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laflr det 
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Af Thomas Petersson 

Skandaløs sammenblanding 

sport og politik 

af 

Den farvede Basil D'Oliveiras udtagelse til det engel
ske testhold har forårsaget den hidtil største skandale 
i international cricket. Den hvide sport er blevet tum
leplads for raceekstremister i England og Sydafrika, 
hvis indbyrdes sportsmæssige forhold er rystet i sin 
grundvold. 

England havde udtaget det hold, der til vinter skulle 
turnere i Sydafrika. Blandt de udtagne var Basil D'Oli
veira, der er født i Sydafrika, men nu engelsk stats
borger. 

I Sydafrika gik udtagelsen af den farvede spiller 
til højeste instans, hvor premierminister Vorster ud
talte, at man ikke ønskede at modtage et hold, der 
mere var udtaget af politiske grunde end af sports
lige, hvortil den engelske sportsminister Howell sva
rede, at Vorsters påstand var tåbelig sludder og ond
sindet bagvaskelse af MCC. 

Dette førte til, at MCC så sig nødsaget til at aflyse 
turen, hvilket moralsk set var det eneste rigtige. Men 
bruddet mellem to gamle cricket-nationer er et udtalt 
nederlag for al sportslig samkvem og udveksling lan
dene imellem. 

I det hele taget er det yderst sørgeligt, at to hinan
den så væsensforskellige ting som politik og cricket 
ikke kan holdes ude fra hinanden. 

England har været på den anden ende. Sagen har 
været avisernes topsælger i flere uger, for man havde 
jo allerede forudset et sådant resultat, før man udtog 
mandskabet til Sydafrika-turen. 

D'Oliveira blev ikke fundet god nok til det oprin
deligt udtagne testhold, skønt han i den just afsluttede 
test havde lavet et vidunderligt century. Et ramaskrig 
rejste sig over forbigåelsen, og anført af præsten, den 
tidligere landsholdsspiller David Sheppard, startedes 
en heftig debat til fordel for D'Oliveira. UK og den 
folkekære anfører Colin Cowdrey forsvarede sig. 

Cowdrey sagde: »Jeg har overvundet min uvilje 

mod apartheid og besluttet at lede holdet trods alt!« 

D'OLlVEIRA 

Men forud for denne beslutning havde han ransaget 
sin sjæl og rådspurgt hele seks biskopper plus den 
konservative tidligere premierminister og formand for 
MCC, Sir Alec Douglas-Home. Både de gejstlige og 
den konservative eksypperstepræst understregede 
stærkt, at holdet måtte sammensættes uden hensyn til 
race, men biskopperne »sagde alligevel til mig, at fra 

et farvet synspunkt v,ar det langt bedre at opretholde 
kontakten med Sydafrika end at trække broen op. 

Men D'Oliveira kan jo stadig komme i betragtning 
som reserve,« sluttede Colin Cowdrey. 

Og hverken værer eller bedre skete det, at War
wickshires Tom Cartwright sendte afbud på grund af 
en muskelskade. Om det skyldtes pres udefra eller 
saglige begrundelser, skal lades usagt, men i hvert fald 
blev D'Oliveira, der er mere gærdespiller end kaster, 
udtaget som erstatning for kasteren Cartwright. Herpå 
fulgte så Vorsters skæbnesvangre udtalelse. 

D'Oliveiras kommentar til den sorte dag i cricket: 
»Mit håb er, at splittelsen mellem England og Syd
afrika ikke vil vare længe. Jeg kan ikke bære det
kors resten af mit liv, at føle mig ansvarlig for af
brydelsen af cricketsamkvemmet mellem to af de
største cricketnationer.
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TURNERINGSAFSLUTNINGEN 

1. DIVISION

AaB lod konkurrenterne flere klasser agterude - Århus ned 

Fornyelsen og fremskridtet udeblev 

Ole Thomsen 

vurderer 

præstationer og 

standard 

i den bedste række 

Trods et blomstrende ungdomsarbejde har dansk 
cricket i flere år været inde i et dødvande, men de 
seneste tre-fire junior-årgange har præsteret en sådan 
bredde og så store individualister, at man så småt 
havde ventet, at der i 1968 ville indtræde et vende
punkt, således at udviklingen kunne gå den rette vej 
på ny. Vel var der enkelte steder fremgang på kvali
ficeret fornyelse, men alligevel må man med dækning 
i kendsgerningerne i tabel 1 og 2 konstatere, at der 
stadig ikke er faste holdepunkter for megen optimsime 
og ønsketænkning. 

Kvaliteten i bowlingen er betydeligt stagnerende, 
mens gærdestandarden, bredt betragtet, fortsatte den 
nedadgående tendens - dokumenteret i et reelt fald 
i gennemsnittet pr. gærdefald i 1. division fra 14,84 i 
1967 til 14,66 i afvigte sæson. Umiddelbart kan denne 
tilbagegang måske forekomme beskeden og tilfældig, 
men når man betænker den iøjnespringende uensartet
hed i dansk topcricket og bemærker, at faktisk kun 
dominerende AaB har haft påviselig og reel gærde
fremgang, får man en sikker fornemmelse af en mar
kant og uheldssvanger kvalitetsnedgang hos 1. divisi
ons otte-ni dårligst placerede hold. Og netop derfor 
giver det nøgne gennemsnit for 1. division ikke noget 
sandfærdigt udtryk for dansk crickets standard på 
bredere basis. Med samme forbehold kan det konsta
teres, at scoringshastigheden steg fra 48,00 til 49,73 
pr. 100 bolde i 1968 - dette til trods for, at der i sta
dig flere kampe i krampagtige forsøg på at hindre 
modstanderne i at vinde praktiseredes et dræbende 
kedsommeligt gærdespil, grænsende til det uanstæn
dige. Gærdernes bestandighed var faldende - fra 
30,92 gærdefald pr. 100 bolde i 1967 til 29,48 i år -
hvilket i nogen grad kan forklares med, at det om
hyggeligt spillende Silkeborg-hold var udskiftet med 
Slagelse, der gik langt friskere til boldene. Kasteeffek-

tiviteten udtrykt i gærdefald pr. 100 bolde er natur
ligvis i samme anledning steget (fra 3,23 til 3,39). 

Endelig bør det bemærkes, at de absolutte tal for ak
tiriteten i 1. division udviste en forbløffende lille af
vigelse fra i fjor - 41.571 kastede bolde, 20.67 3 runs, 
1410 gærdefald imod respektive 41.402, 19.871 og 
1339. 

AAB'ERNE GAV INGEN PARDON 

Aalborg Boldspilklub underbyggede i sit ottende suc
cessive championat en suverænitet, der Iod konkur
renterne i 1. division flere klasser agterude. Nord
jyderne viste fremgang i alle spillets faser, især no
terede man sig, at gærdesiden var stivet væsentligt af 
ved Bjarne Lund Petersens tilbagekomst, men i øvrigt 
bar en intensiveret træningsindsats, iværksat efter det 
»forsmædelige« nederlag til Svanholm i fjor, yppige
renter. Lutter sejre, hvoriblandt ikke færre end syv
halvlegsresultater, taler deres tydelige sprog om tinge
nes tilstand i vor fineste turneringsrække. AaBerne
har allerede før sæsonpremieren tilkendegivet, at de
fandt det magtpåliggende at udrydde enhver tvivl om,
hvem der var de ubestridt bedste her til lands. Og det
lykkedes altså til fulde. Der gaves ingen chancer, vi
stes ingen pardon eller blødsødenhed. Enhver mod
stander skulle »kvæstes« og desillusioneres. Denne
ubarmhjertige sejrsvilje lagde imidlertid en lidt uvær
dig atmosfære over AaBs kampe, fjernt fra, hvad
man i almindelighed forbinder med gentlemansporten
par excellence.

Dette kunne så endda være, hvis man ikke samti
dig havde siddet med en ubehagelig fornemmelse af, 

at der i lange perioder udelukkende spilledes for at 
tilfredsstille de to matadorer, Henrik Mortensen og 
Carsten Morilds store ambitioner. 

Anføreren forsømte for ofte sin pligt til at opbygge 
de unge og mindre fremtrædende spilleres selvtillid 
og rutine. En mesterskabsplaquette kan næppe til sta
dighed mætte de naturlige ambitioner hos disse spil
lere. Værst var det næsten, at man - uanset den store 
overlegenhed - ikke i bowlingen fandt anledning til 
at prøve noget nyt. Carsten Morild og Henrik Mor
tensen bowlede 94 % af samtlige overs, erobrede 
80 % af gærderne. Kun 5 % af disse tilfaldt de øvrige 
bowlere, hvoriblandt dog befandt sig kompetente folk 
som Bjarne Lund Petersen, Hardy Sørensen og Gert 
Kristensen. Så meget mere besynderligt som de alle 
med større kamprutine og selvtillid samt kælen for 
deres særpræg burde kunne opnå en effektivitet nær 
de to landsholdsbowleres, jævnfør danske batsmens 
aktuelle svaghed for leg-spin/Jeg-cut-bowling. 
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Disse mere delikate betragtninger afspejles imid
lertid ikke i tabellernes nøgne facts, der sort på hvidt 
giver udtryk for AaBernes store spillemæssige over
legenhed - overskuddet pr. gennemsnitsinnings var 
så overbevisende som 224 runs, næsten en fordobling 
fra i fjor (120). I gærdespillet præsteredes næsten 31 
runs pr. gærdefald, en forbedring på mere end ni runs 
fra i fjor, og runs kom i 1968 med en hastighed på 
75,58 pr. 100 bolde imod 56,02 i fjor. Dertil kunne 
man notere en større bestandighed hos gærdespillerne, 
der gennemsnitlig holdt 41 bolde imod 38,92 i 1967. 
Medvirkende til denne overflod var naturligvis en 
mammutinnings på 405 for 3 (den største i D.C.F.s 
tid) i den blodige revanche over Svanholm på den 
lille, let tilgængelige bane i Brøndbyerne, men i alt 
syv halvlege nåede forbi 200 mærket. Kun over for 
kompleksholdet ykøbing M. var man på hælene, 
men de I 19 rakte dog rigeligt til sejren. Blandt spil
lerne tegnede Carsten Morild, Henrik Mortensen og 
Hardy Sørensen sig for tilsammen to tredjedele af 
samtlige runs. Henrik Mortensen battede med over
vældende autoritet og aggression overfor enhver ka
steside og var især midtvejs i sæsonen helt ustyrlig 
med fire centuries i fem turneringscenturies og Hardy 
Sørensen et enkelt, der så til gengæld var 1. divisions 
hidtil største (181). 

I bowlingen forekom Henrik Mortensen en anelse 
bedre kastende end i fjor, ikke hurtigere, men mere 
nøjagtig og varieret, mens Carsten Morild - trods for
bedret average - som oftest ikke kunne leve op til 
sidste års fornemme standard. Alt i alt havde angrebet 
derfor samme slagkraft, og den talmæssige fremgang 
på 1,26 pr. erobret gærde (fra 9,81 til 8,55) refererer 
udelukkende til den vigende gærdestandard hos mod
standerne, der i hele 13 innings ryddedes for tocifret 
total. Carsten Morild tegnede sig for 8 9 gærder i de 
11 kampe eller 47, 8 pct. af samtlige gærder, og hans 
average blev så fornem som 7,57 - divisionens bedste. 
Hans gærdekvota inkluderede ni inningsanalyser på 
fem eller flere gærder, mens Henrik Mortensen med 
41, 4 % af gærderne måtte nøjes med syv af sådanne 

analyser. Den øgede effektivitet i angrebet dokumen
teredes ved, at 4,76 gærder bragtes til fald pr. 100 
bolde imod 3,99 i 1967. 

Blandt 15 anvendte spillere deltog kun 5 i samtlige 
kampe, og de mest produktive fremgår af nedenstå
ende interne statistik. For gærdespillerne er anført 
antallet af kampe (k), totalscoren (pts), største in
nings (ssc), averagen (gnst) samt den procentvise an
del i holdets samlede score (pct), mens der for kaster
nes er angivet kampe (k), antal gærder (grd), bedste 
inningsanalyse (ban), average (gnst) og procentdel 
(pct). 

AaBs gærdespil 
k. pts. ssc. 

Henrik Mortensen 11 715 139 
Carsten Morild 11 466 120* 
Hardy Sørensen 11 410 181 
Bjarne L. Petersen 9 235 58* 
Gert Kristensen 11 143 66 

AaBs kastning 
k. grd. ban.

Carsten Morild 11 89 8/36 
Henrik Montensen 11 77 8/40 
Bjarne L. Petersen 9 7 5/42 

·EFFEKTIVITETEN SVANDT

I SKANDERBORGS ANGREB

gnst. pct. 
89,38 28,5 
58,25 18,6 
37,27 16,3 
39,17 9,4 
17,88 5,7 

gnst. pct. 
7,57 47,8 
8,62 41,4 

13,16 3,8 

I Skanderborg fortsatte man den glædelige fremgang
i gærdespillet - fra 18,37 i fjor til 19,89 i år. Man
kunne dertil øge scoringshastigheden med 13 runs pr.
100 bolde til 60,55 uden at sætte nævneværdigt til i
gærdernes bestandighed. Kjeld LyngsØe var som i fjor
gærdesidens stabiliserende faktor, manden, der lagde
en dæmper på enhver form for panikagtig forcering,
mens Henry Rasmussen i et velset og vellykket come
back til 1. klasses cricket og den i sund udvikling væ
rende Kjeld Christensen stod som eksponenter for den
mere effektive batting. Teknisk og etisk har Skander
borgs gærdeside gjort imponerende fremskridt i de
senere år, og holdets gode balance og stabilitet gjorde

Danmarksmeste r /or ottende år i træk, AaB 
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andenpladsen fuldt fortjent. Skuffelser skånedes man 
dog ikke for, og her tænkes i første række på John 
l\fadsens gærdespil, hvor det fabelagtige »øje« ikke 
mere kunne kompensere den mangelfulde teknik. Ka
sterne havde allerede »kikket ham ud«. Også et an
det ungt talent som John Simonsen syntes at stå i 
stampe. 

Og heller ikke kasterne kunne sige sig fri for at 
svigte de måske for store forventninger. Den for
nemme standard fra 1967 kunne ikke opretholdes, og 
der registreredes en følelig nedgang i averagen fra 
11,04 til 13,17. Årsagen var også let at se, idet Jørn 
Steen Larsen - Kjeld Christensen ikke supplerede 
hinanden på samme overbevisende måde som i fjor. 
Starten var ellers lovende nok, og især Jørn Steen Lar
sen var i forsæsonen forrygende veloplagt, men hans 
form kulminerede brat i den historiske A.B.-innings 
på 12, hvor hans analyse blev eventyrlige otte for tre. 
Fra dette tidspunkt gled Jørn Steen Larsen imidlertid 
langsomt i baggrunden, måske slækkede han på træ
ningen, men hvorom alt er, så endte han sæsonen højst 
ordinært - intet syntes ladt tilbage af den fanden
ivoldske bowler, der i det sidste par sæsoner har været 
frygtet af selv de stærkeste batsmen. Hvad Kjeld Chri
stensen angår, forekom hans bowling stedse mere 
stereotyp, selv om hans gode længde ind imellem af
kastede acceptable analyser. Men der savnes i på
faldende grad fantasi og variation, og i landsholds
sammenhæng er der næppe noget at bygge på i den 
sympatiske skanderborggensers bowling. Holdets mest 
fremtrædende spillere var: 

Skanderborgs gærdespil 

k. pts. ssc. gnst. pct. 
Kjeld Kristensen 11 477 85 43,36 23,7 
Henry Rasmussen 11 279 89 23,25 13,9 
Kjeld LyngsØe 10 259 84* 28,78 12,9 
J Ørn Steen Larsen 11 246 59 23,36 12,2 

Skanderborgs kastning 

k. grd. ban. gnst. pct. 
Jørn Steen Larsen 11 52 8/3 11,44 39,4 
John Madsen 11 34 6/39 14,24 25,8 
Kjeld Kristensen 11 31 5/60 14,74 23,5 

Skanderborgs svar til Mortensen og Morild, Kjeld Kristensen og 

Jørn Steen Larsen. 

HJØRRING FOR SVINGENDE 

I SINE PRÆSTATIONER 

Efter tilgang af Klaus Buus, en af vore tre bedste all
rounders, var det ventet, at Hjørring ville forbedre 
sin position på turneringstabellen, og dette kom da 
også til at slå til, selv om de fleste vel nok på holdets 
»papirstyrke« havde regnet med vendelboerne som
stærkere aspiranter til pladsen som runners-up. Men
Hjørrings præstationer var alt for meget op og ned til,
at man med udelt tilfredshed kan se tilbage på sæson
6S, især var det skuffende, at et så velkoordineret
mandskab slet ingen match var for AaB. Stort set

Peer Morild T. \landsted 

var der imidlertid tale om tydelig og vel at mærke 
bred fremgang i alle discipliner. Sikrest markerede 
denne tendens sig i spillet ved gærdet, hvor averagen 
bedredes med næsten fire til 15,30, dog må det i pa
rentes bemærkes, at Hjørrings batting i fjor var op
sigtsvækkende svag og i høj grad trængte til en an
sigtsløftning. Forbedringen refererede i øvrigt til både 
den forbedrede hjemmepitch og bedre form hos bats
men. Klaus Buus' udfoldelser var naturligvis også ud
slaggivende i facit - såvel med bold som bat - om 
end det ikke helt var den gamle Klaus Buus, vi præ
senteredes for. Oplægget var godt nok, men han mi
stede Øjensynlig både inspiration og lyst, efterhånden 
som sæsonen skred frem, og i afslutningen måtte man 
desværre konstatere, at hans batting savnede tidligere 
autoritet og overblik. Blandt de øvrige batsmen var 
det de prøve de kræfter, der trak det store læs. Axel 
Morild havde ganske vist trukket sig tilbage til cricket 
af »lower grades«, men det skabte mere albuerum for 
Peer Morild i flere inciterende innings og landsholdets 
tidligere åbner, Poul Verner Jensen, der efter flere 
magre år atter viste klasse og opnåede sit maiden
century. Også anerkendelse til stabile Børge Jensen, 
der som den ideelle holdspiller arbejder i det stille 
med gode resultater. Derimod fik man kun i spredte 
glimt et indtryk af Hans Fausbølls virkelige kapacitet 
- såvel foran som bag gærdet. Han forekom -til tider
lovlig nonchalant i sit spil, men i sine koncentrerede
øjeblikke placerede han sig som landets klart bedste
keeper.

Bowlingen var lagt i hænderne på landets bedst 
placerede angreb. Variationsmulighederne var mange 
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I. division:

AaB ................................ ···· 
S�an�erborg ............................. . 
H1ørnng ................................ . 
AB .................................... . 
Ar hus .................................. . 
Nykøbing M ............................. . 
Chang .................................. . 
B 1909 ................................. . 
Svanholm ............................... . 
Slagelse ................................. . 
Soranerne ............................... . 
Horsens ................................. . 

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

2. division:

Sorø ................................... . 
Silkeborg ............................... . 
Holstebro ............................... . 
Ringsted ............................... . 
KB .................................... . 
Køge ................................... . 
Skanderborg II ........................... . 
B 1913 ................................. . 
Fredericia ............................... . 
Kerteminde ............................. . 

I alt 2. division 

3. division Øst:

CRICKET 

Tabel 1. 

total-
score 

2510 
2009 
1759 
1905 
1486 
1368 
1746 
1633 
1740 
1745 
1342 
1430 

20673 

1642 
1643 
1577 
1625 
1277 
1700 
1423 
1389 
1419 
1532 

15227 

I 

Egen 

for 
gærder 

81 
101 
115 
124 
108 
106 
127 
136 
115 
153 
121 
123 

1410 

79 
74 
98 

102 
92 

102 
106 
127 
123 
133 

1036 

I gennem· 
snit 

30,99 
19,89 
15,30 
15,36 
13,76 
12,91 
13,75 
12,01 
15,13 
11,27 
11,08 
11,63 
14,66 

20,78 
22,20 
16,09 
15,93 
13,88 
16,67 
13,42 
10,94 
11,54 
11,52 
14,70 

Modstandernes 

total-
score 

1592 
1738 
1643 
1680 
1761 
1548 
1771 
1722 
1924 
1840 
1520 
1934 

20673 

1398 
1538 
1630 
1408 
1313 
1483 
1375 
1379 
1779 
1924 

15227 

I for 
gærder 

186 
132 
157 
101 
112 
104 
106 
114 
105 
109 

91 
93 

1410 

120 
116 
124 
106 
106 

95 

96 
88 
94 
91 

1036 

I
genn�m-

smt 

8,55 
13,17 
10,47 
16,63 
15,72 
14,88 
16,71 
15,11 
18,32 
16,88 
16,70 
20,80 
14,66 

11,65 
13,26 
13,15 
13,09 
12,39 
15,61 
14,32 
15,66 
18,92 
21,14 
14,70 

1968 

Diffe-
rence 

+ 22,35
+ 6,72
+ 4,83

1,27
1,96
1,97
2,96
3,10
3,19
5,61
5,62
9,17

+ 9,13
+ 8,94
+ 2,94
+ 2,84
+ 1,49
+ 1,06

0,90
4,72
7,08
9,62

Nykøbing F ............................. . 
Glostrup ................................ . 
Næstved ............................... . 
Ballerup ................................ . 
Frem ................................... . 

