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Landsholdet må "n01es" med BAO R efter sidste-øjebliks afbud fra Bermuda

Dansk cricket fik en lang næse - og det er jo nok 
hverken første eller sidste gang. I et telegram - og i 
hvert fald indtil skrivende stund, ganske uden nogen 
forklaring - sendte Bermuda afbud til landskampen 
den 20.-21. juli i Aalborg, samt til kampen i Køben
havn den 18. 

Det er ganske simpelt synd og skam, at vi ikke kan 
byde vort landshold på en virkelig opgave. Nu har 
man i stedet arrangeret en kamp mellem Jylland og 
resten af landet på den dato, hvor Bermuda skulle 
spille - men en erstatning er og bliver det jo. 

Nu er årets internationale begivenhed Den britiske 
Rhinarmes besøg d. 6. og 7. juli henholdsvis kl. 13 og 
kl. 10 på Gentofte Stadion, og UK har fundet frem 
til følgende »landshold«: 

Carsten Morild, AaB (anfører) 

Kjeld Jannings, B 1909 (viceanfører) 

Willy Andersen, AaB (keeper) 

Jørn Steen Larsen, Skanderborg 

Henrik Mortensen, AaB 

Ole lsaksson, Svanholm 

Hardy Sørensen, AaB 

Finn Nistrup, Svanholm 

Kjeld Kristensen, Skanderborg 

Johan Luther, Chang 

Finn Willumsen, AB 

Børge Søvsø, Chang (12. mand) 

Holdet skriger efter en slowbowler af klasse, men 
efter Hartmann Petersens farvel til internationale 
kampe er en sådan ikke til at opdrive. Mange vil vel 
hævde, at vi har AaBs Bjarne Lund Petersen, og UK 
ville sandsynligvis også have udtaget ham, hvis han 
ikke havde meldt fra forinden. Det ville nu efter vor 
mening være en grov spøg, al den stund Bjarne Lund 
i løbet af de sidste to år har lavet siger og skriver en 
præstation af klasse, nemlig i kampen mod Hjørring. 
Også Klaus Buus havde meldt fra på forhånd, så det 
eneste vi rigtig kan undre os over er udtagelsen af 
AaB-keeperen Willy Andersen. 

Også til tysklandsturen sidste år havde UK nogle 
overraskelser i baghånden til denne post, men det var 

nu ikke fordi, de hvad angår fremtiden var særlig vel
lykkede, da Erik Eliasen, Horsens, allerede har lagt 
op, og Dennis Råhave ikke længere er keeper, og i år 
har man altså fundet frem til Willy Andersen. 

Vi ser ingen grund til at lægge skjul på, at vi finder 
det havde været en klar forstærkning af holdet - når 
man har Svanholms Finn Nistrup i forvejen - at lade 
ham være keeper, og så tage en gærdespiller mere 
med. Willy Andersen er måske nok mere aggressiv 
bag pindene end Nistrup, men erfaringerne fra sidste 

års tysklandstur fortæller klart, at vi har brug for alle 
de gærdespillere holdet overhovedet kan rumme. 

Jylland-»Resten« 

Til »erstatningskampen« Jylland-»Resten« har UK 
valgt følgende: 

JYLLAND: Carsten Morild, AaB (anfører), Kjeld 

Kristensen, Skanderborg (viceanfører), Henrik 

Mortensen, Willy Andersen (keeper), og Hardy 

Sørensen, alle AaB, Børge Søvsø, Johan Luther 

og Torben Skov Nielsen, Chang, John Madsen, 

Skanderborg, Ole Schaumann, Horsens, John 

Jespersen, Holstebro, Geert Christensen, AaB (12. 

mand}. 

»RESTEN«: Kjeld Jannlngs, B 1909 (anfører), Jør

gen Jønsson (viceanfører), Finn Nistrup (keeper),

Henrik Lam, Finn Madsen og Ole lsaksson, alle

Svanholm, Finn Wlllumsen, AB, Georg Olsen, So

ranerne, Erik Olesen, B 1909, Jørgen Kofoed, So

ranerne, Ole Hiickelkamp, Sorø, John Steen Chri

stensen, Slagelse (12. mand). 

Vi frygter »Resten«s skæbne, og man må endnu en
gang med undren konstatere, at UK har en direkte 
aversion mod Hans Rasmusen, som kastemæssigt har 
båret Soranerne frem til fire sejre på stribe. Der er 
et par andre besynderlige udtagelser på »Resten«s 
hold, men ligefrem at gå i dybden er der ingen grund 
til, man ved jo desværre af bitter erfaring, at det til 
den slags kampe sjældent er de oprindelige udtagne 
hold, der stiller op, når spilledagen gryr. Nis. 
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Tre brcendpunktet 

Jørn Steen Larsen 

Jørn Steen Larsen star

tede kastemæssigt sæso

nen lidt ordinært. Men 

han kom med et brag af 

de største. I Skanderborgs 

hjemmematch udryddede 

han stort set alene AB 

for 12 point - alt i alt. 

Jørn Steen Larsen tog 

med sine inswingere 

(uhyggeligt sent svingen

de for resten) 8 gærder 

for 3, tog 2 gærder i den 

første over, og et i de 

øvrige 7 bortset fra en 

enkelt. Når det glider for 

Steen Larsen, er han 

uspillelig - får AaB det 

at mærke i år? 

Thomas Provis blev 

ABs topscorer med 7 ved 

den lejlighed, så han fik 

set på Steen Larsens 

kastning fra »brændpunk

tet«. - Det er noget af 

det bedste jeg har set en 

dansk kaster levere, skrev 

han bagefter. 

Tre spillere har placeret sig i brændpunktet af dansk 

cricket i den forløbne måned, to kendte og en, der 

kan blive det. 

Først den ukendte - Svanholm-juniorspilleren, Lars 

Hansen, der i en mindeværdig juniorkamp mod Ring

steds juniordanmarksmestre rev rekorderne op med 

rode. 

For det første scorede han som åbningsgærde på to 

timer og 48 minutter 236 point not out (10 seksere, 

33 firere), det er den største score i DCFs historie, og 

så vidt vides det højeste nogen dansk ungdomsspiller 

nogen sinde har præsteret. Med disse 236 point havde 

han hovedæren for, at Svanholm scorede 331 for 4, 

det er den højeste score et dansk klubungdomshold 

har præsteret i DCFs historie. Lars Hansens mam

mutscore muliggjordes af, at hans makkere hørte til 

den mere stille type. F. eks. var der en andengærde

stand fra 169 til 260, hvor makkeren kun bidrog med 

otte. 

Men dette var ikke nok for den rekordhungrende 

unge herre. Da Ringsted kom til gærdet, tog han i 

første halvleg 5 for 20, og i anden 8 for 16 - og slut

tede dagen af med et hattrick. 236 point not out, i alt 

13 gærder for 36, plus et hattrick, det er noget, der 

ikke vokser mos på lige med det samme! 

Lars Hansen 

Henrik Mortensen 

Henrik Mortensen, ja, 

navnet kendes måske. 

Manden er fra AaB, og 

selv om hans præstation 

ikke er sådan lige at ru

bricere blandt rekorderne 

er den imponerende nok. 

Ligesom Steen Larsen var 

hans sæsonstart ikke op

sigtsvækkende, men plud

selig kom det. Han blev 

sendt ind som tiende gær

de mod Hjørring - havde 

de opgivet ham i AaB? -

og med sit mest vidun

derlige aggressive spil -

i høj grad lagt an på 

magtfulde drives - nåede 

han 110 point not out på 

ca. en time. Tiendegærde

standen sammen med 

Villy Andersen hævede 

AaB-totalen fra 13 7 til 

252. Og søndagen efter

fortsatte Henrik Morten

sen med endnu et cen

tury - 126 af de smuk

keste mod Århus - for

endelig at slutte en smuk

serie af med 76 mod det

sydafrikanske klassehold

The Grashoppers.
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TURNERINGSOVERSIGT 

1. DIVISION

Rekorder og sensationer, men Aa. B. holder skansen 

forfulgt af upåagtet soranerhold 

Hvor er sport - og for øvrigt da især cricket - en 
vidunderlig opfindelse. Man kan få brug for hele sit 
følelsesregister, svinge fra sorg over vrede til ærgrelse, 
fra den stille fryd til den store jubel, og dagen efter er 

det sikkert glemt - men man har haft det dejligt. 

Og hvor har der været brug for de store udsving i 
den forløbne måned, der er sket ting og sager, bemær
kelsesværdige resultater er dukket op i hobevis. 

Hvor skal man ende og hvor begynde. - Æres den, 
der æres bør, vi starter med AaB, der som sædvanligt 
ikke ser ud til at røre i spidsen af 1. division. 

Mestrene har været igennem tre kampe siden sidst, 
i den første i pinsen led Hjørring en bitter skæbne i 
betragtning af, at det så så lyserødt ud en overgang. 
Otte AaB-gærder var ude for 116, ni for 137, men 
minsandten om ikke en uafsluttet 10. gærdestand mel
lem Willy Andersen (19 *) og Henrik Mortensen 
(110 * på lidt over en time) satte totalen op til 252. 
Man skal aldrig føle sig i Himmerig - før alle stakit
terne ligger nede på jorden - må være den lære, som 
Hjørring kan drage af den for dem lidet morsomme 
time. Bagefter røg Hjørring for 101 og 77, i 2. halv
leg fik de to M'er assistance af Bjarne Lund (5 for 42), 
som også havde gjort sig ved gærdet med 46. 

Seks dage senere fortsatte Henrik Mortensen tri
umferne mod Århus, denne gang med 126 not out, i 
en femtegærdestand hævede han sammen med Poul 
Wøhlk totalen fra 105 til 244. Århus svarede ganske 
pænt igen med 144, Hans Ole Luther gjorde det pænt 
mod de gamle klubkammerater med 36. 

Endelig slog mestrene AB, igen var det Henrik 
Mortensens gærdespil (63), der var bedst, samt Mo
rilds kastning - han tager stort set 6-7 stykker hver 
gang, men kampens sensation var jo ABeren James 
Ward, der carried his bat i en AB-halvleg på 134 (ef
ter AaB havde startet med 198 for 9). Selv om ordet 
er blevet lidt slidt i disse spalter, så må vi på den igen, 
det var ganske simpelt determineret det Ward lavede 
ved den lejlighed. Han kæmpede som en bersærk, han 
ville ganske simpelt ikke give sig, og han blev belønnet 
med 84 not out mod mestrene. Hvis vi ikke husker 
galt, så overgås dette kun af Jørn Højs 98 for en del 
år siden. Men for resten også kønne præstationer af 
to AB-juniorer, Niels Talbro og Per Marcussen, der 
holdt stand i lang tid mod de to M'er plus Bjarne 
Lund. 

Og så til Soranerne, der efter fire kampe stadig er 
ubesejrede. At se dette Soraner-hold som AaBs nær
meste trussel, må for alle - og vel især Soranerne -
stå som noget i retning - måske ikke af jorden ot
tende, men da i hvert fald som det andet vidunder. 

Soranerne har en kaster af klasse - men han er til 
gengæld også god, selv om UK mener det modsatte, 
samt en gærdeside, der har formået at koncentrere sig 
i de rette øjeblikke. Det sås især mod AB, der efter 
ar have startet med 158 måtte se det sidste Soraner
gærde lave point nr. 159 mod sig fem minutter før 
tidens udløb. Men det kom vel ikke som nogen over
raskelse for AB, der aldrig har slået Soranerne i en 
turneringskamp. Georg Olsen holdt sammen på Sora
nerne med 56, Froulund og Provis på AB med 46 og 
42. 

Del er en noget forskræmt parade Svanholms Finn Nistrup præ
senterer lier, og Århus-kasteren John Hansen fik da også lønnen 
for al have bragt Nislrup på glatis. 
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Kasteren, som Soranerne har - og som efter vor 
mening er blevet uanstændigt behandlet af UK ved 
ikke at blive taget med i kampen »Jylland-Resten af 

landet«, er, som de fleste vel har gættet sig til, Hans 
Rasmusen, der i tre kampe har taget 5 for 25, 5 for 
27, 5 for 55, og som forøvrigt også var bag Soraner
nes i sidste nummer omtalte sensationssejr over Skan
derborg med 7 for 31. 

Soranerne vandt over Århus i en kamp uden de 
store hændelser med tre stående gærder, men mærk
værdigt, at den så tillidsvækkende Århus-gærdeside 
ikke kan lave mere end 71. Hvis det så var et en
gangstilfælde, men det står næsten på hver gang -
hvad dælen er der i vejen? 

Mod Horsens blomstrede Sidney Nørgård op som 
Soranernes eneste mand over 15 med 54, Jørn Høj 
røg på halvlegens første bold fra K. Arnth, der havde 
momenter i sin bowling. Han brækkede midterpinden, 

da han udryddede Ole Schaumann, det tyder da i 
hvert fald på fart. 

Kan de hyggelige Soranere med det fantastiske 
sammenhold blive ved på denne måde, vil vi tage vor 
hat af for dem og feje den ned i støvet i næste num
mer. 

Steen Larsens bedrift 

Skanderborg er kommet sig over chocket mod Sora
nerne, og begynder selv at dele chock ud. Kun i en enkelt 
kamp har det været kasterne, der imponerede, men der 
var til gengæld også »sensation på drengen«. 

AB var på besøg og blev udryddet for sølle 12. Det er 
den laveste score i den nuværende 1. divisions historie, 
Køge havde den hidtidige bundrekord med 14 mod Hjør
ring i 1954. Jørn Steen Larsens 8 gærder for 3 er svære 
at rubricere som rekord, al den stund Carsten Morild har 
taget 10 og adskillige andre 9 i en halvleg, men godt er 
det i hvert fald. Forinden havde Skanderborgs Kjeld Kri
stensen i en halvleg på 51 vist ganske nye og meget be
sindige takter, Skanderborg fik 123 og måtte minsandten 
ind igen i 2. halvleg for at score de vindende 34, da AB 
i anden omgang viste, at man kun er til grin en gang. 
Vagn Ludvigsen scorede 61 ud af 144 for 6. 

Slagelse gjorde det ganske pænt med 155 mod Skan
derborg, men hvad hjalp det, når kasterne var underlegne 
bl. a. over for Henry Rasmussen og Steen Larsen med 
69 og 59. 

Endelig havde Skanderborg en kamp ganske uden pro
blemer mod Århus, der tabte med 101 point. Kjeld Kri
stensen med 85, debutanten Jens Kamp med 53 not out 
og John Madsen med 6 for 39 var matchvindere. 

Svanholm er faldet fra i dansen om at true AaB. Det 
sidste håb brast i Nykøbing Mors, hvor morsingboernes 
138 scoret på den sædvanlige omhyggelige måde var en 
for stor mundfuld for københavnerne, der battede om 
muligt endnu mere langsomt og var ude et kvarter før 
tidens udlØb med 121. 

Forinden havde Svanholm på hjemmebane haft en gan
ske underholdende kamp mod Chang, der er et morsomt 
bekendtskab, når Børge Søvsø bliver hængende. Det gjor
de han her, men hans temperament er jo for flammende, 
når han har et bat i hånden, så længere end til 45 nåede 
han ikke. Svanholm lavede 207 mod Changs 125, to ju
niorspillere, Svanholms Lars Hansen med 37 og Changs 
Torben Skov Nielsen, der bowlede mere end udmærket, 
gav gode løfter. 

Erik Nielsen Torben Skov Nielsen 

Vi hørte en B. 1909-spiller sige - inden triumferne be
gyndte at melde sig, at han ikke med sin bedste vilje 
kunne se, hvem hans hold kunne slå. 

Det kan vi fortælle ham nu. For det første kan B. 1909 
slå Nykøbing Mors med en halvleg og 24, og for det an
det kan Chang besejres med 66 point. 

Halvlegssejren over Nykøbing Mors var en artig over
raskelse, Kjeld Lyø, Egon Jensen og Erik Olesen stod 
for de kastemæssige succes'er, Nykøbing var ude for 51 
i 1. og 72 i 2. halvleg. Sådan kan det gå, når man som 
morsingboer tager så rigelig tid til at spille sig ind, så 
man er ude, inden man får scoret. Kjeld TjørnehØj over
raskede hos B. 1909 med 41, men Kjeld Larsen er skam 
heller ikke tabt bag en vogn i år. Mod Chang var det en 
åbningsgærdestand på 95 mellem Suleman Khan (50) og 
Kjeld Jannings (45), der grundlagde 9'ernes sejr. Og så 
var der jo lige Egon Jensen - ikke at forglemme - med 5 
for 8. For øvrigt igen pæne ting fra Changs Skov Nielsen 
med 6 for 55. 

