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1. DIVISION

TURNERINGSOVERSIGT
Ingen kan genere Aa. B.

Pludselig spænding i bunden efter at Slagelse var dømt til nedrykning
AaB går fra triumf til triumf i 1. division, og er som
sædvanlig, skønt der, når disse linier skrives, resterer
fire spilledage, i realiteten allerede mester.
At finde på nye geniale slagudtryk at karakterisere
AaB's indsats med har vi opgivet, og dagspressen har
allerede opbrugt beholdningen af rosende gloser, når
det drejer sig om at beskrive Henrik Mortensens ind
sats. Vi vil nøjes med - sammen med Leonard Sachs
fra »The good old days« - at kalde Henrik Morten
sens scorer for »voluminøse« for derefter at gå over
til kendsgerningerne.

Siden sidste nummer har AaB spillet tre kampe, og
de er alle endt med en halvlegssejr.
Først lagde B. 1909 hovedet på blokken, men AaB
har en særlig ondskabsfuld måde at gøre den slags ting
på, idet de først giver modstanderen håb ved at lade
de første fire mand falde for en fyrre point, hvorefter
AaB's matadorer entrer arenaen. Henrik M. lavede
139 mod B. 1909, der var ude for 38 i 1. halvleg,
mens de 8 første var ude for 21 i 2. Men så dukkede
Erik Olesen op og på en eller anden måde fik han sco
ret 35, så B. 1909 i 2. omgang fik 80.
Henrik M. lavede 123 (og tog ialt 12 for 43) mod
Horsens, der takket være Henning Eliasens 42 kom op
på 92 i 1. halvleg, men som gik til bunds i 2. med 38.
Endelig morede AaB sig mod Soranerne, her var 6
AaB-gærder ude for 61, især takket være Hans Ras
musen - Henrik M. blev dog løbet ud for 4 - men
så tog Carsten Morild bare sagen i sin hånd med 117
not out, og hævede sammen med Bjarne Lund Peder
sen AaB-totalen fra 61 til 224 uden yderligere gærde
tab.
Bagefter tog Carsten M. 14 gærder for 67.

Skanderborg er klart det næstbedste hold
Nogen trussel mod AaB er Skanderborg ikke, men
midtjyderne er da i hvert fald klart landets næstbedste
hold.

Først tilføjede Skanderborg Svanholm det første
hjemmenederlag i Brøndbyøster efter en meget ud
mærket kamp. Kjeld Kristensen holdt sammen på jy
derne med 81 not out. Det var et dyrt drop, da en af
Svanholmerne tabte ham på en ikke alt for svær chan
ce på den første bold, han fik.
Derefter vandt Skanderborg over Chang med to stå
ende gærder. Chang battede i næsten fire timer for at
lave 123; det ligner ikke et hold, der tæller gærdespil
lere som Søvsø og Luther, men forklaringen er jo nok,
at ingen af dem lavede noget videre. Igen var Kjeld
Kristensen, Skanderborg, bedste - med 44 - der er sket
en meget positiv udvikling af hans gærdespil i denne
sæson.
Hjørring ter sig højst besynderligt i år, den ene dag
helt oppe og den anden helt nede i den sorteste muld.
Oppe var vendelboerne mod Soranerne, der stillede
ubesejrede op, men glansen gik af facaden, da akade
misterne havde været under Hjørrings behandling.
Soranerne spillede ganske simpelt svagt, 46 og 51
lavede de. Torben Vandsted med 6 for 17 og Klaus
Buus med 6 for 16 stod for eksekutionen. Det var så
mænd ikke, fordi Hjørrings 137 var noget særligt at
prale af.
Den næste søndag gik Hjørring så - uden Buus hen og tabte til B. 1909 i en virkelig »fandangokamp«.
Keld Larsen, der igen har husket på, hvordan en ske
skal svinges, lavede 68 ud af B. 1909's 131. Hjørring
svarede med 122 og sendte hjemmeholdet ind igen, og
dennegang prøvede B. 1909 at prikke. Den slags går
galt, det blev kun til 66 på lidt under to timer, hvoref
ter Hjørring havde 35 minutter til at score 75 point.
Det var minsandten lige ved at lykkes, 67 for 3 stod
der på tavlen, da tiden udløb. Sådan kunne man øn
ske sig mange flere kampe.
I bunden havde man egentlig dømt Slagelse til ned
rykning efter to halvlegsnederlag på stribe til Hjør
ring og Århus, men sejren over Nykøbing M. gav jo
unægtelig en hårdt tiltrængt opmuntring.
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5 for 4 til Henning Jensen
Henning Jensen tog 5 Slagelse-gærder for 4, men han
blev først bragt ind i angrebet, da Slagelse havde 110 for
5. Erik Sørensen var både med bat og bold first string
hos Slagelse, der med godt markspil holdt NykØbingspil
lerne, der jo i forvejen ikke er meget for at spille livligt,
helt nede. Det var 62 for 9, da Tommy Jensen kom ind
og som sidste gærde scorede 26, det blev dog kun til 98
og det var 18 for lidt til sejr.

Endelig tabte Århus med sølle 3 point til Horsens,_ der
startede med 179 - 7 mand var over 10 point - sådan
kender man Horsens. Derefter nåede Århus op på 168 for
7, 175 for 8, 176 for 9, og så lod den sidste mand sig løbe
ud ti minutter før spilletidens ophør. Gråd og tænders
gnidsel hos Århus, jubel og tralulalej hos Horsens - så
dan er sport. - Vi skylder da forresten ungdomsudvalgs
formanden Jørgen Morild at fortælle, at han og Per SØ·
rensen med 49 og 48 gjorde det meget nydeligt.

AB kan komme i knibe

Henning Jensen

Chokerende var det, at Slagelse kunne gå så totalt ned
i Århus, der takket være John Hansen, der havde sit livs
kamp som kaster med 9 for 32 og 6 for 25, udryddede
Slagelse for 66 og 60. 150 fra Århus-gærdespillerne (]Ør·
gen Morild og Tom Iver Poulsen, viste lidt af gamle da
ges kunnen med hver 37) var nok til en halvlegssejr. Det
plejer ingengang at være nok for Århus til at vinde efter
1. halvleg.
Men denne sejr hjalp nu ikke Århus ud af alle trængs
ler. Midtjyderne kan faktisk lige så godt som Slagelse
»tage billetten.
Århus lavede 100 mod Chang, hvor Torben Skov Niel·
sen tog 7 for 38. Det er at håbe, at den unge herre kan
tåle roser, såsom han er Eskild Larsens efterfølger og lig
nende. Forinden havde Chang lavet 178. Johan Luther,
der ellers er lidt svingende, lavede 88, Hans Ole Luther,
der ikke har kastet i årevis tog 5 for 46, da John Hansen
åbenbart ikke følte trang til at følge triumferne op.

Også AB kan komme i knibe, men de to sejre i de to
sidste kampe har dog lyst pænt op.
AB er i stand til at tage sig sammen, når det gælder,
og det er da altid en rar egenskab. Årets første sejr vand·
tes i Odense, ikke mindst på grund af sæsondebuterende
Peter Hargreaves - en new zealandsk forfatter med øl
som speciale, skrev et københavnsk boulevardblad om
ham dagen efter. Det forstår man ikke, hvad der menes
med, men i hvert fald tog han da 5 gærder for 46.
James Ward, der af en eller anden upåviselig årsag
pludselig er blevet gærdespiller, åbnede med 33, mens han
i Nykøbing Mors havde $COret 51.
Her lavede AB først 197, men af bitter erfaring ved
AB at selv høje scorer ikke er nok til sejr mod morsing•
boerne. De to klubber kan af en eller anden grund ikke
få deres matcher færdigspillet, og sådan også i år. NykØ·
bing svarede med 126 for 5, og så var den dag gået.
AB har sine traditioner. Blandt dem er at akademiker
ne har et særligt tag på Svanholm, der ikke kan klare, at
holdets bedste gærdespillere, Finn Nistrup og Ole Isaks
son, er holdt op med at komme på scoringstavlen.
I en langsommelig kamp scoredes der 270 point på
næsten 7 timer. AB brugte 7 gærder for at overtrumfe
Svanholms 134. Thomas Provis behøver bare at vise sig
for at få succes mod Svanholm. Han smed thekoppen,
som han bruger til at dække ansigtet med på det ugent·
lige billede i Aktuelt og »fægted' med åben pande« med
5 for 43 og 38 not out. Poul TransbØII er begyndt at føle
sig hjemme i Brøndbyerne og blev Svanholms bedste med
37. - Endelig vandt Svanholm over Horsens med 154-121.
Svanholms Lars Hansen med 42 og Jørn Høj - der ellers
har haft en »minussæson« af dimensioner - var bedst
med 42 og 35.

2. DIVISION

Silkeborg vinder nok, men vil de op?
2. division ser ud til at gå til Silkeborg, uden man dog
kan fratage hverken KB eller Sorø spinkle outsider
chancer.
Men nu går forlydenderne, at Silkeborg ikke vil
rykke op, hvis rækken vindes, da holdet mister en del
spillere til næste år. Førend Silkeborg tager en sådan
beslutning, bør klubben overveje meget nøje. Vi hu
sker den sidste klub, der ikke ville rykke op i 1. divi
sion: hengangne Korsør, og det manglende avance
ment var utvivlsomt en af grundene til det triste ende
ligt.
Spørgsmålet er, hvad skal der ske, hvis Silkeborg
vinder, men ikke ønsker at komme op. Det er værd
at bemærke, at nr. 2 ikke rykker automatisk op i
denne situation. Ja, i realiteten er det sikkert nok så
dan, at Silkeborg vil virke som en stopklods for de øv
rige hold i kampen om et avencement, og det er ligeså
uheldigt, som da Korsør lavede det samme »nummer«
i sin tid.

Silkeborg har spillet to gange siden sidst: Mod B.
1913, hvor gærdesiden med otte mand over 10 i en
halvleg på 184 viste stor bredde - men hvor kasterne
kun kunne volde B. 1913 væsentlige bekymringer i 1.
halvleg - og mod Skanderborg II, hvor Bjarne Ras
mussen gjorde sig bedst med 41 i 125-80-sejren.
Den største trussel mod Silkeborg kommer fra KB,
der måtte kæmpe sejgt med Køge, der i Preben Felt
havde en meget vellykket gærdespiller (65). KB pas
serede dog Køges 154 med 6. gærdet inde efter prin
cippet: Hver mand må kun lave en 20-30 stykker,
men så skal det også gå langsomt.
Meget mere overbevisende gjorde KB det mod Fre
dericia, der dog havde undladt at tage kastere med til
hovedstaden.
Det udnyttede KB ved at score 202 point, og da
hverken K. eller P. Østergaard var særlig oplagte var
Fredericia ude for 27 og 108. I 1. halvleg kastede
KB's Henning Lystrup, og det resulterede i følgende:
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10,2 overe, 10 maiden, nul løb og 3 gærder - det må
kaldes specielt. Benny Burmeister tog 6 for 9.
Man kan ikke undgå at imponeres over Skander
borg, der kan stille et andethold i 2. division, som gør
det udmærket. Sensationen stod jyderne for, da de slog
et meget humørforladt Sorø-hold med 151-112.
Der var endda 7 Skanderborg-gærder ude for 82,
men så greb sæsondebuterende Evald Møller skeen,
og så var der lukket af. Ib Hi.ickelkamp carried his
bat med 46 hos Sorø, men da foruden ham kun John
Hansen nåede over de 10 (med 34), var det ude med
sjællænderne.
Søndagen efter gjorde Sorø det dog meget bedre
mod Kerteminde. Sorø lavede 250 - Ove Christiansen
110 not out - fynboerne tegnede sig for 93 i 1. om
gang og for 136 for 4 anden gang.
Kæmpe far og søn gærdestand
Kerteminde er isoleret i bunden efter holdet gik ned til
Fredericia, hvis åbningsgærde, de nært beslægtede P. og
K. Østergaard først skiltes ved 181. Kurt Ø. røg først der var spillet bare 100 minutter, men da havde han også
bistået af sit store naturtalent lavet 110. 10 minutter se
nere faldt Peter Ø. med 61 på tavlen. Kerteminde var
ude for 62 og 160, det er mærkeligt, at de skal varmes
op engang, før de viser, hvad de duer til.
I konkurrencen om at undgå 3. division deltager også
Køge. Sjællænderne fik dog et dejligt lift, da de mødte et
Ringsted-hold uden Jan Hansen og Claus Rasmussen. Køge startede med 227, Ebbe Hansen 47, Ringsted 60 og
78 for 8. Ved den lejlighed skete der for øvrigt noget,
så vidt vi ved, historisk i hjemlig cricket. Efter at Køge
kasteren Ebbe Hansen tre gange i træk havde ramt en
Ringsted-spiller, skred dommer Arne Mogensen ind, idet
han anså kastningen for at være af »bodyline-typen«. At
han så tilmed mente, at Ebbe Hansen samtiilig stak, kan
kun gøre episoden til endnu mere guf for raritetssamlere.

John Jespersen

Gert Jensen lavede et century, der indbefattede 10
seksere. Fredericia havde et gærde i behold i 2. halvleg,
da tiden udløb, så Ringsted-sejren blev kun en af de
kæmpestore efter 1. halvleg.
I matchen mod Holstebro scorede Preben Hansen,
Ringsted, 54, mens John Jespersen for Holstebro kun
laver ca. det halve af, hvad han gjorde sidste år. Men
når det nu er sådan noget som et halvt hundrede. så er
det jo meget pænt. Holstebros kaster-es, Erik Dupont,
tog 6 for 57.

3. DIVISION

Ballerup gik amok
Herning fik revanche
Ballerup gik helt amok i 3. division øst, og stod i vir
keligheden nok for den største sensation, som dette
nummer indeholder. Forstadsklubben vandt - sin før
ste sejr i næsten to år - og det gik ud over Nykøbing
Falster, som var oprykningsfavorit.
Dette betød, at Glostrup har lige så gode mulighe
der som Nykøbing for at rykke op; det hele afgøres
sikkert, når de to hold mødes den 18. august.
Erik Svenson svigtede for en gangs skyld hos Ny
købing i kampen mod Ballerup, men det blev dog alli
gevel til en total så pæn som 136. Det havde ingen
drømt om, at Ballerup kunne overtrumfe. De fire før
ste gærder var da også ude - planmæssigt - for 53,
men derefter gik Lennart Nielsen og den tidligere B.
93'er, Otto Jacobsen, til pindene, og med 57 og 39
var de mændene bag sejren. Schack Granell med 6
for 46 har dog også sin del af æren.
Det var en bet for Nykøbing, der dog halvlegsbe
sejrede Næstved, der i to halvlege ikke kunne komme
op på Nykøbings 134. Nykøbings Torben Petersen tog
5 for 2 i 1. halvleg.
Med en uges mellemrum mødtes Frem og Næstved
to gange. Først vandt Frem 3-1, hvorefter Næstved
på hjemmebane sejrede med en halvleg og 15.