1488 
1292 
1381 
1108 
1267 

93 
92 

125 
92 

110 

16,00 
14,04 
11,05 
12,04 
11,52 

1354 
1296 
1453 
1285 
1157 

110 
122 
101 
89 
82 

12,31 
10,62 
11,39 
14,44 
14,11 

+ 3,69
+ 3,42

0,34
2,40
2,59

I alt 3. division Øst 6536 512 12,77 6545 504 12,99 

3. division vest:

Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1646 93 17,70 1353 159 8,51 + 9,19
AaB II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1176 101 11,66 1044 106 9,48 + 2,18
Grenaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1504 98 15,35 1484 106 14,00 + 1,35
Hjørring II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1316 111 11,85 1296 100 12,96 1,11
Nykøbing M II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971 94 10,33 1057 86 12,29 1,96
Silkeborg II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 844 114 7,40 1214 62 19,58 12,18
----------------------------- -------------

1 alt 3. division vest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7457 611 12,20 7448 619 12,03 

Samnige divisioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49893 3569 13,98 49893 3569 13,98 

og blev i reglen godt udnyttet af vekslende anførere, 
således at man i status stod med divisionens næst
bedste kasteaverage (10,47). Blot havde man ikke som 
AaB to topbowlere, men Hartmann Petersen, på ny 
med storslåede kastepassager, bl. a. ni for 13 imod 
Slagelse, fik dog fortrinlig støtte af mediumbowlerne 
Klaus Buus og Torben Vandsted, der begge havde 
matchwinning analyser, samt den unge Ieftarm kaster 
Ole Christoffersen. Hertil kom endda i nødstilfælde 
konstant, om end uvarieret bowling af nyerhvervelsen 
Dennis Råhave. De mest produktive vendelboer var: 

Hjørrings gærdespil 
k. 

Peer Morild 11 
Poul V. Jensen 10 
Klaus Buus 10 
Hans FausbØll 10 
Børge Jensen 11 

Hjørrings kastning 
k. 

Hartmann Petersen 9 
Ole Christoffersen 10 
Klaus Buus 10 

pts. ssc. 
322 64 
297 105* 
275 69* 
190 35 
185 49 

grd. ban. 
49 9/13 
31 4/19 
29 6/16 

gnst. 
29,27 
27.00 
27,50 
14,62 
15,42 

gnst. 
8,88 

10,61 
9,93 

pct. 
18,3 
16,9 
15,6 
10,8 
10,5 

pct. 
31,2 
19,7 
18,5 
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Tabel 2. 

Scoringshastighed m. v. Kasteeffektivitet m. v. 

mod-

I
sco-

I 
faldne 

I
pts. pr. 

I
bolde 

tagne rede crærder 100 pr. 
bolde points b holde gærde 

kastede 
bolde I

ero-

I 
afgivne 

I
gærder 

l
pts. pr. 

brede points pr. 100 100 
gærder bolde bolde 

1. division:

AaB ..................... .. 
Skanderborg ............... . 
Hjørring ................... . 
Slagelse ................... . 
Svanholm ................. . 
Chang ..................... . 
AB ....................... . 
Soranerne ................. . 
B 1909 ................... . 
Horsens ................... . 
Ar hus ..................... . 
Nykøbing M ............... . 

I alt 1. division 

2. division:

Sorø ..................... . 
Holstebro ................. . 
Køge ..................... . 
Silkeborg ................. . 
Ringsted ................... . 
Kerteminde ................ . 
Skanderborg II ............. . 
Fredericia ................. . 
KB ...................... .. 

B 1913 ................... . 

I alt 2. division 

3. division Øst:

Nykøbing F ............... . 
Glostrup .................. . 
Næstved ................... . 
Frem ..................... . 
Ballerup .................. . 

I alt 3. division øst 

3. division vest:

Grenaa ................... . 
Hjørring II ................. . 
Herning ................... . 
AaB li ................... . 
Nykøbing M II ............. . 
Silkeborg li ............... . 

3321 
3318 
3176 
3480 
3503 
3538 
4092 
2957 
3625 
3288 
3572 
3701 

41571 

2515 
2728 
3055 
3079 
3055 
2965 
2806 
2959 
2868 
3720 

29750 

2319 
2175 
2410 
2413 
2373 

11690 

2390 
2338 
3120 
2424 
2176 
1906 

2510 
2009 
1759 
1745 
1740 
1746 
1905 
1342 
1633 
1430 
1486 
1368 

81 
101 
115 
153 
115 
127 
124 
121 
136 
123 
108 
106 

20673 1410 

1642 
1577 
1700 
1643 
1625 
1532 
1423 
1419 
1277 
1389 

15227 

1488 
1292 
1381 
1267 
1108 

6536 

1504 
1316 
1646 
1176 
971 
844 

79 
98 

102 
74 

102 
133 
106 
123 
92 

127 

1036 

93 
92 

125 
110 
92 

512 

98 
111 
93 

101 
94 

114 

I alt 3. division vest ........ 14354 7457 611 

Samtlige divisioner . . . . . . . . 97365 49893 3569 

AVANCEMENT TRODS SAVNET 

AF DEN BEDSTE 

Uden de sidste års first string Ralf Andersen måtte 
det komme bag på selv de største B. 1909-fans, at 
holdet formåede at avancere til fjerdepladsen i 1. di
vision. Dette var så meget mere bemærkelsesværdigt, 
som man både i kastning og gærdespil måtte notere 
en averagemæssig tilbagegang. De unge spillere på 
holdet, og da især Hans Erik O]esen, viste absolut 
momenter, men de kunne naturligt nok ikke udfylde 

'\ 
f 

75,58 
60,55 
55,38 
50,14 
49,67 
49,35 
46,55 
45,38 
45,05 
43,49 
41,60 
36,96 

49,73 

61,31 
57,81 
55,65 
53,36 
53,19 
51,63 
50,71 
47,96 
44,53 
36,73 

51,18 

64,17 
59,40 
57,30 
52,51 
46,69 

55,91 

62,93 
56,28 
52,76 
48,51 
44,62 
44,28 

41,00 
32,85 
27,62 
22,75 
30,46 
27,86 
33,00 
24,44 
26,65 
26,73 
33,07 
34,92 

29,48 

31,84 
27,84 
29,96 
41,61 
29,95 
22,29 
26,47 
24,06 
31,17 
29,29 

28,72 

24,94 
23,64 
19,28 
21,94 
25,79 

22,85 

24,39 
21,06 
33,55 
24,00 
23,15 
16,72 

3905 
3858 
4132 
3313 
3080 
3238 
3434 
2883 
3286 
3517 
3470 
3455 

41571 

3091 
3288 
2945 
3082 
2985 
3061 
3156 
2884 
2804 
2454 

29750 

2826 
2513 
2306 
2138 
2021 

11804 

2836 
2393 
3068 
2000 
2261 
1682 

51,95 23,49 14240 

51,24 24,36 97365 

186 
132 
157 
109 
105 
106 
101 
91 

114 
93 

112 
104 

1410 

120 
124 

95 
116 
106 
91 
96 
94 

106 
88 

1036 

110 
122 
101 

82 
89 

504 

106 
100 
159 
106 
86 
62 

1592 
1738 
1643 
1840 
1924 
1771 
1680 
1520 
1722 
1934 
1761 
1548 

20673 

1398 
1630 
1483 
1538 
1408 
1924 
1375 
1779 
1313 
1379 

15227 

1354 
1296 
1453 
1157 
1285 

6545 

1484 
1296 
1353 
1044 
1057 
1214 

4,76 
3,42 
3,80 
3,29 
3,41 
3,27 
2,94 
3,16 
3,47 
2,64 
3,23 
3,01 

3,39 

3,88 
3,77 
3,26 
3,76 
3,55 
2,97 
3,04 
3,26 
3,78 
3,59 

3,48 

3,89 
4,85 
4,38 
3,85 
4,40 

4,27 

3,74 
4,18 
5,18 
5,30 
3,80 
3,69 

619 7448 4,35 

3569 49893 3,67 

40,77 
45,05 
39,79 
55,54 
62,47 
54,69 
48,92 
52,72 
52,40 
54,99 
50,75 
44,63 

49,73 

45,23 
49,57 
50,36 
49,90 
47,17 
62,86 
43,57 
50,36 
46,83 
56,19 

51,18 

47,91 
51,57 
63,01 
54,12 
63,58 

55,45 

52,33 
54,16 
44,10 
52,20 
46,75 
72,18 

52,30 

51,24 

pladsen efter Ralf Andersen, og odenseanernes avan
cement dokumenterede bedre end noget andet den 
mærkbare tilbagegang hos de dårligere placerede hold. 
Gærdespillet holdtes sammen af de fornuftigt spil
lende Suleman Khan og Kjeld Jannings, hvis tekniske 
færdigheder dog burde tillade en mere optimal ud
nyttelse af upræcis bowling. Egon Jensen fik ikke 
rigtigt hold på sit gærdespil og mistede for ofte sit 
gærde i et desperat forsøg på at forcere sig ud af 
vanskelighederne, hvorimod den anden veteran Kjeld 
Larsen havde en særdeles lukrativ sæson, og han satte 

•

• 
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ofte krydderi på den gærdemæssige anretning med 
vellykket hitning på belejlige tidspunkter. 

Kastningen forekom mindre effektiv end i 1967, 
ikke blot på grund af Ralf Andersens fravær, men' 
også fordi Erik Olesen havde en helt mislykket sæson. 
De tilbageværende aktiver blandedes dog på fornuftig 
vis, og man kunne glædes over en renaissance for 
Egon Jensens leftarm-spinnere. Når Ralf Andersen 
efter sit sabbat-år vender tilbage til folden, skulle der 
være lagt op til interessante og jævnbyrdige opgør 
med de øvrige tophold. 

B. 1909s gærdespil

k. pts.
Kjeld Larsen 11 343 
Kjeld Jannings 11 227 
Suleman Khan 11 222 
Jens TjØrnehØj 11 177 
Egon Jensen 10 144 

B. 1909s kastning

k. grd.
Egon Jensen 10 35 
Kjeld Lyø 10 26 
Hans E. Olesen 11 23 

ssc. 
68 
72 

50 
41 
42 

ban. 
6/45 
5/20 
7/42 

gnsit. 

26,38 
18,92 
15,86 
11,80 
13,09 

gnst. 
10,80 
15,15 
15,04 

pct. 
21,0 
13,9 
13,6 
10,8 
8,8 

pct. 
30,7 
22,8 
20,2 

UHELDIGT ANFØRERSKIFTE I SV ANHOLM 

Arets store skuffelse kom fra Brøndbyerne, hvor 
Svanholm helt svigtede de store forventninger, man 
nærede til holdet efter 1967s glimrende resultater, og 
da ikke mindst efter den meriterende sejr over de 
sejrsvante AaBere. Spillermaterialet var det samme. 
spillerne skulle være blevet mere modne og målbe
vidste, gærdespillet forekom bredere orienteret end 
tidligere, træningsforberedelserne rapporteredes til
fredsstillende, og når det alligevel gik langt dårligere 
end ventet, må årsagen søges i et katastrofalt fald i 
kastningens effektivitet. Dette er så meget mere be
mærkelsesværdigt, som bowlerne hver for sig skulle 
være kapable nok og i den rigtige blanding burde 
kunne hamle op med de bedste i rækken. Imidlertid 
havde Svanholm før sæsonen fundet det for godt at 
skifte anfører, og det blev uheldigt, idet den kårede 
mand ikke havde de taktiske forudsætninger for at 
administrere så varieret et angreb. Anførerskiftet tur
de være så meget desto mere overraskende, fordi den 
detroniserede captain, Jørgen JØnsson, netop i fjor 
på sin egen stilfærdige facon havde fået et ganske 
godt greb om udskiftningstaktikken i det lidt vanske
lige og sårbare angreb og om markopstillingerne. 

Tallene i tabel 1 og 2 synes at indicere, at Svanholm 
havde 1. divisions næstsvageste angreb (gnst. 18,32 
imod 12,75 i fjor) med en scoring imod sig på ikke 
færre end 62,47 runs pr. 100 bolde. Men disse tal yder 
dog ikke fuld retfærdighed til de Svanholm-bowlere, 
der måtte bære det kors at møde AaB'erne på et bats
mens wicket og på en dag, hvor disse var optændt af 
hævntørst. Alt andet lige må man kunne konstatere, 
at anføreren anvendte sine medium- og swingbowlere 
for hyppigt og for længe, mens holdets eneste spin
bowler, Jørgen JØnsson, ofte bragtes for sent ind i an
grebet. Ganske vist var Jørgen Jønssons kastning sta
dig for ensformig, men den forbilledlige stabilitet og 

gode længde bragte dog jævnligt smukke resultater og 
sluttelig en hæderlig average. Bemærkelsesværdigt var 
det, så lidt man anvendte Henrik Lam, der ellers i 
repræsentative kampe havde haft overvældende all
round-successer, og heller ikke den i Silkeborg så vel
anskrevne all-munder Poul TransbØl tilstodes mange 
overs. 

Også gærdeaveragen forringedes, men her var ned
gangen kun svag, og den kunne hovedsagelig tilskri
ves svigtnde lykke hos 1967's to mest kompetente 
batsmen, Finn Nistrup og Ole Isaksson. Til gengæld 
kunne man med tilfredshed notere større bredde på 
gærdesiden, hvor hele 10 spillere nåede over 10 i snit. 

Svanholms gærdespil 

k. pts. ssc. 
Flemming SØegård 10 226 48 
Lars Hansen 11 214 42 
Finn Nistrup 10 205 71* 
Finn Madsen 9 176 38 
Ole Isaksson 10 157 52 

Svanholms kastning 

k. grd. ban.
Jørgen J ønsson 11 32 6/37 
Ole Isaksson 10 25 5/49 
Flemming SØegård 10 22 5/14 

GÆRDESPILLET - SORANERNES 

ACHILLESHÆL 

gnst. pct. 
22,60 12,9 
17,83 12,8 
20,30 11,8 
16,00 10,1 
14,27 9,0 

gnst. pct. 
16,16 30,5 
17,60 23,8 
16,36 21,0 

Hos Soranerne kunne man glæde sig over en flatte
rende sjetteplads - uden at man dog af den grund 
bør se fremtiden i møde med større optimisme, og 
allerede den kommende sæson kan bringe svære be
kymringer i tabellens nederste ende. Efter fire indle
dende successer, bl. a. imod mesterskabsaspiranten 
Skanderborg, grundlagt ved optimistisk og fjendtlig 
leg-cut-bowling af Hans Rasmusen, gik det jævnt ned 
ad bakke til en lidet opløftende afslutning. Vende
punktet indtraf i AaB-kampen, hvor Hans Rasmusen 
efter i lange perioder at have haft AaBs gærdespillere 
på glatis, pådrog sig en skulderskade, der senere viste 
sig at betyde definitivt stop for sæsonen. I turnerin
gens slutface var angrebet uden sit farligste våben ude 
af stand til at opveje den svigtende gærdestyrke - og 
sæsonaveragen blev så beskeden som 16,70 (imod 13,11 
i fjor). Indtil sit uheld havde Hans Rasmusen tegnet 
sig for nær halvdelen af de erobrede gærder, og i slut
facit fik han noteret 32 pct. af gærderne, opnået på 
kun 21 pct. af de kastede overe - et klart udsagn om 
hans store effektivitet. Jørgen Hansen holdt sig be
skedent tilbage, men havde traditionen tro en match
winning kastepassage ( denne gang imod Chang), mens 
fjorårets succesbowler, Jørgen Kofoed, synligt var tyn
get af de opskruede forventninger og i modgang gan
ske mistede humør og selvtillid. Uden flight og læng
de var hans bowling ikke særskilt farlig. Han tegnede 
sig kun for 18,7 pct. af gærder, og stykomkostningerne 
rendte hastigt i vejret (average nær 25). Men et ef
fektfuldt come-back skulle være muligt her. Beteg
nende for Soranernes kastemæssige dilemma sidst på 
sæsonen var det, at en typisk ikke-bowler som Char
les LØnholt næsten noterede de største successer. 
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Soranernes gærdespil skal ikke værdiges mange ord. 
Den fordums stolthed var nu i udpræget grad blevet 
en yderst sårbar achilleshæl. Man sluttede sågar med 
1. divisions dårligste gærdeaverage (11,08). Halvdelen
af det velrenommerede engelsk-australske åbningspar,
Alan Bloom, havde en af de sæsoner, hvor næsten in
tet vil lykkes, mens Frank Pearson stred en utaknem
melig kamp for at holde sammen på stumperne med
hastigt skiftende makkere. Periodisk støtte ydedes dog
af den ukuelige Georg Olsen, mens veteraner som
John Jørgensen og Sidney Nørgård trods enkelte gode
præstationer, syntes på retur. Og hos de øvrige stod
talentet slet ikke mål med sejrsviljen - klart under
streget i en faldende gærdebestandighed (fra 30,12 til
24,44).

Soranernes gærdespil 

k. pts. ssc. gnst. pct. 
Georg Olsen 9 192 56* 21,33 14,3 
Frank Pearson 10 180 53 16,36 13,4 
John J Ørgensen 11 163 33 13,58 12,1 
Sidney Nørgård 11 156 54 13,00 11,6 
J Ørgen Kofoed 10 99 22 8,25 7,4 

Soranernes kastning 

k. grd. ban. gnst. pct. 
Hans Rasmusen 8 29 7/31 8,69 31,9 
Charles Lønholt 10 17 6/78 15,41 18,7 
J Ørgen Kofoed 10 16 3/53 24,63 17,6 

ANSTØDELIG SCORINGSHASTIGHED 

Atter måtte man svinge hatten i ærbødighed for Ny
købing Mors's evne til at stampe folk frem, der kun
ne fylde hullerne efter de bortdragne. I denne om
gang havde to så fremtrædende spillere som Kaj Ove 
Jensen og Bent 0. Andersen forlagt residensen til Her
ning, hvor de hjalp det lokale 3. divisionshold til avan
cement til 2. division, men alligevel evnede de tilbage
blevne at sikre en position midt i rækken. Men et stort 
og uklædeligt minus må desværre noteres i morsing
boernes karakterbog, refererende til et til tider næsten 
demonstrativt destruktivt gærdespil. Naturligvis må 
man acceptere, at ikke alle spillere - og da især ikke 
under de foreliggende omstændigheder - er teknisk 
velfunderede og virtuoser udi spillet ved gærdet, men 
det er ikke i spillets ånd, når man blot med alle til 
rådighed stående midler går ud for at hindre kasterne 
i at vælte gærdet - uden tanke for at score de nødven
dige point, som dog turde være det primære i spillet. 
Netop i cricket må ærefulde nederlag være mere ac
ceptable end kampe uden afgørelse. På baggrund af 
et mindre fald i scoringen pr. gærde (til 12,91) og et 
ganske enkelt anstødeligt fald i scoringshastigheden 
på 12 runs pr. 100 bolde (til 36,96) er det svært at 
begejstres over en nominel bedring i gærdernes mod
standskraft til 34,92 bolde pr. gærdefald - næsthøje
ste notering i 1. division. Enkelte kampe spoleredes 
ganske ved en scoringshastighed på omkring 1-1½ po
int pr. over. Men forhåbentlig har man på denne må
de åbnet Øjnene hos D.C.F.s bestyrelse, således at po
intsfordelingen i de såkaldt ikke færdigspillede 1. in
nings tages op til fornyet overvejelse. Umiddelbart 
forekom det rimeligt, om det hurtigst scorende hold i 

sådanne tilfælde honoreredes med to turneringspoint. 
Blandt Nykøbing M.s batsmen havde den evnerige 
Henning Jensen lovende passager, og han burde med 
afpudsning af de tekniske detailler kunne gøre sig på 
højere plan, men iØvrigt fordeltes runs ligeligt blandt 
spillerne, hvoraf Erik Nielsen dog i trængselsstunder 
forekom toneangivende - på godt og mindre godt. 

I kastningen noterede man - trods savnet af Kaj 
Ove Jensens uberegnelige bolde; en iøjnefaldende frem
gang fra 16,46 til 14,88, men Erik Nielsen havde gen
vundet sin farlighed og præcision, og Tommy Jensen 
fortsatte en god udvikling. At man så kunne klare sig 
relativt smertefrit igennem sæsonen uden en decideret 
spinbowler, taler kun sit tydelige sprog om kapaciteten 
hos 1. divisions gærdespillere. 