Hjørring er det gået op og ned med - fra triumf til 
fiasko, som vi læste i en avis. Fiaskoen - og den kunne 
vaske sig - kom mod Nykøbing Mors, der kort tid for
inden ikke havde fået et ben til jorden i en pokalkamp. 
Nu gik det lige omvendt, Hjørring røg for 30 alt inclu
sive - Erik Nielsen, der har haft en stor sæson, tog 7 for 
19, Tommy Jensen 3 for 9. Nykøbing var dog ikke stærk 
nok til at fØlge succes'en op i en halvlegssejr, men allige
vel imponerende, at Nykøbing, der minder om galten 
Særimmer - man kan blive ved med at tage spillere væk, 
der vokser stadig nye frem, der gØr sig så godt. 

Hjørrings triumf kom mod Slagelse, der fik en sæk på 
en halvleg og 115. P. V. Jensen lavede sit livs første cen
tury med 105 not out, Hjørring scorede 204 for 4, Sla
gelse først 63 og derefter 25 - Hartmann Petersen -
der er måske nogen, der har hørt om ham før? - var 
lige ved at tage alle 10, men da han havde 9 gærder for 
13 i 2. halvleg, var han så ufiks at gribe den sidste Sla
gelse-mand ud på; Ole Christoffersens kastning. De to 
herrer var 19½ over om at udrydde sjællænderne. Hart
mann Petersen tog for øvrigt også et hattrick, og havde 
en overgang 6 for 1. 

Mere normalt forløb vendelboernes opgØr mod Hor
sens. Klaus Buus med 69 not out og Hartmann Petersen 
med 6 for 22 grundlagde gevinsten på 82 point. 

Horsens kunne som ventet ikke følge den gode tur
neringsstart op, men stort set er det nu gået rigtig pænt, 
og glædeligt er det, at unge folk som Ole Schaumann og 
Erik Olesen ser ud til at være i stand til at overtage nogle 
af byrderne. Men holdet har en skrækkelig lang hale, i 
hvert fald mod Chang, hvor trediegærdet faldt ved 147 
(Ole Schaumann 63, Poul Høj 40) hvorefter hele Hor
sens-holdet var færdige ved 166. Forinden havde Chang 
lavet 199, Børge Søvsø var som sædvanlig nået op i fyr
rerne, inden han forivrede sig. Vi noterer igen Torben 
Skov Nielsen, denne gang med 6 for 24. 
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2. DIVISION

Ubesejrede Silkeborg jagtes kun af Sorø 

Silkeborg er som en fyrig ganger, der mere eller min
dre flyver over forhindringerne. Holdet er ubesejret i 
fem kampe, og synes så godt som sikker på tilbage
venden til 1. division. Eneste Øjeblikkelige trussel er 
i Øjeblikket Sorø, men sjællænderne har tabt den ind
byrdes kamp. 

Mest imponerede Silkeborg mod Ringsted, der med
bragte godt med supporters til topkampen, men som 
brød så ganske og aldeles sammen efter en hæderlig 
start. Efter 118 til Ringsted - slagkraftige Geert Jen
sen tog sig af de 44 - lavede Silkeborg 227 for 5, den 
mere end lovende juniorspiller Erik Mikkelsen havde 
de 71, mens Ali er blevet meget konstant på omkring 
det halve hundrede, og ovenpå den salut gik Ring
sted ned med flaget i en halvleg på 50 (Ali 5 for 31, 
Bjarne Rasmussen 4 for 18). 

Fredericias Kurt Østergaard scorede 115 ud af 150 
- helt utroligt - men der hjalp ingen kære mor, for
først havde Silkeborg lavet 255 for 6, Azhar Ali la
vede de 81, N. J. Rasmussen 70 not out. Men at Sil
keborg ikke er uovervindelig så man i Holstebro, hvor
den fyrige ganger var lidt » gumpetung«. Kun 8 point
skilte de to hold ad, da det sidste Holstebro-gærde røg
ved 194, 13 minutter før tidens udløb. Silkeborg var
i en svær knibe i starten af kampen, hvor 5 mand var
ude for 30, men Anders Kold satte en stopper for
mandefaldet med 82.

At Holstebro skulle kunne nå op i nærheden af Sil
keborgs 202 havde vel ingen drømt om, men Jens 
Peter Morild, der rigtig har oppet sig i år, lavede sit 
livs halvleg med 127. 

Sorø er ganske god til at vinde med en halvleg, 
klubbens dejlig offensive gærdeside tager saften og 
kraften ud af modstanderne psykisk som fysisk. Det 
er gået ud over B 1913, hvor Ole Hi.ickelkamp scorede 
et imponerende century med 127 not out. Sorø lavede 
ialt 227 for 7, B 1913 82 og 94. 

Sorø flotter sig med points 

Fredericia måtte også ned med en halvleg. Sorø lavede 
som sædvanlig over 200, denne gang 226 (Jens BØgh 68, 
herimellem 6 seksere). Fredericia først 76 (John Hansen 
5 for 10) og forsvandt derefter i 2. halvleg fra arenaen 
på 1 time og 19 minutter med en score på 54. 

Ringsted stod for sensationen, da KB måtte neje sig på 
en yderst livlig pitch, KBerne kunne ikke holde skeen 
væk fra Jan Hansens hØjtspringende bolte og var ude 
for 72 (Jan Hansen 6 for 15), men Ringsted havde for 
den sags skyld besvær nok med at nå over, det blev til 
91, Preben Michaelsen kan endnu, han tog 5 for 30. Sid
ste sæsons KB-triumfator H. J. Halling går det ikke rig
tig for i år, men i Kerteminde gik det til gengæld for 
Henning Lysstrup, der på den stegende hede dag carried 
his bat med 76 ud af KBs 143, og tog hattick i 2. halv
leg, det blev dog ikke til en 4-0 sejr til københavnerne, 
selv om Kerteminde kun lavede 57 i 1. halvleg. 

Mens vi er ved Kerteminde, var der den særprægede 
bundkamp mod B. 1913, hvor gærdespilleme styrtede ud 
og ind, som var det en lilleputkamp. Kerteminde vandt 
med 5 gærder efter færdigspillet kamp med rigelig tid til 
overs, skønt B. 1913 havde vundet 1. halvleg med 88-47. 

I anden omgang var B. 1913 imidlertid ude på en time for 
60, og det var lige mad for Kerteminde, der på allround
basis lavede 106 for 5. Storpræstationerne stod Ove Eg
strøm, B. 1913, for i 1. halvleg med 6 gærder for 10, og 
Kertemindes Axel Petersen for i 2. halvleg med 7 for 25. 
Samme Axel Petersen tog 8 for 72 mod Skanderborg II, 
der vandt med 126-85. 

Nedrykningsfaren er overstået for Skanderborg lis ved
kommende efter den overraskende 130-72 sejr over Hol
stebro, der ikke fik megen glæde ud af, at John Jespersen 
i 2. halvleg lavede 61 not out på 49 minutter. 

Derimod er bundplaceringen indenfor akut rækkevidde 
for Køge (og B. 1913), men sjællænderne var tæt ved sejr 
i Fredericia, som først lavede 166 (P. Østergaard 47), 
hvorefter Leif Sonberg og Jørgen B. Nielsen som ottende
gærde for Køge hævede totalen fra 101 til 148, men sam
me hr. Østergård fattede derefter om bolden og udryd
dede de to herrer i løbet af 3 maidenovere. 

Endelig havde Køge hjemmekamp mod Holstebro, og 
her kom dommer Arne Mogensen ud for det specielle, at 
Holstebro bad ham skride ind over for Køges legspinner, 
Jørgen B. Nielsen, der via den hØje græskant uden for 
måtten havde fået »trillet« tre mand ud. Den slags ting 
er der imidlertid ikke noget at gøre ved, især når kasteren 
med himmelvendte øjne bedyrer, at han ikke kan gøre 
for det. Arne Mogensen kunne for øvrigt »trøste« Hol
stebro-spilleme med, at han selv har lidt samme skæbne 
et par gange. 

Holstebro vandt 128-99, Køges Leif Hansen, der har 
alle betingelser for at få noget ud af det - han er stadig 
junior - blev 1. halvlegs mest scorende med 40. Leif Son
berg fik ikke nogen jubilæumssejr, han spillede ellers 
kamp nr. 100 for Køge. 

3. DIVISION

Herning triumferer vestpå 

Nykøbing på arbejde på østsiden 

Som spået ser det ud til, at Nykøbing F. kan klare 
en rækkesejr hjem i år Østpå, men at det ikke bli
ver nogn walk-over, fortæller kampen mod Glostrup 
alt om. Nykøbing F. vandt 138-134, altså sølle 4 point 
skilte de to hold ad, de skulle næsten have spillet 
uafgjort. 

For første gang i umindelige tider havde Nykøbing 
ikke Harry Erichsen med. Men han havde en gyldig 
grund, han rundede de 50 år i fineste stil, og fik lov 
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- selvom han sikkert så inderlig gerne ville have væ
ret med - til at blive hjemme og fejre dagen i fami
liens skød. Harry Erichsen spiller i år sin 36. sæson
på Nykøbings 1. hold, han har fungeret som formand
i 25 år, han fortjente en hyldestartikel helt for sig
selv, men det skal han få - en af de store - når han
runder de 60. Gid de øvrige Nykøbing-spillere kunne
give Harry Erichsen den bedste fødselsdagsgave -
en ungdomsafdeling, for mere end 25 år til kan fød
selaren nok ikke holde stand som keeper.

Men tilbage til dramaet i Nykøbing, hvor den gam
le Nykøbing F.'er Jørgen Hansen var hårdest ved sine 
gamle klubkammerater med en score for Glostrup på 
42, mens Nykøbing viste megen bredde. 

Leif Henriksen sørgede med 46 point på 27 minut
ter for, at Næstved bjærgede det ene turneringspoint 
i land mod Nykøbing, hvor Harry Erichsen tog for
skud på fØdselsdagsfestlighederne med 80 not out i 
en Nykøbing-halvleg på 242 for 5. Torben Pedersen 
lavede også 80 for Nykøbing, og det skete på bare 
45 minutter. 

I Frems første kamp efter nedrykningen fik Valby
klubben utvivlsomt noget af et chok, et halvlegsne
derlag havde man vist ikke drømt om. Men Frems 
82 og 79 var langtfra nok mod Glostrups 224, Harry 
Møllers søn Michael gjorde sig på det nydeligste med 
48 not out. Thor Jensen lavede 42 og tog med kon
stant bowling ialt 10 for 64. 

Glostrup havde uventet besvær i rivalopgøret 
mod Ballerup, der efterhånden udgØr et farverigt skue. 
Det blev til 137 - 125 til Glostrup. 

Ballerup gjorde det også pænt mod Frem, igen tab
te forstadsklubben med 12 point. En af Ballerups tro
faste spillere, Erik Degn, blev topscorer med 31 not 
out. 

Hos Frem har Kai Hjorth fået et veritabelt come 
back til de fine resultater. Mod Ballerup lavede han 
44 og tog 4 for 18, og mod Næstved var han klart 
bedste bowler med med 4 for 32 og 4 for 19. Frem 
vandt med 59 point, Poul Erik Hansen havde spil
let sig i form på mellemrækkeholdet og lavede 48, 
mens Kaj Rick i smukkeste stil battede sig til 68 ud af 
halvlegens 120. 

Fra bund til top 

Herning har lagt sig alene i spidsen vestpå, den nær
meste rival, Grenå, led som sædvanligt under manglende 
kastemæssig gennembrudskraft, og på trods af 171 point, 
passerede Herning for tabet af 6 gærder. Det var de gode 
gamle Herning-navne: Svend Nielsen (52) og Søren Lau
ritzen (50), der skabte succes'en. Bent Hansen var nu 
også meget vellykket hos Grenå med 52. 

Desuden erfarer vi rygtevis, at Herning har halvlegs
besejret Silkeborg li, nærmere enkeltheder kan vi ikke 
give, da Herning har undladt at meddele DCF resultatet. 
Det er sjusk, og den slags ting koster bøder. 

AaB stillede et helt uhyggeligt stærkt hold mod Grenå, 
Hans Kurt Koch lavede 53 ud af de 226 og tog 6 for 23, 
og Grenås gærdeside brød for en gangs skyld sammen 
med 58. I 2. halvleg viste Bent Hansen og den forhen
værende B. 93'er Eigil Crone dog pæne takter med 45 
og 44 begge not out. 

Nykøbing M.s andethold fik et ordentligt •lift« ved, at 
Erik Hansen dukkede op, han noteredes for 105 - holdet 
for 209 - mod Hjørring li, og selv om Aksel Morild på 
smukkeste allroundvis lavede 36 og 79 not out, samt tog 

Svend Nielsen 

5 gærder for 62, vandt Nykøbing efter 1. halvleg. Nykø
bing M. fik en omskiftelig kamp ud af det mod AaB, der 
startede med 132, Finn Sørensen 52, Nykøbing svarede 
med 59 og 121 for 5, Sv. Dichmann 42 not out, hvorefter 
4 AaB-gærder røg for 9 point, men AaB holdt dog stand 
tiden ud og vandt 3-1. 

MELLEMRÆKKERNE 

AB, Kolding og Skanderborg 

må regnes for favoritter 

De tre mellemrækker afvikles stort set planmæssigt, 
og allerede det er jo en stor ting. 

Østpå er AB II og Soraner II ubesejrede, men må
ske var AB kommet i knibe mod Roskilde, som havde 
tre så noble navne som Carl Larsen, Vagn Ludvigsen 
og Jørn Finnich ude for 9 point, da regnen standse
de det foretagende. Desuden har AB vundet 3-1 over 
Frem Il, P. A. Svendsen, Talbro, og Finnich trak sig 
frivilligt efter at have lavet 48, 39 og 30. I stedet for 
at AB prøvede at vinde med en halvleg, foretrak hol
dene en hyggetime i klubhuset, og det er jo heller ikke 
at foragte. 

Soraner Il havde en morsom kamp mod Køge Il, 
der startede med 175 (Jens Peter Jensen 75), men 
Jørgen Arnsbjerg er ikke sådan at have med at gØre 
i mellemrækken, og med 78 not out fØrte han an i 
Soranernes score på 178 for 3. 

Yderst overraskende tabte Soranerne 1. halvleg til 
Glostrup Il (92-110) selv om landsholdskandidaten 
Jørgen Kofoed bowlede af hjertens lyst og tog 6 for 
42. I anden halvleg viste Soranerne dog, hvor skabet
skulle stå - tog Glostrup for 60, og lavede selv de vin
dende 84 for et gærde.

En eventuel trussel mod de to hold må komme fra 
Svanholm Il, der nok tabte til Roskilde, men som har 
to halvlegssejre at prale med. 

Det gik først ud over Ringsted II, der måtte stræk
ke gevær overfor Per Kyhe og Bjørn Knudsen, der 
lavede 66 not out og 69 ud af Svanholms 229 for 6. 
Den tidligere cricketbladsredaktør Jess Nyhuus fik for
øvrigt ved den lejlighed come back i dansk cricket 
efter at have opholdt sig en årrække i Kenya. Han 
lavede lige nok til at blive nævnt omme i resultatli
sten, nemlig 25 not out. Ringsted nøjedes med 80 og 
93. 
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Svanholms anden halvlegssejr gik ud over Glostrup, 
der måtte bØje sig med 20 og 75 mod 160. På tærsk
len til at emigrere til Canada nåede Svanholms Hen
ning Nørup sit livs højeste, nemlig 74. Mere impo
nerende var Svanholm-boleren Per Kyhes resultat: 8 
gærder for 5 i 1. halvleg. Han hed tidligere Hansen, 
men det »finere« navn har åbenbart gjort ham til en 
bedre cricketer. 

· Roskildes Harly Pdersen fik lØn for et stort arbejde
med at holde sammen på den sjællandske klub, der 
vil anmelde drengehold næste år. Han noteredes for 
47 og 6 for 40, og var matchwinner mod Svanholm. 

Køge II og Ringsted II havde oplagte gærdespil
lere, Køge lavede 230, Leif Sonberg 50, Ringsted sva
rede med 219, Per V. Jensen med 48, men da KØge 
brugte et par ikke spilleberettigede spillere, gi'r kam
pen nul turneringspoint til gummibyen, mens den reg
nes for ikke spillet for Ringsted. 

