. Beier Andersen 4 for 19, Hans J. Ei
lertsen 4 for 35).
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Pokalkampe:
5. maj
FREM-SLAGELSE. Slagelse vandt med 4 st. gærder. FREM
81 + 30 (T. Andkjærgaard 3 for 21). SLAGELSE 118 for
6 (Fritz Ulrich 29*, John Christensen 25).
10. maj
SORANER 11-K.B. Soraner II vandt med 7 st. gærder. K.B.
72 + 15 (J. Arnsbjerg 4 for 10). SORANER Il 48 + 40
for 3 (Kaj Jørgensen 37).
FREDERICIA-HORSENS. Horsens vandt med 28 point.
HORSENS 178 for 4 (Ole Schaumman 49, Erik Olesen 38*,
Henning Eliasen 37, Jørn Høj 30). FREDERICIA 135 + 15
(Finn Kirkeby 42, E. Mammen 27, Svend Eliasen 4 for 17).
NYKØBING M.-HOLSTEBRO. NykØbing M. vandt med 9 st.
gærder. HOLSTEBRO 90 + 15 (E. Dupont 39). NYKØ
BING M. 11 l for 1 (Hans J. Andersen 54*, Erik Nielsen
31 *).
SVANHOLM II-KØGE. KØge vandt med 22 point. KØGE
130 + 15 (Finn Nielsen 41, P. Felt 28). SVANHOLM II
83 + 40 (Bjørn Knudsen 35, Jørgen B. Nielsen 5 for 5).

NÆSTVED-SVANHOLM. Svanholm vandt med 78 point.
SVANHOLM 183 (H. Lam 37, Finn Madsen 33, F. SØe
gaard 31, Leif Hansen 25). NÆSTVED 75 + 30 (J. JØnsson
5 for 13).
Privatkampe
28. april
NYKØBING M.-SKANDERBORG. Skanderborg vandt med
2 gærder. NYKØBING M. 91 (Kjeld Kristensen 7 for 38).
SKANDERBORG 113 for 8 (Kjeld Kristensen 48*, Erik
Nielsen 4 for 44).
RINGSTED-SVANHOLM. Svanholm vandt med 1 halvleg
og 15 point. SVANHOLM 201 for 5 (F. Nistrup 100, Lars
Hansen 32). RINGSTED 35 (Fl. SØegaard 4 for 19, 0.
Isaksson 3 for 8) og 131 (G�rt Jensen 35, Fl. SØegaard 3 for
13, J. Jønsson 3 for 39).
4. maj
SVANHOLM-K.B. Uafgjort. SVANHOLM 194 (Erling Chri
stiansen 38, Lars Hansen 34, F. Nistrup 31, H. Lystrup 5 for
60, J. Holmes 3 for 36). K.B. 55 for 4 (F. SØegaard 3 for 20).

SVANHOLM-SORØ. Svanholm vandt med 208 point. SVAN
HOLM 269 for 7 (Finn Madsen 93, F. Nistrup 70, 0.
Isaksson 34, Ove Christiansen 4 for 57). SORØ 46 + 15
(J. JØnsson 4 for 8).
12. maj
NÆSTVED-RINGSTED. Næstved vandt med 40 point.
NÆSTVED 109 + 30 (Jan Hansen 5 for 3). RINGSTED 84
+ 15 (Mogens Hansen 4 for 19).

Hjertesuk!
DCF's nye turneringsleder
Jørgen Hansen har bedt
cricketbladet viderebringe
følgende: Skemaer skal ikke
længere adresseres til Sidney
Nørgård men til:

10. maj
AARHUS-VIBORG. Aarhus vandt med 9 st. gærder. VI
BORG 67 + 48 (Peter Sørensen 34, H. 0. Luther 3 for 11).
AARHUS 110 for 1 (Ole Jacobsen 56*, M. Gregersen 40).
RINGSTED Il-NYKØBING F. Nykøbing F. vandt med 8
st. gærder. RINGSTED II 78 + 40 (H. Påmand 46, Søren
Christensen 3 for 6, Erik Svensson 3 for 12, P. J. Petersen
3 for 14). NYKØBING F. 90 + 30 for 2. (Erik Svensson
58*).
11. maj
BALLERUP-SORANER. Soraner vandt med 52 point. SO
RANER 109 (F. Pearsson 49, Otto Jacobsen 3 for 19, Kaj
Pedersen 3 for 18). BALLERUP 27 + 30 (C. LØnholdt 3
for 8).
12. maj
FREM II-GLOSTRUP. Glostrup vandt med 7 gærder.
FREM II 65 + 40 (Otto Brandstrup 36, Jørgen Hansen 4
for 17). GLOSTRUP 80 for 3 + 30 (Harry MØiler 30).

Jørgen Hansen,
Koldinggade 31,
København Ø.
Endvidere skal skemaerne frankeres med 80 øre, både
Jørgen Hansen og hans postbud er grundig trætte af at
betale strafporto for halvdelen af breve fra klubberne.

AABENRAA-B. 1913. B. 1913 vandt med 66 points. B. 1913
118 + 15 (Kurt Hansen 32). AABENRAA 27 + 40.
21.-22. maj
B. 1913-B. 1909. B. 1909 vandt med 1 gærde. B.1913 90 +
15 (P. Mouritzen 30, K. Jannings 3 for 3). B 1909 106 (K.
Jannings 40*, Kaj Hansen 3 for 22).
23. maj
SORANERNE II-GLOSTRUP. Glostrup vandt med 46 point.
GLOSTRUP 100 + 30 (Harry MØiler 47*, Kaj Jørgensen
3 for 19). SORANERNE II 44 + 40 (Jørgen Hansen 3 for
10, Flemming Jørgensen 3 for 13).
SLAGELSE-KØGE. Slagelse vandt med 4 gærder. KØGE
79 + 15 (Ebbe Hansen 28, Erik Sørensen 3 for 23). SLA
GELSE 99 (Preben Christensen 46*, BjØrn Olesen 3 for 20).
AARHUS-HJØRRING. Hjørring vandt med 3 gærder. AAR
HUS 90 (Hartmann Petersen 3 for 9). HJØRRING 91 (K.
Buus 25*, John Hansen 5 for 10).
NYKØBING F.-SORANERNE. Nykøbing F. vandt med 5
gærder. SORANERNE 141 (A. Bloom 41, Jørgen Hansen 27,
E. Svensson 3 for 13). NYKØBING F. 113 + 30 (E. Svens
son 50*, Torben Petersen 38).
HORSENS-SKANDERBORG II. Horsens vandt med 73
point. HORSENS 200 (Henning Eliasen 79', Erik Olesen 55,
J. HØj 32). SKANDERBORG II 112 + 15 (J. E. Jensen 32*,
J. Høj 4 for 21).
Afleveret til postvæsenet den 6, juni 1968
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