Nykøbing Mors' gærdespil 

k. pts. ssc. 
Henning Jensen 11 246 46 
Erik Nielsen 10 179 53 
Erik Hansen 6 153 38 
Otto Gade 11 129 28* 
Hans J. Ande,rsen 9 120 46 

Nykøbing Mors' kastning 

k. grd. ban.
Tommy Jensen 9 36 5/26 
Erik Nielsen 10 27 7/19 
Otto Gade 11 21 5/62 

SLAGELSES HOMOGENITET GAV 

ATTER BONUS 

gnst. pct. 
22,36 18,0 
22,38 13,1 
21,86 11,2 
12,90 9,4 
12,00 8,8 

gnst. pot. 
10,72 34,6 
10,93 26,0 
21,19 15,4 

Også i Slagelse kunne man glædes over uventede sej
re, bl. a. over de tre københavnske mandskaber, og 
en placering udover det forventelige, om også den sik
redes i turneringens 11. time. Sædvanen tro var sjæl
lændernes bedste værn den karakteristiske stabilitet og 
homogenitet samt en ubetalelig vilje til at trodse mod
gangen og vokse selv med de mest utaknemmelige op
gaver. Moralen på dette nedrykningstruede hold blev 
ikke overgået andetsteds i divisionen, og er den bedste 
garant for en tryg fremtid. 

Isoleret betragtet . imponerede hverken kastning 
(16,88 pr. gærde) eller gærdespil (11,27 pr. gærde) men 
kun i kampene imod Århus og Hjørring faldt man 
igennem uden at kunne rejse sig igen. Slagelses sær
præg understregedes ved, at man ofte, når det brænd
te alvorligt på, formelig trak en trumf ud af ærmet 
- f. eks. et halvcentury fra en upåagtet batsman lavt

Erik Sørensen Torben Skov Nielsen 
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i gærdeordenen eller en uspillelig kastepassage fra en 

bowler »i sidste geled«. Og netop derfor var Slagelses 
kampe altid seværdige. Der var forfriskende pointsØ
gende gærdespil, hyppige gærdefald (22,75 bolde pr. 
Slagelsegærde, 1. divisions bundnotering) og hyppigt 
drama i luften. 

Erik Sørensen var som venteligt både med bold og 
bat det mest pålidelige aktiv. I enhver situation kun
ne han yde noget, men omkring ham tjente de øvrige 
deres sporer - som kastere eller gærdespillere - ved 
enkeltstående store og næsten altid værdifulde præ
stationer, og det ville være synd-at fremhæve den ene 
for den anden. Slagelses fremtræden og gode slutfacit 

var så meget mere bemærkelsesværdig som Bent Helt, 
en af de spillere, der i fjorårets oprykning var med til 
at tegne holdet, måtte melde fra allerede inden sæ
sonpremieren. Hans hitterbetonede gærdespil og præci
sionsbowling havde ellers nok kunnet finde sin plads i 
den store sammenhæng. 

Slagelses gærdespil 
k. pts. ssc. 

John Andersen 12 276 57 
Erik Sørensen 12 222 46 
John Christensen 12 207 55 
Poul E. Pedersen 11 175 57 
Frits Ulrich 10 170 39 

Slagelses kastning 
k. grd. ban.

Erik Sørensen 12 30 6/33 
Preben Christensen 12 25 6/52 
Leif Petersen Il 24 6/64 

THOMAS PROVIS REDDEDE AB 

FRA NEDRYKNING 

gnst. pct. 
16,24 15,9 
14,80 12,7 
14,79 11,9 
12,50 10,0 
18,89 9,7 

gnst. pct. 
14,13 27,5 
16,88 22,9 
16,04 22,0 

I Akademisk Boldklub kan man godt begynde at fin
de de blomstrende adjektiver frem til den hyldest, der 
må blive Thomas Provis til del som en tak for en all
round-indsats, som sikrede den fortsatte eksistens i 
1., division. Aldersmæssigt nær det halve century var 

Thomas Provis besjælet af ungdommens glød og vita
litet. I smukke averager var han ABs mest produktive 
både i bowlingen (54 gærder, gnst. 10,56) og ved gær
det (342 runs, gnst. 26,31). Især som bowler bar han 

byrder, som vitterlig ville have kørt yngre spillere helt 
ned, og dog var han upåvirket; bowlede mere end 40 
pct. af overs og erobrede 53,5 pct. af gærderne - så 
langt den største individuelle kasteanpart i 1. division 
og i og for sig helt uventet efter de foregående sæso
ners stagnation-nedgang i hans effektivitet. Til gen
gæld havde han ikke megen støtte i de øvrige bowlere, 
hvoraf kun den pompøse new-zealænder Peter Har
greaves havde flere anvendelige passager; alle andre 
svigtede totalt, og det gØr jo ikke Provis' præstation 
mindre, at modstandernes batsmen kunne nøjes med 
at forsvare sig overfor ham og score frit på de skif
tende makkere. Men Thomas Provis kan se flere an
strengende sæsoner i møde, før de lovende bowlerta
lenter fra ungdomsafdelingen i Bagsværd er modnet til 
1. divisions konkurrence. Alt ialt androg ABs kaste
udgifter 16,63 pr. gærde.

Bedre assistance kunne Provis påregne i gærdespil
let, hvor man på hæderlig bredde nogenlunde holdt 

standarden fra i fjor (15,36 ctr. 1967's 16,02), og gær
depræstationerne antog endda i år - hvis man er så 
large at se bort fra storeslemmen i Skanderborg - en 

vis stabilitet. Finn Willumsen gjorde. vel sin skyldig
hed, selv om han forekom ret flegmatisk og nedvur
derende overfor svagere modstand og for ofte gav sit 
gærde til spotpris, mens James Ward chokerede alt 

og alle med et veritabelt gennembrud som åbnings
batsman. Måske er hans slagrepertoire ikke alt for 
velbesat, men han forvaltede sit pund dygtigt med 

tålmod og koncentration. Hans svendestykke kom som 
et lynnedslag imod AaBs frygtede »bowler-twins«, da 
han evnede at carry his bat for 84, en af sæsonens få 
outstanding gærdeinnings. AB havde hele 20 spillere 

i aktivitet på 1. divisionsholdet, og de bedste var: 

ABs gærdespil 
k. pts. ssc. gnst. 

Thomas Provis 12 342 77 26,31 
Finn Willumsen Il 313 101* 26,08 
James Ward 11 272 84* 22,67 
Stefan Hoffmann 12 190 41* 13,57 
Vagn Ludvigsen 11 165 61 13,75 

ABs kastning 
k. grd. ban. gnst. 

Thomas Provis 12 54 6/43 10,56 
Peter Hargreaves 8 16 5/46 19,56 
Lars Person 8 9 3/23 22,56 
James Ward 11 9 4/28 31,22 

TORBEN SKOV NIELSEN - FORNYELSE I 

TESTHOLDETS ANGREB? 

pct. 
17,9 
16,4 
14,3 
10,0 
8,7 

pct. 
53,5 
15,8 
8,9 
8,9 

Det var kun naturligt, at Klaus Buus' klubskifte måt

te kunne mærkes på Changs effektivitet, men det var 
for så vidt overraskende, at kastesiden Øjensynlig hur
tigst vil komme over savnet. At tilbagegangen blev så 
beskeden som 2,64 pr. erobret gærde (fra 16,71 til 

14,07), var ene og alene juniorspilleren Torben Skov 

Nielsens fortjeneste, idet ingen af Klaus Buus' mak
kere fra 1967, Henning Olesen, Johan Luther og Stef
fen Meibom, havde noget heldigt år, og hvad værre 

var, syntes de åbenbart helt brændt ud. Så meget stør
re naturligvis glæden over Torben Skov Nielsens gen
nembrud i hans første hele sæson i 1. klasses cricket, 
og han skal ikke høre eet bebrejdende ord for en ned
adgående effektivitet i sæsonafslutningen. Han havde 
forinden ydet en opslidende indsats i et svagt angreb, 
præsteret den ene smukke analyse efter den anden, og 

hans spinnere havde allerede et format, der ledte tan
kerne hen på Eskild Larsens storhedstid og lovede at 
skabe snarlig og tiltrængt fornyelse i vort ret ensidige 
testangreb. lait tog han 38,7 pct. af gærderne på sin 
kappe. 

I gærdespillet var tilbagegangen til gengæld særdeles 
mærkbar, både hvad average (fra 18,50 til 13,75), sco
ringshastighed og gærdebestandighed angår. Johan Lu
ther og Børge Søvsø satte deres præg og bar byrderne 
i enkelte store innings, men ingen af de unge og lo

vende batsmen kunne allerede nu udfylde tomrummet 
efter Klaus Buus - men det var vel også for meget 
forlangt. Det er imidlertid en given ting, at de yngre 
årgange på få år vil have reetableret Changs traditio
nelle gærdestyrke. 
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Endelig bør Niels Torp Andersen næsten have et 
ord med på vejen, således som han er det største kee-
pertalent, dansk cricket måske nogensinde har fostret. 
Men hans talent kræver omhyggelig rØgt og pleje for 
at kunne opnå optimal udnyttelse, og han må i hvert 
fald lægge noget af sin bohemeagtige nonchalance på 
hylden. Med en fremtidig kombination Torben Skov 
Nielsen-Niels Torp Andersen, skulle både Chang og 

dansk cricket være godt hjulpet. 

Changs gærdespil 
k. pts. ssc. gnst. 

Johan Luther 11 352 88 27,08 
Børge Søvsø 11 265 54 20,38 
Steffen Meibom 10 192 34 17,45 
Morten Larsen 8 171 59 17,10 
Leif Busk Jensen 10 128 29 9,85 

Changs kastning 
k. grd. ban. gnst. 

Torben Skov Nielsen 11 41 7/38 11,88 
Henning Olesen 11 21 5/84 17,10 
Steffe"n Meib,om 10 17 5/27 19,53 
Johan Luther 11 17 3/32 20,82 

GÆRDESOLIDITETEN HOS HORSENS 

EN SAGA BLOTT 

pct. 
20,2 
15,2 
11,0 
9,8 
7,3 

pct. 
38,7 
19,8 
16,0 
16,0 

Trist at måtte konstatere, at Horsens ikke har kunnet 
dæmme effektivt op for tilbagegangen. Gærdespillet, 
der for blot få år siden var 1. divisions solideste og 
mest stabile, og som bar holdet over alle kriser, er ha
stigt på vej imod et bedrøveligt antiklimaks. I kun to 
innings nåede man over de 150, og gennemsnitsscoren 
faldt fra 14,37 til 11,63; scoringshastigheden dalede til 
43,49 runs pr. 100 bolde, langt fra Horsens-normen, 
og gærdernes holdbarhed til 26,73 bolde. Henning Eli
asen stod med sin opportunisme atter som den mest 
stabile pointproducent. Der var næsten altid runs i 
hans bat, mens Jørn Høj ikke havde genvundet sin 
selvtillid og kun i enkelte innings spillede med sin tid
ligere så hØjt besungne autoritet, og Erik Olesen var 
stadig for flegmatisk og temperamentsforladt til at 
kunne »vende strømmen«, selvom også han havde sine 
lyse Øjeblikke. Af de øvrige batsmen gjorde kun den 
unge Ole Schaumann sig fordelagtigt bemærket, og 
også i international sammenhæng skulle her være nyt
tige udviklingsmuligheder, mens resten af Horsens-hol
det var typiske medgangsspillere, der kun rullede sig 
ud, når der allerede var lagt en god bund - og det 
hørte jo netop til sjældenhederne. 

Kastningen var klart divisionens svageste og lettest 
angribelige (20,80 pr. gærde), og der fældedes kun 2,64 
gærder pr. 100 bolde. Savnet af Anders Mose var ikke 
sådan at afhjælpe, selvom Jørn HØj atter havde man
ge magtfulde og fjendtlige - omend også for lange -
kastepassager. Men modstanderne kunne koncentrere 
sig om at holde Jørn Høj stangen, til han trættedes, 
hvorefter scoringen kunne foregå nogenlunde frit. 
Ole Schaumann bowlede ganske vist også i lange pe
rioder, men han manglede både fart og snert til at 
opnå tidlige gennembrud på modstandernes gærdesi
der. - Den manglende spin-variation i angrebet blev 
skæbnesvanger, da Erik Olesen kastemæssigt var gået 
helt i stå - ikke så lidt skuffende efter de gyldne lØf-

ter hans leg-spinnere afgav i junior- og ungsenior-
årene. Og sker der ikke helt uventede ting, vil Hor-
sens' angreb kØre på pumperne i flere år frem i tiden. 

Horsens gærdespil 
k. pts. ssc. 

Henning Eliasen 11 243 42 
Ole Schaumann 11 230 63 
Jørn Høj 11 211 64 
Paul E. Høj 10 188 40 
Erik Olesen 9 167 53 

Horsens kastning 
k. grd. ban.

Jørn Høj 11 38 7/42 
Ole Schaumann 11 31 6/55 
Per Walkusch 11 7 4/40 

ARHUS UDNYTTER IKKE SINE 

GÆRDEMULIGHEDER 

gnst. pct. 
18,69 17,0 
17,69 16,1 
16,22 14,7 
15,67 13,1 
16,70 11,7 

gnst. pot 
15,71 40,9 
13,94 33,3 
20,29 7,5 

Tilbage har vi nedrykkeren Århus Boldklub, som næp
pe var 1. divisions svageste mandskab, klart under
streget i tabel 1, hvor underskuddet pr. gennemsnits
innings kun var 20. Man var imidlertid helt usædvan
lig uheldig i flere kampe, der blev afgjort på få runs 
og hele tiden til den »forkerte« side. Alligevel høstede 
århusianerne måske blot som fortjent, idet de ellers så 
kompetente batsmens træningstilstand syntes noget til
bage at ønske, i hvert fald savnedes ofte koncentra
tion og føling med bolden. Alt for ofte lod man sig 
feje af pitchen for en latterlig ringe total af ikke sær
ligt imponerende bowlere - og det til trods for, at 
gærdesiden på papiret forekom at være noget nær 1. 
divisions bredeste med potentiel gærdestyrke helt ned 
til batsman nr. 8 eller 9. - På denne baggrund kan 
gærdegennemsnittet på 13,76 kun være utilfredsstil
lende, også fordi det hovedsageligt grundlagdes i få 
meget store innings. Jørgen Morild ragede atter en
gang op over mængden, selvom hans elegante og vel
timede batting ikke helt nåede samme hØjder som i 
fjor. 

Måske skyldtes det den mangelfulde træningstil
stand, men derfor var det ikke mindre beklageligt, at 
man i flere Arhus-innings Øjensynligt lagde taktikken 
an på blot at holde sig ved gærdet og hindre modstan
dernes gevinst. Denne tilbøjelighed gav sig udtryk i så 
flov og beskæmmende en scoringshastighed som 41,60 
pr. 100 bolde. Det er at håbe, at batsmen til næste år 
vil gå alvorligt ind for at rette op på disse tilstande; 
dansk cricket har i hØj grad brug for så farverigt et 
gærdehold som Århus'. 

Kastningen viste fremgang, fra 19,51 til 15,71, væ
sentligst grundlagt i flere indbringende analyser fra 
John Hansen, der var i den heldige situation ofte at få 
gærder på selv de dårlige og skæve bolde. Hans bowling 
ser ikke ud af meget, og han bliver næppe nogensinde 
propagandakaster, men han synes at være et udpræ
get konkurrencemenneske, der i perioder næsten spiller 
over evne. Ham kunne batsmen tage ved lære af. Erik 
Madsen var i kastningen såvel som i gærdespillet kun 
en svag afglans af den spiller, der var et stort aktiv 
for vore første testhold. Alt andet lige var kastesiden, 
trods den hæderlige average, at henføre til de mindre 
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imponerende, men holdets i år vel skjulte gærdestyrke 
gør det såre trist for tilskuerne til vore 1. divisions
opgØr at skulle tage afsked med Århus, men en trøst 
må det så være, at man kan se hen til et forhåbent
ligt bedre come-back i 1970. At Jørgen Morild og Co. 
ikke skulle vinde 2. division til næste år, forekommer 
- denne divisions kvalitet in mente - ganske utænke
ligt.

Arhus gærdespil 

k. pts. ssc. 

Jørgen Morild 11 247 49 
Tom Ivar Poulsen 9 222 59 
Per Sørensen 11 209 48 
Hans Ole Luther 11 163 38 
Mogens Gregersen Il 155 34 

Arhus kastning 

k. grd. ban.
John Hansen 11 42 9/32 
Ole Jacobsen 11 26 5/11 
Per Sørensen 11 17 5/33 

Søren Nissen skriver videre om 

seniorhold samt om ungdommen 

KUN SPÆNDING I BUNDEN 

gnst. pct. 
22,45 16,6 
20,18 14,9 
19,00 14,l 
14,82 11,0 
14,09 10,4 

gnst. pot. 
12,19 37,5 
11,77 23,2 
21,88 15,2 

0TH. 

Den spænding, der var tilbage i den sidste trediedel af 
kampene i 1. division, koncentreres som sædvanlig om 
bunden. Adskillige hold var lige gode - elle,r dårlige -
og da ballet sluttede var der kun to points forske,l mel
lem nr. 12 og nr. 6. 

Det hele endte jo med, at der måtte omkamp til mel
lem AB og Slagelse. Det var den kamp i hvilken der 
ikke var spillet 5 timer på grund af regn i begyndelsen 
af turneringen, og hvor AB havde lagt sig i en ganske 
god vinderposition. 

Vandt Slagelse denne omkamp måtte Århus ned, og tab
te Slagelse, ja, så var det ud med sjællænderne. Det var 
klart, at det ikke var nogen heldig situation, at et tredie 
hold, der kunne tillade sig at være ret uinteresseret i re
sultatet, nemlig AB, blev den vigtigste brik i dette spil, 
men ifølge tumeringsreglementet skal der ikke spilles om
kamp, før turneringen er ordinært afsluttet. 

AB havde flere af sine bedste på forie, og gjorde ikke 
overvældende megen modstand mod sjællænderne. Gan
ske vist koncentrerede holdet sig i begyndelsen, hvor der 
var 5 »slagelser« ude for 62, men da først John Ander
sen og John Christensen (57 og 55) var kommet i slag, 
og marken begyndte at droppe nemme gribechancer, var 
det forbi med ABs kampiver, og Slagelse lavede 211, 
hvorpå AB svarede med 79. 

Men Slagelse havde i det hele taget gjort det så godt 
til sidst, at det ville have været urimeligt, om holdet 
skulle være rykket ned. 

Det blev til en sejr på to gærder over Chang (Poul E. 
Petersen 57), til en sikker gevinst på 195-132 (Per Pe
tersen 50 not out) over Soranerne, til et knebent neder
lag til B. 1909. Fynboerne indledte med 120 (Kjeld Lar
sen 43), hvorefter tre sjællændere lod sig løbe ud i en 
halvleg på 114, hvor sjette gærdet først faldt ved 104. 

Det var nu heller ikke så ringe, det Slagelse præste
rede mod AaB. Ganske vist blev det til et halvlegsneder
lag, men i modsætning til så mange andre, formåede 
Slagelse da at få samtlige aalborgensere ud for 182 (Car
sten Morild 52). 

Men var Slagelse -heldige med at mØde et svækket AB
hold i den afgørende kamp, så var nedrykkeren Århus 
lige så heldig ved i sin sidste kamp at få besøg af Ny
købing Mors uden de to bedste kastere, Tommy Jensen 
og Erik Nielsen, og med flere andre rese•rver. Morsing
boernes kasteangreb var totalt uden bid, og Århus sco
rede 159 for kun to (Tom Iver Poulsen 59, Jørgen Mo
rild 34), forinden havde Nykøbing lavet 80 (Ole Jacob
sen 5 for 11) og undgik halvlegsnederlaget ved at holde 
tiden ud med 37 på tavlen for tabet af 6. Desværre var 
kampen ikke fri for scener, og det er besynderligt at 
dommerne ikke foretager indberetninger, når de føler sig 
chikanerede. 

Ligesom mod Horsens tabte Århus uendelig knebent 
til B. 1909, der startede med 125 (Kjeld Larsen 44, Erik 
Madsen 5 for 9), hvorefter den sidste Århus-mand for
lod arenaen, da der var scoret 123. - Mod AB var Ar
hus derimod heldig ved at få uafgjort. En regnbyge tog 
en halv time af spilletiden, og det var uden tvivl afgø
rende, da Århus kl. 18,00 stod inde med 108 for 8 (Per 
Sørensen 43), efter at AB havde startet med 222 for 9. 
ABs halvleg forløb usædvanligt. Det syvende gærde faldt 
ved 58, men Thomas Provis med 77 og Jan Ribe! med 
52, fik bolde, der passede dem, og de skiltes først ved 
154. 

AABs GRUSOMME HÆVN 

Men den kamp, der vil blive stående i rekordbØgeme, 
var selvfølgelig kronen på AaBs triumf, den totale til
intetgørelse af Svanholm på brøndbyholdets egen grøn
svær. 