Erik Dupont

Der sker for øvrigt åbenbart altid interessante ting i
Køge. I det vigtige nedrykningsopgØr mod B. 1913, døm
te den ene af dommerne - vi skal undlade at nævne nav
ne - B. 1913's senere topscorer Preben Mouritzen kastet
ud, forili overliggeren - efter at bolden havde ramt gær
det - var kommet ud af stilling, men uden at være faldet
på jorden. Derefter blev der thepause, og denne udnyt
tede den fynske anfører på bedste vis, idet han med loven
i hånden overbeviste den uheldige dommer om at han
havde taget fejl. Anførerne enedes om at lade Mouritzen
fortsætte, og med 31 point grundlagde han B. 1913-sej
ren på 3 stående gærder.
Endelig har Ringsted, der hverken kan komme op eller
ned, spillet to gange, for det første mod Holstebro, der
tabte med 132-181 og for det andet mod Fredericia, hvor

Kai Rieck

Kaj Rieck blomstrede så det var en lyst hos Næst
ved, 4 gærder var ude for 42, men sammen med Mo
gens Hansen hævede den genopstandne totalen til 200
uden videre fald. Rieck fik sit century, det lød på 126
not out, makkeren lavede i det samme tidsrum 26
not out.
Frem lavede 99 i 1. halvleg og åbningen med Kaj
Hjorth og Jørn Schmidt i 2. omgang tegnede lovende,
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Frems Carlos Fabian har forivret sig i kampen mod Næstved.
Kasteren er Erik Jørgensen. i baggrunden til højre Næstveds Willy Jacobsen, mens keeperen er Stig Elholm.

idet de først skiltes ved 73, men de resterende 9 frem
mere kunne kun forøge med 13, således at de alle var
ude for 86.

Soranerne fik en halvlegssejr over Roskilde, det var
ikke så meget gæstespilleren Per Nørgaard, som Palle
Lorentzen med 100 not out, der var med til at tage
modet fra Roskilde.

Svend Nielsen har sit livs sæson

Svanholm vandt med 151 point over AB II, der
imidlertid mødte med 4 førsteholdsspillere, således at
kampen ikke kunne tælle med. Bjørn Knudsen og Per
Kyhe havde - trods Thomas Provis anstrengelser - en
2. gærdestand, der strakte sig fra 42 til 207, scoret på
en time og 8 minutter. Bjørn Knudsen, der i den lo
kale presse betegnes som Brøndbyernes Millbourn el
ler Sprague (sværvægteren fra BAOR-holdet) lavede
109 på de 68 minutter, Per Kyhe 74. Provis tog 4 for
85, men hævnede sig grusomt, da han senere mødte
Svanholms 1. hold.

Herning trues kun af AaB II vestpå, men da ålborgen
serne ikke plejer at ville rykke op, så skulle Herning vel
allerede nu være sikker på en oprykningskamp mod vin
deren af Østkredsen.
Herning led sit 1. nederlag til AaB, der vandt i en
spændende kamp med 99-86. I 2. halvleg lavede AaB
kun 78 for alle, men så var tiden for vidt fremskreden.
Triumfen kom mod Grenaa, der i mange år har givet
Herning nogle grusomme øretæver. Denne gang var det
omvendt. Svend Nielsen, der har srt livs sæson, førte an
med 73 not out i Hernings halvleg på 189, og Grenaa
var ude for 64 og '57. Peter Gøttsche med 7 for 22 i 2.
halvleg førte an i nedgørelsen af det ellers så bundsolide
gærdehold fra Grenaa.
Bedre gik det Grenaa, der slog Nykøbing M. II med 5
stående gærder. Far og søn, Jørgen og Johannes Knak
kergård, morede sig med en femte-gærdestand på 43, der
sikrede sejren.
Endelig vandt Nykøbing M. med en halvleg over Sil
keborg Il, skønt morsingboerne kun scorede 83. Silke
borgs Martin Laursen carried his bat i 1. halvleg, men
tegnede s.ig ikke for et eneste point ud af de 53. I 2.
halvleg nøjedes Silkeborg med 16. Nykøbings gamle
»star«, Ove Sørensen, tog 6 for 7 i 2. halvleg og 3 for 23
i 1. Torben Stetkær 6 for 27 og 4 for 6.
MELLEMRÆKKERNE

Situationen er afklaret
i kreds 31, 32 og 33
I mellemrækken øst er der lagt op til en morsom fi
nale, når Svanholm II med 12 point for 4 kampe, og
Soraner II med 10 for 3 møder hinanden den I 0. au
gust.

Svanholm har desuden halvlegsbesejret et svagt Kø
ge-hold. Uffe Mortensen tog 6 for 16 i 1. halvleg og
6 mand blev løbet ud i løbet af opgøret. Bedre gjorde
Køge det mod Frem, der takket være Palle Flissels
61 scorede 152, men Køge havde både Jens Peter Jen
sen med 67 og Leif Sonberg med 60 not out, der nå
ede op på Flissels højder. Forøvrigt kostede Flissels 12
overe akkurat det samme som han havde scoret, så
det kunne jo gå lige op.
Sit livs største halvleg nåede Roskildes Harly Peder
sen mod Glostrup med 127 not out, og sammen med
Svend Ottesen hævede han Roskilde-totalen fra 48 til
199 i en 2. gærdestand. Roskildes kaster Henning Jen
ses stod for det mest sjældne ved at tage 4 gærder på
4 bolde i Glostrups 1. halvleg på 52. I anden om
gang lavede Aksel Jacobsen, der har skiftet græsgange
fra Frem til Glostrup, 78 point, hvilket dog ikke kun
ne afværge et halvlegsnederlag.
Ringsted II havde Jan Hansen og Claus Rasmussen
med mod Frem og erhvervede sig på den baggrund
en halvlegssejr.
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Kolding på førsteplads
Kreds 32 føres af Kolding med 9 point for 3 kampe,
Åbenrå har 8 for 3. I en højst speciel kamp vandt Kol
ding over Husum med 45 point efter første halvleg. Hu
sum scorede 44 point på 58,3 overe - kun en mand nåe
de op på de ti, men ih, hvor de blev stående allesammen.
Kolding var såmænd heller ikke så fin i kanten med hen
syn til scoringstempoet. De lavede 88 point på 33,5 ove
re. Åbenrå vandt med en halvleg og 79 over B. 1913 Il,
Brian Rowoth 75.
Skanderborg III har 9 point for 4 kampe, Viborg 8 for
3 i kreds 33, hvor de to holds indbyrdes opgør takket
være en overmåde solid Viborg-hale (5 gærder var nede
for 21, 10 ude for 159) vandtes af Viborg med 75 p. Mod Århus spillede Viborg i 7 klokketimer, men alli
gevel blev der ikke noget resultat - et særsyn i en mel
lemrækkekamp. 7 Århus-gærder var ude for 86, mens
Flemming Gregersen med 86 og Åge Hermansen med 40
sørgede for at det blev til 203. Derefter scorede Viborg
153 for 9 på 88 overe, Ole SchjØdt 53.
Dronningborg seksdoblede sin score fra 1. halvleg i
Viborgs 3. kamp, men i betragtning af det Randersholdet
var startet med. de minimale 6, hjalp det ikke så meget,
at det blev til 36 i 2. halvleg. Arne ThorbjØrnsen og M.
Agerskov tog 10 for 12 og 9 for 20, og Peter Sørensens
tropper vandt over F. G. Knudsens, skønt de kun sco
rede 98 med en halvleg og 56. Endelig vandt Chang 16693 over Skanderborg.

A-RÆKKEN

Sikker rækkesejr til godt KB-hold
Denne række kan KB ikke undgå at vinde, men det er
også et frygtindgydende hold, der er stablet sammes.
Karl Morild er så godt kastende som aldrig før; det
viste han mod Svanholm III, hvor han på 14 overe tog 4
gærder for 15.
Svanholm var 43 ½ over om at score 59 point, brØn
byholdet havde nok at gøre med bare at holde sig inde
mod genkomne William Dorsett, Morild og John Holmes,
der ved gærdet, efter at have »løbet 2 mand ud«, endelig
lØb sig selv ud, da KB havde nået 98, hvoraf han selv
havde de 55.
KB skule også have mødt Sorø. men sjællænderne til
lod sig den uartighed at blive væk uden afbud, da KB'ere
stod klædt ud i deres fine hvide dress på KB's nyopkrid
tede bane.

Slagelse har iøvrigt en anfører, Jens Chr. Hansen,
der ikke har lavet under 50, de fire gange han har
været inde i 2. halvleg, mens han aldrig har scoret over
6 i 1. halvleg - var det ikke en ide at bytte om. Jens
Chr. Hansen lavede det sædvanlige nummer mod Kø
ge, 0 i 1. halvleg - og 73 i 2. Køge vandt med 8 stå
ende gærder efter færdigspillet kamp.
Endelig skiltes Ringsteds Jan Hansen og Per V. Jen
sen først ved 131 mod Glostrup, men Glostrup var skønt de kun scorede 58 i første halvleg og 14 for 8 i
2. (Jan Hansen 86 ved gærdet og 6 gærder for 2 point
på 11 overe) mere modstandsdygtige end tallene viser,
og undgik at tabe med en halvleg.
I kreds 42 har Kerteminde 10 point for 4 kampe.
B. 1913 9 for 4, men B. 1909 formåede dog alligevel
at slå førende B. 1913 med 33 p. Jørgen Hvidkær la
vede _54 for B. 1913, men alligevel blev det ikke til
mere end 64 for alle til hans hold. - I 2. halvleg for
søgte B. 1913 at vende krigslykken med en gang hur
tigscoring, men på trods af 81 p. på 35 min. (Hvidkær
44), tabtes kampen.
Peter Palle Klokker tog 7 for 26, da Kerteminde
besejrede Horsens 102-57.

Egon Jørgensens store dag
I kreds 43 er der spænding. Her har Skanderborg 13 p.
for fem kampe, Silkeborg 17 for syv og Dronningborg 12
for fire, vi skal nok vare os for at spå.
Silkeborg slog Århus med en halvleg og 62, men tabte
til Skanderborg, skønt Himmelbjergets by startede med
163, hvoraf Erik Mikkelsen - der er et kæmpetalent - la
vede de 89.

JUNIORRÆKKERNE
Erik Mikkelsen

535 points på 6 timer
i Skanderborg
I kreds 41 har AB 9 point for 3 kampe, Køge 13 for
4. - Bagsværd-drengene viste med Niels Talbro i spid
sen styrke mod KB. Talbro noterede sig for 65 not
out ud af 133, Gert Ellegård for 61 ud af KB's 97.
Bagsværd-kasterne Niels Nørregård og Per Marcussen
tog 5 for 7 og 5 for 9 mod Slagelse, der kun formå
ede at svare med 21 ovenpå AB's 120. Niels Talbro
med 79 og Bjarne Rosen med 34 lavede 113 tilsam
men, og der var med 5 ekstra kun to point til forde
ling blandt de øvrige 9. Søren Heckmann tog hattrick
for Slagelse.

Per Aarup

Men Mikkelsens triumfer standsede brat, da han skulle
til at kaste, her blev hans resultat 1 gærde for 103. Han
blev centurybowler så nogenlunde samtidig med, at Skan
derborgs Egon Jørgensen noterede sig for denne sæsons
nætbØjeste score, 152 point. Det er ganske s.impelt impo
nerende, og hvis Silkeborg-drengene mistede lidt af hu
møret, da Jørgensen sammen med Bent Madsen (48 not
out) i en 5. gærdestand på 134 hævede fra 108 til 241,
ja, så er der ikke noget at s.ige til det.
Med 56 i 2. halvleg efter de 89 i 1. sørgede Erik Mik
kelsen dog for, a,t hans hold ikke tabte med en halvleg.
lait blev der scoret 535 point for 24 gærdefald ved den
lejlighed - der er 6 timers spilletid, så populært sagt blev
der gået til »vaflerne«.
I forhold til dette var det beskedent, at Egon Jørgensen
nøjedes med 55 mod Århus, det var forøvrigt en spæn
dende kamp. Jan Beier Andersen lavede 48 for Århus,
der efter 131 til Skanderborg nåede 121.
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Endelig noteredes Knud RandlØv for 84 ud af Skander
borgs 113. der var nok til en halvlegssejr over Esbjerg.
Kreds 44 er ganske uoverskuelig, to af de bedste hold
Chang og Nykøbing Mors, er to gange kommet sammen
for at afgøre deres mellemværender, og begge gange har
regnes pløret ned. Men spilles skal kampen, for at rækken
kan få en vinder.
Hjørrings Poul Steen tog 7 for 28, herimellem et hat
trick, mod Nykøbing M., der dog, takket være Bjarne Jen
sens 66, svarede med 146 efter Hjørrings 98.