Svær debut for Husum 
Åbenrå havde gravet en englænder frem i kampen i 

midtkredsen mod Husums debutanter, og Bryan Rovoth 
var en for stor mundfuld for den nye klub, der måtte se 
et century fra Rovoth på 122 scoret mod sig i den første 
kamp. Åbenrå lavede 195 for 7, Husum 84, stifteren Hen
ry Buh! gik forrest med 46 og 5 for 45. 

Også mod Esbjerg fik Husum fingrene i maskinen, men 
al begyndelse er svær. Henry Buh! var igen på toppen 
med 39 og 6 for 65, men mod Esbjergs 197 var Husums 
66 kun småting. Ole Langerhus fortsatte sidste års suc
ces'er med 6 for 23. 

Mod B. 1913 II var Husum nærmere ved, Henry Buhl 
igen holdets store mand med 41 ud af 87, mens Jørgen 
Machon holdt sammen på de fynske tropper med 39 ud' 
af 101. Hvis vore øjne - eller indberetningsskemaet ikke 
bedrager os, så optrådte der en 23-årig af det smukke 
kØn på Husums hold. Lone Bubandt Lyager fik sin debut 
i dansk cricket med 11 point og en over, der kostede 4 
point. Vi synes ærlig talt den pågældende scorende B. 
1913-spiller burde skamme sig, havde det ikke været mere 
rimeligt, at han var blevet kastet ud? 

Kolding har vundet to gange, dels over B. 1909 (Willy 
Thorsen 49 ud af 125) og dels over Åbenrå, hvor Rovoth 
var noget mere afdæmpet end mod Husum, han nøjedes 
med 4 og 16 ud af Åbenrås 38 og 79. Wange Thomsen 
og Herluf Nielsen kikker man ikke forgæves efter hos 
Kolding, de tog 5 for 14 og 4 for 14, og Kolding vandt 
efter færdig kamp med 5 stående gærder. 

Børge Lorentzens come back 

Skanderborg har en imponerende bredde, klubbens 
3. hold i vestkredsen har nu vundet to sejre. Ib Jen
sen og Kaj Nielsen lavede hver 45, og John Kilstrup
tog hattrick, da Dronningborg blev slået med 125
point efter 1. halvleg. Randers-folkene havde en skidt
start med 25 point i 1. halvleg, men 126 for 5 i 2.
halvleg (Chr. Boldsen 46) tyder på muligheder.

Eskild Larsen var igen i år en for snu ræv •for 
Dronningborg, der tabte med en halvleg til Chang Il, 
hvor Eskild Larsen tog 4 for 17 og 3 for 0. Desuden 
var han med i en 3. gærdestand på 102 sammen med 
Henning Schrieider (76). 

Men mod Århus, der bØd på guldrandede navne, var 
selv Eskild Larsen ikke nok. Arhus II vandt med en 
halvleg og 4 point. Chang lavede 46 og 45, men im
ponerende var ejheller Århus' 95. Interessant var det, 
at Børge Lorentzen fik come back hos Arhus med 51 
og 5 for 32, man får ham nok snart at se på det des
illusionerede 1. hold. 

A-RÆKKEN

Brag i Sorø 

KB stiller et andethold efter mange års pause, og KB' 
erne vendte tilbage til sekundarækkerne med et brag ved 
i alt 29 er den næstlaveste score et seniorhold har tegnet 
at tage Sorø li for 14 og 15, og selv lave 177 for 9. Sorøs 
i alt 29 er den næstlaveste score et seniorhold har tegnet 
sig for i løbet af to halvlege i DCFs historie. Kun Kol
dings 26 (19 og 7) mod Fredericia II i 1954 kunne Sorø 
ikke »overgå«. Flemming Hermann er nu blevet KB'er, 
og efter en enorm træningsindsats, hvor det blandt andet 
er lykkedes ham at slå bolden over i børnehaven, der 
ligger ved siden af KBs anlæg, startede han sit come back 
ved at lave en sekser på første bold i Sorø, og i alt blev 
han topscorer med 35. Karl Morild har jo altid været 
mand for at smide nogle ubehagelige leg breaks, og det 
kan han stadigvæk, i Sorø indbragte de ham ni gærder 
for 16 i løbet af de to halvlege, John Holmes tog i alt 
7 for 10, og det er jo heller ikke så ringe. 

JUNIORRÆKKERNE 

Lars Hansens sensationsscore 

satte Ringsted ud af spillet 

Vi må tilstå, at vi havde tippet Ringsted som en usårlig 
vinder af østkredsen, men det bliver svært nu. 

Svanholms Lars Hansen med 236 point not out plus 5 
for 20 og 8 for 16, klarede stort set ene mand at halv
legsbesejre Ringsted. Lars Hansen fik dog god støtte af 
Michael Petersson, der først gik efter, at Svanholm hav
de scoret 169 uden gærdetab. Michael Petersson lavede i 
denne periode 38, Lars Hansen 110. 

Svanholm scorede 331 for 4 på ca. halvdelen af spille
tiden, under normale omstændigheder en uanstændighed 
at lave så mange i en ungdomskamp, men ikke i dette 
tilfælde. Ringsted stillede op med Jan Hansen, der sidste 
år lavede century mod Svanholm - Ringsted lavede den
gang 211 for 1 på en væsentlig større bane, og har, selv 
om syv af sidste års juniormestre er blevet seniorer, et 
ganske godt hold. 

Lars Hansens præstation sættes i relief af, at Jan Han
sen, der dagen efter i en 2. divisionskamp mod KB tog 
6 for 15, måtte nøjes med 1 for 95 i denne juniorkamp. 

Ringsted lavede 57 og 76 og tabte med 1 halvleg og 
198 point. 

Men det er nu ikke fordi, det har været triumfer alt 
sammen for Svanholm, som sandt at sige, bortset fra 
Lars Hansen, ikke har noget juniorhold. 

Mod AB nøjedes den dobbelte century-scorer med 1 
point i 1. halvleg, og så røg holdet for 22, efter at AB 
havde startet med 84. Halvlegsnederlaget blev dog und
gået, da Lars Hansen i 2. halvleg lavede 56. 

Svanholm tabte også til Køge, Svanholms 81 plus 47 
var slet ikke nok mod Køges 99 og 31 for 1. Køges Leif 
Hansen tegnede sig i alt for 55 og tog 10 gær-der for 44. 

Slagelse har tabt to gange, dels til KB med en halvleg 
og 22 og dels til Glostrup med otte stående gærder. Præ
stationerne i disse kampe stod Slagelses Jens Chr. Han
sen for med 50 og 55, begge gange i 2. halvleg, mens KBs 
Peter Jensen battede på det nydeligste og lavede 76 ud af 
KBs 167 for 7. 

Glostrups sejr skyldtes fØrst og fremmest Per Hansen, 
som med 4 for 12 plus 61 og 30 not out viste, at Glostrup 
ad åre får glæde af sin blomstrende ungdomsafdeling. 
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Jævnbyrdighed 

Kreds 42 ser yderst jævnbyrdig ud, måske løber Kerte
minde af med palmerne, selv om holdet tabte til B. 1913 
med 69 point efter 1. halvleg. Første halvleg endte helt 
usædvanligt li en draw 43-43, men da Kerteminde kun 
kunne forøge med et enkelt point til 44 i 2. halvleg mod 
B. 1913s 113, skulle det jo gå galt. Peter Palle Klokker
tog i a1't 10 gærder for 37, mens Leif Simonsen scorede
57 for Odense-holdet i 2. halvleg.

Derefter vandt Kerteminde efter en kamp uden de 
store bedrifter 96-70 over B. 1909, som Kerteminde i 
første omgang havde besejret med otte stående gærder 
efter færdigspillet kamp. 

Jørgen Olesen med 5 for 30 og 22 gjorde det bedst for 
Horsens, der fik revanche for et halvlegsnederlag i før
ste omgang til B. 1913 ved denne gang at vinde med 69 
point efter 1. halvleg. 

Dronningborg i spidsen

Dronningborgs sejrende drengehold fra sidste år har 
sensationelt lagt sig i spidsen af kreds 43. 

Randers-folkene var lige ved at halvlegsbesejre Skan
derborg, der havde et gærde til overs, da tiden udløb. 
Carsten Spangberg (51) og Chr. Boldsen (55) havde en 
flot 3. gærdestand på 108, i alt lavede Dronningborg 199, 
mens Skanderborg svarede med 84 og 113 for 9 Århus 
blev besejret med en halvleg og 23, Dronningborg lavede 
89, Århus kun 21 og 45, Stig Hulten er en uspillelig bow
ler hos den nye klub, han var bedst mod Skanderborg og 
helt ovenpå mod Århus, hvor han tog i alt 12 gærder for 
23. 

Bedre gik det for Århus mod Esbjerg, der i Jan Beier 
Andersen (43 og 5 for 23) havde en god mand. Esbjerg 
scorede 43 i 1. halvleg, men undgik, takket være Leif 
Øres 58 i anden omgang, et halvlegsnederlag. 

Endelig kunne Erik Mikkelsen ikke alene holde Silke
borgs juniorhold oppe mod Skanderborg, der vandt 118-81. 

Til �engæld var Erik Mikkelsen alt for god for Esbjerg, 
der matte se ham score hele 131 ud af Silkeborgs 222, 
hvorefter han fortsatte med 3 for 22 og 5 for 29 i Es
bjergs to halvlege på 52 og 69. 

I kreds 44 foreligger der kun et enkelt kampresultat si
den sidst, men det er også opsigtsvækkende nok. Chang 
med alle de fine navne fra 1. divisionsholdet tabte til AaB 
efter en kvalitetsmæssig meget fornem kamp. AaB lavede 
170 med Peter Christensen som den store mand med 53 
og oven på det kunne Chang kun levere 124. Torben Skov 
Nielsen (6 for 48), der gør sig så udmærket i 1. division, 
havde næsten mere besvær med det solide AaB-hold der 
nok skal skabe problemer for AaBs spilleudvalg 'med 
hensyn til 1. divisionsholdet. Både Nyk. M., AaB og 
Chang kan nu løbe af med rækkesejren og et sandsynligt 
danmarksmesterskab. 

DRENGERÆKKERNE 

Spænding og stor aktivitet 

Med et par enkelte graverende undtagelser er drenge
kampene forløbet på bedste vis og med stor aktivitet i 
de fire rækker. 

Nordpå er Hjørring ubesejret, selvom det kneb i et 
»close race« mod Nykøbing, der blev besejret med
1 - siger og skriver et - point.

Og så må morsingboerne have ærgret sig grusomt, 
for de lukkede for tabet af 5 gærder med 101 på tav
len, hvorefter Hjørrings sidste gærde hævede totalen 
fra 101 til 102. Nykøbing Mors' Søren Dahlgaard 

havde kastet 14 overe - resultatet 0 for 66, hvorefter 
der pludselig blev dirrende spænding, da han i den 15. 
tog et hattrick. Det var næsten lige så spændende 
mod Chang, der blev besejret 90-83. Troels Nielsen 
fra Chang med 40 not out og 6 for 26, var sammen 
med Hjørrings Jens Henriksen (40) kampens store. 

AaB vandt 54-47 over Chang, igen fine sager fra 
Troels Nielsen med 7 for 20 og 24. 

Århus ser ud til at vinde kreds 53, først gik det ud 
over Horsens med 39-35, derefter over Viborg, der 
måtte bide i græsset med en halvleg og 10. Jan Beier
Andersen var »stjernen« med 45 og 5 for 23, mens 
Viborgs talentfulde Erik Krogh Jensen med 6 for 
42 ikke kunne fØlge de smukke resultater fra turne
ringsstarten op. Også Herning måtte strække gevær 
overfor de »smilende byboer« med 69-46, og endnu 
mere ilde gik det for uldjyderne mod Horsens, der tog 
Herning for 25 og 17, og selv lavede 126 for 5. 

Ikke nogen god medicin 

Skanderborg er overlegen i kreds 52, men viser det lidt 
for tydeligt. Det kunne lige gå and, at man lavede 140 i 
den første kamp mod nybegynderne fra Husum, der blev 
taget for 17 og 26, men det havde ikke meget med cric
ket at gøre - når man kender modstandernes styrke - at 
starte med at lave 211 i returkampen for derefter at tage 
Husum for 24 og 26. John Simonsen, der blev trukket 
efter at have lavet et century på 102, tog 8 for 5 i 1. 
halvleg. Hvis man vil have Husum-drengene til at opgive 
cricket lige så hurtigt, _de er begyndt, så gav Skanderborg 
dem den rette medicin her. Husum måtte nøjes med 10 
mod Kerteminde, men takket være Rainer Neumann med 
7 for 22 var fynboerne da ude for 53. Endelig vandt 
Kerteminde med en halvleg og 22 over Fredericia, Peter 
Palle Klokker var helt eminent spillende med 47 not out 
og i alt 14 for 29. 

Michael Petersson Erik Krogh Jensen 

Tre hold har besejret hinanden øst på, så nu er der stor 
spænding om det bliver Ringsted, KB eller Svanholm, der 
løber af med palmerne. 

KB syntes ellers sikker, dels efter halvlegssejren over 
Glostrup, hvor John Hansen og Stig Lund delte de tyve 
gærder for 11 og 14 point, og dels efter 1. halvlegssejren 
over Svanholm (69-29), igen den lille spin-bowler Stig 
Lund på toppen med 7 for 12. Men mod Ringsted gik det 
galt, Preben Nielsen med 7 for 10 udryddede det ellers så 
godt battende KB-hold, der nøjedes med 22. Ringsted 
lavede selv 74, skønt John Hansen, KB, tog et »rent hat
trick« - tre mand kastet ud på tre bolde. 

Forinden havde KB dog halvlegsbesjret Køge, igen det 
hele basseret på John Hansen (36 og 11 for 25) og Stig 
Lund (40 og 8 for 38). 
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Svanholm vandt med en halvleg over Sorø, Michael 
Petersson lavede 77 udaf Svanholms 131 for 4 lukket, 
tog 4 for 5 i 1. halvleg, og tog et hattrick på sine tre før
ste bolde i 2. halvleg, hvorefter han satte sig selv af efter 
en maidenover med tre gærder. 

Også AB gik ned med en halvleg til Brøndby-holdet, 
i 2. halvleg faldt tredie AB-gærde ved 27, men de sidste 
formåede kun at forøge med otte - de skulle have lavet 
16 for at undgå halvlegsnederlaget. 

Dagen efter manglede AB et point for at halvlegsbe
sejre Glostrup, der lavede 22 og 13 mod ABs 35. ABs 
Jorry Lohse tog 6 for 4 i 2. halvleg. Endelig fik Glostrups 
Troels Møller i Køge vist, at han har arvet faderen Harry 
Møllers talent, han lavede 57 not out og tog 6 for 33. 
Køge vandt dog 3-1, da Glostrup kun fik 18 i 1. halvleg 
mod Køges 83. (Køges Stig Hansen 6 for 6). 

LILLEPUTRÆKKEN 

Køge er favorit 

Det er egentligt et spørgsmål, om der findes noget sjovere 
cricket end disse lilleputkampe, hvor det skal gå mærke
ligt til, hvis der ikke ryger et gærde i hvert fald i hver
anden over. Denne mindste aldersgruppe findes kun østpå, 
men det ville ikke være uklogt, om man også startede på 
denne gang minicricket andre steder, drengene er nem
mest at få fat på i 11-12 års alderen. 

Man er stort set nået igennem første halvdel af dob
beltturneririgen, og Køge har lagt sig sikkert i spidsen af 
rækken. Først vandt Køge - i en for øvrigt kvalitets
mæssig overraskende god kamp - over Svanholm, Køge 
lavede 108, det er meget i den aldersgruppe, og lille Per 
H. Hansen imponerede med en nydelig gang batting i
løbet af sine 46 point. Men Svanholm var heller ikke tabt
bag af en vogn og svarede med 71.

Siden viste Køge styrke for alle pengene mod Ringsted, 
der måtte helt ned i I. halvleg - sølle fire blev det til -
og meget bedre gik det ikke i 2., hvor man nåede op på 
13. Køge, der selv lavede 92 havde igen Per H. Hansen
som det store »lys«, med 5 for 1 og 7 for 6 - altså i alt
12 gærder for 7, rigtig pænt.

Frem kunne heller ikke klare Køge, men fik dog sjæl
lænderne ud for 55. Det kniber lidt med gærdespillet på 
det nystartede Frem-hold, men det helt store kastetalent 
har Valby-klubben i Flemming Fischer (4 for 8 og 4 for 
15). 