Det var ved den lejlighed at AaB satte scoringsrekord 
i den nuværende 1. divisions historie med 405 for 3. At 
Hardy Sørensen slog Ole Isakssons rekord, der var på 
176, ved at lave 181 (på 3 timer og 12 minutter), at Har
dy Sørensen og Gert Kristensen havde en åbningsgærde
stand på 267 på 172 min., at Svanholms Jørgen Jønsson 
fik sit livs dårligste kasteresultat med 0 for 102 (på 15 
overe), samt at Svanholm tabte med en halvleg og 271 
p. (71 og 63 lavede Svanholm, ialt 13 for 77 tog Henrik
Mortensen).

Men for AaB var kampen jo kun parade. De havde 
forlængst vundet deres ottende DM på stribe. - Skan
derborg var heller ikke gode nok til at true dem. Med 
en Jørn Steen Larsen ude af form lavede AaB 183 for 
7 (Henrik Mortensen 69 not out), mens Skanderborg nøje
des med 99 og 57 for 6 (Henrik Mortensen ialt 10 for 
73). 

Horsens og Chang havde det tilfælles at de begge end
te på 16 point - altså det samme som Århus, som havde 
tabt til begge klubber - og at de begge havde en trist 
turneringsafslutning. 

Mod Skanderborg var J Øm Høj for eneste gang rigtig 
i hopla, men hans 64 ud af Horsens 130 var småting 
i forhold til Skanderborgs 255 for 6 (Steen Sørensen sin 
hidtil smukkeste halvleg i I. division med 55 not out, 
Kjeld Lyngsøe 56). - Mod Nykøbing Mors, hvor Hans 
J. Andersen (46) og Erik Nielsen (52) havde en femte
gærdestand fra 61 til 167, blev det til et nederlag til Hor
sens på 79 p., mens AB (Finn Willumsen 45) slog jyder
ne med 154 for 6 mod 106.

Changs mange unge talenter kunne ikke stå for mosten 
i en lang hård turnering. Nykøbing slog dem 179-137. 
Vindernes keeper, Poul Pedersen, havde for femte gang 
ud af de ialt 11 halvlege i hvilke han havde keepet i år, 
en bye-fri inning, mens Hjørring besejrede Chang 168-
88, og det blev også til et 1-3 nederlag til Soranerne, 
hvor Børge Søvsø med 54 og J Ørgen Hansen med 5 for 
28 stod for de største præstationer. 

Støt forbundet 

ved at indmelde passive medlemmer 
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Skanderborg var klart det næstbedste hold. Ganske Slutstillingen 
vist kneb det mod Nykøbing Mors, hvor Skanderborg 
lukkede ved 198 for 6, troende den hellige grav velfor
varet, hvorefter man måtte helt hen i kampens sidste 
over, inden Nykøbings »helt«, Erik Nielsen (53), måtte 
ud som sidste mand ved totalen 184. Kjeld Lyngsøe (84 
not out) og Henry Rasmussen (89) havde en andengærde
stand fra 11 til 159. - Helt uden besvær gik det mod B. 
1909, der var ude for 113 og 55 efter 250 (Kjeld Kri
stensen 78) til Skanderborg. B. 1909 plejer ellers at have 
krammet på jyderne, men en medvirkende årsag var, at 
Kjeld Jannings under markituren brækkede en finger og 
slet ikke kom til gærdet. 

HjØrning sikrede sin tredieplads ved at besejre et slapt 
Svanholm-hold 138-99, og ved at vinde med IO stående 
gærder efter færdig kamp over AB. 

B. 1909's Hans Erik Olesen havde sit livs succes som
kaster med 5 for 5 mod et totalt humørforladt Soraner
hold, der var ude for kun 59; forinden havde fynboerne 
scoret 166 for 8 (Kjeld Jannings 72). 

Enddig scorede Svanholm 236 for 7 (Jørgen Jønsson 
66) mod Soranerne, der fik julelys i Øjnene, da det andet
gærde først faldt ved 109, det blev dog kun til 184 (Frank
Pearson 53).

2. DIVISION
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(4) (3) (2) (1) (0) 
1. division
AaB 11 7 4 0 0 0 40 3,66 
Skanderborg 11 1 8 0 2 0 30 2,73 
Hjørring 11 2 5 0 3 1 26 2,36 
B. 1909 Il 1 5 0 3 2 22 2,00 
Svanholm 11 0 5 0 5 I 20 1,82 
Soranerne 10 0 5 0 3 2 18 1,80 
Nykøbing M. 10 0 4 0 5* 1 17 1,70 
Slagelse li 0 5 0 3 3 18 1,64 
AB 11 0 3 0 8** 0 17 1,55 
Chang 11 0 3 0 7 1 16 1,45 
Horsens 11 0 3 0 7 1 16 1,45 
Århus li 1 1 0 9* 0 16 1,45 

* incl. 1 kamp, hvor 1. halvleg ikke blev færdjgspillet.
** ind. 2 kampe, hvor 1. halvleg ikke blev færdigspillet.

Silkeborg tilbage hos 1. divisionsholdene efter ubesværet rækkesejr 

Kerteminde må ud på grund af manglende kaste-effektivitet 

Nogen kvalitetsforbedring af 2. division har det ikke 
bevirket, at 1. division er blevet udvidet til 12 hold. Så 
også i denne relation har det vist sig, at det var uhel
dige skridt, der i sin tid blev taget. 

Silkeborg vender tilbage til 1. division med et hold, 
der uden Per Sørensen ( den mest produktive gærde
spiller i 1967) og Poul TransbØll (den mest benyttede 
kaster i 1967) uden at overanstrenge sig kunne vinde 
2. division.

Ud af 2. division rykker Kerteminde, der har væ
ret i farezonen i flere år. Når Aksel Petersen ikke 
var med, var holdets kastere af en katastrofal stan
dard, hvilket ikke kunne opvejes af, at gærdespillet 
ind imellem bØd på gode momenter. 

I relation til 1967 var der tale om et lille fald i sco
ringen pr. gærdefald i divisionen - 14,70 i år mod 
14,76 i fjor. Et godt gærdehold, Silkeborg, havde af
løst et godt kastemandskab - Slagelse, men til gen
gæld var Frem, hvis kastere ikke gjorde sig i 1967, 
blevet udskiftet med Ringsted, der havde et par af 
divisionens bedste bowlere, så derfor blev det så no
genlunde status quo. 14,70 synes på papiret en ganske 
nydelig gennemsnitsscoring, men nogen kvalitetsfor
bedring på bred basis hos gærdespillerne var der ikke 
tale om. Styrkeforskellen mellem 1. og 2. division kan 
eksemplificeres i Silkeborgs Azar Ali's kastning. Hans 
gærder kostede i 1. division gennemsnitligt 21,67 po
int, i år, i den næstbedste række, var omkostningerne 
så rimelige som 11,86. 

Mest underholdende var som sædvanlig Sorø, der 
scorede 61,31 point pr. 100 bolde. Den direkte mod
sætning var B. 1913, der endog scorede langsommere 
end Nykøbing Mors i 1. division, hvilket som bekendt 
siger en hel del, kun 36,73 p. pr. 100 bolde blev det til. 

Silkeborg havde langt de mest bestandige gærder. Der 
skulle 41,61 bolde til at fælde et jysk gærde, mens Ker
teminde var svagest kørende. Der skulle kun 3 overe 
plus en 4-5 bolde til at fjerne en Kerteminde-mand. 
Kertemindes dårligste kastning viste sig med al tyde
lighed i, at holdet måtte se 62,86 point scoret pr. 100 
kastede bolde, mens det ikke var betryggende for Sil
keborgs kastere med henblik på næste års 1. divisions
tilværelse, at modstanderne kunne score 49,90 pr. 100 
kastede bolde mod dem. Det var kun det sjette bedste 
resultat i denne relation i divisionen. 

Silkeborg vandt så tydeligt rækken på sine gærde
spillere. En gennemsnitshalvleg på 222 blev det til, og 
det var nye folk, der brød igennem. Juniorspilleren 
Erik Mikkelsen blev den mest produktive, men 5 
mand - selvom Silkeborgs hjemmebane er lille - over 
182 point ialt, det tyder på gærdekvalitet. Erik Mik
kelsen er så absolut en coming man i topcricket, blot 
synes han overfor kvalificeret kastning og markspil 
et ret let slipoffer, men det må være en fejl, som kan 
være rettet allerede til næste år. Bjarne Rasmussen 
var holdets bedste all-munder. Stod hans energi mål 
med hans evner, var også han et topemne. 

Azar Ali var en anfører, der viste hvad tingene drej
ede sig om, men Silkeborg får ikke glæde af ham til 
næste år. Ali har allerede nu meddelt Nykøbing Mors, 
at han spiller der i fremtiden. 

Ringsted opfyldte de forventninger vi stillede til 
holdet før sæsonen. Men en andenplads - og ikke den 
førsteplads, som klubben i visse Øjeblikke drømte om 
- var lige netop den rette placering for sjællænderne.
Lidt mere rutine for de unge i 2. division er en abso
lut nødvendighed, hvis de ikke skal få fingrene grum
me molestreret i den bedste række. Hitteren Geert
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Geert .Jensen 

Jensen gjorde sig mod den ofte ufarlige modstander
bowling, mens Jan Hansen i sit sidste år som junior 
viste smukke takter. I 2. division fik hans kastning 
gang på gang succes. I de udvalgte kampe kneb det 
derimod overordentlig. Farten synes desværre at være 
gået af ham allerede i hans 18. år. 

KB kæmpede energisk for et come back, men ne
derlaget til Ringsted i en af de første kampe betød, 
at Silkeborg ikke var til at indhente. Dertil kom, at 
Hans Jørgen Halling ikke var i samme form som i 
1967, og at gærdespillerne stort set i for ringe omfang 
udnyttede mulighederne. Der fedtes ganske simpelt 
for meget i det derude på Peter Bangsvej. Næst efter 
B. 1913 var KB det langsomst scorende hold i ræk
ken. Burde det ikke give de overforsigtige gærdespil
lere noget at tænke på? Kastningen tog ellers ofte keg
ler. Henning Lystrup havde sin bedste sæson til dato.

Sorø er et dejligt »livsbekræftende« hold. »Lev 
stærkt, dØ ung«, siger man der; en kombination af 
Sorøs slagkraft og chancetagende spil, samt KB'ernes 
omhu ville ikke være ringe. Holstebro hørte også til 
den bedste halvdel. John Jespersen havde det lige som 
Hans Jørgen Halling; det var ikke den store sæson, 
men havde jyderne fået Knud Havkjær med fra sæ
sonstarten - i de tre kampe, han var med i, tog han 
21 gærder for et gennemsnit af 4,57 - var det måske 
blevet til mere end en midterplacering. 

De fem holds støtter var 

Silkeborgs gærdespil 

k. pts. ssc. gnst. pct. 
Erik Mikkelsen 9 215 71 23,89 13,1 
Bjarne Rasmussen 6 210 77 52,50 12,8 
Azhar Ali 7 203 81 29,00 12,4 
Erik Randløv 9 197 61 21,89 12,0 
Anders Kold 9 183 86 22,88 11, 1 

Silkeborgs kastning 

k. grd. ban. gnst. pct. 
Azhar Ali 7 28 7/31 11,86 24,1 
Bjarne Rasmussen 6 20 6/54 10,70 17,2 
Poul Rasmussen 7 17 5/22 13,24 14,7 

Ringsteds gærdespil 

k. pts. ssc. gnst. pct. 
Geert Jensen 8 408 145 40,80 25,1 
Jan Hansen 8 208 76* 23,11 12,8 
Frede Nielsen 8 202 102* 22,44 12,4 

Ringsteds kastning 

k. grd. ban. gnst. pct. 
Jan Hansen 8 35 6/15 10,86 33,0 
Claus Rasmussen 8 26 5/24 11,42 24,5 

KB.s gærdespil 

k. pts. ssc. gnst. pct. 
Henning Lystrup 9 181 76* 22,63 14,2 
Hans J. Balling 9 179 51 17,90 14,0 
Aubrey Garner 9 175 66 17,50 13,7 

KB.s kastning 

k. grd. ban. gnst. pct. 
Henning Lystrup 9 36 6/32 9,69 34,0 
Benny Burmeister 9 27 6/9 10,00 25,5 

Sorøs gærdespil 

k. pts. ssc. gnst. pct. 
Ole Hiickelkamp 8 283 123* 47,17 17,2 
Preben Hansen 9 238 114* 29,75 14,5 
Ove Christiansen 9 209 110* 26,13 12,7 

SorØs kastning 

k. grd. ban. gnst. pct. 
J Ørgen SarØe 9 38 7/41 10,00 31,7 
John Hansen 9 32 6/22 12,25 26,7 

Holstebros gærdespil 

k. pts. ssc. gnst. pct. 
Jens P. Morild 9 420 127 35,00 26,6 
John Jespersen 9 318 81 28,91 20,2 
Erik Dupont 9 187 41 18,70 11,9 

Holstebros kastning 

k. grd. ban. gnst. pct. 
John Jespersen 9 37 5/32 14,73 29,5 
Erik Dupont 9 26 6/57 12,65 21,0 

DE FEM NEDERSTE 

De sidste fem hold var det meste af sæsonen væsentlig 
ringere. Egentlig nedrykningsfare blev der dog på intet 
tidspunkt tale om for Fredericia og Skanderborg II, 
fordi de reddede deres point i begyndelsen af turne
ringen, mens de øvrige tre først vågnede op i den sid
ste halvdel. 

Køge reddede lidt af helhedsbilledet ved sensations
sejren til sidst over - ganske vist reservespækkede -
Silkeborg, men skjule, at det i det store og hele havde 
været en skuffende sæson, kunne gevinsten ikke. Køge 
har alt for mange unge med talent til at ligge og rode 
i bunden af 2. division næsten en hel sæson. Man fø
ler, at en stærk hånd må kunne gØre .underværker med 
dette mandskab. En af de få lidt ældre på holdet, Pre
ben Feldt, bar med samvittighedsfuldt gærdespil hol
det over flere kriser, mens Bjørn Olesen ofte havde 
held med sin mediumbowling. 

B. 1913 kom først til allersjdst fri af bunden, men
naturligvis måtte fynboerne have lidt tid til at kom
me over savnet af en kraft, både spiller- og ledermæs
sigt som Leo Clasen. Overraskende var det på kaster
siden, at succes'erne skabtes især takket være Ove Eg
strøm. Men det omstændelige gærdespil bevirkede da 
i hvert fald, at man ikke tabte en eneste kamp med 
en halvleg. 

Skanderborg II lå længe i den bedre halvdel, og 
som helhed leverede holdet en ganske udmærket præ-
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station i betragtning af, at det er et andethold. Der 
kunne på intet tidspunkt rettes den mindste kritik med 
hensyn til Skanderborgs dispositioner med hensyn til 
omrokeringen af spillerne mellem 1. og 2. holdet, og 
med den nye spærreregel, indført forud for sæsonen, 
synes der nu ingen grund til at lægge hindringer i 
vejen for andetholds fremtidige deltagelse. 

Fredericia var til sidst en enmands-hær, bestående 
af Kurt Østergaard. I begyndelsen af sæsonen fulgte 
faderen Peter dog sønnen ganske godt til dørs, og der
for blev den i disse spalter spåede nedrykningsfare al
drig akut. Men det er meget at håbe, at der kommer 
lidt mere bredde over jyderne til næste år. 

Kerteminde havde en svær sæson, en enkelt sejr over 
B. 1913 var opmuntringen. Aksel Petersen var den ene
ste, der besad kastermæssige kvaliteter, og han deltog
kun i 2/3 af kampene. Men dejligt var det at mærke,
at fynboerne aldrig gav op. De tog kløene i den ræk
kefølge de kom, og til afslutningsfesten lød slagsangen
»Min Amanda var fra osv. « så festligt som ingen
sinde. Fynboerne er sikkert ikke kede af, at de efter
adskillige svære sæsoner med ikke alt for mange op
muntringer nu får tid til at samle kræfter i 3. divisions
behageligere atmosfære.

Hos de fem 

udførtes de største præstationer af 

Køges gærdespil 

k. pts. ssc. gnst. pct. 

Preben Felt 9 255 65 23,18 15,0 
Bent Olesen 9 216 42 19,64 12,7 
Ebbe Hansen 7 209 70* 34,83 12,3 

Køges kastning 

k. grd. ban. gnst. pct. 

Bjørn Olesen 9 29 7/21 9,90 30,5 
Jørgen B. Nielsen 9 18 5/35 21,22 18,9 

B. 1913s gærdespil

k. pts. ssc. gnst. pct. 

Preben Mouritzen 8 252 36 22,91 18,1 
Kurt Hansen 9 137 23 10,54 9,9 
Børge Hansen 6 115 35 12,78 8,3 

B. 1913s kastning

k. grd. ban. gnst. pct. 

Ove Egstrøm 7 37 7/44 9,59 42,0 
Erling Hauge 9 19 4/18 17,00 21,6 

Skanderborg ll's gærdespil 

k. pts. ssc. gnst. pct. 

Bengt Stem Møller 7 196 59 21,78 13,8 
Poul E. Rodding 9 164 35 14,91 11,5 
Vagn Nielsen 8 152 35 15,20 10,7 

Skanderborg ll's kastning 

k. grd. ban. gnst. pct. 

J Ørn Jacobsen 8 22 7/30 14,86 .22,9 
Kaj M. Nielsen 7 20 5/59 14,50 20,8 

Fredericias gærdespil 

k. pts. ssc. gnst. pct. 

Kurt Østergård 9 517 115 39,77 36,4 
Peter Østergård 9 196 61 15,08 13,8 
Finn Kirkeby 4 138 92* 27,60 9,7 

Fredericias kastning 

k. grd. ban. gnst. pct. 

Kaj Larsen 8 25 6/48 14,72 26,6 
Svend E. Jensen 6 22 5/45 12,68 23,4 

Kertemindes gærdespil 

k. pts. ssc. gnst. pct. 

Jørgen Nielsen 9 271 37 19,36 17,7 
Kaj Andersen 9 193 58 14,85 12,6 
Aksel Petersen 6 133 51 19,00 8,7 

Kertemindes kastning 

k. grd. ban. gnst. pct. 

Aksel Petersen 6 33 8/72 11,09 36,3 
Ole Christensen 8 14 4/36 22,57 15,4 

EN SIKKER RÆKKEVINDER 

Silkeborg sikrede sin oprykning definitivt i kampen mod 
KB, der, selvom holdet havde vundet, alligevel kun hav
de ret teoretiske chance,r. KB havde gravet Flemming Her
mann frem �il dette opgør i håb om en form for chok
virkning på grund af hans gærdespil, men chok'et ude
blev, og KB fik i et langsomt tempo - ikke så lidt dom
meruheld var der dog efter sigende med i spillet - kun 
118. Det passerede Silkeborg for tabet af 6 gærder. Bjarne
Rasmussen havde de 46 not out.

Både Silkeborg og KB afreagerede derefter på kraftig
ste vis. Silkeborg stillede op i Køge med masser af reser
ver og lagde ryg til en mammutscore på 306 for 8 fra 
Køges side. Ebbe Hansen dukkede op over middag og 
nåede 70 not out, men ellers var det først og fremmest 
bredden, der kendetegnede Køge, der fik det sidste Silke
borg-gærde ud kort før tidens udløb, da jyderne havde 
scoret 176. 

KB gik det lige så ilde mod Sorø, der på trods af, at de 
første 5 mand var ude for 19 og 6 for 43, nåede 247 for 
tabet af 8 gærder. Preben Hansen, der battede som nr. 
otte og Henrik Knap som nr. syv, scorede 114 not out og 
57. Bagefter nøjedes KB med 92 og af disse point tog
H. J. Halling sig endda af de 51. 

Forinden havde KB vundet over Skanderborg II - man 
måtte have ottendegærdet ind, før jydernes score på 146 
blev overgået (Preben Michaelsen 8 for 39, A. Garner 
66), mens det blev til 131-105 over B. 1913, der måtte 
ofre 6 gærder i 2. halvleg for at score de 29 point, der 
var nok til at undgå et halvlegsnederlag. 

Der så længe ud til at blive spænding om nedrykningen, 
men førend sidste spilledag var det afgjort, at Kertemin
de måtte ud. Det afgørende stød �ik fiskerbyens sønner i 
Køge, hvor fynboerne på trods af en indledningstotal på 
168 (Aksel Petersen 51) ikke kunne få Køge ud. Tvillin
gerne Bjørn og Bent Olesen fulgtes næsten ad scorings
mæssigt. Bjørn lavede 40 og Bent 42 udaf Køges total på 
189 for 8. 