DRENGERÆKKERNE

Skanderborg har vundet kreds 52
KB har 15 point for 5 kampe, Ringsted 11 for 4 og
Svanholm 12 for 4 i kreds 51, hvor hver klub skal op på
6 kampe - så det kan blive til lidt af hvert.
Siden sidst har kun Ringsted mødt Køge, her tog Jan
Dahl 8 gærder for 9, da Køge var ude for 19; efter at
Ringsted var startet med 101 for 6. Dahl blev også bedst
ved gærdet med 32.
Skanderborg har med 19 point for 5 kampe vundet
kreds 52, og har besejret Kerteminde med en halvleg. John Simonsen tog ialt 10 for 14. da Kerteminde var ude
for 12 og 33. Peter Palle Klokker nøjedes med at gØre
sig som kaster - 6 for 23. Med 5 for 10 og 33 not out,
besejrede den lille hr. Klokker dog stort set alene Hu
sum i 'en kamp, der på grund af regn blev et kortvarigt
foretagende.
Arhus vinder nok kreds 53. Midtjyderne har 13 point
for 4 kampe, mens Hjørring med 13 for 5 og AaB med
11 for 4 kan v.inde kreds 54. Her har AaB besejret Nykø
bing med en halvleg og 67. Nykøbing røg i 2. omgang
for sølle 7 point, efter at have lavet 20 i 1. Per Arup tog
4 for 6 og 7 for 4.Samme Per Arup fortsatte morskaben
mod Hjørring, hvor han carried sit bat med 74 og tog
5 for 11. Hjørring tabte dette opgør med 61 p. efter 1.
halvleg, men vandt til gengæld over Nykøbing, hvor den
nye mode med at »carry sit bat« næsten tog overhånd.
Både Søren Dahlgård med 44 hos Nykøbing og Poul
Steen med 59 hos Hjørring, holdt ud til at se holdkam
meraterne falde een efter een.

POKAL TURNERINGEN

Nykøbing Falster
1. divisionsholdenes skræk
I pokalturneringen er Hjørring nået til finalen efter en
123-98 gevinst mod Horsens, hvor Jørn Høj battede
som næstsidst,� mand og var ude for 2.
Overraskelsen kom fra Nykøbing F., der endelig
efter mange skærmydsler havde fundet en spilledag til
kampen mod Slagelse. Falstringerne har jo tidligere i
år vundet over Soranerne og med Erik Svensson, der
åbenbart ikke laver under 50 i pokalkampe i den
sædvanlige form, startede Nykøbing med 150 for 3,
hvortil kom de 30 i forskud, og ovenpå det nåede Sla
gelse kun op på 175 for alle gærder - samtlige overe
blev udnyttet. - Nykøbing F. har, når disse linier læ
ses, afgjort med Svanholm, hvem der skal have for
nøjelsen af Hjørring på hjemmebane i finalen.

Nis.

MED MÅNSSON
IFRÅN SKÅNE
TIL CRICKET
Hr. Månsson ifrån Skåne har været til cricket, i sig selv
vel ikke nogen revolutionerende begivenhed, men i be
tragtning af at Månson er journalist og udsendt af Syd
svenska Dagbladet for deri at referere, hvad nogle besyn
derlige danskere får deres søndage til at gå med, er det
vel ikke helt uinteressant, hvad hr.Månson fandt for godt
mandag den 15. juli at divertere sine undrende læsere
med.
Hr. Månsson dumpede ned i slaget Svanholm-Skander
borg, og han sendte straks sin fotograf hen for at fore
vige det meste af Skanderborgs hold, der lå mageligt hen
slængt i græsset. Billedet blev bragt i »Sydsvenska« og
billedteksten lød: Majoriteten av grindlaget (gærdeholdet)
kun under pågående match ligga i graset og dricka ol
større delen av tiden ...
Nu var det desværre ikke lykkedes for fotografen at
indfange een eneste spiller med en øl i hånden, men hvad
gør det. Nu ved svenskerne, at cricketspillerne drikker Øl
hele tiden, mens de spiller. - På den anden side ved vi
jo også, at de svenske piger allesammen render splitter
nøgne rundt i skærgården - hvis de da så nøjes med det.
Lad os se lidt på, hvad hr. Månson fik ud af spillet.
Han indleder:
- Slaget ved Waterloo vandtes allerede på Etons cri
cketbaner, skal sejrherren, hertugen af Wellington have
sagt.
Da de to danske 1. divisionshold, Svanholm og Skan
derborg mødtes udenfor København fandtes ingen bevi
ser på, at mænd her blev gjort rede til krigens barske vir
kelighed. De dyder som spillet kunne fremkalde var kær
lighed til børn, .familieinteresse og et muntert og venligt
selskabsliv. Spillet er ikke mere krævende for spillerne,
end at det ikke lægger nogen hindringer i vejen for en
sådan virksomhed. I det hele taget er det en human
sport, man spiller bare når det regner .. .
Dernæst fØ•lger en slags forklaring på spillet, desværre
har hr. Månsson ikke forstået det rigtigt selv, men i hvert
fald fortæller han da sine læsere. at de interesserede til
skuere for største delen består af spillernes familier og
frelste venner og bekendte, at gærdeholdet bliver til mark
hold, når alle Øldrikkerne har fået lov ti at være »bat
man«, og at man finder frem til sejrherren efter 5-6 ti
mer ved at sammenligne po.intsummerne og udråbe det
ene hold til vinder.
Hr. Månsson har svært ved at fatte hvilke noble egen
skaber man får ud af cricket - bortset fra det med at
drikke Øl og at se dekorativ ud i hvide klæder mod en
grøn græsmåtte!!, men all.igevel får han draget den kon
klusion, at egenskaberne, som udmærker cricketspillere,
er deres tålmod, og deres evne til ikke at lade sig dupere
af den hidsige og vulgære resultatjagt, som udmærker la
vere stående sportsgrene.
Hr. Månsson slutter:
- Lidelsesudbrud og åbenbare demonstrationer af
kamplyst passer jo heller ikke ind i en sport, hvor man
nu og da laver pauser for at drikke te »och ata kakor
med motspelarna«.
Nis (uden tak til hr. Månsson).
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1. division
Aa. B.
Skanderborg
Hjørring
Svanholm
B. 1909
Soraner
Nykøbing M.
Chang
Horsens
A. B.
Århus
Slagelse

9

8

9
9
8
7
7
8
9
8
9
7

2. division
7
Silkeborg
6
K. B.
7
Sorø
7
Ringsted
Skanderborg II 6
7
Holstebro
7
Fredericia
7
Køge
7
B. 1913
7
Kerteminde
3. division øst
Nykøbing F.
Glostrup
Frem
Ballerup
Næstved
3. division vest
Herning
Aa. B. II
Grenå
Nykøbing M II
Hjørring II
Silkeborg II
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C
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(4)

( 3)

(2)

(1)

(0)

6
0
2
0
1
0
0
0
0
0
1
0

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
3
3
1
31
4
5
6'
8
2

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

33
22
20
19
16
13
12
13
14
12
12
8

3,67
2,75
2,22
2,11
2,00
1,86
1,71
1,63
1,55
1,50
1,33
1,14

2

5
4
2
5
3
3
2
2
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
3
1
3
4
2
4
6
4

0
0
0
1
0
0
2
1
0
2

23
17
17
16
12
13
12
10
9
7

3,28
2,83
2,42
2,28
2,00
1,86
1,71
1,42
1,28
1,00

1

2
0
0
0
1
0
0
0

4
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Kjeld Kristensen, Sk.borg ....
Johan Luther, Chang
Henning Eliassen, Horsens ..
Finn Nistrup, Svanholm ....
Kjeld · LyngsØe, Sk.borg ....
F1. SØgaard, Svanholm ......

33,18
31,82
30,69
29,64
25,34
24,82

2. DIVISION
0. Hiickelkamp, Sorø ......
8 2 295 123*
J. kamp, Skanderborg II ....
5 1 187 111*
F. Kirkeby, Fredericia ......
5 1 162
92*
Gert Jensen, Ringsted ...... 10 0 380 145
J. Bøgh, Sorø ..............
5 1 148
68
K. Østergaard, Fredericia .... 13 0 448 115
J. P. Morild, Holstebro ...
9 0 283 127
A. Ali, Silkeborg ..........
7 0 212
81
Ove Christiansen, Sorø
7 1 181 110*
John Jespersen, Holstebro .. 10 1 271
81
Frede Nielsen, Ringsted
9 1 203 102*
Ebbe Hansen, Køge ..........
6 0 147
57
Der mangler indberetningsskema fra Sorø-Holstebro.
Der mangler indberetningsskema fra Herning-Hjørring

49,17
46,75
40,50
38,00
37,00
34,46
31,44
30,26
30,17
30,11
25,38
24,50

12 1 365
85
12 1 350
88
15 2 399
79*
18 4 415
83*
9 3 152
56
12 1 273
48
Der mangler indberetningsskema fra Nyk. M.-Chang.

3. DIVISION ØST og VEST
Svend Nielsen, Herning ......
7
B. Sørensen, Aa.B. II ......
7
P. GØttsche, Herning ........
7
E. Svensson, NykØbing F. .... 12
K. Rieck, Næstved
12
Torben Petersen, NykØbing F. 12
Viggo Hansen, Grenaa ......
8
A. Morild, Hjørring II ....
7
P. Nielsen, NykØbing F.
7
Sv. E. Dichmann, Nyk. M. II . 8
K. 0. Jensen, Herning
7
E. Andreasen, Grenaa ......
5

Kastning

Minimum: 20 gærder
5
5
6
6
6

2
1
0
0
1

2
3
3
2
0

0
0
0
0
0

1
1
1
3
4

0
0
2
1
1

15
14
10
9
8

3,00
2,80
1,67
1,50
1,33

8

4
1
1
1
0
0

3
4
4
1
1
0

0
0
0
0
0
0

1
1
2
3
4
2

0
0
1
2•
1
7•

26
17
18
10
7
2

3,25
2,83
2,25
1,42
1,17
0,22

6

8
7
6
9

1) Heri iberegnet 1 kamp, hvis 1. halvleg ikke blev færdigspillet
•) Heri medregnet 3 kampe hvor klubben ikke stillede hold
8) Heri medregnet 1 kamp hvor klubben ikke stillede hold

Gærdespil

Minimum: 5 innings.
1. DIVISION
Henrik Mortensen, Aa.B. ....
Carsten Morild, Aa.B.
Klaus Buus, Hjørring ........
Bj. Lund Petersen, Aa.B. ....
Erik Olesen, Horsens
Hardy Sørensen, Aa.B. ......
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7
14
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2
2
4
2
3
0

0

701
468
370
182
385
412

-

139
120*
69*
58*
105*
117

å"
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70,10
46,80
37,00
36,40
35,00
34,34

�"

5
2
0
3
2
2
1
1
0
1
0
0

225
196
274
315
342
305
210
170
194
181
193
123

a"

II.

73* 112,50
63* 39,20
95
39,14
58* 35,00
126* 34,20
80
30,50
72
30,00
79* 28,37
76
26,28
44
25,86
108
25,57
76
24,60
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I. DIVISION
Hans Rasmussen, Soraner ''
Carsten Morild, Aa.B.
Hartmann Petersen, Hjørring
Henrik Mortensen, Aa.B. ..
Klaus Buus, Hjørring
Tommy Jensen, Nyk. M. '.
J. S. Larsen, Sk.borg
0. Christoffersen, Hjør. ..

104,2
293,4
205,5
310,5
198,1
165,2
157,1
147,2

27
79
48
85
62
51
74
43

254
709
532
696
400
364
543
335

31
86
61
78
41
35
52
32

8,19
8,24
8,72
8,92
9,76
10,40
10,44
10,47

2. DIVISION
Henning Lystrup, K.B. ....
B. Burmeister, K.B. ......
Bj. Olesen, Køge ..........
Jan Hansen, Ringsted ......
I. Hiickelkamp, Sorø
Axel Petersen, Kerteminde ..
C. Rasmussen, Ringsted ....
J. Sarøe, Sorø ............

122,2
91,3
102,2
158,1
83,5
81,1
122,0
103,5

28 279
26 186
17 273
49 350
19 215
20 235
33. 283
23 256

35
22
30
37
22
24
26
23

7,97
8,45
9,10
9,46
9,77
9,79
10,89
11,13

3. DIVISION ØST og VEST
Jørgen Hansen, Glostrup ..
N. J. Andersen, Aab. II ....
B. 0. Andersen, Herning ..
Thor Jensen, Glostrup ....
P. GØttsche, Herning ......
E. Svensson, NykØbing F. ''
P. J. Pedersen, Nyk. F.
Erik Jørgensen, Næstved . .

108,0
125,0
108,2
112,1
116,4
50,0
128,1

225
241
382
290
277
292
218
408

30
26
39
29
27
27
20
35

7,50
9,26
9,79
10,00
10,26
10,81
10,90
11,66

....

88,1

22
20
33
28
25
35
4
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Efter BAOR's besøg:

Flere og større prøvelser udbedes
Efter den ulyksalige aflysning af Bemudakampen, var
BAOR årets mest celebre begivenhed for vor hjemlige
elite, og skønt matchen blev en skuffelse, var der man
ge ting at glædes over hos det danske hold.
Vi startede i marken lørdag eftermiddag og starten
blev mere end lovende. Henrik Mortensen fra fra kam
pens start helt oppe på tæerne og blev hurtigt belønnet
ved at tage åbningsgærdet Salisbury på en dejlig off
skruer. Henrik vedblev at kaste udmærket i tæt ved to
timer og blev i den anden ende først suppleret af Jørn
Steen Larsen, der trods et pænt resultat rent analyse
mæssigt dog er set væsentlig bedre kastende tidligere
og siden kom Carsten Morild til. Carsten fik en så
ilde medfart i sin første over, Colonel Sprague score
de 17 points, at mange var af den mening, at vor cap
tain skulle være holdt inde efter den ene over, et syns
punkt som jeg personlig absolut ikke deler. Hvorfor i
alverden skal en så fremragende kaster som Carsten
holde op fordi en så udmærket gærdespiller som Spra
gue har held til ved temmelig hasarderet spil at score
en sekser m. m., nej, Carsten blev ved og Sprague blev
grebet af K. Jannings på Carsten Morilds kast efter at
have scoret 44 p. K. Jannings så ikke alt for overbe
visende ud på linien, når de store gribechancer meld
te sig, men det har vel været nerver.
Hos BAOR var det faktisk kun Sprague der gjorde
modstand i 1. halvleg og han blev da også topscorer
med 44, fastbowleren Gooding fik helt ubegribeligt lov
til at lave 25 p. som 10. mand, en helt oplagt foræring
fra det danske holds side. Men på trods af dette lille
minus var det absolut opløftende at se, hvor godt vore
udvalgte gjorde det. Debutanten Willy Andersen kla
rede sig som keeper, som man måtte forvente det,
pænt, uden på noget tidspunkt at overbevise om han
var suveræn bag pindene. Vor kastning var god, mark
spillet het i top og BAOR var ude for ialt 103 points.