Truslen mod Køge Øjnes hos Jørgen Jønssons tropper i 
Svanholm, der spillede mod Frem i de små Valby-drenges 
debutkamp. Frem måtte nøjes med 12 i første halvleg, 
men reddede sig et turneringspoint, da Svanholm kun 
kunne svare med 43. Morten Petersson med 26 og 5 for 
3 var matchvinder hos Brøndby-klubben, mens Flemming 
Fischer med 5 for 20 igen viste, at ham skal Frem nok 
få glæde af. Der er for øvrigt talent og Øje nok hos de 

Morten Pelersson 

små fremmere, lad os håbe, at Kaj Hjorth med disse 
drenge har lagt kimen til en ny stortid for cricket i 
Frem. 

Svanholm fik sin anden sejr i Ringsted, hvor Werner 
Christensen tog sig af 21 ud af 41, samt i alt 5 for 6. 
Men mest imponerede Ringsteds Bent Hansen, der knap 
nok havde en bold, der ikke lå på »stakittet« i løbet af 
12,5 overe, og han blev da også belønnet med 8 gærder 
for 15. 

POKAL TURNERINGEN 

Noget slemt sjusk. 

Man burde nu være nået til semifinalerne i denne af
deling, og det er man også vestpå, hvor Horsens og 
Hjørring skal møde hinanden. Men på Østsiden mang
ler man stadigvæk kvartfinalekampen mellem Slagelse 
og Nykøbing Falster. Det er ganske simpelt noget rod, 
at klubberne ikke kan få afviklet en sådan kamp inden 
for de givne frister. Når kvartfinalerne skal afvikles 
senest grundlovsdag, så er det minsandten meningen, 
de skal være afviklet grundlovsdag, og de skal ikke 
udskydes med mere eller mindre mærkelige begrun
delser. 

Horsens nåede frem blandt de fire bedste efter en 
sejr over B. 1909, væsentligst takket være Erik Olesens 
century. B. 1909s kastere kom ikke igennem »fløde
skummet« på Horsens gærdeside, og derfor gik det 
så ilde. Hjørring snuppede Nykøbing Mors for bare 
58, men rygtevis har vi erfaret, at Nykøbing først i 
sidste øjeblik havde opdaget, at der var pokalkamp 
på programmet, i hvert fald var morsingboerne ikke 
ved fuld styrke. Finn Nistrup lavede over halvdelen 
(83 not out) af Svanholms 162 mod Glostrup, der 
derefter fik tre af de fire første gærdespillere løbet 
ud for det rene ingenting. Under de betingelser var det 
såmænd meget godt at få 73. Der var for øvrigt i alt 
15 kastere i sving i løbet af opgøret, og de ni fik et 
eller flere gærder. 

NIS 

Australske 

KOOKABURRA 

cricketbolde 

Eneforhandling 

Wahl, Hostrups Have 52 
1954 København V. 

tlf. (Ol) 35 57 09 
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(4) (3) (2) (1) (0) 

1. division

Aa. B. 6 3 3 0 01 0 21 3,50 
Soraner 4 0 4 0 0 0 12 3,00 
Skanderborg 5 0 4 0 1 0 13 2,60 
Svanholm 6 0 4 0 2 0 14 2,33 
Hjørring 6 1 2 0 2 1 12 2,00 
B. 1909 5 1 1 0 2 1 9 1,80 
Horsens 6 0 2 0 4 0 10 1,67 
Chang 5 0 2 0 2 1 8 1,60 
Nykøbing M. 5 0 2 0 21 1 8 1,60 
Århus 6 1 0 0 5 0 9 1,50 
A. B. 5 0 0 0 51 0 5 1,00 
Slagelse 5 0 1 0 2 2 5 1,00 

2. division

Silkeborg· 6 2 4 () 0 0 20 3,33 
Sorø 4 2 1 0 1 0 12 3,00 
K. B. 4 0 3 0 1 0 10 2,50 
Skanderborg Il 3 0 2 0 1 0 7 2,33 
Ringsted 4 0 3 0 0 1 9 2,25 
Fredericia 5 1 2 0 1 1 11 2,20 
Holstebro 6 0 2 0 4 0 10 1,67 
Kerteminde 5 0 1 0 2 2 5 1,00 
B. 1913 5 0 0 0 5 0 5 1,00 
Køge 4 0 0 0 3 3 0,75 

3. division øst

Nykøbing F. 4 1 2 0 1 0 11 2,75 
Glostrup 4 1 2 0 1 0 11 2,75 
Næstved 4 1 0 0 3 0 7 1,75 
Frem 4 0 2 0 0 2 6 1,50 
Ballerup 4 1 0 2 1 5 1,25 

3. division vest

Herning 5 2 2 0 0 15 3,00 
Aa. B. II 5 1 3 0 1 0 14 2,80 
Grenå 5 0 3 0 2 0 11 2,20 
Hjørring Il 4 0 1 0 3 0 6 1,50 
Nykøbing M Il 4 0 1 0 2 1 5 1,25 
Silkeborg Il 42 0 0 0 1 32 1 0,25 
1) Heri iberegnet 1 kamp hvor 1. halvleg ikke blev færdigspillet 
2) Heri iberegnet 1 kamp hvor klubben ikke stillede hold

Gærdespil 
<> 

a "" '5 � .,.,, ., 
- ., 

0 _., ,,_ 
Minimum: 5 innings. .; 0 E .... .... :,. ::-
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1. DIVISION
Henrik Mortensen, Aa.B. 7 2 515 139 103,00 
Erik Olesen, Horsens .... 9 3 333 105'' 55,50 
Klaus Buus, Hjørring 10 3 337 69* 48,14 
Finn Nistrup, Svanholm ...... 11 3 363 83''' 45,37 
Carsten Morild, Aa.B. ...... 7 1 270 120''' 45,00 
Hg. Eliassen, Horsens ........ 10 2 277 79* 34,()3 

Kjeld Kristensen, Sk.borg .... 
Kjeld Jannings, B. 1909 ...... 
Finn Willumsen, A.B. ........ 
Fritz Ulrich, Slagelse 
Peer Morild, Hjørring ... 
J. s. Larsen, Sk.borg

2. DIVISION

Ole Hlickelkamp, Sorø ' . . . . . 
Kurt Østergaard, Fr.cia 
Jens Kamp, Skanderborg .... 
Azhar Ali, Silkeborg . .. 

Jens BØgh, Sorø .............. 
John Jespersen, Holstebro ··'.·•-
Anders Kold, Silkeborg ...... 
J. P. Morild, Holstebro ...... 
Erik Mikkelsen, Silkeborg· ... 
Henning Lystrup, K.B.
Preben Michaelsen, K.B.
Poul Rasmussen, Silkeborg .... 

3. DIVISION

Svend Nielsen, Herning ...... 
K. Rieck, Næstved . . . . . . . . . . 
Erik Svensson, Nyk. F. ...... 
P. GØttsche, Herning
Torben Petersen, Nyk. F.
Kaj Ove Jensen, Herning
Harry Erichsen, Nyk. F. .... 
Axel Morild, Hjørring II
Viggo Hansen, Grenå 
Egil Andreasen, Grenå ...... 
Bent Hansen, Grenå . . . . . . . . 
N. SjØrup, Grenå . ......... 
Børge Sørensen, Aa.B. II .... 

Kastning 
Minimum: 15 gærder 

1. DIVISION
Hans Rasmussen, Soraner
J. Steen Larsen, Sk.borg
Hartmann Petersen, HjØrr. 
Carsten Morild, Aa.B. 
Jørgen Jønsson, Svanholm .. 
Erik Nielsen, Nyk. M . ...... 
T. Skov Nielsen, Chang .... 
Henrik Mortensen, Aa.B. 

2. DIVISION 
Henning Lystrup, K.B. 
Aksel Petersen, Kerteminde .. 
Jan Hansen, Ringsted ...... 
John Hansen, Sorø . . . . . . . . 
Ib Hlickelkamp, Sorø ...... 
Bjørn Olesen, KØge 
Azhar Ali, Silkeborg 
J Ørgen SarØe, Sorø ........

3. DIVISION ØST
Bent 0. Andersen, Nyk. M. li 
N. J. Andersen, Aa.B. II 
Erik Svensson, Nyk. F . ...... 
Jørgen Hansen. Glostrup .... 
P. GØttsche, Herning ...... 
Thor Jensen, Glostrup ...... 
Erik Jørgensen, Næstved 
Poul J. Pedersen, Nyk. F. .. 

5 0 171 85 34,20 
8 2 191 59* 31,83 
8 1 207 101"' 29,57 
5 1 116 39 29,00 
9 3 172 46 28,67 
5 0 142 59 28,40 

4 1 184 123''' 61,33 
7 0 348 115 49,71 
5 1 187 111* 46,75 
6 1 169 86 38,00 
5 1 148 68 37,00 
9 1 271 81 33,88 
6 1 169 86 33,80 
9 0 283 127 31,84 
6 0 159 71 26,50 
6, 2 104 76''' 26,00 
6 2 97 46* 24,25 
5 0 119 51 23,80 

4 3 115 52* 115,00 
8 2 294 126'' 49,00 
7 2 218 58* 43,60 
4 0 168 83 42,00 
7 2 209 80 41,80 
4 0 149 108 37,25 
5 I 141 80* 35,25 
5 1 138 79* 34,50 
4 1 89 50 29,67 
4 0 117 76 29,25 
5 1 117 56 29,25 
5 1 113 105* 28,25 
4 0 113 42 28,25 

,,, .... a ::,,, ., ., ., .... "C 'O 
., 

·a .Q .... =-" !:I �-... 
)E ...i "' <.!);;; 

69,2 19 145 24 6,04 
126,2 37 247 31 7,96 
103,3 21 279 33 8,45 
184,4 49 424 50 8,48 
117,3 19 329 34 9,68 

88,1 26 189 19 9,95 
114,4 22 308 29 10,62 
174,5 48 377 33 11,42 

51,0 9 123 18 6,83 
64,1 19 153 23 6,74 
91,4 32 186 23 8,09 
72,4 19 193 22 8,77 
65,5 17 175 19 9,21 
66,5 2 197 21 9,38 
78,0 12 272 25 10,88 
69,0 14 176 16 11,00 

74,2 22 147 23 6,39 
65,0 12 147 19 7,74 
78,0 24 175 19 9,21 
62,1 13 185 19 9,74 
58,5 9 164 16 10,25 
89,2 24 247 24 10,29 
91,1 18 293 26 11,27 
42,0 4 170 15 11,33 

På grund af manglende indberetninger er f Ølgende kampe ikke 
medtaget på statistikkerne: 

Aarhus-Slagelse, Skanderborg-Erratics, Forty Club-Erra
tics, Herning-Aa.B. II. 
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Enhver lighed med virkelige personer eller foreninger, 
levende, skindød eller død er tilfældige og aldeles ikke 

tilsigtede. 

I min ugentlige cricketpassiar i lørdagsudgaven af 
Aktuelt kom jeg for et stykke tid siden til at skrive, at 
MCC var begyndt at pille lidt vel rigeligt med cricket
lovene. Senere, i samme artikel, skrev jeg, at - »For
holdene, som har gjort dem (årets buket af nye love) 
nødvendige i engelsk professionel cricket, eksisterer 
simpelt hen ikke i dansk cricket«. 

Jeg gik ikke i detailler med disse love i dagbladets 
spalter, men gør det her i »Cricket« på redaktør Nis
sens opfordring. 

Lad os se på de enkelte »blomster« i buketten, som 
englænderne har overakt os, og som vi har taget så 
velvilligt imod: 

Lov 15 - OM AT LUKKE. TilfØj fØlgende ny Note 1: 
En anfØrer kan frafalde sin ret til anden innings. I så til

fælde skal pausen mellem innings være på 10 minutter, og 
han skal meddele modpartiets anfører og dommerne om sin 
beslutning i så god tid, at 7 minutters tromling af pitchen 
kan finde sted. 

EKSEMPEL: 
Klubben Andholm - Fjerkræeksportudvalgets udvalgte 

mandskab - spiller mod Koraner - et bold vestsjælland
ske bedemænd, og bar vundet efter første halvleg (tume
ringspoint 3-1). De er dog kun 74 runs forud for mod
standerne og kan ikke benytte sig af »follow-on« reglen. 
Andholms anfører, Ole Overarm, har - som en af de få -
læst bagsiden af »Cricket« og mener, at love må i og for 
sig være til for at blive benyttet. Han lukker derfor sin 
2. halvleg uden at gå til gærdet. Hvad sker der nu?

Der sker en af to ting. Nemlig, enten:

a) Andholm tager Koraner-holdet for under 74 runs,
hvorved Ole Overarm opnår samme resultat, som
han allerede har opnået - turneringspoint 3-1. -

eller, 

b) Koraner scorer 75 runs uden tab af gærder, hvorved
de opnår turneringspoint 3-1, og Ole Overarm køres
fra banen direkte på Set. Hans. -

Lovændringerne 
Et uofficielt indlæg 

af Thomas Provis 

BEMÆRKNINGER: 
Alt bliver selvfØlgelig anderledes, hvis turneringspoint-

givningen er blevet· ændret til: 
3-1 for 1. halvlegssejr,
4-0 for sejr i færdigspillet kamp,
5-0 for sejr med en halvleg,

og hvis man har ændret »follow-on« tallet fra 75 runs til 
f. eks. 125 runs.

Men dette kommer måske først til næste år, når man
har høstet erfaringer om, hvordan loven virker i praksis? 

Lov. 18, Note 2. TilfØj fØlgende sætning til den nuværende 
Note: 

Ovennævnte bestemmelser gælder, hvis gærdespilleren er 
»ude• på, eller trækker sig tilbage efter, den sidste bold i en
over, når der er mindre end to minutter tilbage af spilletiden
ved kampens afslutning.

EKSEMPEL: 
Det er de samme to klubber, Andholm og Koraner, 

som dyster. Andholm er 642 runs foran, og koranernes 
nr. 8, Søren Snedigrad, og nr. 9, Peter Paragrafrytter, er 
ved gærdet. Der er halvanden minut tilbage af kampen, 
og Koraner anser sejr som uden for deres rækkevidde. 
Holdets nr. 10, Ulrik Udenom, og nr. 11, Anders Albue
led, betragtes som rene kastere, og man forventer intet af 
dem ved gærdet. Andholms hovedkaster, anføreren Ole 
Overarm, er klar til at påbegynde kampens sidste over, 
som selvfølgelig skal kastes færdigt. Han har således seks 
bolde tilbage for at fjerne tre koranere - ingen uover
kommelig opgave for ham. Men - nu rejser Søren Snedig
rad sig fra sin hvilestilling overskrævs på battet og for
lader gærdet. Han bar trukket sig - gået »retired«. Ulrik 
Udenom, den næste gærdespiller har mindre end to mi
nutter til at komme til gærdet, hvorefter kampens sidste 
over ikke kan påbegyndes, og Ole Overarm bliver skuffet. 

Sådan ville situationen have været inden lovændringen, 
men Ole Overarm har læst bagsiden af »Cricket«, i mod
sætning til Snedigrad. Overen skal, · ifølge den nye lov
ændring, påbegyndes alligevel, og nu har Koranerne kun 
Udenom og Albueled tilbage. 

Søren Snedigrad er gået i sin egen fælde. 

BEMÆRKNINGER: 
Moralen her må være, at man altid burde læse bagsiden

af »Cricket«, hvor det mere værdifulde stof findes. Men
det giver også stof til eftertanke, når man konstaterer, at
lovgivningsmyndighederne i England åbenbart mener, at
der findes en udbredt tendens blandt cricketspillerne til
at forsøge på at stjæle en over for modstanderne frem
for at dyrke spillet i spillets ånd. Og man har villet slå
denne tendens ned med hård hånd - igennem streng lov
givning.

Er der nogen dansker - udover Søren Snedigrad - som
nogen sinde har fundet på d e n n e  mulighed for at 
snyde? 

Vi er nok for dumme. 



1968 CRICKET 65 

Lov 43 - KEEPEREN. TilfØj fØlgende nye Note 2: 
Dersom keeperens indgreb, efter dommerens mening, ikke 

har givet markholdet nogen fordel, eller ikke på nogen måde 
har påvirket slåerens ret til fuldkommen ugenert at spille bol
den, eller ikke på nogen som helst måde har indvirket på, at 
slåeren dØmmes ud, skal dommeren se bort fra overtrædelsen. 

EKSEMPEL: 

Andholm og Koraner er i gang igen - denne gang er 
det en venskabskamp, som spilles mellem de to klubber 
- og Andholm har vanskeligheder med deres keeper,
Svend Sprallemand. Han er blevet uvenner med anføre
ren og hovedkasteren, Ole Overarm, over en Ølkapsel,
og viser det, som han plejer, ved at tage bolden lige før
den rammer overliggerne, når Overarm kaster. Nu og da
stikker han fingrene ind imellem pindene og nikker til
square-leg dommeren for at tilkalde hans opmærksomhed.