Forinden havde Køge med Ebbe Hansens 57 som top
notering vundet 170-150 over Skanderborg II. Køge hav
de en trediegærdestand på 100, mens Kerteminde havde 
måttet lægge ryg til en Ringsted-total på 276 for 3. Frede 
Nielsen scorede sit maidencentury med 102 not out. Geert 
Jensen balrede - og det er det rette ord, når hans hitter
spil skal forklares - 145 ud, og de to herrer, der er dia
mentralt modsatte i spillefacon, hævede som trediegærde 
totalen fra 27 til 271. Kertemindes gærdespillere var nu 
heller ikke tabt bag af en vogn i 1. halvleg med 162; i 2. 
halvleg var kampånden imidlertiid gået af dem og 7 gær
der var ude for 36, inden klokken slog seks. 

Fredericia skal være glade for de point holdet fik i 1. 
halvdel af turneringen. Til sidst groede holdets hale læn
gere og længere ud for hver kamp. Mod Holstebro præ
sterede Fredericia en 1. halvleg på 34, hvoraf K. Øster
gård lavede de 18 og der var syv andeæg. I 2. halvleg la
vede samme K. Østergård 59 ud af 99 for 9 - så halv
legsnederlaget blev med nød og næppe undgået. Mod B. 
1913's sædvanligvis ikke overvældende bowlere faldt Fre
dericias tredie gærde ved 49, hvorefter hele stimen var 
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Knud Havkjær 

ude for 55 point. Kurt Ø. lavede ved denne lejlighed en 
33/55 del af pointene. 

B. 1913 følte dog ingen trang til at forsøge at vinde
med en halvleg på trods af en åbningsscore på 146, da 
holdet forinden havde sikret sin eksistens i rækken ved 
i en dramatisk kamp at besejre Skanderborg II med 120-
111. 

Det var ungdommen, der endelig brØd igennem hos B. 
1913 ved denne lejlighed. Det gav sig udslag i 34 til den 
lovende gærdespiller Jørgen Hvidkær og 7 for 44 til bow
leren Ove Egstrøm. Skanderborg startede i denne match 
på en i hvert fald for statistikere vældig interessant måde 
ved gærdet; de 5 første spilleres scoringer så således ud: 
27 - 0 - 27 - 0 - 27, hvorefter Bo Jepsen Ødelagde det 
smukke billede ved at lave 8. 

3. DIVISIONERNE

Holstebros Knud Havkær havde et vældigt fint come 
back i de sidste kampe. Han tog 7 for 13 mod Frederi-
cia og 5 for 19 mod Sorø, som jyderne besejrede med 2 
stående gærder. Sorø havde ellers åbnet med 155. Des-
uden tegnede han sig for 7 for 39 mod Kerteminde, der 
blev besejret 97-71. 

Endelig noterede Ringsted s.ig for 170 mod Sorø. Jan 
Hansen kom ind som nr. tre og scorede på sundeste vis 
76 not out. Ovenpå det var Sorø kun i stand til at give 
igen med 140. 
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2. division
Silkeborg 9 2 6 0 1 0 27 3,00 
Ringsted 9 0 7 0 1 1 22 2,44 
KB 9 1 5 0 3 0 22 2,44 
Sorø 9 2 3 0 4 0 21 2,33 
Holstebro 9 0 5 0 4 0 19 2,11 
Køge 9 0 4 0 4 1 16 1,78 
B. 1913 9 0 3 0 6 0 15 1,67 
Skanderborg II 9 0 3 0 6 0 15 1,67 
Fredericia 9 1 2 0 4 2 14 1,55 
Kerteminde 9 0 1 0 6 2 9 1,00 

Herning triumferede efter mange år 

Nykøbing F. igen narret 

skyggen 

For to år siden vandt Nykøbing Falster 3. division 
Øst, men tabte oprykningskampen til Skanderborg II. 
Sidste år blev Nykøbing Falster i sidste Øjeblik »fra
taget« oprykningen af Ringsted, og i år var det en af 
årets helt store positive overraskelser, Herning, der var 
skyld i, at falstringernes håb om forfremmelse igen 
brast. 

Nykøbing F. vandt østkredsen, mens Herning ret 
overlegent tog sig af vestkredsen, og hvem turde spå 
om, hvordan en oprykningskamp mellem disse to ville 
forløbe? 

Det blev til en Herning-sejr på hjemmebane med 9 
stående gærder efter færdigspillet kamp. Den helt sto
re spænding fik matchen ikke. Falstringernes ellers 
solide gærdeside slog ikke til mod Hernings bowlere, 
hvor især Peter Gøttsche med 6 for 12 - herimellem 
et hattrick - var matchvinderen. Ringe var Folmer 
Kristiansen heller ikke med 3 for 12 på 13 overe. Kun 
Torben Petersen gjorde sit blot nogenlunde hos Ny
købing med 35 ud af de skuffende få 66. Men Østkred
sens vinder beholdt håbet lysegrønt til et godt stykke 
ind i Hernings halvleg, hvor 5 gærder var faldet for 
32, men det blev dog til 101. Som så mange gange før 
i denne sæson var Svend Nielsen manden, der holdt 
sammen på holdet. Nogen perfekt spiller er han ikke, 
men en guddommelig vilje til at vinde, er han besjælet 
af. Han toppede med 27 point for Herning, mens Tor-

ben Petersen med sine offskruere tog 5 for 19 for Ny
købing. Kampen var på dette tidspunkt i realiteten af
gjort, men Nykøbing gjorde et fortvivlet forsøg på at 
vinde efter færdigspillet kamp, hvilket var håbløst. I 
et forsøg på at hitte, blev det mod Kaj Ove Jensens 
kvalificerede bowling (8 for 38) kun til 63, og Her
ning scorede de vindende 3 7 for tabet af kun Søren 
Lauritsens gærde og han havde forinden noteret sig 
for 33. 

Nok havde man ventet sig gode ting fra Herning 
efter tilgangen fra Kaj Ove Jensen, Bent 0. Andersen 
og Folmer Kristiansen. Men at det skulle blive til 
denne succes, havde uldjyderne næppe forestillet sig. 
Og mest glædeligt - set fra mangeårige Herningfolks
synspunkt - var vel, at det ikke var tilflytterne, der 
bar holdet igennem. Næh, først og fremmest skal hyl
desten rettes til Peter Gøttsche med det store natur
talent som både med bat og bold var den mest pro
duktive, og derefter skal hurra'erne gå til Svend Niel
sen, hvis determinerede - undskyld, der var den igen 
- spil gang på gang bragte Herning ud af vanskelig
hederne.

Men selvfølgelig skal Kaj Ove Jensen også have sin 
del af æren. Han var anfører med succes, kastede vel 
nok lidt mindre end han egentlig var berettiget til, og 
fik et nyt kasternavn frem i Bent 0. Andersen, hvis 
talenter i den retning har været godt gemt i Nykøbing 



1 JO CRICKET 1968 

Vinderne af .3. division ost, Nykøbing F. 

Stående fra venstre, Poul Jørgen Pedersen (an{.), Harry Eric/isen 

(keeper). Erik Svensson, Torben Petersen, Bent Hansen, H . . 4.. G. 

Nielsen (domrner). 

Siddende, Svend Stenvang Pedersen, H. Høyer Hansen, Brnno Jen

sen, Søren Rristensen, Bent Olsen, John Svensson. 

sen havde held med sit aggressive spil, mens Harry Erich
sen holdt stand. De to lavede 58 og 45, og da det kneb 
til sidst, var det de to veteraner, Poul J Ør gen Pedersen 
og Høyer Hansen (21 og 15), der holdt sammen som ot
tende-gærde fra 160 til 186. P. J. Pedersen var den bæ
rende kastemæssigt med 6 for 29. 

Forinden havde P. J. Pedersens søn, Svend, mod Frem 
været »helten«. Frem startede med 108. Det niende Ny
købing-gærde var ude ved 103, men Svend Strange Pe
dersen lavede de nødvendige point, og den sidste falstring 
faldt ved 110. Den anden kamp mod Frem var mindre 
nervepirrende. Frems 157 (Carlos Fabian 50) blev over
gået for tabet af 5 gærder (Erik Svensson 48, Torben Pe
tersen 43). 

Glostrup vandt to forholdsvis knebne sejre over Frem 
(85-73, Jørgen Hansen 7 for 21, John Nielsen 5 for 15) 
og over Ballerup (119-94), mens holdet var i knibe mod 
Næstved, der vandt 1. halvleg 149-99. Kaj R.ieck var i 
topform med 72. Men i 2. halvleg var Jørgen Hansen 
(43 not out og 7 for 6) og Thor Jensen (31 not out og 
3 for 20) mænd for at vende opgøret til en sejr på 8 stå
ende gærder. 

Slutteligen ·vandt Ballerup to gange over Næstved. -
Først blev det 66-43 (Schack Granell 5 for 8) og anden 
gang 141-70, Lennart Nielsen kronede en nydelig sæson 
med 64, mens Kaj Pedersen noterede sig for 7 for 21. 
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3. division Øst
Nykøbing F. 8 2 5 0 1 0 24 3,00 
Glostrup 8 1 5 0 2 0 21 2,63 
Ballerup 8 0 3 0 4 1 13 1,63 
Frem 8 0 3 0 3 2 12 1,50 
Næstved 8 1 0 0 6 1 10 1,25 

3. division vest
Herning 9 4 3 0 2 0 27 3,00 
AaB II 8 1 4 0 3 0 19 2,37 
Grenaa 10 1 5 0 3 1 22 2,20 
Hjørring II 8 0 3 0 4 1 13 1,63 
Nykøbing M. II 9 1 2 0 3 3 13 1,44 
Silkeborg Il 10 0 0 0 2 8 2 0,20 

MELLEMRÆKKERNE: 

Sejre til Svanholm li 

og Århus li samt Kolding 

Svanholm II vandt med den mindst mulige margin 
kreds 31. 

I den afgørende kamp mod Soraner II var række
vinderen ikke uheldig med at få 1-1, al den stund 
Svanholms sidste gærde stod inde på et tidspunkt, 
hvor holdet havde scoret 203 point - efter at Soraner
ne ,var startet med 295 for 8 - da dommerne efter ap
pel fra Svanholms gærdespiller Douglas Steptoe ene
des om at standse den minderige dyst på grund af ly
set. Det var måske heller ikke urimeligt, da gadebe
lysningen allerede havde været tændt nogen tid. 

Det kom til at koste Soranerne en rækkesejr, at 
man lukkede så sent - muligvis afventende et centu
ry fra Jørgen Arnsbjerg, som imidlertid ikke blev til 
noget, da han måtte forlade valpladsen med 91 'på 
tavlen. Fem Soraner-gærdespillere + Svanholms 
keeper (med 39 ekstra) kom over de 20, seks hos Svan
holm nåede op over snesen, så kasterne havde en svær 
eftermiddag og aften (og lidt af natten). 

Men derm�d var sindsbevægelserne i denne række 
ikke afsluttet. I en meget ophidsende - og kvalitets
mæssig god - andenholdskamp, vandt Soranerne så 
snævert som med 153-146 over AB II. Carl Larsen og 
Niels Mortensen (med 40 og 58) hævede AB-totalen 
som 5. gærde fra 52 til 139, men halen kunne kun for
Øge med 7 point. 

Man måtte forøvrigt imponeres over den stadigt lige 
ihærdigt trænende, nu over tresårige Carl Larsen, der 
kunne yde denne gærdemæssige præstation efter at ha
ve præcisionsbowlet i 26 overe i træk (4 for 72) i So
ranernes halvleg, hvor Jørgen Pedersen toppede med 
54. 

Ugen efter vandt Soranerne med 7 stående gærder 
over Frem II, hvor Ole Christiansen carried his bat 
med 62 point not out ud af en halvleg på 91, og så 
var der lagt op til en spændende sidste spilledag, hvor 
en halvlegssejr til Svanholm over Frem II ville give 
en rækkesejr, forudsat at Soranerne kun vandt 3-1 over 
Ringsted II. 

Svanholm vandt med en halvleg og 49 med en snæ
ver tidsmargin. Holdet scorede 199 for 6 takket være 
Uffe Mortensen (med sit livs score på 73) og Arne 
Mogensen (med 44), der havde en fjerde gærdestand 
fra 31 til 143. - I 2. halvleg lykkedes det Svanholms 
Søren Nissen på en eller anden måde at tage 6 gær
der for 10. 

I Ringsted kæmpede Soranerne ihærdigt for at få 
samme succes som konkurrenten, men trods velvillig 
bistand af 1. divisions førende kaster, Hans Rasmu
sen, der tog 6 for 37 i Ringsteds 1. halvleg på 72, og 
trods Jørgen Arnsbjergs 77, der hjalp Soranerne godt 
på vej til de 147, var det ikke nok, for Ringsted hav
de også en førsteholdsspiller, der var spillet fri, og med 
46 point i 2. halvleg fik Geert Jensen Soranernes håb 
om oprykning til at forsvinde. 

Ringsted havde forinden haft succes i opgørene mod 
Roskilde, der mod Helge Hansen (ialt 9 for 31) og 
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Hans Påmand (ialt 9 for 48) kun kunne score 44 og 
43 i de to halvlege som svar på Ringsteds 125, og mod 
Glostrup II, der takket være Aksel Jacobsens ialt 65, 
nøjedes med et nederlag efter 1. halvleg på 65 point. 

Roskilde har ikke rigtig formået at leve op til de 
forventninger man måtte stille til klubben midt i tur
neringen. Det blev også til nederlag til Køge II, hvor 
Jens Peter Jensen lavede 84 ud af 177 mod Roskildes 
91, hvoraf Harly Pedersen havde de 49. 

VELFORTJENT RÆKKESEJR 
Koldings sejr i kreds 32, der efter al sandsynlighed 

betyder oprykning til 3. divis.ion vest, var en velfortjent 
og velundt opmuntring for klubben, der i flere år har 
hørt til de bedste i denne række. Holdet er ikke længere 
så afhrengig af veteranerne Age Wange Thomsen, selvom 
denne gjorde god fyldest, og Herluf Nielsen, der op
trådte sjældent, og forhåbentlig er der nu opnået så stor 
bredde, at man igen skal høre rigtig godt nyt fra de sym
patiske midtjyder. 

Kolding tabte ganske vist til Esbjerg efter en kamp 
med 40 gærdefald og 431 point fordelt med 82 og 163 
til Esbjerg og 71 og 97 til Kolding, men det betød ikke 
noget, da Esbjerg var udeblevet i to kampe, og det giver 
som bekendt O point. Der var smæk for skillingerne i Es
bjerg-Kolding; selv et hattrick fra legskrueren Ole Lan
gerhuus blev man udsat for. Med 5 for 31 og 7 for 49 
tog han revanche for det usædvanligt beskedne ene point 
i to halvlege ved gærdet. EIiers var det Orla Biehl med 
ialt 81 point, der først og fremmest stod bag Esbjergs 
triumf. 

Til gengæld vandt Kolding 148-82 over B. 1913. Her 
scorede ihærdige Flemming Christensen 57 point, og det 
må sportsredaktØr Christensen kunne have beskrevet ind
gående i sin avis - han var da i hvert fald det nærmeste 
vidne til bedriften. 

Esbjerg er vel nok rækkens bedst koordinerede hold, 
men det kniber desværre lidt for tiden i fiskerbyen. Hol
det vandt de tre kampe sikkert, som det stillede op i. 
Efter 5 gærder ude for 8 kom Ole Langerhuus ind mod 
Aabenraa og scorede 101 og så scorede Esbjerg ialt 162 
på kun 29 overe. Aabenraa nøjedes med 33. Aabenraa 
måtte også stå model til et stort nederlag mod B 1909. 
Kun Jørgen Mizander livede op med 47 i de to halvlege 
på 34 og 96. Brian Rowoth, som har scoret century tid
ligere på sæsonen, noterede sig for to »æg«. 

Endelig trak B. 1913 overraskende nok det længste strå 
i andenholdsrivalopgØret mod B. 1909. Det mest bemær
kelsesværdige var, at de to keepere, Willy Thorsen og 
Bent Damsgård, ikke leverede en eneste bye. Når der al
ligevel var 9 ekstra ialt, skyldtes det 7 »udenommer« til 
B. 1909's bowlere og 2 ditto til B. 1913's.

VIBORG LIGE VED 
Århus tegnede sig for en enkelt halvlegssejr mere end 

Viborg i kreds 33, og det vandt divisionsreserverne ræk
ken på. Betydningsfuldt var det også, at Århus havde 
gravet Børge Lorentzen frem igen. Det havde nu nok væ
ret vigtigere for den nedrykkede 1. divisionsklub om han 
havde gået ind for det på divisionsplanet. 

Århus vandt med en halvleg over Dronningborg, hvis 
talentfulde juniorer ikke slår helt til på seniorplanet -
men vær tryg, det kommer. Jan, Poul, J Ørn og Ole hed 
alle Beier Andersen til efternavn hos Århus, og det var 
Jan, der skulle have den største bØf til familiemiddagen 
bagefter, idet han lavede 18 ud af de ialt 26 point, som 
cricketfamilien tegnede sig for. 

Også Holstebro »nød cigaren« med en halvleg mod 
Århus. Denne gang var det Børge Lorentzen med 39 og 
ialt 8 for 35, der stod for det største slæb. Knud Erik 
Jensen, der på AGF's håndboldhold blev dØbt det for
skrækkelige navn »Nuller«, lavede 30. 

Ole Schiil Arne Thorbjørnsen 

Også mod Skanderborg III var Børge Lorentzen top
scorer med 42, lige så vigtigt var det dog, at Åge Her
mansen tog 7 gærder for 14 i 1. halvleg. Århus måtte ud 
i en færdigspillet kamp for at vinde med 6 gærder. Im
ponerende var det, at Skanderborgs drengekeeper, Jan 
Wittus, kunne lave 46 mod Lorentzen + Co. 

Chang har benyttet et utal af spillere på sit andethold. 
Eskild Larsen har dog hørt til de mere trofaste, og han 
var også med mod Viborg, hvor han på 18 overe tog 
6 for 31. 

Viborg, der ikke ligefrem hører til de hurtigscorende, 
var 48 overe om at score 111 (Arne Thorbjørnsen 43). 
Når Chang måtte nøjes med 40 i 1. halvleg var det også 
især Arne Thorbjørnsens fortjeneste. Han tog 6 gærder 
for 15. 

Mod Holstebro åbnede den omhyggelige og solide Ole 
SchjØdt med 36 over Viborg, og det lagde grunden til 
en halvleg på 167 for 7, hvor Hans Elsborg i løbet af 
51 point gav prøver på, hvorfor han var så frygtet en 
spiller i årene inden Viborg »holdt en pause«. Martinus -
bedre kendt som Timmer Agerskov, tog ialt 10 gærder 
for 31, og Holstebros urutinerede 2. hold var ude for 43 
og 38. 

Og så tillykke til Dronningborg. Den første sejr i en 
seniorkamp for den nu snart to år gamle klub vandtes 
over Holstebro med 12 p. efter 1. halvleg. Det skal nok 
blive til mange med tiden. Stifteren Fritz G. Knudsen 
var for en gangs skyld ikke med på holdet; den triumf 
kunne man ellers godt have undt ham. 

Holstebro II vandt en enkelt kamp over Chang II, men 
de blev dømt som tabere, da klubben benyttede ikke
spilleberettigede spillere. 
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Mellemrækken, Øst, kreds 31. 
Svanholm Il 6 4 0 0 2* 0 18 3,00 
Soraner II 7 1 5 0 1* 0 20 2,86 
Ringsted II 5 2 1 0 1 1 12 2,40 
Frem II 7 1 1 0 3 2 10 1,43 
Roskilde 6 1 1 0 1 3 8 1,33 
AB II 6 1 1 0 1 3 8 1,33 
Køge II 6 0 0 0 1 3 7 1,14 
Glostrup II 6 0 0 0 3 3 3 0,50 

Mellemrækken, midt, kreds 32. 
Kolding 5 0 4 0 1 0 13 2,60 
B. 1909 II 3 1 0 0 2 0 6 2,00 
Esbjerg 5 0 3 0 0 2 9 1,80 
Aabenraa 5 1 1 0 2 1 9 1,80 
B. 1913 Il 4 0 2 0 1 1 7 1,75 
Husum 5 0 0 0 4 1 4 0,80 

I 
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Mellemrækken, midt, kreds 33. 

Århus II 5 3 1 0 l* 0 16 3,20 
Viborg 5 2 2 0 1* 0 15 3,00 
Chang II 4 1 1 0 1 1 8 2,00 
Skanderborg III 5 1 1 0 3 0 10 2,00 
Holstebro II 5 0 0 0 1 4 1 0,20 
Dronningborg 5 0 1 0 1 3 4 0,80 

* incl. 1 kamp, hvor 1 halvleg ikke blev færdigspillet.

A-RÆKKEN

KB uden konkurrence 

A-rækken, denne sæsons nyskabelse - eller rettere gen
oplivelse - fik den ventede sikre vinder i KB's andethold,
der i bogstaveligste forstand mejede Svanholms tredie
hold ned på en måde, som brØndbyklubbens 1. hold se
nere fik at føle mod AaB.