Skoleeksempler på lØb
Ved gærdet gik det også fint for vort hold. Hardy Sø
rensen og Finn Nistrup åbnede, og Nistrup gav en let
chance og var ude for 0. Johan Luther var 3. mand og
spilede virkelig pænt, indtil han i et forsøg på at booke
en kort bold fra Gooding blev grebet ud bag gærdet.
Hardy Sørensen fortsatte nu med K. Jannings og grund
lagde i denne 3. gærdestand den gode danske halvleg.
Jannings gav en enkelt chance, men blev tabt, og 3. gær
destanden blev først brudt ved totalen 130, hvor Jan
nings blev kastet ud af Gooding efter at have scoret 46
p. Det var virkelig godt dansk gærdespil vi fik set her
med mange fine enkeltheder fra de to spillere, en herlig
sekser fra Hardy S. og gode drives af K. Jannings og af
begge spillere skoleeksempler på gode lØb mellem gær
deme. Hvor en han dog hurtig, den gode AaB'er .
Det kommer derud
Efter denne lovende start var der lagt op til den helt
store halvleg, men vore næste gærdespillere gik lidt vel
hurtigt, det var Carsten Morild og Henrik Mortensen;
sidstnævnte dømt ud med ben for på Gooding, godt en
meter foran slaggrænsen, men det er jo spillets gang.
Hardy S. og Ole lsaksson fortsatte og endnu engang fik vi
hold over spillet. Hardy blev grebet ud efter at have sco
ret 82 p., den hidtil højeste score for ham i år, så det
var jo det rigtige tidspunkt at afsløre god form på. Ole
Isaksson havde en af de dage, hvor han efter en lidt fam
lende start pludselig får Øje på bolden, og så kan de el
lers bare bowle, hvad de har lyst til, for det kommer der
ud alt sammen. Festlig, underholdende og herligt ser det
ud, og det tæller jo smukt i regnskabet. - Ved spilletidens
ophør havde vort hold ialt 234 p. for tabet af 8 gærder.
Der var lagt i kakkelovnen til BAOR til den næste dag.
Desværre ville vejret ikke arte sig søndag, og det der
lignede en strålende dansk sejr på en halvleg, regnede
simpelt hen væk. Fra søndagens spil er der vel kun at
fortælle. at Sprague igen viste sig som BAOR's bedste
gærdespiller denne gang, godt hjulpet af venstrehånds
manden Curtis, men det var sandelig heller ikke gode be
tingelser, der var for vore kastere, som dog, medens for
holdene endnu var nogenlunde tålelige, havde taget de 4
første BAOR-gærder for bare 44 p.

Carsten Morild og Willy Andersen kikker clwckerel efter den første sekser som Sprague langer ud.
Sprague var alle sine pund værd, og med sine bjørnekræfter bag slagene virkede han på trods af sin størrelse utrolig elegant.
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De enkeltes præstationer fremgår af de aftrykte ske
maer og tilbage står kun at gratulere vort hold med den
gode indsats, der var så mange glædelige ting, at det er
Ønskeligt om forbundet kan leve op til vor anførers ønske
om flere og større prøvelser for vort absolut løfterige test
hold.
BAOR's I. innings

Salisbury
Hartley
Bowling
Beer
Curtis
Sprague
Waller
McDonnell
Roberts
Gooding
Harris

Gærdernes fald:
Kastning:

kastet
gr. F. Nistrup
gr. W. Andersen
gr. H. Sørensen
løbet ud
gr. Kj. Jannings
kastet
kastet
gr. K. Kristensen
not out
kastet

Point

H. Mortensen
5
4
J. Steen Larsen
H. Mortensen
14
6
J. Steen Larsen
8
C. Morild
44
H. Mortensen
0
2
H. Mortensen
IO
C. Morild
20
4
J. Steen Larsen
Ekstra 16
Total 133

9-13-27-33-47-73-83-9 l-107-133
H. Mortensen 12-4-37-4
JØrgen Steen Larsen 11,5-3-34-3
Carsten Morild 10-4-46-2
DCF Xl's innings

H. Sørensen
Finn Nistrup
Johan Luther
K Jannings
Ole Isaksson
C. Morild
H. Mortensen
F. Willumsen
K. Kristensen
J. Steen Larsen
W. Andersen

Gærdernes fald:
Kastning:

gr. Curtis
gr. Hartley
gr. Roberts
kastet
kastet
kastet
ben for
gr. Waller
kastet
not out
kastet

Bowling
Harris
Gooding
Gooding
Gooding
Gooding
Gooding
Bowling
Gooding

82
0
7
46
59
5

0
2
15
15
6
Gooding
Ekstra 20
Total 257

0-23-130-164-169-169-177-234-237-257
Gooding 24,4-3-95-7
Bowling 9-2-34-2
Harris 13-3-50-1
Sprague 8-1-29-0
Waller 5-0-29-0
BAOR's 2. innings

Salisbury
Hartley
Bowling
Beer
Curtis
Sprague
Øvrige spillere

Gærdernes fald:
Kastning:

gr. W. Andersen
kastet
kastet
gr. H. Sørensen
not out
not out
ikke ved gærdet

1
H. Mortensen
J. Steen Larsen 13
24
H. Mortensen
J. Steen Larsen 0
22

55

Ekstra 6
Total 121
for 4

1-38-44-44
J. Steen Larsen 12-2-30-2
H. Mortensen 13-2-49-2
Kjeld Kristensen 5-0-17-0
Carsten Morild 3-0-18-0

Resultat: Uafgjort. DCF's XI førte med 124 point efter
første halvleg i ikke færdigspillet kamp.
Dommerne var Farimoy og Erik MØ11er.
Jørgen Hansen.

Tue middle stages of the 1968 Danish cricket season
have seen yet a further advance of AaB towards re
taining the 1st division championship, and still more
outstanding performances with both bat and bal! by
Henrik Mortensen. Tue latter now 'Seems to have an
excellent chance of achieving a 1000 runs and 100
wickets »double«, and must be reckoned at present as
at his peak.
Tue match between the Danish XI and that of the
BAOR saw the former cheated of outright victory by
rain on the second day. Some notable items which
stood out for the local side were their good fielding
asd ability to make 250 odd runs despite their two big
guns, Casten Morild and Henrik Mortensen, going
cheaply.
The other combined match of importance to be
played was the Jutland v. The Rest two-day game, but
with Mortensen in top form with the ball and a cen
tury to Hardy Sørensen (who also did well against
BAOR). The Rest were greatly outplayed. If anything
were discovered in this encounter, it might only have
been the ability of Henrik Lam to pick up 7 for 40
against the strong Jutland team, plus the faet that at
present ,the country's mainland contains a greater cri
cket strength than its islands.
In the 1st division table below AaB there is little
between the next six teams, and with Slagelse having
been beaten by an innings on two recent occasions to
bring them to the foot perhaps they alone may be
reckoned on as unlikely to produce anything further
against predictions in the games remaining. In the se
cond division Silkeborg are now looking ligely to re
gain their last year's first division berth for next year,
on the other band.
Among visiting sides to have been in the country
over the past few weeks the performances for the
Forty-Club by the former West Indies all-rounder and
one-time skipper, Dennis Atkinson, have been an edu
cation to watch, with his unbeaten, even 100 in Co
penhagen being surely among the most fluent innings
made in this country. Tue Erratics from Oxford and
the BAOR side had good fast men in Matthews and
Gooding, respectively, but apart from the heavyweight
Sprague of the BAOR side the general standard has
otherwise been average where visitors' batting is con
cerned.
The boys' side from Worth School (Sussex) has
meanwhile given strong opposition to local juniors in
Copenhagen as their coach, Ted Whitfield, begins his
courses with the local lads. And speaking of juniors,
when those of a pre-war Skanderborg side met their
1964 counterparts in their club's recent 70th anniver
sary week-end, two of the former were renewing their
association for the first time in 30 years - one of tho
se wonderful experiences which happen in cricket.
Peter S. Hargreaves.
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En kcXlmpeskullelse
Erstatningskampen Jylland-Resten i Aalborg var en
kæmpeskuffelse. Det jyske hold var i den grad ovenpå,
så det var pinligt, men man skal da ikke bebrejde
dem, at modstanden var under al kritik.
Man behøvede ikke at være den store spåmand for
at se, at goderne var ulige fordelt på de to hold, men
trods alt kunne der da være blevet en match ud af det,
hvis tingene havde flasket sig lidt for »Resten«. Men
det gjorde det så langtfra. Resten droppede i starten
af kampen Hardy Sørensen fem gange, og Johan Lu
ther en gang, og så scorede de to spillere tilsammen
rigeligt til at overtrumfe de nærmest latterligt lave to
taler, som Resten opnåede. Det var mærkeligt, at Har
dy Sørensen, der spillede så kønt og fejlfrit mod BAOR
på en sådan uoplagt præstation kunne score century,
i virkeligheden var Johan Luthers spil kønnere, men
Hardy S. har AaB-sindelaget og Luther har Changs
(samt størstedelen af landets øvrige klubbers) mentali
tet, og derfor fik AaB'eren century, mens Chang-spil
leren nøjedes med det halve.
Restens anfører, Kjeld Jannings, var ikke heldig,
ligegyldig hvor mange bolde Hardy Sørensen snittede
igennem slippen til en firer, nægtede Jannings at be
nytte sig af en third-man, og selvom Hardy S. blev
droppet fire gange og Johan Luther en gang på Ole
Isaksson, så bØr en mand ikke blive sat til at kaste,
indtil han har nul for 75. En på papiret nydelig ka
stepræstation ydede Henrik Lam med 7 for 40 - han
fjernede den sidste halvdel af jyderne for ca. 10 po
int, men en del af hans gærder skyldtes nu nok, at
jyderne slappede af.
Henrik Mortensen synes igen at være kommet i
form til at kaste hårdt i længere tid ad gangen og han
forekommer at være bedre end tidligere, fordi bolde
ne, i hvert fald ved denne lejlighed, måske under ind
flydelse af den megen medgang, konstant var af kva
litet.
Men at Resten lavede 77 og 60, det var ganske sim
pelt slapt, ligegyldigt hvor godt Henrik M. så ellers
bowlede.
Kampen frister så absolut ikke til gentagelse, og de
ideer som tidligere er opstået om landsdelskampenes
genoptagelse synes ikke at have grobund, mens tingene
er som de er i Øjeblikket, hvor kun een kamp mellem
udvalgte danske hold har interesse: nemlig opgøret
Mestrene-Resten.

»Mærkværdiq oq underliq negativ«
Det er måske lige på sin plads at nævne, at Aalborg
Stiftstidende følte sig kaldet til sit efterhånden traditionel
le årlige opgØr med dette blad, forud for kampen. Sports
redaktør Samuelsen mente for oven på siden onsdag den
17. juli, at vi til trods for redaktørskiftet »stadig var
mærkværdig negativt«, mens vi i et »Hjørnespark« for
neden på siden »var underlig negativ«.
Når vi var »mærkværdig negativ« for oven på siden,
skyldtes det bl. a. - så vidt vi forstår - at vi i sidste num
mer havde skrevet, at det sjældent var de oprindeligt ud-

tagne hold, der stillede op til den slags kampe, som f. eks.
Jylland-Resten, og det er jo desværre den pure sandhed.
Fornuftigvis havde man denne gang spurgt spillerne i for
vejen, og derfor undgik man at modtage afbud fra f. eks
Claus Buus og Bjarne Lund Pedersen .. Men Stiftslidende
har helt ret i, at samtlige udtagne spillere denne gang
mødte op, og det er en udvikling, som vi hilser med stor
glæde, det tyder på en frugtbar interesse hos eliten.
I »Hjørnesparket« er vi »underlig negativ«, vi traver
troligt i den tidligere redaktør Ole Thomsens fodspor,
»evig og altid sur over UK's dispositioner«.
Hr. Samuelsen er vred over, at vi kritiserer UK, fordi
Hans Rasmusen ikke var udtaget. Vi bliver belært om, at
det nu til dags ikke er nok at være en god bowler, men
man skal også være en god markspiller og helst også en
god gærdespiller. Også det er så sandt, så sandt, men
desværre var der flere af Restens spillere, der ikke op
fyldte nogen af de tre krav, og som kampen udviklede sig
med Resten i oplagt nød for kvalificerede kastere (hvil
ket i den sidste ende også indvirkede på det modløse
gærdespil), syntes Soraner-bowleren at kunne have ud
gjort en oplagt forstærkning.
JYLLAND - RESTEN. - Jylland vandt med en halvleg
og 115 p. - JYLLAND 252 (Hardy Sørensen 117, Johan
Luther 59, Carsten Morild 18, Henrik Mortensen 18,
Henrik Lam 12,5-40-7, Erik Olesen 16-64-2, Jørgen Jøns
son 14-24-1, Ole Isakson 19-75-0, Jørgen Kofoed 8-28-0).
RESTEN 77 (Finn Willumsen 35, Ole Hiickelkamp 13,
Jørgen Kofoed 11 not out. John Madsen 4-14-1, H. Mor
tensen 12,2-15-7, Torben Skov Nielsen 9-30-1, Kjeld Kri
stensen 4-13-1) og 60 (Finn Nistrup 19 not out, Finn
Madsen 12, Jørgen Kofoed 10, H. Mortensen 10-23-6,
C. Morild 7-22-4, John Madsen 3-10-0).
Nis.

Gør et godt indtryk
med bogtryk
frø Burmester

Wilh. Burmesters
bogtrykkeri A;s
Algade 9 . Aalborg . Tlf. (08) 12 04 77
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Nyt frø England
Efter tre kampe i årets testserie mellem England og
Australien er der nu meget lille chance for, at England
kan vinde the Ashes tilbage. Australien vandt nemlig
helt overraskende den første test og de to følgende
blev begge drawn. Men kun regn har kunnet forhin
dre England i at vinde de to sidste. Begge gange har
Cowdreys hold tilspillet sig glimrende vinderchancer,
men takket være det forbandede engelske vejr har eng
lænderne endnu ikke smagt sejrens sødme.
I den første kamp, hvor pitchen tog imod spin, var
australiens kastere ovenpå, men i de to sidste har pit
chen passet de engelske seamere, som har været meget
farlige. Bedst sås det, da Australien blev ryddet for
sølle 78 i den anden test. Måske bliver pitchen og vejr
forholdene også afgørende for de to resterende kam
pes udfald.