Uvenskab blandt holdkammerater er aldrig godt for 
holdet, men i dag er Overarm ikke let at tirre. Han har 
vist square-leg dommeren - som ikke abonnerer på bla
det, og derfor intet ved om lovændringerne - bagsiden af 
»Cricket« og føler sig helgarderet.

Pludselig sker der noget usædvanligt. Gærdespilleren,
Frank Fearsome, farer frem, men når kun lige at snitte
bolden, som fortsætter direkte imod pindene. Fearsome
ville være blevet kastet ud, men Sprallemand har fingrene
frem imellem pindene. Bolden rammer hans fingerspidser
og fortsætter ind i gærdet.

Er manden ude? 
Der appelleres, og square-leg dommeren, Long Tom 

Pegefinger, må tænke sig om. Det varer længe, men til 
sidst dømmer han. Manden er ude - men, tilføjer han til 
regnskabet, gærdet må ikke noteres til Overarm for kastet 
ud. Manden er løbet ud! 

BEMÆRKNINGER: 

Jeg ved ærlig talt ikke, hvad der var i vejen med den 
gamle lov på dette punkt. Det var utvetydigt og let at 
administrere for dommerne. Hold fingrene væk - ellers! 
Nu får dommerne et hav af grænsetilfælde at tage stilling 
til - og skønne om. Mon ikke dette er lovændring for 
ændringens skyld? 

M.C.C. Prøvelov 44 - BEGRÆNSNING AF ANTALLET
AF MARKSPILLERE PÅ ON-SIDEN

Antallet af markspillere bag slaggrænsen på an-siden, i det 
Øjeblik bowleren afleverer bolden, må ikke overstige to. 

I tilfældet af markholdets overtrædelse af denne regel skal 
leg-dommeren råbe »fejl bold«. 
BEMÆRK: Dommeren kan vælge at stå på off-siden, forud

sat han meddeler markholdets anfører og slåeren 
om dennes beslutning. 

EKSEMPEL: 

Det er Andholm og Koraner igen, men denne gang 
på koranernes hjemmebane, og denne gang er det pokal
kamp, som spilles. Begge anførere har i løbet af natten 
fundet på en meget snedig taktik, som går ud på at neu
tralisere modpartens scoring i de 30 til rådighed værende 
overe, ved at kaste hårde indsvingere på eller uden for 
gærdespillernes krop, med anvendelse af en spejlvendt 
off-mark. Altså tre leg-slips, backward short-leg, og fine
leg. Begge anførere har læst bagsiden af »Cricket«, men 
begge håber på, at den anden ikke abonnerer på bladet. 

Andholm taber lodtrækningen og bliver sendt til gær
det, og straks protesterer Overarm mod markopstillin
gerne. Uheldigvis har han denne gang glemt at tage sit 
eksemplar af »Cricket« med, og dommerne - som ikke 
modtager bladet - nægter at acceptere hans oplysninger 
uden skriftlig bekræftelse. Overarm - vel vidende, at 
meddelelser til dommerne først plejer at udkomme efter 
sæsonen, når man har tid til det - er fortvivlet, men må 
lade stå til. 

Alle dage er denne form for kastning og mark blevet 
betragtet som negativ i England, og må selvfølgelig også 
betragtes som værende negativ her, og Overarm forven
ter, at kampen - som den burde ifØlge teorien - slutter 
omtrent uden runs til begge hold. Imidlertid har han 
overset, at gærdespillerne i Danmark er normalt væsent
lig stærkere i leg-siden end i off, og at danske markspil
lere ikke er vant til at stå i de tætte leg-stillinger. Des
uden er ingen af de to hold i besiddelse af kastere, som 
kan kaste hårde indsvingere - hvilket næsten er en be
tingelse for, at taktikken skulle kunne lykkes. 

Begge hold scorer over 200 runs, og tilskuerne morer 
sig strålende. Dagen efter bliver begge anførere roste i 
pressen for deres positive indstilling til spillet! 

BEMÆRKNINGER: 

Der findes kun en eneste kaster her i landet som 
kunne anvende denne taktik - nemlig Jørn Steen Larsen. 
Men det ville være temmelig tåbeligt af ham at gØre det 
- al den tid han kan få kasteresultater som otte gærder
for tre blot ved at kaste efter pindene.

Igen har vi et tilfælde, hvor man må sige, at det må stå 
s/Øjt til med cricketånden i England, når man er nØdi til 
at fremtvinge sportslige afgørelser og adfærd ad lovgiv
ningens vej. I virkeligheden er loven møntet på det en
gelske professionelle spil og har ingen berettigelse her 
blandt amatørerne. 

Og med dette lade os forlade Lex Jørn Steen. 

M.C.C. Prøvelov 35 - GREBET UD
Slåeren er »grebet« ud, hvis bolden kommer fra hans bold

træ eller en hånd, der holder det, men ikke fra håndleddet, 
og holdes af en markspiller, før den rører jorden, selv om 
den gribes ved, at han uden at røre den med· hånden fasthol
der den med sin person, eller den tilfældigt bliver siddende i 
hans dragt. Markspilleren må ikke have nogen del af sin per
son på jorden uden for spillepladsens grænser, idet han ud
fører grebet eller bagefter. 

Slet den nuværende officielle Note 2 og tilføj ny officiel 
Note 2: 

Handlingen » at udføre grebet« begynder fra det Øieblik, 
markspilleren første gang rører bolden. 

EKSEMPEL: 

Koraner og Andholm er igen i gang med en »cricket
happ!!ning«, og som sædvanligt ved møderne imellem 
disse to opfindsomme mandskaber er dommerne Long 
Tom Pegefinger og Thorvald Tællefejl, ved at blive sat 
på prøve. 

Andholms anfører, Ole Overarm, er gået i stykker i 
sin 99. over, men har ingen kastere, som han kan stole 
på til disposition, og er således tvunget til at kaste sin 
over nr. 100. Han kaster nu underarmskast. Koranernes 
hovedbitter, Georg Gokke, fatter om boldtræets skaft 
med højre hånd og begynder nedtællingen: 10-9-8-7-6-5-
4-3-2-1 og bolden farer som en raket lodret mod skyerne.

I første omgang ligner det et keepergreb, men blæsten
flytter bolden en halv meter til leg-siden, tilstrækkeligt til, 
på Andholms ikke alt for store bane, at det bliver et greb 
på grænsen. Uden for grænsen, i snak med børnehave
overforstanderen, Nisse Narsut, står Andholms hoved
griber, Anders Alligatorbid. Han står udenfor for at give 
plads til square-leg dommeren - banen er ikke ret stor. 

Først bevæger han sig ind på banen (tilladt ifølge lo
ven). Derefter udfører han grebet på fuldt lovlig vis, idet 
han påbegynder dette, som loven fastholder skal ske) ved 
først at berøre bolden med en del af sin person (hvilken 
del er iflg. loven underordnet, men det er mest praktisk 
med hænderne). Alligatorbid foretrækker imidlertid ved 
dette greb først at berøre bolden med knæskallen, hvor
fra den springer (tilfældigt, som loven påbyder) op i hans 
skjortelomme, som håns mor har syet meget stor (den 
dækker hele brystkassen) for at give plads til mange lom
metørklæder i tilfælde af høfeber (Alligatorbid er aller
gisk over for Ølkapsler). 
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Georg Gokke må forlade gærdet, men på vej tilbage 
graturerer den snedige Koraner markspilleren på sit 
udmærkede greb, giver ham hånden, og ivrigt snakkende 
passerer de to grænsen. 

Dommerne, Pegefinger og Tællefejl, har fulgt dette 
spilleforløb opmærksomt. I det Øjeblik Alligatorbid pas
serer grænsen, ændres dommen - som ifølge andre love 
altid må ske lige indtil den næste bold er blevet kastet -
til ikke ude, og en sekser markeres til regnskabet for 
Georg Gokke. 

Long Tom har nemlig bemærket, at udtrykket »bag
efter står uden tidsbegrænsning i loven. 

BEMÆRKNINGER: 

Udtrykket »tilfældigt bliver siddende i hans dragt« 
kræver flere forklarende noter. Hvad er »tilfældigt«, og 
hvordan kan dommeren bestemme dette, og hvad består 
»hans dragt« af? Dragter kan være mere eller mindre
velegnet til at fange bolden i - fordelen med en åbentstå
ende skjorte er indlysende. Men hvis man har knappet
skjorten op, med henblik på et »tilfældigt« greb, hvis 
bolden smutter, så er grebet egentlig ikk e tilfældigt.
Hvis man har knappet op fordi man sveder, ligger sagen
derimod anderledes. Hensigten lovliggØr midlet, måske?

Det er henrivende naivt, at man gØr sig så megen 
umage at forklare og præcisere, hvornår grebet påbegyn
des, men ikke bekymrer sig spor over, hvornår »bag
efter« slutter. 

Det virker alt sammen som amatØrjura. 

M.C.C. Prøvelov 26 - FEJL BOLD
a) For at boldens aflevering skal være lovlig, skal den bow

les og må ikke stikkes eller stødes. Hvis en af dommerne 
ikke er fuldstændig sikker på, at bowlingen er absolut lov
lig i denne henseende, skal han råbe og markere • fejl
bold« i det Øjeblik, bolden slippes. Dommeren ved bow
lerens gærde skal råbe og markere ,fejl bold«, hvis, i det
skridt hvorunder bolden slippes, bowlerens forreste fod
sættes ned klart forbi slaggrænsen, eller hvis han ikke er 
sikker på, at bowlerens bageste fod er sat ned inden for
sidelinien, eller dens forlængelse fremefter, uden at røre 
denne.

b) I forbindelse med ovennævnte Prøvelov skal fØlgende for
hold gælde:
i) Sideliniens længde skal være 1,22 meter.

ii) Slaggrænsen skal række 1,83 meter til hver side af gær
det.

Jeg er ikke i stand til at skrive små, morsomme hi
storier om denne lov. Jeg betragter den som et emsigt 
angreb på et af spillets fundamentale punkter - må
lene på spillepladsen (pitchen). 

Lidt historie er på sin plads. 
Hårdkasternes »drag« (trækken over stregen med 

bageste fod i afleveringsøjeblikket) har altid eksisteret. 
Det er kun blevet til et problem i de senere år, hvor 
professionalismen og prof-indstillingen har overtaget 
det førsteklasses spil i England. 

»Drag« er selvfølgelig imod spillets ånd! Det er et
forsøg fra kasterens side (hårdkasterne er de største 
syndere) at komme tættere på gærdespilleren i kaste
øjeblikket, og derved opnå et stejlere opspring fra 
pitchen, og en afkortelse af gærdespillerens reaktions
tid. Kasteren prøver at tiltuske sig en uberettiget for
del, som den opmærksomme dommer let opdager og 
kan forhindre. 

Ikke alle dommere er i besiddelse af lige meget 
moralsk mod, og der opstod derfor forskelle i be
handlingen af syndere fra kamp til kamp. At fejlen 
la hos dommerne har man åbenbart ikke opfattet i 
England, idet man, i stedet for at lave om på dom
mernes indstilling, forsøger at lave om på spillet. 

Altså lige fra starten en bagvendt indstilling til sagen! 

Man var i begyndelsen enige om, at hårdkasterne 
ikke skulle have lov at stjæle en halv meter af pitchen, 
og man forsøgte sig med at lave nye streger længere 
tilbage end kastegrænsen. Disse skulle benyttes på 
dommerens opfordring, når han fandt en kasters af
levering tvivlsom. Dommerne kunne ikke finde ud af 

det - påstod, at de ikke kunne se i to retninger sam
tidigt, og at dette gik ud over nøjagtigheden af ben
for dommene. 

Andre forsøg blev lavet - alt blev lavet. Lige und
tagen det at bede dommerne være så gode at admini
strere loven sådan som der stod skrevet. Nemlig ved 
at dømme fejlbold, når de var i tvivl om kastets lov
lighed - hver gang. Kasteren med den tvivlsomme 
aflevering vil hurtigt rette den, når den tiende fejlbold 
i træk bliver dømt. 

Nu har man lavet noget helt nyt og »genialt«. Man 
er gået over til at anvende den forreste fod og slag
grænsen til at bedømme fejlbold, og alt ville have væ
ret såre fornuftigt såfremt man havde sagt, at der blev 
fejlbold, når kasterens forreste fod skærer stregen. 
Men nej! Forledt af en eller anden vrangforestilling 
om den menneskelige krops vandrette udstræknings
muligheder har man tilladt, at kasterens forreste fod 
må komme helt frem over stregen, før der dømmes 
fejlbold. Denne fodstilling er den normale fodstilling 
for en kaster, som kaster med »drag« - og ikke om
vendt, som den burde være! 

Dermed har man opnået det fuldstændig geniale, 
at i stedet for at forhindre kasterne at stjæle lidt af 
pitchen, som var den oprindelige hensigt, har man 
tilladt dem at gøre det inden for lovene. 

Men hvorfor ikke? Det er også blevet foreslået at 
tillade stikarmskast, fordi det var for vanskeligt for 
dommerne at dømme det, og fordi stikarmskasterne 
og deres klubbestyrelser skældte ud. Og klubberne 
nægtede at benytte (og betale) dommerne, som fulgte 
loven. 

Ingen problemer. 

I Danmark - som er det sted på jorden, hvor der 
spilles cricket, som sådan set rager os - har vi aldrig 
haft problemer med »drag«. Tæppekanten ved kaste
grænsen har altid lagt en ganske effektiv hindring i 
vejen for det. Da Cambridge Universitetet var her
ovre med dengang Englands hårdeste kaster, Colin 
Smith, på holdet, og den ikke ukendte Ted Dexter, 
forsøgte begge disse herrer at kaste som de plejede på 
græspitch. Smith kom ret hurtigt på Militærhospitalet, 
hvor tåneglen på »dragfoden« blev fjernet. Dexter, 
hvis tilløb var mindre voldsomt, kastede - belært af 
andres skade - fra et punkt uden for tæppekanten. 

Altså ingen problemer med »drag« i Danmark! Men 
nu skal vi alligevel til at følge med lovgivningen møn
tet på det engelske professionelle spil og dettes os 
uvedkommende interne vanskeligheder. Forreste ben 
ryger frem, også herover, og alle vore kastere opnår 
denne fordel, som de ikke selv var i stand til at stjæle 
- nemlig at komme en halv meter nærmere gærde
spilleren.



1968 CRICKET 67 

Tue first third of the Danish cricket season for 1968 
has produced some surprises and several exhibitions of 
very good form among local players, the most out
standing of which latter must be reckoned as Henrik 
Mortensen's batting performances. Already with two 
centuries under his expanding belt (which were secu
red within a week of each other) the AaB all-munder 
did all but clip the wings of the Grasshoppers - a use
ful combination of South African cricketers from Na
tal who had also just toured Holland. Although not as 
strong as the Wilfred Isaac's XI of last season, this 
team neverless had sufficient ability to do more than 
drive any Danish side hard, and Mortensen's 76 fol
lowed by 5 for 58 against it was very meritorious. In 
Copenhagen against Svanholm, the Grasshoppers had 
looked very strong in batting and reasonably well 
equipped in bowling, but they will have left Aalborg 
knowing a bit more about Danish cricket's true 
strength. 

The first division championship meanwhile advan
ces with the reigning champions, AaB. alredy looking 
very formidable, at Henrik Mortensen and Carsten 
Morild get their weekly bags of wickets and packets 
of runs. A surprise defeat of them may still come, of 
course, but it can be no more than a flash in the pan 
for the season if it does, one feels. Past occasional 
AaB batting collapses are now even less likely with 
Bjarne Lund Petersen back in the fold from KB, and 
the fielding standard of the side is not likely to sink 
at all for so long as »King« Carsten has the boys un
der his ample thumb. 