William Dorset var altfor god til Svanholms ialt otte 
forskellige bowlere, og spillede sig efter en vaklende start 
uhyggeligt godt ind og noterede sig for 130 not out. Da 
Flemming Hermann på sin originale måde havde åbnet 
med 58, endte det med at Svanholm måtte lægge ryg til 
en score på 288 for 5, hvoraf holdets keeper tegnede sig 
for de 35. Svanholm svarede med 66, Karl Morild tog 6 
for 32 - og så tog de ligesom Melina Mercouri i »Aldrig 
om søndagen« allesammen til stranden, så KB's sejr blev 
så speciel som på 222 point efter 1. halvleg. 
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A-rækken.

KB II

Svanholm III
Sorø II

3 1 2 0 0 
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Nykøbing Mors danske mestre 

efter spændingsforladt finale 

Årets juniordanmarksmesterskab vandtes af NykØbing 
Mors. Det er tredie gang i 4 år, morsingboerne har 
taget titlen hjem kun sidste år svipsede det, Ringsted 
slog jyderne i finalen. 

Desværre var finalen mellem AB og Nykøbing Mors 
hverken spændings- eller spillemæssigt nogen ople
velse. AB må bære hovedansvaret for det. Klubbens 
bedste spillere gik nervøst ud til opgaven medbringen
de negative unoder. Hvad ligner det, at en spiller som 
den boldbegavede Niels Talbro i en time og 20 mi
nutter næsten udelukkende bruger skinnerne. Alt hvad 
han overhovedet kunne komme udenom at bruge bat
tet til - altså næsten samtlige bolde han ikke kunne 
blive dømt ude med ben for på, sparkede han til. 

Nykøbing Mors' danske j,zniormestre. 

Stående fra venstre, træneren Otto Gade, Peter Rasmussen, Bent 

Hansen, anføreren Lars Mathiasen, Hans Frandsen, Gunnar Jen

sen, Arne Poulsen. 

Siddende Jens Jensen, Per Pedersen. keeperen Bjarne Jensen, Søren 

Dahlgård, Torben Pedersen og Anders Jensen. 

Det var værre end at se de engelske countyspillere. 
Det er jo hØjst unaturligt for en junior at spille på 
denne negative maner, man kan i hvert fald dårligt 
tro, at det er noget han har fundet på. Der må være 
nogen, der har lært ham det - forhåbentlig ikke dem, 
der nu gør et stort arbejde for at bygge AB's ung
domsafdeling op. 

AB scorede 10-15 point i den første time, inclusive 
ekstra'erne. Talbro lavede 6 point, heraf de to af po
intene på et slag! Per Marcussen, der desværre havde 
taget lidt ved lære af Talbro, blev topscorer for AB

med 14, og AB'erne var ude for 54 point. 
AB's negative spillefacon gjorde naturligvis Nykø

bings kastere farlige. De blev ikke angrebet, og især 
Jens Jen sen var uhyre præcis med 7 for 25 på 23 ove
re, Lars Mathiasen tog 3 for 14 på 17 overe. 

Nykøbing passerede for tabet af et gærde. Den bed
ste spiller var utvivlsomt Bjarne Jensen, der var lidt 
uheldig ved at komme ud for 26. Den meget fornuf
tige anfører, Lars Mathiasen, scorede 36, og senere 
lavede drengespilleren Søren Dahlgård 35 not out, 
men det var nu på et tidspunkt, hvor kampen var af
gjort. NykØbing lukkede ved 134 for 8, og man holdt 
inde, da AB havde 19 for 0. 

Nykøbings markspil og kastning var udmærket. Der 
vistes god forståelse, men holdet var nok lidt tyndere 
i papirerne end de fleste af de foregående junior
mestre. 

Nykøbing var nået til finalen efter en sindsopri
vende semifinale med Skanderborg, hvis 7 første gær
der var ude for 14 - det blev ialt til 39; Jens Jensen 
tog 5 for 16. Men Nykøbing gik det næsten lige så 
ilde, to af de bedste blev løbet ud, og 9 mand var ude 
for 32. Men Peter Rasmussen og 11. gærdet, Gunnar 
Jensen, holdt stand, og det blev til 46 ialt. John Si
monsen og Bent Madsen tog hver 4 gærder for hen
holdsvis 20 og 11. Skanderborg prøvede at vinde ef
ter færdig kamp og lukkede i 2. halvleg ved 99 for 6 
(John Simonsen 45), men nu viste Bjarne Jensen sin 
sande styrke. Han scorede 61 not out og Nykøbing 
vandt med 8 gærder efter færdig kamp. 
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AB viste de takter, som kunne have givet finalesejr 
i semifinalen mod Kerteminde. For tabet af kun tre 
gærder scoredes 198. Her spillede Niels Talbro op til 
sit bedste; det blev til et velformet century på 120 not 
out. Per Marcussen scorede 53. 

Kun Svend Madsen med 41 gjorde modstand i Ker
temindes halvleg på 94. AB's Niels Nørregård var for 
god en bowler for fynboerne med 6 for 29. 

AB's vindere af kreds 51 og deltagere i juniorfinalen. 

Fra venstre, William Grahn, Bjarne Ros�en, Carsten Fenger, 

Thomas Provis (træner), Jorry Lo/ise, Erik Neegclrd, Niels 1'albro 

(an{.), Niels Nørregård, Freddy Nielsen, Mogens Fenger, Kevin 

Hornsby, Per G. Jensen og Per Marcussen. 

Nykøbing Mors vandt kreds 44, skØnt holdet tabte 
begge kampe i dobbeltturneringen mod Chang. Første 
gang med 83-152 (Torben Skov Nielsen var bedst hos 
Chang med 4 for 23 og 58), og anden gang med 3 
stående gærder på trods af, at Chang spillede uden 
sine tre bedste, der var med på 1. divisionsholdet. Her 
lavede Bjarne Jensen 41 ud af Nykøbings 68, Chang 
scorede på allround basis 70 for 7. 

Nykøbing sluttede a point med AaB, men vandt de 
to indbyrdes kampe yderst knebent. Første gang med 
8 point, og anden gang med 4 point, begge gange ef
ter 1. halvleg. Man fornærmer nok ikke Nykøbing ved 
at slå fast, at AaB, Chang og Nykøbing var lige kva
lificerede til en finaleplads. 

Peter Kristensen tog 6 for 45 og scorede 64, da 
AaB tabte 119-123 til morsingboerne, Henning Hoff 
55, da AaB vandt med en halvleg over Hjørring, hvor 
Torben Mortensen ellers gjorde det godt med 66 i 
1. halvleg, mens det var Torben Juul Laursens 6 gær
der for 46, der nok var den største præstation, da AaB
slog Chang med 130-121. Men en udmærket bredde
kendetegnede mestrenes juniormandskab.

Chang uden Torben Skov Nielsen brændte sig mod 
Hjørring, som der vandt sin eneste sejr. Kaj Jensen 
imponerede med 74 hos vendelboerne, Leif Busk Jen
sen, der heller ikke er fri for »skinnesparkunoderne« 
scorede med 70 over halvdelen af Changs 114 i 1. 
halvleg. 

Endelig vandt Nykøbing med en halvleg og 90 over 
Hjørring, Jens Jensen tog ialt 11 for 44. 

KVALITETSMÆSSIG RINGERE, 
MEN LIGE SA SPÆNDENDE 

Den jysk-fynske kreds 42 var i hØj grad de »lange 
halers« række, men den fik en lige så inerverende slut
ning. B 1909, B 1913 og Kerteminde lå længe side om 
side, men til sidst løb »Amandas sønner« af med række
sejren, da de vandt 34-32 over B 1913. Kertemindes 
bedste kastevåben var Peter Palle Klokkers legskruere, 
mens det på gærdesiden især var Svend Madsen, der 
gjorde sig. 

Peter Palle Klokker tog 7 for 18 i »finalen« mod B 
1913, og Svend Madsen scorede 39 point i opgøret mod 
Horsens, der vandtes 99-78. 

B 1913's »store« var Jørgen Hvidkær, der med 104 
på 60 minutter stod bag sejren over B 1909, der kun 
var to point fra at tabe med en halvleg. B 1913 scorede 
223 - B 1909 224 fordelt over to halvlege på 96 og 128. 

B 1909 var næsten lige så tæt ved at vinde med en 
halvleg over Horsens, som de var ved at tabe med 4-0 
til B 1913, med Hans Kurt Lohman som den sædvanlige 
foregangsmand scorede B.1909 129 for 8, med to halvlege 
a 47 og 86 nåede jyderne op på 133. B 1909's Per Ja
cobsen var heller ikke ilde i denne kamp med 48 og ialt 
10 for 54. 

Silkeborg faldt muligvis i kreds 43 på, at foreningen 
undlod at stille hold en enkelt gang. Silkeborg sluttede 
a point med Skanderborg, men med en kar,1p rr.ere -
den der var tabt uden kamp - og den Ødelagde kvotien
ten. 

Skanderborg viste styrke mod Esbjerg, der blev halv
legsbesejret (Ole Olsen 61 samt 6 for 12), og mod Dron
ningborg, der ellers også stod med gode kort pa hånden 
med hensyn til en rækkesejr. Men en 1. halvleg på 180 
til Skanderborg, heraf 66 til John Simonsen - slog de 
talentfulde, men nok lidt fysisk mindre vcludrustede Ran
ders-folk ud af det. Det blev kun til 47 og 11 for 4, 
Skanderborgs Bent Madsen kastede godt, han tog 7 for 
37 i 1. halvleg. I 2. halvleg var Ole Olsen mester for et 
hattrick. 

Århus' indsats i denne række synes ikke foreningen 
værdig. Det var sjældent, der var fuldt hold, således var 
kun 9 mand med mod Dronningborg, der måtte nøjes 
med at vinde 3-1, da kampen blev afbrudt på grund af 
mørke. På dette tidspunkt var der ellers kun to Århus
gærder tilbage, og Dronningborg havde 45 point i over
skud. Lovende Chr. Boldsen scorede 36 og tog 5 for 15 
i 1. halvleg, og 5 for 3 i anden omgang på 13,1 over, 
hvoraf de ti var jomfruer. 

Stig Hulten var bedst hos Dronningborg med 5 for 
4 og 8 for 20, da Esbjerg besejredes med en halvleg, 
mens Erik Mikkelsen scorede 116, da Silkeborg nåede 
160 point for 6 mod Århus, der nøjedes med 47 (John 
Knudsen 7 for 7) og 81. 

MAN KAN IKKE BADE BLÆSE 
OG HA VE MEL I MUNDEN 

Kreds 41 fik en noget utilfredsstillende afslutning for 
sidste års juniormestre, Ringsted, men det var den ihær
dige forenings egen skyld. Når man vil bruge sine bed
ste juniorer i en ikke altfor betydningsfuld pokalkamp, 
og derfor ikke får afviklet en juniorkamp inden fina
lerne skal spilles - ja så er det svært at vinde en junior
række. 

Rækkens moralske finale blev ikke spillet færdig. Den 
stod mellem AB og Ringsted, og AB startede med 93. 
Da regnen begyndte at søle ned - på et tidspunkt hvor 
<ler ifølge indberetningsskemaet kun var spillet 4 timer 
og 57 minutter (kampen var endt 1-1, hvis der havde væ
ret spillet i 5 timer) - var to ringsted'er, men vel at 
mærke de to bedste, faldet for 52, så det kunne være 
blevet til hvad som helst. 
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Køge var også blandt topaspiranterne men gik helt 
ned i en kamp mod AB, som klubben af venlighed var 
gået med til at rykke, hvorefter Køge måtte stille op mP-d 
kun 8 mand og uden flere af sine bedste, da kampdagen 
oprandt. Det gik naturligvis slet ikke. AB startede med 
179 for 3, igen et century til Niels Talbro med 126 not 
out, mens Køge j 1. halvleg var ude for kun 48. Men 
højst uheldigt forekom det, at da der var faldet 3 Køge
gærder i 2. halvleg for 38, meddelte Køge, at nu gav de 
op. Ganske vist var der ikke meget af kvalitet tilbage 
hos Køge på dette tidspunkt, men alligevel rriå det kal
des en hØjst besynderlig og kritisabel handling. 

Der var ikke mindre end 8 nuller hos Glostrups juni
orhold i 2. halvleg mod AB, alligevel lykkedes det tak
ket være Michael Møller, der carried his bat med 51 not 
out, at score 87 og derved undgå halvlegsnederlaget -efter 
40 j 1. halvleg. AB lavede 109, Per Hansen, der også 
kan tænke sig om, når han kaster, hvilket som bekendt 
ikke er så ringe en egenskab, tog 8 for 37 for Glostrup, 
Per Marcussen 5 for 3 i 1. halvleg, og Jony Lohse 6 
for 8 i 2. for AB. 

Ringsteds Jan Hansen havde to store kampe mod Køge 
og Slagelse. Han viste tydeligt, at han er vokset fra ju
nioralderen med 99 mod Køge, hvorefter han blev gre
bet helt ude på grænsen, da centuryet skulle passeres 
med »glamoursekseren«, mens han nåede 72 mod Sla
gelse. 

Køge undgik et halvlegsnederlag til ·Ringsted takket 
være Leif Hansens 72 not out i 2. halvleg, mens Sla
gelses Jens Chr. Hansen fik sit sædvanlige nul i 1. halv
leg og de sædvanlige 40 stykker i 2. mod de tidligere 
juniordanmarksmestre. Det hjalp nu ikke Slagelse, hol
det tabte med en halvleg. Søren Hechmann lavede 38 
not out, og så var der inclusive 10 ekstra 16 til deling 
mellem de øvrige 9 mand (7 nuller). 

KB tabte 1. halvleg til Glostrup, men vandt kampen 
med 5 point takket være en yderst »timet« lukning. Med 
66 point i overskud i 2. halvleg sagde anføreren Gert 
Ellegaard stop, hvorefter Glostrup var ude for 61. 

Glostrup gjorde ellers gode fremskridt i løbet af sæ
sonen, og den helt store triumf nåedes i rivalopgøret 
mod Svanholm, der besejredes med en halvleg og 46. 
Per Hansen lavede 72 og tog 4 for 8, mens Troels Møl
ler tog ialt 12 for 48. Hans drengespillerkollega, Michael 
Petersson, Svanholm, var nu heller ikke tabt bag en vogn 
med 8 for 42 i en enkelt halvleg. 

Endelig vandt Svanholm 87-58 over Slagelse. 
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Juniorrækken, kreds 41. 
AB 5 1 4 0 0 0 16 3,20 
Køge 6 1 3 0 1 1 14 2,33 
Ringsted 5 1 2 0 0 2 10 2,00 
Svanholm 5 1 1 0 2 I 9 1,80 
KB 5 1 1 0 2 1 9 1,80 
Glostrup 6 1 1 0 3 1 10 1,67 
Slagelse 6 0 0 0 4 2 4 0,67 

Juniorrækken, kreds 42. 
Kerteminde 6 0 5 0 1 0 16 2,67 
B. 1913 6 1 2 0 3 0 13 2,17 
B. 1909 5 0 2 0 3 0 9 1,80 
Horsens 5 0 1 0 3 1 6 1,20 

Juniorrækken, kreds 43. 
Skanderborg 7 2 4 0 1 0 21 3,00 
Dronningborg 7 2 3 0 2 0 19 2,71 
Silkeborg 8 4 1 0 2 0 21 2,63 
Arhus 7 0 1 0 2 4 5 0,71 
Esbjerg 8 0 0 0 2 6 2 0,25 

Juniorrækken, kreds 44. 
Nykøbing M. 6 1 3 0 2 0 15 2,50 
AaB 6 1 3 0 2 0 15 2,50 
Chang 6 1 2 0 3 0 13 2,17 
Hjørring 6 0 1 0 2 ·3 5 0,83 

DRENGERÆKKERNE 

Svanholm, Skanderborg, Århus , 

og AaB løb af med palmerne 

For ikke mange år siden var en drengekamp lidt 
af et særsyn. Nu er det lykkeligvis sådan, at man støn
ner en smule ved tanken om at give en nogenlunde 
udtømmende turneringsoversigt i disse rækker. 

Nå, men til værket. Svanholm vandt efter to år i 
Brøndbyerne sin første ungdomsrække. Drengeholdet 
vandt kreds 51 efter en snæver fight med KB og Ring
sted, de tre hold slog hinanden indbyrdes, men Svan
holm vandt en halvlegssejr mere end de to andre, og 
det blev udslagsgivende. 

KB vandt med en halvleg over AB, hvis sidste gærde 
faldt i kampens sidste over, og det betød, at Svanholm 
for at blive nr. et skulle vinde de sidste to kampe med 
en halvleg. Det gik - med nød og næppe. Først blev 
Glostrup besejret med en halvleg og 6 - i 2. halvleg 
faldt det andet Glostrup-gærde ellers først ved 56, 
men så tog Morten Petersson 6 for 12, herimellem et 
hattrick, og glostrupperne var ude for 68. Michael 
Pettersson havde lavet 54 af Svanholms point, og han 
var også Svanholms bedste med 77 i Svanholms halv
leg på 109 for 8 mod Køge. Herefter lukkede Svan
holm med 39 point i overskud og en time tilbage af 
spilletiden, og halvlegs- og rækkesejren var hjemme, 
da Køge var ude for 30 7 minutter før tidens udløb. 
Steen Thorning tog 7 for 8. 

Troels MØiler carried his bat med 7 i Glostrups 2. 
halvleg mod Køge, men det hjalp ikke så meget, glo
strupperne var i løbet af 7 overe ude for 14 og tabte 
med en halvleg og 49. Jan Persson med 48 og Per 
Persson med 8 for 13 var Ringsteds bedste. 

Glostrup tabte også til Sorø, der vandt sin eneste 
sejr så knebent som 37-36, mens Køge slog akademi
byens sønner 76-47. 

HUSUMS FØRSTE SEJR 

Der var ingen tvivl om, at Skanderborgs drenge var 
klasser bedre end de andre i kreds 52. Ja, holdet var 
så overlegent, at det kunne tillade sig at lade adskillige 
af de bedste sidde uden for mod Fredericia, hvilket re
sulterede i, at kampen endte 1-1, og alligevel vinde ræk
ken med 5 turneringspoint i overskud. Jan Østergaard 
og Per Eskildsen (30 og 36) skiltes først ved 75 som 
Fredericias åbningsgærde. Fredericia lukkede ved 103 
for 4, Skanderborg lavede 78 for 6. 

Denne kamp gav Fredericia lidt mod på tilværelsen 
igen efter at have lidt et halvlegsnederlag til Kerteminde, 
hvor Peter Palle Klokker scorede 46 not out og tog ialt 
13 for 33. 
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Husum har under Henry Buhls ihærdige ledelse gjort 
gode fremskridt. Klubbens første sejr kom mod Frede
ricia, der efter at have startet med 48 måtte se Husum 
score 109 for 6. Det var ellers synd, at Fredericia ikke 
nåede helt igennem Husums gærdes.ide, for nu kom Hu
sums 11. gærde, den 14-årige Jette Alker ikke til gærdet 
i sin debutkamp i dansk cricket. 

Rainer Neumann fra Husum gav store løfter med 64 
og 4 for 9. 

Michael Pelersson Peder Palle Klokker 

), 

DE NORDLIGE AFDELINGER 

Fam.ilien Beier Andersen med bistand af Hans J Ør gen 
Eilertzen og Kaj Møller vandt stort set kreds 53 for År
hus - og det endda overlegent. Siden sidst er det blevet 
til en 92-30 sejr (Eilertzen 32 og 5 for 22) over Horsens, 
mens det blev til en 60 for 5 mod 30 gevinst over Her
ning, igen Eilertzen bedst med 7 for 14. 

Erik Krogh Jensen scorede 69 ud af Viborgs 101 mod 
Hernings 80 (Jan Nielsen 59), men det var synd og skam, 
at Viborg-Horsens ikke bare varede et kvarter til, for det 
kunne være blevet alle tiders kup for statistikerne. Men 
usædvanligt nok alligevel forløb opgøret. Første halvleg 
endte i denne sæsons eneste draw - det blev 42-42, og 
derefter gik Viborg minsandten igen ind og lavede 42 
i 2. halvleg. Og da tiden udløb, havde Horsens 38 for 4. 
Med holdets »hale« i lige så god form som i 1. halvleg 

Gør et godt indtryk 

med bogtryk 

fra Burme•ter 

Wilh. Burmesters 

bogtrykkeri A/s

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

kunne det uhyre nemt være blevet til 42 for fjerde gang. 
Frank Rasmussen, Horsens, lavede ialt 49 og tog 13 

for 32 i denne næsten historiske kamp. 
AaB vandt kreds 54, den sidste kamp vandtes 111-

67 over nr. to Hjørring. Henrik Flugel med 43 og 6 for 
23 var den bedst allrounder, mens Per Årup lavede 47. 