2. TEST:
For englænderne, der med så stor forventning havde
set hen til den anden test, jubilæumskampen nr. 200,
mundede det resultatmæssig ud i skuffelse.
Efter at Milburn ved dejligt aggressivt gærdespil og
Brown ved fjendtlig bowling havde bragt old England
i oplagt vinderposition, regnede det hele væk. Med 146
points i overskud manglede England kun at tage 6
australske gærder, fØr sejren var hjemme, men regnen
stoppede alt videre spil.
Men forinden havde tilskuerne kunnet glæde sig
over morsom batting fra Milburn - publikums tØnde
formede yndling - og Boycott og mere sindig ditto fra
Cowdrey og Barrington.
David Brown var manden, der sørgede for, at Au
stralien var ude for kun 78. 5 for 42 blev hans ana
lyse. Med tre greb overtog Cowdrey Hammonds test
rekord på 110 greb, de fleste taget i slip. På denne
plads gØr han selv svære greb lette, fordi han tænker
som gærdespiller og derfor ser bolden på kanten, fØr
den næsten er der.
Resultat: µrawn.
England 351 for 7 (Milburn 83, Barrington 75, Mc
Kenzie 3 for 111).
Australien 78 (Brown 5 for 42, Knight 3 for 16) og
127 for 4 (Redpath 53, Underwood 2 for 8 på 18 overe).
3. TEST:

Bill Lawry

1. TEST:
Fyldte af forventninger om sejr drog englænderne til
Manchester for at se Colin Cowdreys hold slå Austra
lien. Fortrøstningsfuldt regnede man med et godt re
sultat efter den fine indsats i Vestindien i vinter.
Men helt anderledes skulle det gå. England havde
kun valgt fire kastere for at få plads til en gærdespil
ler mere, mens Australien brugte fem kastere - og
det med succes. Den femte bowler var spinneren Glee
son, der tog 5 for 65 i kampen. Med hensyn til de
unge australske gærdespillere var det jo noget af et
lotteri, om de ville slå til. Men til al held for Austra
lien fandt de lige formen på det rette tidspunkt. Wal�
ters, Sheahan og Chappell battede på det kønneste til
stor glæde for den udtagelseskomite, der havde vist
dem tillid.
For England var D'Oliveiras præstation i anden in
nings det mest opmuntrende.
Resultat; Australien vandt med 159 points. Australien
357 (Sheahan 88, Walters 81, Lawry 81, Snow 4 for 97)
og 220 (Walters 86, Pocock 6 for 79).
England 165 (Cowper 4 for 48, McKenzie 3 for 33)
og 253 (D'Oliveira 87 not out, Gleeson 3 for 44).

Englands vellidte og sympatiske captain Colin Coy
drey fejrede denne sin 100. testkamp med at score det
century, alle havde håbet, han ville. Nu blev dette bå
de en gave fra Cowdrey til England og en stor tilfreds
stillelse for ham selv.
Efter at have spillet glimrende den første dag (95
not out), kom han imidlertid i vanskeligheder næste
morgen. Han red dog stormen af og fik sine 104, skønt
han stod på 99 et langt, ulideligt kvarter. På vejen fik
han fØlgeskab af Edrich (88) og Graveney (96), som
man også kunne have undt hver et century.
Australiens anfører, Lawry, var så uheldig at bræk
ke en finger, da han havde scoret seks, og bortset fra
Chappell (71) ydede australierne ikke videre modstand.
Derefter lukkede med 142 for 3. Igen var Edrich på
toppen, denne gang med 64. For at England kunne
vinde, skulle de bowle alle australierne ud for mindre
end 321 på den sidste dag. Igen var regnen Ødelæg
gende, og der blev kun scoret 68 for 1, førend kam
pen blev stoppet.
Resultat: drawn.
England 409 (Cowdrey 104, Graveney 96, Edrich 88,
Freeman 4 for 78) og 142 for 3 (Edrich 64).
Australien 222 (Chappell 71, Cowper 57,\llling Worth
3 for 37, Underwood 3 for 48) og 68 for.
Thop.
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Igen synes jeg ikke eksemplet er godt, idet det ikke
klart fremgår, om Svend Sprællemand er foran gær
det med fingrene fØr eller efter Frank Fearsome har
rørt bolden. Under alle omstændigheder ilustrerer Pro
vis et tilfælde, der ikke dækkes af den nye Note 2,

Thomas Provis svarer:
Om ikke andet, så har min artikel om lovændringerne få
et et medlem af DCF's bestyrelse frem på arenaen med
nogle forklarende kommentarer til de nye love. Det var
der, vi skulle hen med de små søde historier helt ude i
overdrevelsens overdrev.
Hvor officielle Douglas Steptoe's kommentarer egent
lig er, fremkommer ikke klart af hans indlæg, men da
han er DCF's ekspert på lovoversættelses- og derved for
tolkningsområdet, må man gå ud fra, at hans meninger
bliver lagt til grund for bestyrelsens bestemmelser. Der er
løftet en flig af gardinerne ind til bestyrelsens mørkekam
mer!
Men nu da bestyrelsen vover næsespidsen (intet person
ligt Douglas!) forsigtigt frem, må vi ikke undlade at slå
til, og jeg fremkommer derfor her med et par bemærk
ninger i tilknytning til Steptoe's elskværdige kommentarer:
Lov 15. »Lex Set. Hans«, som Douglas indirekte dø
ber denne, er faktisk en meget brugbar lov, som vi kan
få stor gavn af - hvis bestyrelsen vil. Dens tilstedeværelse
gør det muligt, at fjerne, en gang for alle, et stridsemne
som har kostet os mange kostbare minutter på de sidste
års •Cricketrigsdage«. Nemlig udvidelsen af spilletiden!
Det kan gøres på mange måder, f. eks. følgende: For
høj forspringet for »follow-on« til 12,5 runs. - Pointgiv
ning ændres til:
2-0 sejr efter første halvleg
4-0 sej.r i færdigspillet kamp (også når man har
vundet med en halvleg).
Holdene ville meget hurtigt opdage, at man skulle sigte
efter færdigspillet kamp lige fra starten, og dette ville be
tyde, at kamptiden ville blive udnyttet fuldt ud i aller
flese tilfælde. Lukninger af halvlegene ville blive mere
betydningsfulde, og anførerne være nødt til at overveje
flere muligheder - hvilket har en god opdragende indfly
delse på dem.
For fuldstændighedens skyld: •Tie« efter første halvleg
kunne give pointsfordeling 1-1; •Tie« i færdigspillet
kamp 2-2 (uanset hvem var sidste ved gærdet, og om der
var gærder i behold); ikke-færdigspillet første halvleg bur
de give 0-0.
Med et pointssystem, som præmierer færdigspillede
kampe. behøver man ingen udvidelse af spilletiden.
Lov 18. Det er meget rart at man får at vide, at man
ge dommere fortolkede den gamle lov forkert. Nødven
digheden af en forklarende skrivelse til dommerne og
klubber, når nye love - eller fortollminger af love i form
af noter - udsendes, skriger ligefrem til himlen. Mit ek
' sempel skulle vise hvordan fejlfortolkninger kan opstå.
Lovkomplekset er ikke blevet mindre indviklede i de se
nere år, og forklarende kommentarer fra kompetente
sted (DCF) er absolut påkrævet som en støtte for dom
merne.
Lov 43. Jeg er enig med Steptoe i at det er uretfærdigt
at en gærdespiller slipper godt fra f.eks. »grebet ud« i
marken på grund af en keeperforseelse som ingen indfly
delse har på spilleforløbet. Men det forekommer mig
yderst mærkværdigt, at loven har fået lov at eksistere i så
mange år uden indvendinger. Jeg føler mig overbevist
om, at dommerne aldrig har fortolket det på denne må
de herhjemme. Det kunne være interesanst at vide, hvor
dan man oprindelig har lavet bestemmelsen i de gamle
love. Der må have været en hensigt med den.
Prøvelov 44. Når •Step« er enig med mig må der væ
re noget galt et eller andet sted. Jeg skynder mig derfor
at tie, men takker for indrømmelsen, som forhåbentlig
indebærer et løfte om en ændret fremgangsmåde i frem
tiden?
Prøvelov 35. Du kan ikke •fedte« dig fra det, kære
Douglas, og disse forslidte debattør-tricks hvorved man
prøver, at få hele den danske dommerstand til at tro på,
at jeg har sagt, at de var idioter alle til hobe, går heller

(fortsættes spalte 1 side 86)

(fortsættes spalte 2 side 86)

De er så søde,
nar de først
kommer frem
0

Sådan lyder den overskrift, som Thomas Provis har
givet sit svar på det indlæg, som Douglas Steptoe DCF-bestyrelsesmedlem - er fremkommet med, foran
lediget af Provis omdiskuterede artikel om lovændrin
gerne i sidste nummer.

Douglas Steptoe skriver:
Med sin artikel i Nr. 4 beviste min ven Thomas Pro
vis, at han selv efter Skanderborgkampen har sit gode
humør i behold og stadig er den vittige hund, han al
tid har været. Jeg har stor respekt for Provis kend
skab til vort elskede spil, men helt ustraffet synes jeg
ikke, han skal slippe, og jeg håber, redaktøren kan
finde plads til følgende bemærkninger:

Lov 15.
For denne lov gælder Provis indledende bemærk
ninger, at under de nuværende forhold i Danmark har
den nye Note 1 ingen praktisk betydning og vil kun
blive anvendt af anførere, der er på ventelisten til Set.
Hans. Imidlertid er den nu en del af lovene og skal
derfor også tages med i den danske oversættelse i lig
hed med lov 10, som jo i mange år var uden den rin
geste betydning herhjemme.

Lov 18.
Jeg er ikke enig med Provis eksempel, idet Note 2,
som den var før 1. maj 1968, siger, at forudsat dom
meren har optaget sin stilling bag gærdet, inden spille
tiden er udløbet, så skal overen påbegyndes. Det må
da være klart, at Ulrik Udenoms ankomst til gærdet
efter dette tidspunkt ikke kan få nogen indflydelse.
Fra pålidelig kilde er det meddelt mig, at grunden til
den nye tilføjelse er, at mange dommere fortolkede
loven forkert, og ikke fordi, som Provis mener, at ty
veri af overe er på mode i England.

Lov 43.
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idet Svend Sprællemands indgreb har indvirket på, at
slåeren dømmes ud.
Jeg er ikke enig med Provis, at det er en lovæn
dring for ændringens skyld. Ændringen dækker kun
oplagte tilfælde, og det må da være uretfærdigt, hvis
en gærdespiller går »frem på måtten«, slår en bold i
hænderne på en markspiller og slipper godt fra det,
fordi Svend Sprællemand har foretaget noget, som
overhovedet ingen betydning har. Forøvrigt er det lige
gyldigt, om slåeren er genert eller ej!
PrØvelov 44.
Jeg er i det store og hele enig med Provis, som i
dette tilfælde, i mangel af et bedre eksempel, har Øn
sket at bringe en berettiget kritik af, at dommerne ik
ke på tilfredsstillende måde blev underrettet om de
forskellige lovændringer inden sæsonens start.
PrØvelov 35.
Mon ikke Provis i dette tilfælde, på sin meget char
merende måde, bringer kritik for kritikkens skyld. Jeg
tror ikke, alle danske spillere/ dommere er så store
idioter, som Provis - mener.
Prøvelov 26.
Det er ikke mærkeligt, at Provis behandler denne
prØvelov med alvor, idet den er under meget stærk dis
kussion i den ganske cricketverden. Bortset fra nogle
små »skønhedsfejl« i den historiske gennemgang kan
jeg være enig med Provis betragtninger.
Jeg mener, at det er decideret nemmere for dom
meren at dømme, om afleveringen er lovlig, når det
bestemmes af den forreste fod, men samtidig må han
ikke dvæle for længe ved dette, da han har kortere tid
end før, til at IØfte blikket og se hvad der videre sker
med bolden.
Mens vi herhjemme er så forargede over, at kaste
ren kan få en fordel ved at komme nærmere gærde
spilleren, er der andre lande, der beklager sig over
denne prøvelov, fordi man er bange for, at den påvir
ker de virkelig hårde kastere i en sådan grad, at de vil
forsvinde helt.
Om disse prøvelove nogensinde bliver en del af de
egentlige love, vil tiden vise, men jeg synes, det er be
rettiget, at vi også eksperimenterer med dem, og ikke
forkaster dem uden videre. Vi modtager nemlig også
forespørgsler fra MCC, der beder om vore udtalelser
og erfaringer i forbindelse med prøvelovene. Det er
heller ikke alle prøvelove, der optages herhjemme. Så
ledes synes bestyrelsen, at prØveloven med en ny defi
nition af »stik« var så kompliceret og dårlig, at man
ikke ville indføre den, ligesom man ikke ville begrænse
polering af den nye bold.
Forøvrigt har Danmark også et ord at sige om ved
tagelsen af nye lovændringer, al den tid vi er medlem
mer af The International Cricket Conference, hvor
disse sager behandles på det årlige møde i London,
hvortil vi sender en repræsentant.
Douglas Steptoe.
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ikke. Det er dommerne for kloge til at gå på. Din hen
sigt er vel at sørge for, at jeg aldrig får en »ben for«
dom mere, men jeg kan fortælle dig, at dommerne er gan
ske klar over, at jeg kun appellerer for »ben for«, når
gærdespilleren virkelig er ude. Denne støtte fra kasterens
side er dommerne virkelig glade for - de får ikke megen
støtte fra anden side! Loven er dårligt affattet, og van
skelig at administrere - den åbentstående skjorte er ker
nen i min kritik. Disse »kludegreb« hvor bolden hænger
fast i tøjet har ikke meget med cricket at gøre.
PrØvelov 26. Jeg må beklage eventuelle »skønhedsfejl«
i den meget kortfattede historiske gennemgang om
»drag«. Redaktør Nissen lider imidlertid af kronisk plads
mangel, hvorved jeg måtte tage emnet i meget store træk.
Jeg har ikke haft indvendinger imod »forreste fod«-lo
ven, blot imod placeringen af den forreste fod. Jeg mener
den burde være længere tilbage - altså ikke »skære« gær
destregen. Det er selvfølgelig nemmere for dommerne at
dømme på den forreste fods placering. Men lad os lige få
tingene i rette perspektiv - vi spiller ikke cricket for dom
mernes skyld!
Jeg har som sagt ikke før haft indvendinger imod an
vendelsen af den forreste fod ved bedømmelsen af fejl
bolde, men Lindsay Hassett's brev til »The Cricketer«
fornylig har fået mig til at tænke mig om. Hassett skri
ver: »Uanset hvad der sker, må denne prøveregel aldrig
blive ophøjet til »en lov for spillet«. Hassett mener iØv
rigt, at det var lettere for kasteren at bedømme sit tilløb
under den gamle regel, og det er denne bemærkning som
har fået mig til at overveje spørgsmålet igen.
Hassett har faktisk ret! Som kaster har man ingen anel
se om hvor ens forreste fod falder, og man kan ikke
»sigte« efter en placering af forreste fod på et bestemt
sted. Det man gør, er, at konstatere (ved træningen) hvor
ens forreste fod falder, når den bageste fod placeres for
skellige steder. Når man har fundet ud - tilnærmelsesvis
- af dette, »sigter« man stadigvæk efter et punkt hvor
bageste fod skal falde i begyndelsen af afsættet. Men »af
leveringsskridtet« har forskellige længder, alt efte,r hvil
ken kastevariation man anvender, hvilket ville sige, at en
kaster som anvender mange forskellige variationer må
vælge flere forskellige afsætspunkter for bageste fod - el
ler må kaste konsekvent fra et punkt som er længere til
bage end den behøver at være. Med andre ord handicappe
sig selv.
Dette usikkerhedsmoment må være grunden til de 46
fejlbolde som Hassett fortæller blev dØmt i en førsteklas
ses kamp i Australien under den nye lov. Og det er hård
kasterne med deres lange nØje beregnede tilløb som usik
kerheden går mest ud over i form af fejlbold-dom.
Så nu ved jeg ikke rigtigt - men jeg trøster mig med,
at det er der mange andre, der heller ikke gør!
Angående Steptoe's afsluttende bemærkninger må jeg
sige, at det forekommer mig, at hvis vi ville hjælpe MCC
i deres bedømmelse af prøvelovene, skulle vi hellere ha
ve taget den »dårlige« - det glæder mig at konstatere, at
der er noget af det der kommer fra MCC, som bestyrelsen
synes er »kompliceret og dårlig« - »stikarmslov« med
fremfor »forrestefodsloven«. Stikarmsloven kan vi be
dømme i praksis, medens vore bedømmelser af den an
den lov bliver farvet af vore specielle omstændigheder nemlig tæppekanten.
Og til allersidst, har jeg ladet mig fortælle, at dagsorde
nen for International Cricket Conference-møder først
plejer at foreligge på selve mødet. Dette er selvfølgelig
en meget effektiv måde at forhindre afstemninger samt
diskussion af eventuelle prøvelove på, idet man må gå ud
fra, at uanset hvor kyndig en leder er, får han ikke fuld
magt til at afgive sit lands stemme efter eget forgodtbe
findende.
ICC bliver måske et værdifuldt organ - ad åre!
Thomas Provis.
(Jeg takker Steptoe for lejligheden til at se hans manu
skript inden trykning, således at jeg har kunnet til/Øjet
mine egne kommentarer. Jeg har dog ikke gjort gengæld
- for så ville vi aldrig blive færdige!)
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CRICKET
ER HANS LIV