Other first division cricket has produced good per
formances by a number of other prominent Danish 
XI players, with Jørn Steen Larsens 8 for 3 against 
AB - who were dismissed for an all-record low score 
of 12 runs - being perhaps the greatest feat to name. 
With the bat, Klaus Buus (now of Hjørring), Børge 
Søvsø (Chang), Kjeld Christensen (Skanderborg), Finn 
Nistrup ·(Svanholm) and Finn Willumsen (AB) have 
all looked full of runs, and the bowling of Hans Ras
musen (Soraner). Carsten Morild and Henrik Morten
sen (AaB), Jørn Steen Larsen and Kjeld Christensen 

fortsat fra side 66 

Virkningen af dette bliver på tæppepitch væsentlig 
større end på græs. Boldens opspring er hurtigere og 
mere stejlt på tæppe. Det er et held for gærdespillernes 
forsikringsselskaber, at asfaltpitch er blevet afskaffet 
samtidig med denne lovs fremkomst (selv om det ikke 
er tilsigtet). Vore få hårdkastere har endnu ikke fun
det ud af at anvende den nye lov - nemlig helt frem 
og så lodret en arm som mulig, når man vil have bol
den op i gærdespillerens krop - men hermed op
skriften. 

Frem med skumgummipuderne, gærdespillere - Ak-
sel har dem! Thomas Provis.

(Skanderborg), Ole Isaksson and Flemming Søegaard 
tSvanholm), and the veterans Hartman Petersen (Hjør
ring), Thomas Provis (AB), Egon Jensen (B. 1909) and 
Jørn Høj (Horsens) has generally been pretty sourid. 

The newly promoted Slagelse provided the opening 
surprise of the season by narrowly defeating Svan
holm, and the dismissal for 30 of Hjørring by Nykø
bing Mors must be reckoned as just as sensational. In 
other words, AaB apart, the teams in the first division 
are sufficiently well-matched to be unpredictable from 
week to week. 

In junior cricket, meanwhile, a recent performance 
of Svanholm's 17 year-old Lars Hansen must not go 
amiss - this entailing the record score of 236 not out 
in 168 minutes, followed up by bowling performances 
against the opposition (Ringsted) totalling 13 wickets 
for 36 runs (with leg-spinners!). Quite apart from the 
promise this young player may hold for his own club 
for whose first XI he turns out regularly as well, one 
might well reflect here on the work put in by the 
coach, E. Whitfield, of the last couple of seasons, 
whose courses Lars Hansen attended last year. Tue 
crying need for cricket in Denmark is still to get the 
game established in the schools if it is to continue to 
replenish the clubs in the country, several of which are 
now nearing that stage of depending too much on a 
limited number af mature players whose days, if not 
yet numbered, must be reckoned on as being fewer 
than those of a really promising colt. Coach Ted Whit
field will be in Denmark again this season, along with 
the British Forty Club, The Plungers, The Erratics and 
London New Zealand C. C. - But the faet that Whit
field will be bringing a London Schools side with him 
could be one of the greatest boosts for the game 
among youngsters in Denmark that it has been cap-
able to obtaining to date. Peter S. Hargreaves.

Sådan bær' man sig ad 

Redaktionen har modtaget et brev fra en læser, 
hvori det hedder, at »Cricket« er forbeholdt en 
meget lille interesseret flok, da ingen kan finde 
ud af, hvordan i alverden de skal komme til at 
abonnere på det. 

Vi iler derfor med at fortælle, at man blot 
skal ringe eller skrive til: 

Sidney Nørgård, 

Amager Boulevard 127, 

2300 København S, telf. Su 5058 

og opgive sit navn og adresse, så vil bladet 
fremtidigt blive tilsendt. Prisen er 25 kr. om 
året, forbundet har girokonto 94302, men op
krævningen klares ved, at forbundets kasserer 
en gang årligt sender opkrævninger ud, så ej 
heller det er så vanskeligt. 

Jo flere abonnenter, des bedre blad har vi 
økonomisk baggrund for at lave, derfor er det 
også i de nuværende abonnenters interesse, at 
den i læserbrevet omtalte lille »interesserede 
flok« kunne blive udvidet lidt. red.
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Forening til crickets udbredelse? 

Når man holder af cricket, kan man ikke lade være at 
stille sig selv spørgsmålet: »Hvorfor er cricket ikke mere 
udbredt? Og hvordan kan man eventuelt udbrede kend
skabet til cricket?«. Det første spørgsmål må vel besvares 
med, at cricket her i Danmark med få undtagelser blev 
indført som en bisport til fodbold, noget som fodbold
spillere kunne beskæftige sig med i sommerpausen. På 
trods heraf opstod der en masse dygtige cricket-spillere. 
Den moderne fodboldturnering med udvidelse af spille
tiden til at omfatte næsten hele året måtte derfor natur
ligvis bringe dansk cricket ind i en krise, en krise, som 
dansk cricket ved hjælp af en lille, men energisk arbej
dende lederstab vel må siges at have nogenlunde over
vundet, og ungdomsarbejdet har i de sidste to år været 
stærkt stigende. 

Til det næste spørgsmål er der kun et svar. Man skal 
have fat i drengene. Er det nu kun en lille udsøgt del af 
drengene, der kan lide at spille cricket? Heldigvis har man 
eksempler på, at en meget stor procentdel af danske 
drenge kan lide at spille cricket, men alt -,- alt for få ved 
det, fordi de aldrig bar haft lejlighed til at have et bat i 
hænderne. Jeg har længe syslet med den tanke, om det 
ikke var en ide for klubberne at lade deres drenge invi
tere kammerater gratis med til cricketkamp og så lade 
dem få lov til at få et bat i hånden i kastegården. Til at 
passe disse drenge og kastegården benytter man de spil
lere, som endnu ikke bar kunnet sættes på hold. Selv om 
jeg er klar over, at nogle af disse spillere vil svigte, men 
jeg er ganske overbevist om, at der blandt den slags spil
lere kan opstå ledere af virkelig karat. Selv om man 
kender eksempler på den slags ledere, føler jeg, at man 
for ofte bar negligeret disse. 

Et andet meget stort problem er at få aktiviseret cric
ket-spillere, der flytter til en by uden cricket-klub til at 
stifte en sådan. Jeg ved, at der findes midler til hjælp 
ved dannelse af en sådan, men jeg mener, at midlerne er 
for små, og jeg foreslår derfor, at man søger dannet 
en forening til cricket-sportens udvidelse, hvis medlem
mer betaler et vist beløb til hver ny forening, der startes. 
Man kan regne med mig som medlem af en sådan for-
ening. Asger Sørensen. 

Frø en 

løndsbydommers dagbog 

Cricket spilled' min ven en dejlig dag, 
kom ind til sidst - et point - og uafgjort det var.
Ah, den var hjemme, en ener i ro og mag, 

hvor han dog /Ølte sig som holdets star. 

Enhver ku' se, han inde var - med mange tommer 
glad blev han, undsluppet et frygteligt »blob«, 
pludselig et brØl, der kom: »Hvad er der, dommer?« 
Op rØg fingren, og det lød: »Ud, jeg vinder fire bob!« 

Frit efter W. N. Cobbold. 

LØFTE BENET 

I dagbladet Aktuelt har Thomas Provis sin 
ugentlige cricketspalte, og for nogle uger siden 
udfoldede han alt sit vid - og det er somme 
tider ikke så lidt. 

Provis omtalte ABs kamp i Skanderborg, der 
blandt andet blev overværet af den i hvert fald 
i jyske cricketkredse yderst velkendte »talende 
hund«. Det er den, som kan »gø« en firer -
altså fire gange vov, og den er lige så god til at 
gø seks gange ved en sekser. 

I det forløbne år har hunden moret sig med, 
hver gang den så en Svanholm-spiller at gø 
Svanholms score mod Skanderborg sidste år, det 

er såmænd ikke så anstrengende, for vovse skal 
bare gø 23 gange for at komme til det korrekte 
tal. I fremtiden får vovse det nemt, hvis den 
skulle følge den sædvanlige fremgangsmåde, 
når den ser en AB-spiller; at gø tolv gange 
skulle jo være overkommeligt, men i stedet for 
alt det »voveri«, foreslog Provis - stadig ifølge 
hans egne ord i Aktuelt - hundens ejer, når den 
blev spurgt om, hvor mange point AB lavede, 
at den gik uden for klubhuset - og løftede 
benet ... N. 

Cricket-anekdote,· 

Det kunne ikke være nærmere 

Harold Larwood, den berømte engelske fastbowler, 
ferierede engang hos en ven på landet, og han benyttede 
lejligheden til at overvære en landsbycricketkamp lør
dag eftermiddag. Det gæstende hold manglede en spil
ler, og Larwood blev presset til at spille med - uden 
at nogen anede, hvem han var. Begge dommere var fra 
den arrangerende klub, hvorfor det var uhyre vanske
ligt at få bragt hjemmeholdets gærder til fald. Nær
mest i desperation spurgte den fremmede anfører Lar
wood, om han kunne kaste. Denne sagde, at han jo 
kunne forsøge sig, og idet han nøjedes med et kort 
tilløb, sendte han en off-spinner ned mod gærdespil
leren, som kiksede totalt. Bolden sad midt på begge 
ben, som var lige foran gærdet. Ingen tvivl hos Lar
wood, men hans appel vandt ikke genklang hos dom
meren, »Not out«. Den næste bold, en legskruer, snit
tede gærdespilleren tydeligt op i keeperens handsker. 
Igen svarede dommeren »Not out«. Nu blev det Lar
wood lidt for broget, han tog sit normale, 20 meters 
tilløb og producerede »et hvin«, som slog alle tre gær
depinde op af jorden. Han vendte sig roligt imod dom
meren og sagde: »Denne gang var vi vist meget nær 
ved at have ham, var vi ikke?« 

Fejl adresse 

En gærdespiller blev dømt ud med benfor og var 
mildest talt uenig med dommeren. Imidlertid beher
skede han sig til den første pause, hvor han styrtede 
hen til manden i den hvide kittel og sagde: »Dommer, 
jeg var ikke ude. De skulle få prøvet Deres øjne.« 
»Nåh, skulle jeg det?« svarede manden i kitlen. »Var
det ikke bedre, om De fik prøvet Deres. Jeg sælger
nemlig iskager her.«
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RESULTATER 

1. division : 
3. juni. 
AA.B.-HJØRRING (4-0). Aa.B. vandt med 1 halvleg og 74 
p. AA.B. 252 for 9. (H. Mortensen 110*, Bj. L. Petersen 46,
C. Morild 27, Ole Christoffersen 3 for 76, Hartmann Peter
sen 3 for 81). HJØRRING 101 (K. Buus 41, Henrik Mor
tensen 5 for 41, Carsten Morild 4 for 51) og 77 (B. Lund
Petersen 5 for 42, Carsten Morild 3-25).

9. juni. 
SLAGELSE-SKANDERBORG (1-3). Skanderborg vandt
med 81 p. efter 1. halvleg. SLAGELSE 155 (John Andersen
31, F. Ulrich 28, Leif Petersen 28, Kjeld Kristensen 5 for 
60, John Madsen 3 for 49) og 66 for 5 (J. Steen Larsen 3
for 35). SKANDERBORG 236 for 8 (Henry Rasmussen 69,
J. Steen Larsen 59, Leif Hansen 32, P. Juul 25, Erik Søren
sen 3 for 41, John Andersen 3 for 45). 

HJØRRING-HORSENS (3-1). Hjørring vandt med 82 p. 
efter 1. halvleg. HORSENS 103 (Hartmann Petersen 6 for 
22 og 27 for 5. HJØRRING 185 for 6 (K. Buus 69*, Peer 
Morild 46" 0. Schauman 3 for 65). 

AAB.-AARHUS (3-1). Aa.B. vandt med 100 p. efter 1. 
halvleg. AA.B. 244 for 4 (Henrik Mortensen 126*, Carsten 
Morild 34, P. WØhlk 32*). AARHUS 144 (H. 0. Luther 36, 
Carsten Morild 6 for 71). 

SVANHOLM-CHANG (3-1). Svanholm vandt med 82 p. 
efter 1. halvleg. SV AN HOLM 207 (F. Søegaard 46, 0. 
Isaksson 43, Lars Hansen 37, P. TransbØl 26, Torben S. 
Nielsen 3 fo 50). CHANG 125 (B. SØvSØ 45, Jes Christen
sen 26, J. JØnsson 4 for 44, H. Lam 3 for 21) og 67 for 2 
(S. Meibom 25*). 

B. 1909-NYKØBING M. (4--0). B. 1909 vandt med 1 halvleg 
og 24 p. B. 1909 147 for 8 lukket (J. TiørnehØj 41, Kjeld
Larsen 33, Henning Jensen 3 for 22). NYKØBING M. 51
(K. LYØ 5 for 20, Erik Olesen 4 for 15) og 72 (Egon Jensen 
5 for 28). 

AB.-SORANER (1-3). Soraner vandt med 1 gærde efter 1. 
halvleg. AB. 158 (E. Froulund 46, T. Provis 42, L. Persson 
25, Hans Rasmussen 5 for 55). SORANER 160 for 9 (Georg 
Olsen 56*, A Bloom 32, T. Provis 6 for 58). 

16. juni. 
CHANG-HORSENS (3-1). Chang vandt med 33 efter 1.
halvleg. CHANG 199 (B. SØvsø 43, N. Torp Andersen 28,
J. Luther 28, J. HØj 6 for 46). HORSENS 166 (0. Schau
mann 63, P. Høi 40, Hg. Eliassen 31, T. Skov Nielsen 6
for 26).

SKANDERBORG- A B. (3-1). Skanderborg vandt med 9 
gærder efter færdigspillet kamp. SK.BORG 123 (Kjeld Kri
stensen 51, T. Provis 4 for 36, J. Ward 4 for 28) og 34 for 1 
(John Madsen 28*). AB. 12 (J. S. Larsen 8 for 3) og 144 
for 6 (V. Ludvigsen 61, T. Provis 29). 

AARHUS-SORANER (3-1). Soraner vandt med 4 gærder 
efter 1. halvleg. AARHUS 71 (Hans Rasmusen 5 for 25, Jør
gen Hansen 3 for 20). SORANER 73 for 6 (Per Sørensen 5 
for 33). 

HJØRRING-NYK. M. (1-3. Nyk. M. vandt med 85 points 
efter 1. halvleg. HJØRRING 30 (Erik Nielsen 7 for 19, 
Tommy Jensen 3 for 9) og 37 for 2. NYK. M. 115 for 8 
lukket (Hg. Jensen 42*, K. Buus 4 for 25). 

25. juni 1968
SKANDERBORG-AARHUS (3-1). Skanderborg vandt med 
101 points efter 1. halvleg. AARHUS 107 (T. I. Poulsen 27,
Ole Jacobsen 37, John Madsen 6 for 39, J. Sten Larsen 3 for
34) og 80 for 6 (Per Sørensen 32). SKANDERBORG 208 for 
6 lukket (Keld Kristensen 85, Jens Kamp 53*, P. Juul 27,
Ole Jacobsen 3 for 60).

CHANG-B. 1909 (1-3). B. 1909 vandt med 66 point efter 1. 
halvleg. B. 1909 172 (S. Khan 50, K. Jannings 45, Torben 
Skov Nielsen 6 for 55, Henning Olesen 4 for 37). CHANG 
106 (S. Meibom 34, Egon Jensen 5 for 8, Erik Olesen 3 for 
26). 

HJØRRING-SLAGELSE (4--0). Hjørring vandt med 1 halvleg 
og 115 point. HJØRRING 203 for 4 lukket (P. V. Jensen 
105*, K. Buus 35, H. FausbØII 26). SLAGELSE 63 (Ole 
Christoffersen 4 for 19) og 25 (Hartmann Petersen 9 for 13). 

HORSENS-SORANERNE (1-3). Soranerne vandt med 36 
point efter 1. halvleg. SORANER 138 (S. NØrgaard 54, 0. 
Schaumann 5 for 44, P. Walkusch 4 for 40). HORSENS 102 
(P. Schaumann 25, Hans Rasmusen 5 for 27, K. Arnth 3 for 
33). 

AB.-AA.B. (1-3). Aa.B. vandt med 63 point efter 1. halvleg. 
Aa.B. 198 for 9 Jukket (Henrik Mortensen 63, Carsten Morild 
43, T. Provis 6 for 83). AB. 135 (J. Ward 84*, Carsten Mor
ild 6 for 44). 

NYKØBING M.-SVANHOLM (3-1). NykØbing M. vandt 
med 11 point efter l. halvleg. NYKØBING M. 132 (Erik 
Hansen 38, Hans J. Andersen 31, Henning Jensen 27, F. SØe
gaard 5 for 34, J. Jønsson 3 for 50). SVANHOLM 121 (F. 
Nistrup 27, H. Lam 25*, Tommy Jensen 5 for 49, 0. Gade 
5 for 62). 