Men mon ikke klubbens drenge havde foretrukket at 
spille den kamp mod Chang, som Chang ikke kunne 
stille hold til søndag den JO. august. Nu tabte Chang 
uden kamp, men skulle det virkeligt være helt umuligt 
for to foreninger, der bor dØr om dØr, at finde en ef
termiddag, hvor de begge kunne? 

Åbningsgærdet Søren Dahlgaard (51) og Torben Pe
dersen (53) skiltes fØrst ved 81 i NykØbings kamp mod 
Chang, der endte 138-91 til Nykøbing. De to klubber 
sluttede derved a point på tredie- og fjerdepladsen. 

AaB's rækkesejr var helt fortjent, flere store talenter 
så dagens lys, men glædeligt var det også, at Hjørring 
er kommet så godt med. 

Hartmann Petersen har med iver kastet sig over ung
domstræningen, og det har straks givet bonus. Det er 
lige som med Thomas Provis i AB. »Når fanden bliver 
gammel, går han i kloster«. 
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Drengerække, kreds 51 

Svanholm 6 4 1 0 1 0 20 3,33 
KB 6 3 3 0 1 0 19 3,17 
Ringsted 5 2 2 0 1 0 15 3,00 
Køge 5 0 2 0 1 2 7 1,40 
Sorø 5 0 1 0 2 2 5 1,00 
AB 6 0 1 0 0 5 3 0,50 
Glostrup 6 0 0 0 3 3 3 0,50 

Drengerække, kreds 52 

Skanderborg 6 4 1 0 1 0 20 3,33 
Kerteminde 6 2 2 0 1 1 15 2,50 
Husum 6 0 1 0 3 2 6 1,00 
Fredericia 6 0 1 0 2 3 5 0,83 

Drengsrække, kreds 53 

Århus 6 1 5 0 0 0 19 3,17 
Viborg 6 1 2 1 1 1 13 2,17 
Horsens 5 1 0 1 3 0 9 1,80 
Herning 6 0 0 0 3 3 3 0,50 

Drengerække, kreds 54 

AaB 5 1 3 0 1 0 14 2,80 
Hjørring 6 0 4 0 2 0 14 2,33 
Chang 6 1 0 0 4 1 8 1,33 
Nykøbing M 6 0 2 0 2 2 8 1,33 

LILLEPUTRÆKKEN 

Køge "nordiske mestre" 

Køge kan smykke sig med titlen: Dansk mester j lille-
putcricket, ja hvorfor ikke tage munden helt fuld og kal-
de sig nordiske mestre, for det er jo ikke lØgn. 

Sjællænderne kan først og fremmest takke den kønt 
spillende Per H. Hansen for denne rækkesejr. Den lille 
Per H. bar masser af talent, og det samme gælder også 
Stig Hansen, der vartede op med megen god spinbow-
Jing. 

Køge kunne tåle at tabe til Svanholm - og alligevel 
blive nr. et. Rækkens nr. et og to gav hinanden en i for-
hold til aldersgruppen meget velspillet dyst, som Svan-
holm, især på grund af Morten Peterssons 41 og 5 for 
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28, vandt 96-82. Men Svanholm forskertsede s.ine chan
cer for en rækkesejr, da kastningen ikke slog til mod 
Frem, som i den boldbegavede Flemming Fisher havde 
en sand matchwinner. Med 49 og 5 for 23 (gode leg
skruere) var han manden bag Frems første sejr, som 
blev på 79-60. Et par dage senere blev det til den anden, 
da Ringsted måtte bøje s.ig med 9 stående gærder efter 
færdigspillet kamp. Kasterne var alt for gode for gær
despillerne, Ringsted måtte nøjes med 13 og 21, Frem 
30 og 7 for 1. Ringsteds Per Persson, som bliver et kendt 
navn om nogle år, tog 7 for 7 i 1. halvleg. En uge for
inden havde Ringsted dog vundet over valbyklubbens put
ter i den første kamp i dobbeltturneringen med 61-45. 
Per Persson, der gærdemæssigt allerede nu synes noget 
i retning af perfekt, lavede 37. 

Ringsted måtte neje sig med 65-41 mod Køge, Stig 
Hansen tog 6 forl2 på 13 overe for Køge, mens Ring
steds meget konstant bowlende, størrelsesmæssigt tobak 
for en skilling værende, Bent Hansen tog 6 for 27. Også 
Frem vandt over Køge. 76-49 blev cifrene, Per H. Hansen 
satte streg under sit talent med 29 og 5 for 16. 

Endelig snød en regnbyge sikkert Svanholm for en 
halvlegssejr over Ringsted, som kun havde to gærder i 
behold, da kampen blev standset. Svanholms Morten Pe
tersson tegnede sig for den så vidt vides højeste score, 
som en lilleput nogen sinde har lavet. 89 not out blev 
det til, inden han som anfører uden synderlig glæde måtte 
gå med til at lukke Svanholms halvleg på 133 for 3. Per 
Persson carried his bat efter perfekt stil i Ringsteds 1. 
halvleg på 64. Persson scorede 32 not out, mens Svan
holms Claus Frederiksen tog 7 for 17. 
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Lilleputrække, kreds 61 
Køge 6 1 4 0 1 0 17 2,83 
Svanholm 6 0 4 0 2 0 14 2,33 
Frem 6 0 2 0 4 0 10 1,67 
Ringsted 6 0 1 0 4 1 7 1,17 

POKALTURNERINGEN: 

Hjørring vandt efter gyser 

Pokalturneringen var et morsomt foretagende stort 
set fra først til sidst. Semifinalen mellem Svanholm 
og »gigantdræberen« Nykøbing Falster blev nu ikke 
spor spændende. Nykøbing Falster blev psykisk slået, 
da Svanholms Erling Christiansen lavede 26 på Bruno 
Jensens eneste over, hvilket bragte Svanholm op på 
173 for 8. Kun Torben Petersen gjorde væsen af sig 
med 21 i falstringernes halvleg på 40. 

Finalen mellem Svanholm og Hjørring, der spille
des på neutral bane i Aalborg, var en sand gyser. 
Svanholm startede med 7 gærder nede for 36 på de 
første 21 overe, men Leif Hansen med 44 rettede 
skuden så nogenlunde op, så Svanholm ialt noterede 
sig for 101 for 8. 

Da Svanholm påbegyndte sin 30. over, manglede 
Hjørring 5 point for at nå over Svanholms score, og 
Svanholm-anføreren Ole Isaksson tog selv »klatten« 

- som det hedder så smukt. Hjørrings Torben Vand
sted tog køllen på nakken og huggede tre to'ere ud.

Kampen afgjordes på den næstsidste bold. Var den 
ikke velspillet, så var den i hvert fald vellykket. 

Nis. 

Hjørring! første pokalmestre. 

Stående fra venstre. Ole Christoffersen, Flemming Jensen, Peer 

i\forild (anfører). Børge Jensen, Torben Vandsted, Hans FaU"

bøll. 

Siddende, Kaj Hermansen, Mogens Uhrskov, P. \-V. Jensen, Claus 

Buus, Dennis Råhave. 

Cricket scetter prceg på 

det danske samfund 

Hvem har lært danskerne at spille cricket? Det ærvær
dige engelske dagblad The Guardian er tilstrækkelig for
undret til at tage spørgsmålet op i en ledende artikel. 

Bladet kaster sig ud i en hed debat med sig selv om, 
hvor danskerne har fået spillet fra. 

Cricket blomstrer mange steder i verden. Som en sæd, 
der blev sået i den engelske koloni-tid, skriver The Guar
dian. Cricket-spillende lande - Australien, New Zealand, 
Indien, Pakistan, De vestindiske Øer og Ceylon - er ble
vet selvstændige, men de har beholdt cricket i deres blod. 
USA (der begyndte som en række britiske kolonier) har 
aldrig fået bacillen helt ud af kroppen, men hvordan kan 
cricket slå rod i Danmark og ingen andre steder uden for 
den imperialistiske sfære, spørger The Guardian, der selv 
giver svaret: 

- Danmark har aldrig været en britisk koloni, som
næsten ethvert andet cricket-samfund har været. Ah, men 
England har været en dansk koloni engang. Det kan væ
re, at et arveanlæg for cricket kom over med Knud den 
Store; i England udviklede det sig med tiden, i Danmark 
forblev anlægget, sparsomt men levedygtigt, og først nu 
begynder det at ansætte et åbenlyst præg på samfundet. 

Cricket-anekdote 

Engang læste vi i en avis om en ikke ukendt dansk cri
cketspiller, der sparkede gærdet itu i protest mod en dom
merkendelse, afsagt af UK-formanden, men det er dog 
kun småting at regne mod de temperamentsudfoldelser 
man kommer ud for, når de indvandrede indbyggere fra 
Samoa- og Tongaøerne i New Zealand spiller på Pacific 
Islanders holdene. For ikke så længe siden blev en gær
despiller fra et af disse hold dømt ud med ben for af den 
ikke alt for betænksomme dommer. Spilleren kylede bat
tet hen ad jorden, rev midterpinden op af jorden og for 
med den som et spyd efter den skrækslagne dommer ... 

J 
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Der stod LAM 
0 

pa 

u-landskampen

London Schools turne en stor oplevelse for de bedste danske ungdomsspillere 

London Schools turne i Danmark var, set fra et hjem

ligt synspunkt, en stor succes. Vore bedste ungdoms

spillere fik her besØg af et - stort set - jævnaldrende 

engelsk hold af virkelig klasse, og kampene bØd på 

mange opmuntringer for danskerne. 

London Schools sendte et hold, der efter ledernes 

udsagn var det bedste, der kunne fremskaffes fra samt

lige londonske skoler. Tænk engang på, hvad det vil 

sige. Der spilles cricket i 95 % af Londons skoler i 
sommertiden - hvilket enormt udvalg. Derfor var det 

en stor præstation af det danske U-landshold i Skan

derborg at vinde en 1. halvleg mod disse englændere, 

og at gØre englænderne så hundeangste for et neder
lag, at de med krampagtigt defensivt spil i 2. halvleg 

ikke turde Løbe nogen som helst risiko for at tabe 

kampen. 

At så den danske succes fØrst og fremmest skyldtes 

noget af et one man show fra den ellers ret så upå

agtede svanholmer, Henrik Lam, bravt sekunderet af 

John Madsen, Skanderborg, var jo en anden ting. 

London Schools havde et meget hårdt program i 
Danmark, og selvfølgelig må det tages i betragtning, 
når deres indsats vurderes. De tabte kun en enkelt 
kamp, nemlig en ekstramtch mod AaB, der gik over 
30 overe. 

Ingen modstand 

London startede i Fredericia med en kamp mod et 
sydjysk U-hold, som på forhånd måtte anses for slag
teofre - hvilket de også blev. Udvalget var meget 
lille, da der næsten var fuldt program i danmarkstur
neringen og London vandt med en halvleg og 176 
point. 

Den engelske åbner, Kingdon, viste allerede ved 
denne lejlighed, hvor ubehagelig en mand han skulle 
blive i den fØlgende uge. Han toppede med 80 point 
ud af den engelske score på 279. Lille Peter Palle 
Klokker fra Kerteminde, der jo kun er drengespiller, 
vartede op med sine legskruere og tog på 12 overe 4 
gærder for 53, hvilket i virkeligheden er yderst nobelt. 

1. halvleg forløb anstændigt for danskerne ved gær
det. En score på 86 blev det til, hvoraf den »lokale 
helt«, Kurt Østergaard, hittede sig til 28. Da han hav
de nået disse point havde han fået en substitut ind 
for at IØbe sig på grund af en fodskade, og noget af 
det første substitutten foretog sig, var at løbe Øster
gaard ud - en bitter skæbne. I 2. halvleg gik det helt 
galt for danskerne; sølle 17 blev det til - alt inclusive. 

Fredericia havde gjort meget ud af arrangementet. 
Kampen blev spillet på fodboldstadion, hvor der ude 
på midten var tromlet et stykke græs, hvorover der 
var lagt en måtte, og det virkede slet ikke så ilde. 

SYDJYSK U-HOLD - LONDON SCHOOLS. London 
vandt med en halvleg og 176 p. - London 279 (Kingdon 
80, Gardner 68, Capon 35, Bj. Rasmussen, Silkeborg, 1 
for 55, Erik Mjkkelsen, Silkeborg, 1 for 23, Knud Rand
lev, Silkeborg, 1 for 24, P. P. Klokker 4 for 53). - Syd
jylland 86 (Kurt Østergaard, Fredericia, 28, Egon J ør
gensen, Sk.borg, 18, A. Kold, Silkeborg (anf.) 14, Skinner 
3 for 27) og 17 (Rice 5 for 10, Juliet 5 for 7). 

Sjælland sloges for sagen 

Undertegnede oplevede for et par år siden det sølle 
skue, som et sjællandsk U-hold udgjorde mod Hamp
shire Colts. - I betragtning af, at holdet der stillede 
op mod London Schools for en del af spillernes ved
kommende var det samme, måtte man på forhånd 
frygte det værste, men sjællænderne gjorde de sorte 
forventninger til skamme, og selvom de hverken tek
nisk eller taktisk besad de samme evner som englæn
derne, kæmpede de i hvert fald bravt for sagerne og 
gik så absolut ned med flaget et langt stykke oppe af 
flagstangen. 

Sjælland tabte med 81 point, og udover et koncentre
ret og j perioder også meget vellykket markspil lagde man 
mærke til Jan Hansens gærdespil og Jørgen Sarøes kast
ning. 

Sidstnævnte var meget vellykket med 6 for 54 på 16 
overe, og selvom han efter dansk smag pitchede bolden 
lidt vel kort det meste af tiden, bekom det ikke englæn
derne alt for vel. 

Blandt hans 6 ofre var de første 5 på den engelske gær
deorden, 4 af hans gærder blev grebet bag gærdet. Det 
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skal nok tages med i betragtningerne, at det var første 
gang London spillede på en rigtig »tæppepitch«, den i 
Fredericia var jo lidt af en mellemting. 

London vandt med 81 point, og når sjællænderne ikke 
gik ned ved gærdet, skyldtes det næsten alene Jan Han
sen, der efter at have overlevet et par alvorlige slipchan
cer, gjorde det nydeligt med 40. Til gengæld -skuffede 
han ved at være totalt uden farlighed som kaster. 

Anføreren, Finn Nielsen, Køge, var ikke meget for at 
benytte slowbowlere, f. eks. fik klubkammeraten, den til 
tider ubehagelige legspinner, Jørgen B. Nielsen, ikke, lej
lighed til at kaste mere end en over til sidst. 

SJÆLLANDS U-hold - LONDON. London vandt med 
81. 172 for 8 (Mercer 40 not out, Rice 33, Capon 28, J.
Sarøe, Sorø, 6 for 54, Jan Hansen, Ringsted, 1 for 38,
Jørgen B. Nielsen, Køge, 1 for 7) -- Sjælland 91 (Jan Han
sen 40, Geert Jensen, Ringsted, 12, Hewett 6 for 41).

Sejr og uafgjort 

London fortsatte til København, hvor Svanholms bane 
i Brøndbyerne dannede skuepladsen for to en-dages kampe 
mod et københavnsk U-hold med forstærkninger fra Leif 
Hansen, Køge, og Jan Hansen, Ringsted. 

Efter en stilfuld modtagelse på rådhuset i Brøndbyer
ne, hvor den meget sportsinteresserede borgmester, Kjeld 
Rasmussen, bød de to hold velkommen til den hastigt 
voksende kommune, blev man i den første kamp vidne 
til de sædvanlige hændelser, når danske hold stiller op 
mod udlændinge af en vis klasse: Krampagtigt nervøst 
gærdespil, hvor ingen tør eller kan noget. Det gik helt 
galt. 

Efter en åbningstota:l på 205 for 4 til London, var kø
benhavnerne ude for 50. Den engelske fastbowler, He
wett, imponerede meget, og det var da også i de fleste af 
kampene ham, der bar kasteangrebet. 

Kun Jan Hansen gjorde noget nævneværdigt ved det 
hos københavnerne. 

KØBENHAVN - LONDON. London vandt med 155 
p. London 205 for 4 (Kingdon 60, Sharnock 52, Freathy
25, Gardner 31, B. Burmeister, KB, 2 for 43, Lars Han
sen, Svanholm, 1 for 51, P. Marcussen, AB, 1 for 51).
København 50 (Jan Hansen 20, B. Burmeister 13, Hewett
4 for 16).

Dagen efter fik københavnerne vist, at de nu slet ikke 
var så ringe. Kampen sluttede uafgjort. København gav 
englænderne en time og 40 minutter til at passere deres 
score på 175, og på Svanholms lille bane skulle det vise 
sig, at det slet ikke var så tosset en lukning. London nå
ede 163 for 4, altså blot 9 for lidt til sejr. 

Der var mange oplivende momenter hos københavner
ne denne dag: 

1. En åbningsgærdestand mellem Henrik Lam og Finn
Madsen, der producerede 39 point, og som tvang eng
lænderne til at sætte deres ikke for gode slowbowlere
på, hvilke de i parantes bemærket, derefter brugte 50
point for længe.

2. En score på 35 til Lam, som senere skulle vise sig at
have givet ham så megen selvtillid, at han kunne bryde
igennem i ungdoms-landsholdskampen.

3. Jan Hansen, der for tredie gang på stribe viste vilje
og fighterånd mod disse englændere.

4. En til tider - mens slowbowlerne benyttedes - pletfri
indsats af Lars Hansen, der toppede med 62 hurtige
point.

København - London. Uafgjort.
København 175 for 6 (Lars Hansen, Svanholm, 62,

Henrik Lam, Svanholm, 35, Jan Hansen, Ringsted, 23, 
Finn Madsen, Svanholm (anf.) 18, Steen Lund, KB, 13 
not out, Niels Talbro, AB, 10). London 163 for 4 (Skin
ner 56, Gardner 36, Mercer 29, Kingdon 20, B. Burmei
ster 1 for 43, Henrik Lam 1 for 54). 

Nederlag mod AaB 

En ekstra match arrangeredes mod AaB. Den gik over 
30 overe, og blev bagefter mødt med megen kritik fra 
Thomas Provis i Aktuelt. » Det virkede, som London for 
enhver pris skulle ned med nakken«, skrev han. 

Provis skal til en vis grad have ret, når man ser på 
det bagefter, men det må slås fast, at det var englænder
ne selv, der var fyr og flamme for at spille denne match, 
der arrangeredes på et tidspunkt, hvor de uden at møde 
alvorlig modstand havde leget sig til tre sejre. 

London tabte, men måske var det gået anderledes, hvis 
englænderne på grund af tiltagende mørke ikke var ble
vet tvunget til at bruge slowbowlere. I modsat fald ville 
AaB'erne appellere på grund af lyset, og af hensyn til 
de mange tilskuere spillede man færdigt. AaB lod Geert 
Christensen få chancen som kaster, og han gjorde det 
bedre end de to normale koryfæer. 

AaB - LONDON. AaB vandt med 4 stående gærder. 
London 91 (Kingdon 38, Geert Christensen 5 for 19, C. 
Morild 3 for 29). - AaB 94 for 6 (H. Mortensen 30, C. 
Morild 21 not out). 

Dagen efter hed modstanderen et udvalgt nordjysk 
U-hold. Her blev man for eneste gang under de officielle
kampe nød til at benytte danske spillere, der var ældre
end 21 år, på grund af et væld af afbud. Kampen spille
des jo i normal arbejdstid.

Nordjyderne scorede selv 133 for 8 og gav London 1 ½ 
time til at nå over, hvilket lykkedes med en margin på to 
minutter. 

Den uhyre lovende junior, Bjarne Jensen fra Nykøbing, 
var meget velspillende hos danskerne, hvor også Torben 
Skov Nielsen med sit begrænsede slagrepertoire på for
nuftig vis administrerede sine muligheder. 

NORDJYLLAND - LONDON. London vandt med 7 
stående gærder. - Nordjylland 133 for 8 (Bjarne Jensen 
45, Torben Skov Nielsen 20, Niels Torp Andersen, Chang, 
19, Pr. Thorup, AaB, 18, Freathy 3 for 30). - London 
134 for 3 (Kingdon 88 not out, Geert Christensen, AaB, 
2 for 37, J. Luther, Chang, 1 for 34). 

Lams store match 

Og så til V-landskampen i Skanderborg, hvor dansk 
cricket beviste, at vi på trods af et begrænset udvalg 
kan præstere spillere af kaliber. 

At vinde en 1. halvleg mod disse englændere i den
ne mærkværdige match, var i virkeligheden en meget 
stor præstation. - Kampen så to gange ud til at ende 
i den rene pinlige nedgørelse af det danske U�lands
hold, hvor adskillige skuffede groft, men alligevel for
måede to-tre spillere begge gange at vende matchen 
fuldstændig. 