Cricket er hans liv, en stor spiller var han som aktiv,
målet - en plads på det engelske testhold nåedes næsten, een gang var han 12. mand for England, og
nu er han 58 år gammel, skolelærer med sport som
hovedfag, og i slutningen af juli og begyndelsen af au
gust hvert år i Danmark, hvor han lærer danske, unge
cricketspillere op.
Ted Whitfield - den ny Hankinson - betragter det
som et kald at hjælpe dansk cricket frem. I fem år i
træk er han hvert år kommet til Danmark og har le
det kurser - vederlagsfrit - i tre uger, og hvilket fund
er han ikke.
- Det startede med at jeg mødte Aksel Morild i
Holland, fortæller Whitfield, han foreslog mig at kom
me til Danmark og virke som coach (træner, og jeg
slog til med det samme. Jeg glæder mig hvert år, og
jeg føler, at standarden højnes. I skal ikke tro, det er
dårlig cricket I går og spiller ...
Ted Whitfield var professionel cricketstjerne - den
gang det pengemæssigt var værd at være i den bran
che.
Han spillede for Surrey fra 1929 til han blev ind
kaldt til RAF i 1939. Han var gærdespiller på et hold,
der talte navne som Jack Hobbs og Jardine, højst nå
ede han med 198 mod Cambridge, lavede 177 mod
Yorkshire, scorede 101 not out mod det indiske test
hold og fik sin Surrey-cap efter at have scoret 50 mod
vestinderne. Dengang tjente en prof.-cricketer 30 pund
om ugen - og det var meget efter de tiders målestok.

Til Sydafrika og Guldkysten
Efter at have ligget stille på grund af krigen havde
han i 1947 en sæson for Northhampton, hvorefter han
i 6 år spillede som professionel i en Northhampton
legue. På dette tidspunkt havde han bestået MCC's fi
neste trænereksamen, og var om vinteren 5 gange i
Sydafrika, og blev derefter nogle år hentet til Guldky
sten som træner. - Hvert år ved påsketid bliver han
indbudt til Lords, hvor han i nogle uger pudser MCC's

unge professionelle af. Derfra tager han til Holland,
hvor han holder kurser af samme art, som i Danmark.
Ted Whitfield, er cricket i England i tilbagegang?
- Nej, det kan jeg love for, det ikke er, cricket spil
les sandsynligvis på klubbasis af det største antal no
gensinde og der er rekodindtægter til testmatcherne.
Derimod går det ikke godt med county-turneringen.
Da jeg var aktiv kom der på hverdagene 15 .000 men
nesker, nu kommer et par hundrede med mindre det
er noget helt særligt. Jeg tror ikke på, at county-turne
ringen kan overleve i sin nuværende skikkelse, korte
cu'pkampe er tidens løsen, der kommer masser af men
nesker til den slags opgør i England.
Dansk cricket contra hollandsk?
- De to lande er i det store og hele på samme ni
veau, synd at de ikke har et bedre samarbejde.

De største fejl
Danske cricketspilleres mest tydelige fejl?
- Hvad angår gærdespillet har mange en forkærlig
hed for drives, og det kunne endda gå an, hvis slaget
udførtes korrekt, men alt for ofte sker det med det
forreste ben strakt og hovedet bøjet tilbage. Bøj benet,
hovedet ned over bolden, så har man herredømme
over den. Ligeledes kniber det med at få det bagerste
ben ud i boldens linie på korte bolde i offsiden, man
ge danskere er meget indbydende slipofre, endelig bru
ges højrehånden lidt for meget i slagene.
Kastning?
- Kasteren skal kaste til sin mark - og kan han ik
ke det, så af med ham. Marken skal ikke stilles op ef
ter kasterens dårlige bolde.
Du er her i år for femte gang, du ofrer din som
merferie, hvorfor?
- Jeg kan li' cricket, jeg kan li' de danske spillere,
jeres indhu, jeg tør tro vå, at min indsats giver resul
tater, og jeg kommer igen, så længe I gider ha' mig.
Et bevis på Whitfields egenskaber som træner: Han
tog i år sit skolehold fra Worth Abbey School med
sig, de spillede en kamp - inden han kom - mod et
udvalgt københavnsk hold, som ikke gjorde nogen
særlig god figur, og tabte. De københavnske ungdoms
spillere deltog stort set alle i Whitfields kursus, og ef
ter at have været under Whitfields behandling vandt
danskerne i en ny match 5 dage senere - til Whitfi
elds store glæde - over hans egne skoledrenge med 7
stående gærder.
Nis.
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Sådan opstod
myten
omTheAshes

England har i år spillet sin testkamp nr. 200 mod Au
stralien og det var måske derfor på sin plads at for
tælle lidt om dette samarbejdes begyndelse og om be
tegnelsen »The Ashes«, hvis oprindelse for mange sik
kert har fortabt sig i historiens mørke.

Næste dag kunne man i The Sporting Times læse
følgende nekrolog over engelsk cricket:

Den første kamp mellem de to lande faldt sted i
Australien i 1877, hvor et engelsk hold under James
Lillywhite hentede en sejr og et nederlag. Året efter
sendte Australien et hold til England, hvilket også ske
te i 1880. På den tur blev den første testmatch arran
geret, og En land vandt med 5 stående gærder.
Så da det tredie australske landshold med W. L.
Murdoch som kaptajn kom til England i · 1882, var
England stadig ubesejret på egen jord. Men Murdochs
hold gik frisk til sagen og efter kun at have lavet 63
i første halvleg, bowlede de englænderne ud for 101.
I anden halvleg lavede Australien 122, og England
skulle derefter »kun« score 85 for at vinde. Det kunne
Grace's tropper dårligt undgå. Med syv gærder i be
hold manglede England lidt senere kun 34 points, og
ved 66 var der stadig 5 gærder tilbage. Ydermere blev
en af årets bedste gærdespillere, C. T. Studd, holdt i
reserve til at lave de nødvendige points til sidst.
Men så tog dæmonbowleren Spofforth fat. Steel blev
c. and b. for 0, Reed b. for 0, Lucas ud for 5. Tota
len var 75 for 8, da Barnes blev grebet fra handsken.
Ind kom 11. manden Peate, som i stedet for at give
gærdespilleren Studd bolde, slog en forvildet toer på
første bold og blev cleanbowlet på den næste. Studd
var altså not out O uden at have modtaget en eneste
bold. Bagefter forklarede Peate sin heftighed ved at
udtrykke sin tvivl om mr. Studd's pålidelighed. Eng
land var ude for 77 og Australien havde vundet med
7 runs.
Frederick Spofforth var dagens helt med 14 for 90 i
hele kampen og Boyle fra den anden ende fik 5 for 43.

I hengiven erindring om

ENGELSK CRICKET
som dØde på the Oval den 29. aug. 1882
dybt begrædt af en stor skare
sørgende venner og bekendte.

NB. Liget vil blive brændt og asken bragt til
Australien.

Således opstod udtrykket »The Ashes«, som bliver
brugt hver gang England spiller en testserie mod Au
stralien. Myten om The Ashes har gjort sit til at gØre
disse kampe til det, enhver cricketentusiast Ønsker at
overvære.
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200 not out
Af de 200 testkampe mellem England og Australien i
årene fra 1876 til 1968 har sidstnævnte nation vundet de
80, England de 65 og 55 er drawn. Særligt dominerende
var austraHeme i mindeværdige Don Bradmans gyldne
periode som kaptajn fra 1936 til 1948. I dette tidsrum
vandt hans tropper 11 kampe og tabte kun 3.
Selvfølgelig var Bradman stærkt medvirkende til dette.
I kampen mod England har han scoret ikke færre end
5.028 points med et gennemsnit på 89,78. Det må have
været uhyggeligt at være i de engelske bowleres støvler,
når Bradman kom ind. Hver gang han gik til gærdet, var
der en til vished grænsende sandsynlighed for, at han ville
lave century. 19 år gammel startede han med at lave 112
i Melbourne. og ialt blev det til llxl00, 6x200 og 2x300
(højest 334 i Leeds 1930).
Australiens /told i England 1878.
Den frygtede bowler Spofforl/t sidder yderst til venstre i fø1·ste rækk e

Blandt de australske kastere har ovennævnte Spofforth
taget 94 gærder, der hver har kostet 18,41, mens de fryg
tede bowler-twins Miller-Lindwall henholdsvis har 87
(22,40) og 114 (22,44) skalpe ved deres bælter.
England kan ikke rigtig fremvise nogen Don Bradmann,
men de store trofæer som H. Sutcliffe (2.741 points, gns.
66,85), Len Hutton (2.428 points, gns. 56,46), J. B. Hobbs
(3.636 points. gns. 54,26) og W. R. Hammond (2.852 po
ints, gns. 51,85) har alle vist deres styrke - også mod
Australien.
Desuden har 37-årige Ken Barrington altid været en
torn i Øjet på australske bowlere. I 20 kampe har han
foreløbigt lavet 1.941 points - 64,70 pr. gang. I fire
testserier har han 5 centuries.
12xl00 er nået af sagnomspæundne J. B. Hobbs, 9 af
Hammond og 8 af Sutcliffe.
Som alle tiders største halvleg rangerer Englands 903
for 7 på the Oval i 1938. Samme år måtte Australien
yderligere lægge ryg til 658 for 8 i Nottingham. Ti år
efter var bøtten vendt. England blev fjernet for 52. Au
straliens bedste halvleg er på 729 for 6 og stammer fra
1930. Vædst gik det i 1902, da Australien var all out
for 36.
Status Quo: Idag står England med et gammelt hold,
Australien med et ungt, og England er 15 sejre bagud.
Thop.

**
*
*

Bat som man brugte det i det 18. århundrede.
Axel har ·det ikke . . .

Også flere af de australiere, der nu spiller i England,
har gjort det godt. Cowper har 70 i snit i 5 kampe, Wal
ters 68 i 5 kampe, og anføreren Lawry har lavet 1.639
med 51 i snit.

SPORTING SAM

by Reg Wootton
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RESULTATER
1. division :
30. juni
HORSENS-SVANHOLM (1-3). Svanholm vandt med 33
point efter I. halvleg. SVANHOLM 154 (Lars Hansen 42
Finn Nistrup 30, P. TransbØll 25, J. Høj 4 for 62, o'.
Schaumann 3 for 54). HORSENS 121 (J. HØj 35, Erik Olesen
35, P. Walkusch 30, 0. lsaksson 5 for 49, J. Jønsson 3
for 32).

2. division:
23. juni
SORØ-FREDERICIA (4-0). Sorø vandt med 1 halvleg og
96 point. SORØ 226 (J. BØgh 68, Ove Christiansen 47, I.
Hilckelkamp 27, J. SarØe 25, K. E. Marnmen 4 for 90, Sv.
Aa. Petersen 3 for 19). FREDERICIA 76 (K. Østergaard 46,
John Hansen 5 for 28, I. Hilckelkamp 3 for 15) og 54 (John
Hansen 5 for 23, I. Hilckelkamp 3 for 5).