2. division :

9. juni.
KØGE-HOLSTEBRO (1-3). Holstebro vandt med 29 p. ef
ter 1. halvleg. KØGE 99 (Leif 0. Hansen 40, Erik Dupont 5
for 44) og 131 for 6 lukket (Bjørn Olesen 54*, F. Linstrup
31). HOLSTEBRO 128 (J. P. Morild 36, Jørgen B. Nielsen 5
for 37, Bjørn Olesen 4 for 31) og 98 for 4 (J. Nagstrup 41).

RINGSTED-KB. (3-1). Ringsted vandt med 19 p. efter 1. 
halvleg. K. B. 72 (Jan Hansen 6 for 15) og 25 for 6 (Jan Han
sen 4 for 8). RINGSTED 91 (Preben Michaelsen 5 for 30, H. 
Lystrup 4 for 33). 

SILKEBORG-FREDERICIA (3-1). Silkeborg vandt med 95 
p. efter 1. halvleg. SILKEBORG 255 for 6 (A. Ali 81, N. J.
Rasmussen 70*, Poul Rasmussen 33, A Kold 31*, K. E. Mam
men 3 for 121). FREDERICIA 160 (K. Østergaard 115, Erik
Mikkelsen 4 for 12, Anton Nielsen 4 for 31).

SKANDERBORG II-KERTEMINDE (3-1). Skanderborg II

vandt med 41 p. efter 1. halvleg. SKANDERBORG II 126 
(Aksel Petersen 8 for 72) og 31. KERTEMINDE 85 (John 
Simonsen 4 for 13, Svend E. Madsen 3 for 23). 

16. juni.
B. 1913-SORØ (1-3). Sorø vandt med 145 points efter første
halvleg. SORØ 227 for 7 (0. Hiickelkamp 123*, Ib Hiickel
kamp 41, H. EgstrØm 3 for 56). B. 1913 82 (Børge Hansen 25,
J. Sarøe 5 for 23, Jørgen Hansen 4 for 23) og 94 for 8 (J.
BØgh 4 for 24, Ib Hilckelkamp 3 for 29).

HOLSTEBRO-SKANDERBORG II (1-3). Sk.borg II vandt 
med 58 p. efter l. halvleg. SK.BORG II 130 (J. Kamp 40, 
Hg. Larsen 4 for 12) og 108 (E. Dupont 4 for 25) HOLSTE
BRO 72 (J. P. Morild 36) og 96 for 2 (John Jespersen 61 *). 

FREDERICIA-KØGE (3-1). Fredericia vandt med 17 p. efter 
1. halvleg. FR.CIA 166 (P. Østergaard 47, Fl. Larsen 39, Leif 
Hansen 3 for 16, Bjørn Olesen 3 for 19). KØGE 149 (Sv. E. 
Jensen 5 for 48).

KERTEMINDE--K.B. (1-3). K.B. vandt med 86 p. efter 1. 
halvleg. KERTEMINDE 57 (B. Burmeister 5 for 13) og 93 
for 6 (Jørgen Nielsen 30, Kaj Andersen 28*, Hg. Lystrup 4 
for 19). K.B. 143 (Hg. Lystrup 76*, Axel Petersen 5 for 39). 

SILKEBORG-RINGSTED (4--0). Silkeborg vandt med 1. halv
leg og 59 p. RINGSTED 118 (Gert Jensen 44, Poul Rasmus
sen 5 for 42, A. Ali 3 for 29) og 50 (A Ali 5 for 31, Bjarne 
Rasmussen 4 for 18). SILKEBORG 227 for 6 (Erik Mikkelsen 
71, S. Stilling 48, A Kold 35). 

23. juni 1968
B. 1913-KERTEMINDE (1-3). Kerteminde vandt med 5 st.
gærder efter færdigspillet kamp. B. 1913 88 (P. Mouritzen 36,
Axel Peterseµ 3 for 19, J. Due 3 for 39) og 60 (Axel Petersen
7 for 25). KERTEMINDE 47 (0. EgstrØm 6 for 10) og 106
for 5. 

69 
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3. division Øst:
9. juni.
FREM-GLOSTRUP (0-4). Glostrup vandt med 1 halvleg og 
63 p. FREM 82 (J. Hosten 29, Thor Jensen 4 for 49, Jørgen
Hansen 3 for 15) og 79 (J. Hosten 27, Thor Jensen 6 for 25). 
GLOSTRUP 224 (Michael Møller 48*, Thor Jensen 42, T.
Nordkamp 31, Jørgen Hansen 28, J. Hosten 5 for 50, Hans 
Jørgensen 4 for 47).

NÆSTVED-NYKØBING F. (1-3). Nykøbing F. vandt med 
150 p. efter 1. halvleg. NÆSTVED 92 (Erik Jørgensen 31, P. J. 
Pedersen 3 for 12, Erik Svensson 3 for 31) og 154 for 7 (Leif 
Henriksen 46*, K. Grandahl 32, P. J. Pedersen 3 for 36, Erik 
Svensson 3 for 36). NYKØBING 242 for 5. (Harry Erichsen 
80*, Torben Pedersen 80, Erik Svensson 31, B. Olsen 26). 

26. maj.
NYKØBING F.-BALLERUP (4-0). NykØbing F. vandt med 1 
halvleg og 126 p. BALLERUP 38 (Poul E. Nielsen 3 for 15)
og 91. (H. Almissch 28, søren Christensen 4 for 16, Poul J.
Pedersen 3 for 31). NYKØBING F. 255 (Poul E. Nielsen 76,
Erik Svensson 58, Poul J. Pedersen 29, Harry Erichsen 27,
Schack Granell 3 for 55).

16. juni.
NYK. F.-GLOSTRUP (3-1). Nyk. F .vandt med 4 p. efter
første halvleg. NYK. F. 138 (P. E. Nielsen 29, Jørgen Hansen
4 for 44, Thor Jensen 4 for 51) og 100 for 6 (Torben Petersen
55*, Thor Jensen 6 for 48). GLOSTRUP 134 (JØrgen Hansen
42, Per Hansen 30*, Fl. Jørgensen 26, Torben Petersen 5 for 
34, P. E. Nielsen 3 for 43). 

BALLERUP-FREM (1-3). Frem vandt med 12 point efter 1. 
halvleg. FREM 153 (K. Hjorth 44, John R. Nielsen 43, C. 
Fabian 36, Kaj Petersen 5 for 41). og 32 for 1. BALLERUP 
141 (Schack Granell 28, E. Degn 31*. S. Sakhuja 25, Kaj 
Hjorth 4 for 18, John R. Nielsen 3 for 35). 

23. juni 1968 
FREM-NÆSTVED (3-1). Frem vandt med 58 point efter 1.
halvleg. FREM 178 (Poul E. Hansen 48, Poul E. Sørensen
40, Erik Jørgensen 5 for 65). NÆSTVED 120 (Kaj Rieck 68,
Kaj Hjorth 4 for 19, John Nielsen 3 for 9). 

GLOSTRUP-BALLERUP (3-1). Glostrup vandt med 12 
point efter 1. halvleg. GLOSTRUP 137 (Per Hansen 30, Aa. 
HØj Jørgensen 3 for 13). BALLERUP 125 (Schack Granen 
30, H. Ansoll-Henry 28, Philip Jensen 3 for 27, Thor Jensen 
3 for 35). 

3. division vest:
19. maj.
HJØRRING II-GRENAA (1-3). Grenaa vandt med 5 gærder
efter 1. halvleg. HJØRRING II 87 (Tommy Hansen 5 for 16).
GRENAA 107 for 5 (E. Andreasen 32, E. Crone 26, 0. Bernts
son 3 for 17).

9. juni. 
GRENAA-HJØRRING II (3-1). Grenaa vandt med 32 p. ef
ter 1. halvleg. HJØRRING II 129 (L. Klingbech 32, W. Søn
dergaard 29*, Tommy Hansen 5 for 40, Gunnar Hansen 3 for
41). GRENAA 161 (Viggo Hansen 50, W. Søndergaard 4 for
67, Axel Morild 3 for 33).

NYKØBING M. II-AA.B. II (1-3). Aa.B. vandt med 78 p. 
efter 1. halvleg. AA.B. II 137 (Finn Sørensen 52, Børge SØ
rensen 31, S. Dichmann 7 for 43) og 31 for 6 (Lars Mathias
sen 4 for 16). NYKØBING M. II 59 (Peter Christensen 5 for 
26, H. Fltigel 3 for 1 og 121 for 5 (S. Dichmann 42*, Niels 
Pedersen 42, H. Hoff 3 for 40). 

16. juni. 
GRENAA-HERNING (1-3). Herning vandt med 4 gærder ef
ter 1. halvleg. GRENAA 171 (Bent Hansen 56, Viggo Hansen 
32, J. Knakkergaard 32, B. 0. Andersen 3 for 43, P. GØttsche
3 for 50. K. 0. Jensen 3 for 61). HERNING 185 for 6 (Svend 
Nielsen 52, S. Lauridsen 50, B. 0. Andersen 25). 

NYKØBING M. II-HJØRRING II (3-1) NykØbing M. vandt 
med 123 point efter 1. halvleg. NYKØBING M. II 209 (Erik 
Hansen 105, S. E. Dichmann 44, Henry Poulsen 28, Axel 
Morild 5 for 62, J. Holmsbjerg 3 for 69). HJØRRING 86 
(Axel Morild 36, T. Stetjker 3 for 20) og 126 for 4. (Axel 
Morild 79*, Jens Jensen 3 for 16). 

23,. juni 1968 
SILKEBORG II-NYKØBING M. li. (0 turneringspoints til 
Silkeborg, regnes for ikke spillet for NykØbing M. Silkeborg 
kunne ikke stille hold). 

AA.B. 11-GRENA (3-1). Aa.B. vandt med 168 point efter 
1. halvleg. AA.B. li 226 (H. K. Koch 53, Børge Sørensen 
42, K. Fauerskov 36, Jørgen Ib Nielsen 32, Flemming Niel
sen 28, J. Knakkergaard 6 for 85). GRENAA 58 (H. K. Koch
6 for 23, N. J. Andersen 4 for 35) og 107 for 3 (Bent Hansen
45*, E. Crone 44*).

Mellemrækkerne: 
26. maj 
HUSUM-AABENRAA (1-3). Aabenraa vandt med 111 . ef
ter 1. halvleg. HUSUM 84 (H. Buh! 46, B. Rovoth 4 for 23).
AABENRAA 195 (B. Rovoth 122, Egon Lauridsen 42, H. Buh!
5 for 45).

5. juni. 
A.B. II-ROSKILDE. Ingen afg. p. g. a. regn. A.B. 3 for 9.

SVANHOLM II-RINGSTED II (4-0). Svanholm II vandt 
med 1 halvleg og 56 p. RINGSTED II 80 (Søren Nissen 4 for 
11, N. Buchbald 4 for 13) og 93 (P. Kyhe' 3 for 16, Søren 
Nissen 3 for 22). SVANHOLM II 229 for 6 lukket. (BjØrn 
Knudsen 69, P. Kyhe 66*, H. NØrup 35, J. Nyhuus 25*). 

9. juni. 
AABENRAA-KOLDING (1-3). Kolding vandt efter færdig
spillet kamp med 7 gærder. AABENRAA 38 (Wange Thom
sen 5 for 14, Herluf Nielsen 4 for 14) og 79 (Herluf Nielsen 
6 for 36, W. Gravesen 4 for 23). KOLDING 64 (J. Mizander 
6 for 27, B. Rovoth 4 for 31) og 58 for 3.

SORANER II-KØGE II (3-1). Soraner II vandt med 7 gærder 
efter 1. halvleg. KØGE II 175 (Jens P. Jensen 61, H. Chr. Jen
sen 37, Jan Nielsen 37*, K. Schaumann 4 for 29). SORANER 
II 178 for 3 (J. Arnsbjerg 78*, P. Lorentzen 38*, K. Schau
mann 28, Kaj Jørgensen 26). 

HUSUM-B. 1913 (1-3). B. 1913 vandt med 14 p. efter 1. 
halvleg, B. 1913 101 (J. Machon 39*, Kn. Leisen 5 for 29, H. 
Ingwerdsen 3 for 26). HUSUM 87 (H. Buh! 41, Børge Han
sen 4 for 6, Leif Simonsen 3 for 25). 

CHANG II-DRONNINGBORG (4-0). Chang II vandt med 1 
halvleg og 60 p, DRONNINGBORG 44 (L. P. Buh! 4 for 17, 
Tage Hansen 3 for 11, Eskild Larsen 3 for 11) og 62 (L. Wtirtz 
26, Eskild Larsen 4 for 25, L. P. Buh! 3 for 0). CHANG II 
166 for 2 lukket (H. Schneider 76, Eskild Larsen 40*). 

15. juni. 
GLOSTRUP II-SORANER II (1-3). Soraner II vandt med
9 gærder efter færdigspillet kamp. GLOSTRUP II 110 (0.
Dalsgaard 25, F. Staalkjær 31, J. Kofoed 6 for 42) og 60 (J.
Kofoed 4 for 14, Ole Nørgaard 3 for 16). SORANER II 92
(C. Øllsgaard 38, Axel Jacobsen 4 for 21, Wilh. Ltichow 4 
for 46) og 84 for 1 (C. Øllsgaard 34*, P. Lorentzen 33).

ROSKILDE--SVANHOLM II (3-1). Roskilde vandt med 55 p. 
efter 1. halvleg. ROSKILDE 163 (Harly Petersen 47, P. Kyhe 
6 for 44). SV ANHOLM II 108 (Harly Petersen 6 for 40). 

16. juni.
KOLDING-B. 1909 II (3-1). Kolding vandt med 3 gærde•r 
efter 1. halvleg. B. 1909 II 125 (W. Thorsen 49, W. Graversen
3 for 48). KOLDING 128 for 8 (Ole Madsen 32, Fl. Christen
sen 27, Leif Nielsen 3 for 42).

DRONNINGBORG-SKANDERBORG III (1-3). Skanderborg 
III vandt med 125 point efter 1. halvleg. DRONNINGBORG 
25 (Kaj Nielsen 5 for 13, J. Kilstrup 4 for 9) og 126 for 6 
(C. Boldsen 46, K. Østergaard 26*). SKANDERBORG III 
150 (Ib Jensen 45, Kaj Nielsen 45, F. G. Knudsen 4 for 26, 
S. Hulten 3 for 75).
22. juni 1968
GLOSTRUP-SVANHOLM II (0-4). Svanholm II vandt med 
en halvleg og 65 point. SVANHOLM II 160 (H. NØrup 74, S.
Nissen 35, K. Lang 25, Troels MØiler 3 for 18, F. Staalkjær
3 for 23). GLOSTRUP 20 (P. Kyhe 8 for 5) og 75 (Uffe
Mortensen 3 for 20). 
FREM II-A.B. II (1-3). A.B. II vandt med 64 point efter 1. 
halvleg. FREM II 104 (J. Schmidt 36, Niels Nørregaard 4 for 
12, Carl Larsen 4 for 36). A.B. II 168 for 9. (P. A. Svendsen 
48, P. Talbro 39, J. Finnich 30, P. Fiissel 3 for 29). 

RINGSTED II-KØGE Il. (Tabt af KØge II, der brugte ulov
lige spillere. 0 turneringspoints til Køge, medens kampen be
tragtes som ikke spillet af Ringsted). KØGE 230 (Leif Son
berg 50*, Jens P. Jensen 36, Bent Olesen 31, H. Påmand 5

for 76). RINGSTED II 219 (Per V. Jensen 48, Finn Helmer
sen 37, Kurt B. Nielsen 6 for 74). 
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23. juni 1968. 
ESBJERG-HUSUM (3-1). Esbjerg vandt med 131 point efter 
1. halvleg. HUSUM 66 (H. BuhJ 39, 0. Langerhuus 6 for 
23, Erik Abrahamsen 3 for 9). ESBJERG 197 for 9 (Leif Øre
33, Jan Nørgaard 33, Ole Langerhuus 31, Jørgen Pedersen 27,
H. Buh! 6 for 65). 

AARHUS--CHANG (4-0). Aarhus vandt med 1 halvleg og 
4 point. CHANG 46 (Flemming Gregersen S for 11, Børge 
Lorentzen S for 32) og 45 (K. E. Jensen S for 22). AARHUS 
95 (BØrge Lorentzen 51, Eskild Larsen S for 26, L. P. Buhl 
4 for 38). 

Juniorrækkerne: 
1. juni. 
KØGE-SVANHOLM (3-1). KØge vandt med 10 gærder efter 
færdigspillet kamp. SV ANHOLM 81 (Lars Hansen 40, J. U.
Nielsen 6 for 38, Leif Hansen 4 for 29) og 47 (Lars Hansen
27, Leif Hansen 6 for 15, J. U. Nielsen 3 for 28). KØGE 99
(Leif Hansen 33, Michael Petersson 6 for 37, Lars Hansen 3
for 52) og 31 for 0. 