AA.B.-B. 1909 (4-0). AA.B. vandt med 1 halvleg og 107 point.
AA.B. 225 for 8 (Henrik Mortensen 139, Bj. Lund Petersen
26, Egon Jensen 3 for 54). B. 1909 38 (Carsten Morild 6 for
21, H. Mortensen 4 for 15) og 80 (Erik Olesen 35, H. Mor
tensen 5 for 26, Carsten Morild 5 for 29).

HOLSTEBRO-SILKEBORG (1-3). Silkeborg vandt med 8
point efter 1. halvleg. SILKEBORG 202 (A. Kold 86, Bjarne
Rasmussen 39, Keld Rasmussen 36, John Jespersen 4 for 60).
HOLSTEBRO 194 (J. P. Morild 127, E. Dupont 41, Bjarne
Rasmussen 6 for 54, A. Ali 4 for 63).

AARHUS-SLAGELSE (4-0). Aarhus vandt med en halvleg
og 24 point. SLAGELSE 66 (John Hansen 9 for 32) og 60
(John Hansen 6 for 25, Ole Jacobsen 3 for 30). AARHUS
150 (T. I. Poulsen 37, J. Morild 37, Pr. Christensen 5 for
41, Erik Sørensen 3 for 57).

30. juni
RINGSTED-HOLSTEBRO (3-1). Ringsted vandt med 49
point efter I. halvleg. RINGSTED 181 (Preben Hansen 54
Frede Nielsen 30, Jan Hansen 28, E. Dupont 6 for 57). HOL�
STEBRO 132 (J. Jespersen 42, J. P. Morild 30, Claus Rasmus
sen 4 for 31, H. Bergh 3 for 19).

NYK. M.-A.B. (1-1). Ingen afgørelse efter 1. halvleg. A.B.
197 (J. Ward 51, F. Willumsen 48, S. Hoffmann 41, Tommy
Jensen 5 for 73, 0. Gade 4 for 65). NYK. M. 126 for 5
(Hg. Jensen 42, 0. Gade 28*).

K.B.-KØGE (3-1). K.B. vandt med 4 gærder efter I. halv
leg. KØGE 154 (P. Felt 65, Jørgen B. Nielsen 30, H. Lystrup
4. for 32). K. B. 166 for 6 (A. Garner 35, P. V. Jensen 31,
BJØrn
Olesen 3 for 41).

14. juli
SVANHOLM-SKANDERBORG (1-3). Skanderborg vandt
med 23 point efter 1. halvleg. SKANDERBORG 172 (K.
Kristensen 81"', 0. Isaksson 5 for 57). SVANHOLM 149
(Finn Madsen 38, Fl. Søegaard 33, H. Lam 25, J. S. Larsen
4 for 64, John Madsen 3 for 36).

B. 1913-SILKEBORG (1-3). Silkeborg vandt efter 1. halv
le� med 120 point. B. 1913 64 (Keld Rasmussen 5 for 35,
BJarne Rasmussen 3 for 15) og 106 for 4 (P. Mouritzen 30*,
B .. Wo�ny 28). SILKEBORG 184 for 9 (E. RandlØv 39,
Erik Mikkelsen 35, 0. Egstrøm 4 for 57, E. Hauge 3 for 38).

CHANG-AARHUS (3-1). Chang vandt med 78 point efter
1. halvleg. CHANG 178 (J. Luther 88, T. Skov Nielsen 25,
H. 0. Luther 5 for 46, Gunnar Rasmussen 3 for 15). AAR
HUS 100 (T. Skov Nielsen 7 for 38) og 47 for 1 (J. Morild
33''').

FREDERICIA-KERTEMINDE (4-0). Fredericia vandt med
1 halvleg og 33 point. FREDERICIA 255 (K. Østergaard
110, P. Østergaard 61, P. Winther 6 for 72, Otto H. Nielsen
4 for 37). KERTEMINDE 62 (Kaj Larsen 5 for 16, Svend E.
Jensen 5 for 45) og 160 (Kaj Andersen 58, Otto H. Nielsen
33, Kaj Larsen 4 for 41).

B. 1909-A.B. (1-3). A.B. vandt med 45 point efter 1. halv
leg. A.B. 162 (F. Willumsen 35, J. Ward 33, C Bronee 31,
Egon Jensen 6 for 72, H. E. Olsen 3 for 35). B. 1909 117
(J. TjØrnehØj 34, P. Hardgreaves 5 for 46, Th. Provis 4 for
38).
HORSENS-AA.B. (0-4). Aa.B. vandt med en halvleg og 125
pomt. AA.B. 255 for 7 lukket (Henrik Mortensen 123 Hardy
Sørensen 52, Bj. Lund Petersen 37, Jørn HØj 4 for 73).
HORSENS 92 (H. Eliassen 42, H. Mortensen 6 for 24, C.
Morild 4 for 49) og 38 (H. Mortensen 6 for 19, C. Morild
3 for 13).
SORANER-HJØRRING (0-4). Hjørring vandt med en halv
leg og 40 point. SORANER 46 (T. Vandsted 6 for 17, K.
Buus 3 for 22) og 51 (K. Buus 6 for 16). HJØRRING 137
(P. Morild 33, Hans Rasmusen 3 for 37, J. Kofoed 3 for 57).
28. juli
HORSENS-AARHUS (3-1). Horsens vandt med 3 point
efter 1. halvleg. HORSENS 179 (H. Eliasen 30, J. A. Brønd
27, John Hansen 3 for 26, Ole Jacobsen 3 for 33). AARHUS
176 (J. Morild 49, Per Sørensen 48, M. Gregersen 33, O.
Schaumann 6 for 55).
B. 1909-HJØRRING (3-1). B. 1909 vandt med 9 point efter
1. halvleg. B. 1909 131 (Kjeld Larsen 68, Hartm. Petersen 5
for 45) og 66 (Hartm. Petersen 6 for 27). HJØRRING 122
(H. FausbØll 35, Flemming Jensen 28, K. LyØ 5 for 47, Egon
Jensen 3 for 19) og 67 for 3.
SKANDERBORG-CHANG (3-1). Skanderborg vandt med 2
gærder efter 1. halvleg. CHANG 123 (Leif B. Jensen 27,
J. S. Larsen 5 for 44, K. Kristensen 4 for 34). SKANDER
BORG 125 for 8 (K. Kristensen 44, J. S. Larsen 27, Henry
Rasmussen 27, Hennmg Olesen 3 for 25, Torben skov Nielsen
3 for 31).
AA.B.:--SORANERNE (4-0). Aa.B. vandt med I halvleg og
59 pomt. AA.B. 224 for 6 (C. Morild 117* B L Petersen
58,* H. Rasmussen 4 for 72). SORANERNE 84 (C. Morild
6 for 31, H. Mortensen 4 for 45) og 83 (John Jørgensen 33
C. Morild 8 for 36).

14. juli
K.B.-FREDERICIA (4-0). K.B. vandt med en halvleg og 67
point. K.B. 202 (H. Lystrup 40, Steen Lund 36, G. Ellegaard
31, F. With 4 for 64, P. Østergaard 3 for 57). FREDERICIA
27 (B. Burmeister 6 for 9, H. Lystrup 3 for 0) og 108 (P.
Østergaard 33, Sv. A. Petersen 31, B. Burmeister 3 for 43).
SKANDERBORG II-SORØ (3-1). Skanderborg II vandt med
39 point efter 1. halvleg. SKANDERBORG II 151 (R. Rod
ding 35, Hg. Nygaard 25'", J. SarØe 3 for 40, Ib Hilckelkamp
3 for 40). SORØ 112 (Ole Hilckelkamp 46*, John Hansen 34'
John Simonsen 3 for 24, Jørn Jacobsen 3 for 45).
KØGE-RINGSTED (3-1). KØge vandt med 167 point efter
1. halvleg. KØGE 227 (Ebbe Hansen 47, Finn Nielsen 29,
Bent Olesen 25, Henning Berg 4 for 44, H. Påmand 3 for 47).
RINGSTED 60 (BjØrn Olesen 7 for 21, Ebbe Hansen 3 for
35) og 78 for 8 (JØrgen B. Nielsen 5 for 35).
28. juli
SILKEBORG-SKANDERBORG II (3-1). Silkeborg vandt
med 45 point efter I. halvleg. SKANDERBORG II 80 (Poul
Rasmussen 5 for 22) og 55 for 4 (P. E. Rodding 27). SILKE
BORG 125 (Bj. Rasmussen 41, J. Jacobsen 4 for 44 ' Kaj
Nielsen 4 for 57).
KERTEMINDE-SORØ (1-3). Sorø vandt med 157 point
efter 1. halvleg. KERTEMINDE 93 (P. Winther 34, Ove Chri
stiansen 4 for 25! J. Sarøe 3 for 10) og 136 for 4 (Axel
Petersen 50, P. Wmther 35). SORØ 250 for 5 (Ove Christian
sen 110*, 0. Hilckelkamp 47, Kjeld H. Olsen 39*, John Han
sen 31, J. Due 4 for 57).
3. division Øst:
30. juni
NÆSTVl�D-FREM (4-0). Næstved vandt med en halvleg
og 15 pomt. FREM 99 (J. Schmidt 30*, Erik Jørgensen 8 for
50) og 86 (K. Hiorth 39, J. Schmidt 30, Erik Jørgensen 5 for
33). NÆSTVED 200 for 4 lukket (K. Rieck 126* Mgs.
Hansen 26*, Erik Jørgensen 25, J. Hosten 3 for 67). '
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BALLERUP - N YK. F . (3-1). B allerup vandt med 3 gær der
efter 1. halvleg. N Y K. F. 1 32 (H. Er ichsen 3 1 , Poul E. N iel
sen 25 , Schack G r anell 6 for 46). BALLERUP 1 39 for 7
(Lennar t N ielsen 5 7 , Otto Jacobsen 39, E. Svensson 3 for 22).
20. j uli
KØGE II- GLOS TRUP. (0 til Glostrup der brugte ikke spille
ber ettigede spilere, medens kampen betragtes som ikke spillet
for Køge. GLOS TR UP II 2 1 1 (K. Nordkamp 54, H. Espersen
5 7 , J ør gen Hansen 5 1 , Aksel J acobsen 26, Peter Jensen 6 for
60, J an U. N ielsen 3 for 48). KØGE II 75 (J an U. Nielsen 26,
J ør gen H ansen 4 for 25 , H. Esper sen 3 for 26) og 1 1 3 (Tor
ben H ansen 40, J an S. Hansen 26, Aksel J acobsen 6 for 46).
2 1 . j uli
SKAN D ERBORG III- VIBORG ( 1 -3). Viborg vandt med 7 5
point efter 1 . halvleg. VIBORG 1 5 9 (Peter Sørensen 4 8 , B .
Fr iis 3 5 , M. Agerskov 26*). SKAND ERBORG 84 (A. Thor
bj Ørnsen 5 for 45 , M. Agerskov 3 for 3 2) og 5 8 for 4 (Bengt
S. MØiler 25) .
RIN GS T ED II- FREM II (4-0) . Ringsted I I vandt med 1
halvleg og 61 point. RIN GS TED II 1 5 0 (J an Hansen 49,
Bent H ansen 4 for 45, P. Fiissel 4 for 60). FREM II 5 5
( Claus Rasmussen 5 for 23, J an Hansen 4 for 2 5 ) og 34
(Claus Rasmussen 6 for 22, J an H ansen 3 for 7).
2 8 . juli
FREM- BALLERUP ( 3- 1 ). Frem vandt med 1 1 2 point efter
1 . h al vleg. FREM 1 8 1 (0. B randstr up 4 3 , Poul Erik Hansen
3 8 , J ohn Zakariasen 30, K. Hj orth 27) . BALLERUP 69 (K.
Hjorth 4 for 3 5 , John R. Nielsen 3 for 5) og 5 3 for 3.

Mellemrækkerne :
9. juni
VIBORG- AARHUS (1-1). Uafgjort, 1. halvleg ikke færdig
spillet. AARH US 203 (F. Gregersen 8 6 '" , Aa. Hermansen 40,
M. Agerskov 3 for 92). VIBORG 1 5 3 for 9 (Ole SchjØdt 5 3 ,
A . ThorbjØrnsen 3 0 , B. Friis 30 , Lars Rasmussen 3 for 1 1).
30. juni
ROSKILD E- SORANER II (0-4). Soraner II vandt med 1
hal vleg og 107 point. Roskilde 42 (F. Damkier 4 for 2, P.
Nør gaard 3 for 1 3 , 0. Nørgard 3 for 27) og 75 (Mogens
D am 46, J. Arnsbjer g 5 for 1 , H. Hørby 3 for 20).
AABEN RAA- B. 1 9 1 3 (4-0). Aabenraa vandt med en halv
leg og 79 point. AAB EN RAA 1 7 2 for 7 lukket (B. Rowoth
7 5 , J. Mizander 47*, Egon Lauritzen 2 5 , Fl. Bro 5 for 5 8 ) .
B. 1 9 1 3 Il 42 ( P . Fynsk 4 for 14, B. Rowoth 3 for 21) o g 5 1
(B. Rowoth 6 for 1 4).
H U SUM- KOLDING ( 1-3). Kolding vandt med 45 point efter
I. halvleg. H USUM 44 (Fl. Christensen 6 for 2 1 , Ole M ad
sen 3 for 9). KOLDING 89.
VIBORG- DRONNINGBORG (4-0). Viborg vandt med en
hal vleg og 5 6 point. VIBORG 98 (C. Boldsen 4 for 23, L.
Wii r tz 5 for 25). DRONNINGBORG 6 (M. Agerskov 5 for
1 , A. Thor bjØrnsen 5 for 4) og 3 6 (A. Thorbj Ørnsen 5 for 7 ,
M. Agerskov 4 for 19).
6. j ul i
KØGE II- FREM II (3- 1 ) . KØge II vandt med 6 gærder efter
1 . halvleg. FREM II 1 5 2 (P. Fiissel 6 1 , L. Sonnberg 3 for 4 1 ) .
KØGE II 169 for 4 (J. P. Jensen 67 , L. Sonnberg 60* , J. S .
Hansen 26) .

N YKØB IN G F. N
- ÆSTV ED (4-0) . NykØbing F. vandt med
1 . halvleg og 1 1 point. N YKØB ING F. 134 (Poul E. Nielsen
45 , M ogens Hansen 6 for 34, Erik Jørgensen 3 for 48) .
NÆSTVED 46 (Torben Petersen 5 for 2) og 7 7 (Erik Jørgen
sen 5 6, E. Svensson 3 for 6, Poul E. Nielsen 3 for 1 7) .

7. j uli
S KAND ERB ORG III - CHAN G II (1-3 ) . Chang II vandt
med 7 3 po int efter 1 . h al vl eg. CHAN G II 1 66 (H. Kristensen
5 8 , Finn Nielsen 36, J. Kielstr up 3 for 25 , Peter H ansen 3
for 3 4) . S KAND ERB ORG III 93 (Egon Jørgensen 32, K. M.
Nielsen 32, Finn Nielsen 6 for 24) .

3. division vest :

ROSKILD E-GLOSTRUP I I (4-0) . Roskilde vandt med en
h alvleg og 59 point. ROSKILDE 242 for 2 (Harly Pedersen
1 26'" , S. Ottesen 74). G LOSTRUP II 52 (Aksel Jacobsen 3 1 ,
Hg. Jensen 6 for 17) og 1 3 1 (Aksel Jacobsen 7 8 , Mgs. Damm
3 for 23 , S aleem Naqvi 3 for 32) .

9. j uni
HERN ING -SILKEBORG II (4-0) . Herning vandt med 1
halvleg og 1 08 point. HERNING 208 (Kaj 0. Jensen 1 08 ,
Bj arne Rasmussen 4 for 90 , Haakon Jensen 3 for 6 1). SIL
KEB ORG 35 (Bent 0. Andersen 6 for 22 , Kaj 0. Jensen 4
for 1 2) og 65 (Bj arne R asmussen 29 '", Bent 0. Andersen 5
for 1 0, Folmer Christiansen 3 for 1 5) .
30. juni
AA. B. li- HERNING (3- 1). Aa .B. II vandt med 1 3 point efter
1 . halvleg. HERNING 8 6 (B. 0. Andersen 34, Sv. Nielsen
27'" , H. K. Kock 5 for 43, N. J. Andersen 4 for 41 ) . AA .B.
II 99 (K. Faurskov 29 , B. 0. Andersen 6 for 30) og 7 8 for 9
(B. 0. Andersen 3 for 28).
7. juli
SILKEBORG II -HERNING ( 1- 3) . Herning vandt med 1 28
point efter første ha l vleg. SILKEBORG II 98 (C. Mikkelsen
34, Folmer Christiansen 5 for 25 , B. 0. Andersen 3 for 25)
og 60 for 4. HERNING 226 for 7 lukket (P. GØttsche 95, B.
0. Andersen 55, K. 0. Jensen 25, Poul Rasmussen 3 for 74).
21 . juli
GRENAA -N YKØBING M. II (3 -1). Grenaa vandt med 5
gærder efter 1. halvleg. N YKØBING M. II 140 (Sv. E. Dich
mann 29 , Bjarne Jensen 28, Jørgen Knakkergaard 3 for 22,
Tommy Hansen 3 for 37). GRENAA 149 for 5 (Viggo Han
sen 32, Jø rgen Knakkergaard 3 1 * , Johs. Knakke rgaard 28* ,
E. Crone 27).
28. juli
HERNING -GRENAA (4-0). Herning vandt med 1 halvleg
og 68 point. GRENAA 64 (E. Crone 28, Bent 0. Ande rsen 4
for 25, Kaj 0. Jensen 3 for 14) og 57 (P. GØttsche 7 for 22,
Kaj 0. Jensen 3 for 3 1). HERNING 189 (Svend Nielsen 73* ,
Carlo Pedersen 26, Viggo Hansen 3 for 43).
NYKØBING M. II -SILKEBORG II (4 -0). Nykøb ing
vandt med 1 halvleg og 14 point. SILKEBORG I I
Stetkær 6 for 27, Ove SØ rensen 3 for 23) og 1 6 (Ove
sen 6 for 7 T. Stetkær 4 for 6). N YKØBING M. II
MØiler 4 for , 20, K. Rand!Øv 3 for 38).

M. II
53 (T.
Sø ren
83 (L.

S VAN HOLM 11- A.B. II (Tabt af A. B . II, der brugte ikke
spilleberettigede spillere. 0 points til A. B . l i . Kampen be
tragtes som ikke spillet af Svanholm II) . SYANHOLM I I
260 for 7 lukke t (Bjørn Knudsen 109, P . Kyhe 74, J. Nyhuus
25 , Th . Provis 4 for 8 5 ) . A.B. II 109 (Niels Mortensen 5 2,
Bjørn Knudsen 4 for 20).
A-rækken :
1 5. juni
SORØ 11 -K .B. (0-4). K.B. vandt med 1 halvleg og 1 48 point.
SORØ 1 4 (Carl Morild 6 for 6, J. Holmes 4 for 8) og 1 5
(J. Holmes 3 for 3, Carl Morild 3 for 9). K.B. 1 77 (F. Her
mann 35 , A. Gottlieb 32, Ole Michelsen 28 , S. Arnth 5 for 62,
H. H. Hansen 3 for 70).
K.B. 11 -SVANHOLM III (3- 1 ). K.B. II vandt med 39 point
efter 1. ha lvleg. K.B. II 98 (J Holmes 55, B Holmgaard 3
for 35 ). SVANHOLM III 59 (Carl Morild 4 for 15, J . Wright
4 for 1 7).
6. juli
K.B. II -SORØ II. Tabt af Sorø, der ikke stilJede hold. 0 tur
neringspo int til Sorø, kampen regnes for ikke spillet for K.B.
Juniorrækkerne :
22. juni.
DRONNINGBORG -SILKEBORG ( 1- 3). Silkeborg vandt
med 30 point efter I . halvleg. DRONNINGBORG 82 (C.
Boldsen 30, E rik Mikkelsen 5 for 37, John Knudsen 4 for
26). SILKEBORG 1 12 (K. Rand!Øv 36, Erik Mikkelsen 30, S.
Hulten 8 for 58).
23. juni
ESBJERG -SILKEBORG (0-4). Silkeborg vandt med 1 halvleg
og 101 po int. SILKEBORG 222 (Erik Mikkelsen 1 3 1, K.
Rand lØv 5 1 , S. E. AnkersØe 3 for 66). ESBJERG 52 (L. Øre
25, John Christensen 6 for 30, Erik Mikkelsen 3 for 22) og
63 (Svend Hansen 26, E rik Mikkelsen 5 for 29).
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24. juni
K.B.-A.B. (1-3). A.B. vandt med 36 point efter 1. halvleg.
K.B. 97 (G. Ellegaard 61, N. Nørregård 5 for 41, P. Marcus
sen 3 for 27) og 40 for 5 (G. Ellegaard 25*, P. Marcussen
3 for 13). A.B. 133 (N. Talbro 65*, B. Rossen 32, G. Elle
gaard 3 for 41).
29. juni
RINGSTED-GLOSTRUP (3-1). Ringsted vandt med 172
point efter 1. halvleg. RINGSTED 230 (Jan Hansen 86, Bo
Thomsen 49*, Per V. Jensen 47, Troels MØiler 4 for 72, F.
Staalkier 3 for 70). GLOSTRUP 58 (Jan Hansen 5 for 31,
Per V. Jensen 3 for 12) og 14 for 7 (Jan Hansen 6 for 2).
SLAGELSE-A.B. (1-3). A.B. vandt med 99 point efter 1.
halvleg. A.B. 120 (N. Talbro 79, B. Rossen 34, S. Heckmann
5 for 27, J. Christian Hansen 4 for 49). SLAGELSE 21 (N.
Nørregaard 5 for 7, Per Marcussen 5 for 9) og 103 for 8 (J.
Christian Hansen 55, N. Nørregaard 4 for 23).
KERTEMINDE-HORSENS (3-1). Kerteminde vandt med 45
point efter 1. halvleg. KERTEMINDE 102 (J. Skriver 31,
F. Aaberg 4 for 47). HORSENS 57 (F. Aaberg 29, P. P.
Klokker 7 for 26).
B. 1913-B. 1909 (1-3). B. 1909 vandt med 33 point efter
1. halvleg. B. 1909 97 (Leif Simonsen 7 for 48, F. Bro 3 for
12) og 74 (H. K. Lohmann 29, E. Hauge 4 for 25, F. Bro
3 for 14). B. 1913 64 (J. Hvidkjær 54*, P. Jacobsen 5 for 34,
Bruno Rasmussen 3 for 11) og 81 for 4 (J. Hvidkjær 4).

1968

29. juni
AA.B.-HJØRRING (3-1). AA.B. vandt ved 61 point efter
1. halvleg. AA.B. 112 (P. Årup 74*, P Steen 6 for 39).
HJØRRING 51 (P. Årup 5 for 11, H. Fli.igel 3 for 27).
7. juli
KERTEMINDE-HUSUM (3-1). Kerteminde vandt med 26
point efter første halvleg. HUSUM 18 (P. P. Klokker 5 for
10, I. Due 3 for 5) og 29 for 4. KERTEMINDE 44 for 1
lukket (P. P. Klokker 33*).
20. juli
RINGSTED-KØGE (3-1). Ringsted vandt efter 1. halvleg
med 82 point. RINGSTED 101 for 6 lukket (Jan Dahl 32,
Preben Nielsen 26, Per H. Hansen 4 for 40). KØGE 19 (J.
Dahl 8 for 9) og 63 for 3 (Allan Christensen 30*).
21. juli
HJØRRING-NYKØBING M. (3-1). Hjørring vandt med 25
point efter 1. halvleg. NYKØBING M. 77 (S. Dahlgaard 44*,
Palle Pedersen 4 for 18, Sten Franksen 4 for 20). HJØRRING
102 (Poul Steen 59*, Karl Hansen 4 for 17, Sven Frantzen
4 for 35).
27. juli
SKANDERBORG-KERTEMINDE (4-0). Skanderborg vandt
med 1 halvleg og 20 point. SKANDERBORG 65 (J. Wittus
27, P. P. Klokker 6 for 23). KERTEMINDE 12 (John Simon
sen 5 for 6, J. Pries 4 for 6) og 33 (J. Simonsen 5 for 8, J.
Pries 3 for 21).

AARHUS-SILKEBORG (0-4). Silkeborg vandt med en
halvleg og 62 point. SILKEBORG 165 (K. Randlev 54, Erik
Mikkelsen 35, P. E. Ejlertsen 3 for 42). AARHUS 47 (Erik
Mikkelsen 5 for 25, John Knudsen 3 for 20) og 56 (J. Fischer
6 for 11, Erik Mikkelsen 3 for 6).
6. juli
SKANDERBORG-SILKEBORG (3-1). Skanderborg vandt
med 118 point efter 1. halvleg. SILKEBORG 163 (Erik Mik
kelsen 89, K. RandlØv 30, J. Simonsen 6 for 58, Egon JØrgen
sen 4 for 42) og 91 for 7 (E. Mikkelsen 56, J. Simonsen 3 for
49). SKANDERBORG 281 for 7 lukket (Egon Jørgensen 152,
Bent Madsen 48*).
7. juli
CHANO-NYK. M. Ikke påbegyndt på grund af regn.
14. juli
HJØRRING-NYKØBING M. (1-3). NykØbing M. vandt med
48 point efter 1. halvleg. HJØRRING 98 (Jens Jensen 5 for
38, Bj. Jensen 5 for 40). NYKØBING M. 146 (Bj. Jensen
66, Jens Jensen 42, P Steen 7 for 28, Torben Mortensen 3
for 31).
21. juli
SLAGELSE-KØGE (1-3). Køge vandt med 33 point efter
1. halvleg. SLAGELSE 50 (Leif Hansen 7 for 36, Jan Niel
sen 3 for 12) og 112 (J. Chr. Hansen 73, Peter Jensen 5 for
62). KØGE 83 (Niels Olsen 56, J. Chr. Hansen 5 for 32,
Freddy Jensen 3 for 16) og 13 for 2.
SILKEBORG-ESBJERG (4-0). Silkeborg vandt med 1 halvleg
og 6 point. ESBJERG 58 (Henrik Rasmussen 3 for 18, K.
RandlØv 3 for 27) og 49 (L. Øre 33, K. RandlØv 4 for 13).
SILKEBORG 113 (K. RandlØv 84, Jan Madsen 5 for 45, A.
Ankersøe 4 for 35).
27. juli
AARHUS-SKANDERBORG (1-3). Skanderborg vandt med
10 point efter 1. halvleg. SKANDERBORG 131 (Egon Jør
gensen 55, Niels MØiler 3 for 9, Jan B. Andersen 3 for 26).
AARHUS 121 (Jan B. Andersen 48, Bent Madsen 5 for 37,
Ole Olsen 3 for 29).
Drengerækkeme:
23. juni
NYKØBING M.-AA.B. (0-4). Aa.B. vandt med 1 halvleg og
67 point. AA.B. 94 (S. Dahlgaard 6 for 49, L Pedersen 4 for
44). NYKØBING M. 20 (H. Fli.igel 5 for 13, P. Aarup 4 for
6) og 7 (P. Årup 7 for 4, H. Fli.igel 3 for 3).
Afleveret til postvæsenet den 8. august 1968

Jeg vil gerne tage Asger Sørensens indlæg i sidste cricket
blad op igen, og spørge ham, om han ikke selv kunne stå
for en sådan forening, for de cricketledere der i dag har
cricket som hobby, har så meget om ørene, at det bliver
svært at finde en mand som kan og vil påtage sig dette
arbejde. Jeg synes, at ideen er god, og jeg vil også gerne
være medlem af en sådan forening, og det tror jeg også.
at der er mange andre, der vil.
Der er så mange muligheder for at få cricket udbredt
på i København f. eks. findes Gabriel Jensens ferieudflug
ter, som bl. a. arrangerer udflugter for skolebørn, som
ikke kommer på ferie. Der er hel-dags ture til foreningens
lejrpladser i omegnen af København. Lederne på disse
ture har ofte svært ved at beskæftige drengene en hel dag,
og hvad var så bedre end en 3-4 cricketbat, nogle bolde
og skinner, og en god instruktion, som kunne være slået
op på væggen i huset. Der findes også store legepladser
i København; f. eks. Enghaveparken, Skydebaneparken og
Nørrebroparken, hvor lignende ville gøre lykke, og får vi
først drengene til at spille til hverdag, så er meget vundet.
Ole Christiansen, FREM.
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