K.B.-SLAGELSE (4-0). K.B. vandt med 1. halvleg og 22 p.
SLAGELSE 60 (Freddy Jensen 29, S. Lund 4 for 15, John
Hansen 3 for 11) og 85 (J. C. Hu�en SO, John Hansen 3 for
10, G. Ellegård 3 for 31). K.B. 167 for 7 lukket. (Peter Jensen 
76, Freddy Jensen 3 for SS).

KERTEMINDE-B. 1909 (3-1). Kerteminde vandt efter fær
digspillet kamp med 8 gærder. B. 1909 62 (Carsten Larsen 47, 
Skriver 7 for 32) og 69 (P. P. Klokker 6 for 23). KERTE
MINDE 79 (Bruno Rasmussen S for 23, Carsten Larsen 3 for 
10) og 57 for 2). 

8. juni.
SVANHOLM-RINGSTED (4-0). Svanholm vandt med 1
halvleg og 198 p. SVANHOLM 331 for 4. (Lars Hansen 236*,
Michael Petersson 38). RINGSTED 57 (Lars Hansen S for 20,
Michael Petersson S for 28) og 76 (Jan Hansen 32, Lars Han
sen 8 for 16). 

GLOSTRUP-SLAGELSE (3-1). Glostrup vandt efter færdig
spillet kamp med 8 8ærder. GLOSTRUP 99 (Per Hansen 61, 
Freddy Jensen 6 for 37) og 48 for 2 (Per Hansen 30*). SLA
GELSE 25 (Troels Møller 4 for 10, Per Hansen 4 for 12) og 
119 (Jens Chr. Hansen SS). 

SILKEBORG-SKANDERBORG (1-3). Skanderborg vandt 
med 34 p. efter 1. halvleg. SKANDERBORG 118 (Dan Søren
sen 43*, Ole Jacobsen 27, Erik Mikkelsen 3 for 46) og 46 for 
2 (John Simonsen 36*). SILKEBORG 84 (Erik Mikkelsen 29, 
Ole Olsen S for 26, John Simonsen 4 for 39). 

AARHUS-DRONNINGBORG (0--4). Dronningborg vandt 
med 1 halvleg og 23 p. DRONNINGBORG 89 (Flemming 
Rasmussen 30, P. E. Ejlertsen S for 31). AARHUS 21 (Stig 
Hulten 6 for 11, Christian Boldsen 4 for 7) og 45 (S. Hul
ten 6 for 12, Christian Boldsen 3 for 20). 

HJØRRING-AA.B. (1-3). Aa.B. vandt med S gærder efter 
færdigspillet kamp. AA.B. 51 (Ernst Poulsen 26, Kaj Jensen 
S for 29, Torben Mortensen 3 for 12) og 34 for 6. HJØR
RING 15 (H. Hoff S for 7, T. Juel Laursen 3 for 8) og 67 
Kaj Jensen 36, H. Hoff 4 for 15, T. Juel Laursen 4 for 23). 

15. juni.
B. 1913-KERTEMINDE (3-1). B. 1913 vandt med 69 p.
efter færdigspillet kamp. B. 1913 43 (J. Hvidkjær 34, P. P.
Klokker 6 for 14) og 113 (Leif Simonsen 57, P. P. Klokker 
6 for 17). KERTEMINDE 43 (E. Hauge 7 for 17) og 44 
(Leif Simonsen 6 for 7). 

DRONNINGBORG-SKANDERBORG (3-1). Dronningborg 
vandt med 115 point efter 1. halvleg. DRONNINGBORG 
199 (Chr. Boldsen SS, C. Spangsberg 51, Bent Madsen 6 for 
43). SKANDERBORG 84 (S. Hulten 6 for 40, Chr. Boldsen 
4 for 33) og 113 for 9 (Ole Olsen 34, A. NØrregaard 27, Fl. 
Rasmussen 4 for 28, S. Hulten 3 for 41). 

AA.B.-CHANG (3-1). Aa.B. vandt med 46 point efter 1. 
halvleg. AA.B. 170 (Peter Christensen 53, T. Juul Laursen 39*, 
B. Elimar 31, T. Skov Nielsen 6 for 48, Leif B. Jensen 4 for
72). CHANG 124 (Leif B. Jensen 29, B. Elimar 3 for 25, T. 
Juul Laursen 3 for 32). 

16. juni. 
ESBJERG-AARHUS (1-3). Aarhus vandt med 85 p. efter 
1. halvleg. ESBJERG 43 (Jan Andersen S for 23, P. E. Ej
lertsen 4 for 14) og 111 for 3 (L. Øre 58, Jan Madsen 26).
AARHUS 128 (Jan Andersen 43, P. E. Ejlertsen 38, Chr.
Jacobsen 27, Jan Madsen 8 for 49). 

22. juni 1968 
HORSENS-B. 1913. (3-1) Horsens vandt med 69 point efter 
1. halvleg. HORSENS 167 (T. Billow 52, I. Aaberg 27, Leif
Simonsen S for 73). B. 1913 98 (J. Hvidkjær 33, E. Thormose
31, Jørgen Olesen S for 30) og 70 for O (Leif Simonsen 27*).

B. 1909-KERTEMINDE (1-3). Kerteminde vandt med 26
point efter 1. halvleg. B. 1909 70 (Per Jacobsen 25, Jan 
Skriver 5 for 41, P. P. Klokker 4 for 25). KERTEMINDE 
96 (P. P. Klokker 32, J. Skriver 28, Bruno Rasmussen 5 for 
31, Per Jacobsen 4 for 25).

Drengerækkeme: 
23. maj.
KØGE-GLOSTRUP (3-1). Køge vandt efter færdigspillet
kamp med 7 gærder. KØGE 83 (Allan Kristensen 47*, Troels
Møller 6 for 33, Torben Pedersen 3 for 32) og 29 for 3. 
GLOSTRUP 18 (Stig Hansen 6 for 6, Per H. Hansen 4 for 7)
og 88 for S lukket. (Troels MØiier 57*).

26. maj.
HERNING-HORSENS (0-4). Horsens vandt med 1 halvleg
og 84 p. HORSENS 126 for 6 lukket (J. Lundvig 37, Tor
sten Jensen 30, Frank Rasmussen 30, Svend Nielsen 3 for
28). HERNING 25 (J. Lundvig 4 for 14, Frank Rasmussen
3 for 6) og 17 (K. Bodholdt 4 for 6, Frank Rasmussen 3 for
10).

30. maj.
GLOSTRUP-K.B. (0-4). K.B. vandt med 1 halvleg og 85 p.
K.B. 113 for 4 lukket. (S. Lund 39, J. Kragh 36). GLO
STRUP 19 (John Hansen 6 for 6, S. Lund 4 for 10) og 9 
(S. Lund 6 for 4, John Hansen 4 for 5).

1. juni. 
SORØ-A.B. (Tabt af A.B., der får O turnering;'ifoint, p. g. a. 
for gamle spillere. Kampen betragtes som ikke spillet for 
Sorø). SORØ 24 (P. Marcussen S for 7, N. Talbro 4 for 9). 
A.B. 75 (N. Talbro 28, Jens Eliasen 4 for 32). 

2. juni.
AA.B.-NYKØBING M. (1-3). NykØbing M. vandt med 8 
p. efter 1. halvleg. NYKØBING M. 72 (S. Dahlgård 33,
Henrik Nielsen 6 for 45, Robert Petersen 3 for 19) og 38
(Henrik Nielsen S for 29, Robert Petersen 4 for 9). AA.B.
64 (Henrik Nielsen 36, Torben Pedersen S for 26, S. Dahl
gård S for 36).

HUSUM-SKANDERBORG (0-4). Skanderborg vandt med 
1 halvleg og 98 p. SKANDERBORG 140 (J. Wittus 28, A. 
Michelson 3 for 40). HUSUM 17 (J. Priess 6 for 5, John 
Simonsen 3 for 11) og 26 (John Simonsen S for 8, J. Priess 
3 for 6.). 

3. juni.
HUSUM-KERTEMINDE (1-3). Kerteminde vandt efter 1.
halvleg med 43 p. HUSUM 10 (P. P. Klokker 5 for 7, I.
Due 4 for 2). KERTEMINDE 53 (P. B. Nielsen 25, R. Neu
mann 7 for 22, S. Aschberg 3 for 28).

8. juni. 
CHANG-AAB (1-3). Aa.B. vandt efter 1. halvleg med 7 p. 
AA.B. 54 (Troels Nielsen 7 for 20). CHANO 47 (P. Aarup S 
for 22, H. Fliigel 4 for 19).

FREDERICIA-KERTEMINDE (0--4). Kerteminde vandt 
med 1 halvleg og 22 p. FREDERICIA 21 (P. P. Klokker 6 
for 10, I. Due 4 for 6) og 38 (P. P. Klokker 8 for 19). KER
TEMINDE 81 for 3 lukket (P. P. Klokker 47*). 

NYKØBING M-HJØRRING (1-3). Hjørring vandt med 1 
p. efter 1. halvleg. NYKØBING M 101 for S lukket (Carl 
Hansen 37, Tom Hansen 3 for 42). HJØRRING 102 (Palle
Pedersen 25, Torben Pedersen S for 24, S. Dahlgaard 4 for 
69).

AARHUS-HORSENS (3-1). Aarhi,s vandt med 4 p. efter 1. 
halvleg. AARHUS 39 (Frank Rasmussen 6 for 25, K. Bod
holdt 4 for 14) og 58 for 4 (J. Beier 26*). HORSENS 35 
(H. J. Eilertsen S for 13, Kaj MØiier 4 for 12). 
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14. juni.
K.B.-SVANHOLM (3-1) K.B. vandt med 40 p. efter 1. halv
leg. SV ANHOLM 29 (Stig Lund 7 for 19) og 39 for 6 (Stig 
Lund 5 for 17). K.B. 69 (Ib Laursen 5 for 33). 

15. juni 1968
AARHUS-VIBORG (4-0). Aarhus vandt med 1 halvleg og
10 point. VIBORG 45 (J. Beier-Andersen 5 for 23, H. J.
Eilertsen 5 for 16) og 38 (H. J. Eilertsen 5 for 11, Kaj MØiler
5 for 12). AARHUS 93 (J. Beier-Andersen 45, Erik Krogh 
Jensen 6 for 42, Peter Andersen 3 for 27). 

16. juni
K.B.-KØGE (4-0). K.B. vandt med 1 halvleg og 31 p.
KØGE 39 (John Hansen 5 for 24, Stig Lund 4 for 14) og 43
(John Hansen 6 for 21, Stig Lund 4 for 20). K.B. 113 for 8 
lukket (Stig Lund 40, John Hansen 36, Allan Christensen 4 
for 37, Per Hansen 3 for 24).

19. juni 1968
A.B.-SV ANHOLM (0-4). Svanholm vandt med 1 halvleg og
8 point. A.B. 31 (Ib Laursen 4 for 12, Mikael Petersson 3 for
14) og 35 (Morten Petersson 3 for 5). SVANHOLM 74 (Jerry 
Lohse 5 for 39, Carsten Fenger 3 for 13).

20. juni 1968
A.B.-GLOSTRUP (3-1). A.B. vandt med 8 gærder efter fær
digspillet kamp. GLOSTRUP 22 (Per Jensen 3 for 5) og 13
(Jerry Lohse 6 for 4). A.B. 35 (Troels MØiler 4 for 14, Torben 
Pedersen 4 for 21) og 1.

22. juni 1968
K.B.-RINGSTED (1-3). Ringsted vandt med 52 point efter 
1. halvleg. K.B. 22 (Preben Nielsen 7 for 10, J. Dahl 3 for
12) og 57 for 6 (J. A. Krogh 36, J. Dahl 3 for 21). RING
STED 74 (Stig Lund 5 for 28, John Hansen 5 for 34). 

SVANHOLM-SORØ (4-0). Svanholm vandt med en halvleg 
og 62 point. SORØ 30 (Michael Petersson 4 for 5, Morten 
Petersson 3 for 4) og 36 (Morten Petersson 4 for 13, Michael 
Petersson 3 for 0, Kib Søby 3 for 8). SV ANHOLM 131 for 
4 lukket (Michael Petersson 77). 

AARHUS-HERNING (3-1). Aarhus vandt med 47 point efter 
1. halvleg. HERNING 49 (H. J. Eilertsen 4 for 21, Kaj MØi
ier 3 for 7) og 54 for 3 (Jan Nielsen 31 "). AARHUS 96
(Torben Dahl 25, Kim Nielsen 5 for 28, Arne Mogensen 3 
for 18).

HJØRRING-CHANG (3-1). Hjørring vandt med 7 point efter 
1. halvleg. CHANG 83 (Troels Nielsen 40*, H. Sanden 30, 
Palle Pedersen 6 for 30, P. Steen 4 for 16). HJØRRING 90
(Jens Henriksen 45, Troels Nielsen 6 for 26).

25. juni.
SKANDERBORG-HUSUM (4-0). Skanderborg vandt med 1
halvleg og 161 p. SK.BORG 211 (John Simonsen 102, J.
Priess 36, L. Dardanel 30, R. Neumannn 5 for 42). HU
SUM 24 (John Simonsen 8 for 5) og 26 (0. J. Kragh 4 for 
4). 

Lilleputrækken: 

25. maj.
KØGE-SVANHOLM (3-1). Køge vandt med 37 p. efter 1.
halvleg. KØGE 108 (Per H. Hansen 46, Stig Hansen 27, Mor
ten Petersson 4 for 47, Claus Frederiksen 4 for 51). SVAN
HOLM 71 (Stig Hansen 4 for 26, Per H. Hansen 4 for 38). 

31. maj. 
FREM-SVANHOLM (1-3). Svanholm vandt med 10 gærder 
efter færdigspillet kamp. FREM 12 (Morten Petersson 5 for 
3, Claus Frederiksen 3 for 6) og 33 (Morten Petersson 5 for 
15, Claus Frederiksen 4 for 12). SVANHOLM 43 (Morten Pe
tersson 26, F. Fischer 5 for 20) og 6 for 0.

Støt forbundet 

ved at indmelde passive medlemmer 

Afleveret til postvæsenet den 4. juli 1968 

3. juni.
RINGSTED-KØGE (0-4). KØge vandt med 1 halvleg og 75
p. KØGE 92 (Michael Jørgensen 31, Poul A. Hansen 4 for
25, P. Persson 4 for 46). RINGSTED 4 (Per H. Hansen 5
for 1, Stig Hansen 4 for 3) og 13 (Per H. Hansen 7 for 6).

15. juni.
FREM-KØGE (1-3). KØge vandt med 38 p. efter færdig
spillet kamp. FREM 31 (Stig Hansen 4 for 15, Per H. Han
sen 3 for 9) og 21 (Stig Hansen 4 for 11, Per H. Hansen
3 for 6). KØGE 55 (S. Friis 5 for 23, Fl. Fischer 4 for 8)
og 45 for 6 lukket (Fl. Fischer 4 for 15).

16. juni 1968
RINGSTED-SV ANHOLM (1-3). Svanholm vandt med 9
point efter 1. halvleg. RINGSTED 32 (Morten Petersson 4
for 19, Verner Christensen 3 for 5) og 24 (Claus Frederiksen 
3 for 6). SV ANHOLM 41 (Bent Hansen 8 for 15) og 18 
for 1.

Drama på hospitalet 

Cricket er jo mere end et spil . . . Ja, det siger 
englænderne jo, og for en lille gut på Ringsteds 
lilleputhold passer disse ord også. 

Knægten skulle have spillet med i kampen mod 
Svanholm, men var blevet indlagt på sygehuset 
med en brækket arm. Men da klokken nærmede 
sig, da han skulle spille, og da han vidste, at der 
ingen reserve var, blev han helt balstyrig og ville 
partout ud på cricketbanen med armen, der lige 
var puttet i gips. Ja, det gik så vidt, at de ellers så 
rare sygeplejersker måtte binde ham til sengen 
for at holde på ham. 

For øvrigt på samme Ringsted-lilleputhold var 
der endnu en herre med en brækket arm i gips -
og han spillede skam med. N<ik kunne han ikke -
hvor meget han end bad om det - få lov til at 
komme til gærdet, men han fik da lov til at stå 
ude i marken mod løfte om kun at bruge den 

ra�arm! N

Wilh. Burmesters bogtrykkeri A/S - Aalborg 
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