Englænderne var først ved gærdet, og starten var 
imponerende. Kingdon, der spillede så enhver instruk
tør måtte fryde sig - den lidt kraftige unge herre må 
ende på et countyhold en dag - og den kulsorte Skin
ner med de dejlige drives, skiltes først ved 141, da 
Skinner blev løbet ud med 48 på tavlen. På dette tids
punkt gik den engelske leder allerede sammen med 
anføreren og lagde de mest åbenlyse planer om at 
vinde med en halvleg, men man skal aldrig sælge skin
det, før bjørnen er både skudt og flået. 

For skudt var danskerne på dette tidspunkt - men 
ikke dødeligt. Da Kingdon havde scoret 115 chance
frie point, leverede Henrik Lam en såkaldt »slyngert« 
- det er en BT-betegnelse for en bold afleveret med
en slags slyngkast, og den slog Kingdon hen til John
Madsen, der holdt den svære chance.
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Herefter tog pokker ved Lam. London havde på 
dette tidspunkt 161. Efter Kingdons fald kastede Lam 
7 overe; to gange blev der droppet chancer i slippen, 
men alligevel indbragte hans legcutters ham på disse 
7 overe ialt 7 gærder for 12 point. Samtidig blev John 
Madsen også livet op, og han tog i samme tidsrum 2 
gærder for 13, således at London var ude for 196. 
Otte mand havde altså ikke været i stand til at forøge 
med mere end 35. 

Igen skidt dansk start 

Nu så det mere rimeligt ud, men snart skulle man 
i det sorte humør igen. Den danske gærdehalvleg star
tede forfærdeligt. Anføreren Finn Madsen og Kurt 
Østergaard var uenige om et løb i den fjerde over, og 
Madsen blev løbet ud. Jens Kamp, Skanderborg, gav 
på første bold en let chance til slippen, og var ude. 

På den femte overs første bold blev Kurt Østergaard 
grebet ud, og for første gang svigtede Jan Hansen, 
Ringsted, mod London, han blev kastet ud. 3 dan
skere ude for 4 og 4 for 17. 

Men så var det Henrik Lams tur. Denne Lam, som 
var stærkt på vippen i UK's overvejelser, men hvis 
kastesucces havde givet ham en ubændig selvtillid. Med 
Torben Skov Nielsen som et fornuftigt bolværk i den 
anden ende, spillede Lam overordentligt aggressivt, 
men ikke chancebetonet. Han »steppede« frem til det, 
som ikke direkte var alt for kort og holdt stand lør
dagen ud, hvor han scorede 44 på tre kvarter. 

Tidligt om søndagen faldt Torben Skov, der havde 
gjort det godt, ved totalen 88. Lars Hansen fik et kort 
liv og 6 mand var ude for 93. Men Lam var stadig in
de, og ind til ham kom kastekollegaen John Madsen, 
Skanderborg, der til fulde udnyttede, at englænderne 
kørte alt for længe med deres ikke for gode slowbow
lere. Madsen scorede på sin effektive maner 68 point 
på en time, heraf 3 seksere på stribe - pragtfuld un
derholdende cricket, og han faldt fØrst, da Danmark 
havde passeret englændernes score - ved 199. Henrik 
Lam var kølnet betydeligt ned under John Madsens 
stormvejr og blev »snydt« for et velfortjent century, 
da han gav en let chance ved totalen 214. 

Han havde på dette tidspunkt scoret 99 point, og 

det må kaldes et gennembrud. Desværre far hans klub 

og for det rigtige landshold, er han yderst svingende 

i sine præstationer, fordi han er usædvanlig sårbar, 

inden han får spillet sig ind. 

lait fik Danmark 236, og med 4 timer tilbage af 

spilletiden synes man nok, at London burde have 
gjort et forsøg på at score hurtigt og vinde efter fær
digspillet kamp. Men nej. Englænderne skulle ikke ri
sikere noget; for dem ville det jo sikkert også have 
været alle tiders fiasko, hvis det skulle blive til et ne
derlag mod et sådant cricketmæssigt U-land, og de 
lukkede først, da der var 45 minutter tilbage, hvor de 
var 119 point forud. Det kunne ingen drømme om at 
Danmark skulle score i løbet af 35 minutter, men på 
den anden side behøvede 5 danske gærdespillere nu 
ikke at være gået for ialt 25, da spilletiden udløb. Et 
sådant mandefald kunne måske få nogle til at tro, at 
den danske 1. halvlegs-føring var lidt af et stjerneskud. 

DANSK U-LANDSHOLD - LONDON SCHOOLS. 
Uafgjort. Danmark førte efter 1. halvleg med 40 point. 
London 196 (Kingdon 115, Skinner 48, H. Lam 7 for 
36, John Madsen 2 for 58, T. Skov Nielsen 0 for 19, Jan 
Hansen O for 1, J Ørgen Henriksen, Hjørring, 0 for 27, 
Erik Mikkelsen, Silkeborg, 0 for 10, Lars Hansen, Svan
holm, 0 for 19, Finn Madsen, Svanholm, 0 for 9) og 159 
for 3 (Capon 52 not out, Mercer 49 not out, Kingdon 26, 
H. Lam 2 for 43, John Madsen 1 for 31, Finn Madsen
0 for 15, Lars Hansen O for 5, T. Skov Nielsen O for 20,
Jan Hansen O for 33). - Danmark 236 (Finn Madsen 2,
Kurt Østergaard, Fredericia, 2, Jens Kamp, Skanderborg,
0, Jan Hansen 2, H. Lam 99, Lars Hansen 2, John Mad
sen 68, T. Skov Nielsen 18, Niels Torp Andersen, Chang,
1, Erik Mikkelsen 4 not out, Jørgen Henriksen 14, He
wett 4 for 41, Ware 3 for 56) og 25 for 5 (Finn Madsen
5, T. Skov Nielsen 9, N. Torp Andersen 2, Erik Mikkel
sen 6, Jan Hansen 2 not out, H. Lam 0, K. Østergaard
2 not out, Hewett 3 for 17).

Nis 

(Foto: Silkeborg Avls) 

Det gærdepar, der skabte dansk halvlegsføring i ungdomslands

ho/dskampen. John Madsen ha,· pareret, og Henrik Lam med 

ryggen til er afventende. 

Hvad erder,dommør� 
,A råber til B, at der er et løb. 

B løber, men på den forkerte side af pitchen. 
Bolden er blevet slået op i himlen, begge gærdespillere 

følger dens flugt for at se, om cover point griber den. 
Resultatet: De to spillere »brager« sammen ude på 

midten af pitchen og falder besvimede om liggende side 
ved side. 

Cover point taber selvfølgelig den kæmpestore chance, 
men tager bolden op og kaster den ind til keeperen, som 
bryder gærdet. Der måles op, og det viser sig, at begge 
de bevidstløse gærdespillere er i præcis samme afstand 
fra det brudte gærde. 

Er de begge ude? 
Er ingen af dem ude? 
Kan to spillere blive løbet ud på en gang? 
Hvad siger DCF's lovekspert, Douglas Steptoe, vi ven

ter svar i næste nummer, hvor han kan have nået at høre 
MCC.
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Sæsonens udenlandske gæster 
Bortset fra kampene mod BAOR og London Schools 
har vore hjemlige spillere haft en del andre modstan
dere af vekslende kvalitet. 

De bedste var utvivlsomt sydafrikanerne The Grass
hoppers, som medbragte adskillige spillere af engelsk 
minor county kvalitet. Den bedste var legspinneren 
Anthony Tillim, som har været med på sydafrikanske 
distriktshold mod gæstende testhold. Desværre var han 
ikke med mod AaB, og det var en væsentlig svæk
kelse af gæsternes kasteside. 

The Grasshoppers spillede mod Svanholm i Køben
havn, og københavnernes markspil og kastning var 
ret ringe, og det resulterede i en score til gæsterne på 
275 for 7. Bruyns lavede century med 120. Det vir
kede ovenikøbet som de fleste af gærdespillerne gik 
frivilligt. Svanholm svarede med 13 7 og 97 for 3. 

Dagen efter viste AaB international styrke, og 
Grasshoppers var ikke uheldige med at klare uafgjort. 
AaB lavede 227, Henrik M. 76, og det sidste syafri
kanske gærde stod inde og kæmpede for livet, da klok
ken slog i slag. The Grasshoppers havde da 170 for 
9 på tavlen. 

Grasshoppers spillere havde hver ofret ca. 10.000 
kr. på en europa-turne. Naturligvis var de ikke ver
densmestre, men virkelig af en sådan kvalitet, at dan
ske klubhold kunne få glæde af at møde dem. 

Det var mere end man kunne sige om årets bund
skraber, Magdalen CC, der tillod sig - på grund af 
trafikale forstyrrelser, hævdede de - at stille op med 
8 mand mod Chang, og tabe med en halvleg og 38. 
Der var ikke kommet flere, da de spillede mod Skan
derborg, der spillede så ukoncentreret mod disse tu-

. rister, at jyderne i en kamp med tidsbegrænsning tab
te med 4 stående gærder. - Århus lavede 98 for 5 mod 
dem, og Magdalen 99 for 1. - B. 1909/B. 1913 havde 
7 mand over tyve i en score på 216 for 9, Magdalen 
svarede med 170, og endelig spillede det besynderligt 
udseende College-hold, som vi forhåbentlig har set for 
sidste gang i Danmark, mod Ringsted; de var blevet 
11 mand i mellemtiden, det gjorde det ikke bedre, de 
tabte efter 1. halvleg med 32 p. 

Af samme styrke - men fuldtallige - var Stockholm 
CC, der havde Gandhi med, og hans 9 point afgjorde 
kampen mod Grenaa, der blev slået 95-99. 

SKANDERBORGS JUBILÆUMSKAMP 

Erratics er jo Skanderborgs gode venner, og selskabe
ligt skulle de være alle tiders, men cricketmæssigt er der 
sikkert ikke meget at hente. I Skanderborgs 40 års jubi
læumskamp vandt jyderne med 114 p., mens Erratics spil
lede uafgjort mod Silkeborg og Hjørring og vandt over 
Århus. 

Århus brændte sig muligvis op i kampene mod de uden
landske gæster. Det tredie hold nedrykkerne havde vis.it 
af var The Plungers, der vandt med 215 for 5 mod 162. 
Plungers, der var af god dansk 1. divisionsklasse, slog 

KB med 53 p. efter færdig kamp, vandt med 102 p. over 
Slagelse, mens det blev en forgæves rejse til Nykøbing 
Mors, hvor det hele regnede væk. 

Af nogenlunde samme klasse var London New Zea
land, der nærmest var blottet for kastere. De startede 
med en langtrukken kamp mod AB. De to hold var en 
hel søndag om at score 105 til AB og 113 for 4 til gæ
sterne. 

Turen gik til Odense, hvor Suleman Khan spillede en 
captains innings med 54 ud af 167 for 3, efter at new 
zealænderne havde lavet 234. Pearce century med 101. 

Det løb Hitchcock koldt ned ad ryggen, da London 
New Zealand spillede mod AaB, han fik to gange fem 
point, kun undergået af gæstestjernen, forfatteren Peter 
Hargreaves med to gange nul. Det var nu ikke den Hitch
cock, men alligevel en i England ikke ukendt person, idet 
han så sent som sidste år spillede county-cricket. Men 
den slags tager AaB ikke hensyn til, de tog gæsterne for 
60 og 107 og lavede selv 245 (Hardy S. 76, Henrik M. 
67). 

Den tidligere vestindiske testanfører, Atkinson, spil
lede skjult for al offentlighed for den engelske Forty Club 
mod Carlo RyhØjs XI, han scorede mod Provis i et for
bløffende tempo med de mest pragtfulde backfootshots 
et skønt century. Han er stadig aktiv hjemme i Vest
indien, lidt mere public relation, når en sådan notabilitet 
dukker op, burde være en selvfølge. Englænderne vandt 
over AB'erne, over Soranerne, mens kampene mod For
ty Club, Fyn, og Forty Club, Jylland, endte uden afgø
relse. 

STRÅLENDE AB-INITIATIV 

Sommerens mest opmuntrende besøg skyldtes et glim
rende AB-initiativ. AB med Erling Froulund og Thomas 
Provis som initiativtagere havde inviteret et hold fra 
DCF's træner, Ted Whitfield's skole, Worth Abbey, på et 
ti dage langt besøg i København. Englænderne boede på 
AB, og der var lagt et glimrende program for dem. AB 
havde arrangeret kampe for englænderne mod et udvalgt 
københavnsk hold to gange, mod Ringsted, mod AB's ju
niorer, og så lå englændernes besøg så tidsmæssigt hel
digt, at det var samtidig med DCF's kursus for ungse
niorer. 

Ted Whitfield havde lært sine skoledrenge en smuk 
batføring, perfekte markopstillinger og en forståelse af 
spillet, som kun kan komme, når man som dem spiller 
hver dag. 

Men det var jo trods alt et skolehold, og derfor med 
et begrænset udvalg af talenter. Englænderne var virke
lig styrkemæssigt passende modstandere for de skiftende 
danske modstandere, der fik meget ud af at møde dem. 
Worth Abbey School vandt over AB, over København 
og Ringsted, tabte til Ted Whitfields store glæde til kur
susholdet, hvor Steen Lund, KB, spillede en smuk halvleg 
på 33, endnu bedre var Niels Talbro med 46. 

Kampen var en stor personlig triumf for Whitfield. 
Kursusholdet var nogenlunde det samme, som det køben
havnske hold, der tabte stort, men Whitfield havde lært 
kasterne præcision, havde lært anføreren Thomas Peters
son at være anfører og havde givet gærdespillerne selv
tillid. Noget af det samme gjorde han med det danske 
ungdomslandshold, hvor han også på de »kriminelle« 
tidspunkter gav gode råd, der virkede som mammon på 
et tørt sted. 

Besøg på privat basis af ungdomshold af denne styrke 
er tusinder af gange mere værd end f. eks. gæstespil af 
Magda/ens blomsterbørn. 

red. 
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Nyt frø England 
Til sidst skete retfærdigheden fyldest. Efter en finish 
i forfærdelig spænding vandt England den femte test 
på The Oval og »delte« således serien med Austra
lien, idet hvert hold vandt en kamp og tre endte uaf
gjort. 

England klarede skærene med kun fem minutter 
igen, efter at de bare en halv time tidligere havde væ
ret dØdssikre på at blive snydt af vejret - for tredie 
gang i løbet af sommeren 1 968. 

Da klokken var halvto på kampens sidste dag, ud
brød et frygteligt uvejr, som forhindrede alt spil i 
over to timer. På dette tidspunkt havde Australien 86 
for 5 gærder. For at vinde skulle de på den sidste dag 
score 339, men kl. halvto, hvor Lawry, Redpath, Chap
pell, Walters og Sheahan var ude, var der kun et lille 
håb om at trække en draw i land. Australien var syn
ligt på spanden. 

På den anden side havde englænderne, da spillet 
blev genoptaget, kun 75 minutter til at tage de sidste 
fem gærder. Med 40 minutter tilbage mistede Austra
lien så keeperen Jarman, der blev bowlet af D'Olivei
ra, hvorefter Cowdrey satte spinnerne Underwood og 
Illingworth på og samlede hele marken inde ved gær
det (se billedet). I sin første over tog Underwood så 
to gærder, begge grebet ud af David Brown, der som 
en af de tre mand i short-leg nærmest plukkede bol
dene fra battet. Da nummer 10 blev bowlet og sidste 
mand tog plads ved gærdet, sang Underwood med 
Poul Dissing: »Der er tolv minutter endnu«, og det 
skulle vise sig at være nok. Nr. 11, Conolly, overlevede 
et par bolde, men to overe senere blev Inverarity, der 
havde åbnet halvlegen, konfronteret med Underwood. 
Denne serverede en lidt hurtigere bold, som austra
lieren ikke kunne finde noget stød til og blev dømt 
lbw. 

Underwoods analyse blev så enestående som 7 for 
50 på 31.3 overe, og han tog de sidste fire gærder for 
6 point på 27 bolde. Således fik Cowdrey ret i sin ud-

talelse til pressen om morgenen. En journalist spurg
te, om der ikke var een eller anden bowler, som han 
gerne ville have på holdet, men som ikke var der? 
Nej, svarede Cowdrey. Jeg har den bedste til netop 
disse forhold. Hermed hentydede han til Underwood. 

Men der havde været meget andet at glæde sig over 
i denne kamp. Især de tre centuries af John Edrich, 
Basil D'Oliveira og Bill Lawry i første halvleg. For 
Edrich blev kampen et værdigt klimaks på en yderst 
succesfyldt serie - hans bedste til dato. Hans century 
(164) var hans fjerde hundrede i 1 3  tests mod Au
stralien. Han spillede ikke chancefrit, men hellere vise
den slags cricket, der er værd at følge, end at spille
overdrevent forsigtigt, en svaghed mange engelske gær
despillere lider af idag. Folk (publikum) vil se bolden
ude over grænsen.

Og derud kom den fra Edrichs bat, men sandelig 
også fra D'Oliveiras. Efter at have scoret 87 not out 
i den første test, havde han ikke været med siden. Men 
nu vendte han tilbage med et brag. Han spillede sin 
måske bedste innings for England og fik 158. 

Resultatet af 5. test: England vandt med 226 p. - Eng
land 494 (Edrich 164, D'Oliveira 158, Graveney 63) og 
181 (Conolly 4 for 65). 

Australien 324 (Lawry 135, Redpath 67, Brown 3 for 
63, Snow 3 for 67) og 125 (Inverarity 56, Underwood 7 
for 50). 

ENDELIGE TESTGENNEMSNIT: 

Gærdespil. 
B. D'Oliveira, Eng!. ........ 
J. Edrich, Eng!. ........... 
K. Barrington, Eng!. ....... 
W. Lawry, Aust.
I. Chappell, Aust.

Kastning.

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

4 1 
9 0 
4 1 
7 1 

10 2 

263' 158 87,66 
554 164 61,55 
170 75 56,66 
270 135 45,00 
348 81 43,50 

Underwood, England ............. . 302 20 15,10 
291 13 22,39 
591 23 25,69 
508 17 29,88 

Illingworth, Eng!. ................. . 
Conolly, Aust . ................... . 
Snow, Eng!. ..................... . 

Thop. 

SEJRSØJEBLIKKET . . .

I 25 lange dage har 

englænderne ventet på dette 

sekund. 

Inverarity har stukket skinnen 

frem til triumfatorbowleren 

Underwoods lidt hårdere bold, 

og dommeren har fingeren 

oppe. Der var på dette 

tidspunkt 6 minutter tilbage af 

spilletiden, og 10 englændere 

står tæt om gærdet. 

Billedet er lånt fra del engelske 

"The Cricket er«. 
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»CRICKET «s redaktør har bedt mig skrive en smule
om mine oplevelser i cricket. Som en »man-of-the
world«, kan jeg ikke finde frem til et bedre udgangs
punkt for min opgave end dagbladet B.T.s beskrivel
se af mig den 15. juli, hvor jeg blev betegnet som »en
newzealandsk forfatter med Øl som speciale«.

» Det forstår man ikke, hvad der menes med, men
i hvert fald tog han da 5 gærder for 46«, skrev vores 
redaktør om denne bemærkning i »CRICKET«s føl
gende nr. 

Over gærdet eller undergærdet? That was the 
question! 

Fra tre års alderen husker jeg to uforglemmelige 
ting om min onkel Henry i New Zealand - nemlig cri
cket og ØL Det var ham, der først stillede mig op for
an vores kØkkendØr med et miniature-bat i hånden. 
Så kastede han en lille gummibold hen til mig. Den 
kørte lige igennem mit forsvar - hvorefter jeg med 
det samme besluttede mig til hellere at gå ind for at 
blive kaster end gærdespiller. (Henrik M. laver det 
nummer med mig stadig, for resten ... ) 

Min første Øl drak jeg også, da jeg var omkring tre 
år gammel. Men det var ikke før jeg var fyldt tretten 
år - og havde tømt en masse krus - at jeg og denne 

. vidunderlige væske virkelig lærte hinanden at kende. I 
New Zealand dengang var »pub«ens lukketid kl. 18 -
er jeg nødt til at forklare - og man skulle være 21 år, 
før man havde lov at betræde disse steder (det gæl
der endnu i dag). Mønstret var, at hvert crickethold 
købte sit Øl i flere halvgallon-krukker inden kampen 
startede, og disse krukker blev tømt dels under tepau
sen og dels efter at kampen var overstået. Jeg kunne 
ikke fordrage te dengang (og det kan jeg heller ikke 
nu) - og det betød, at hvergang jeg gik til tepause, fik 

... tned flL 

sotn speciale 

af Peter S. Hargreaves 

jeg mindst et par glas ØL Spørgsmålet om vanen var 
skadelig for en kaster, gik aldrig op for mig. I dag 
kan jeg sige, at jeg i min tid har fået godt et tusind 
gærder i førsteholds-cricket, og jeg kan stadig kaste i 
timevis, hvis jeg er nødt til det. 

Senere kom jeg til England, hvor jeg - efter min 
første træningsaften hos en London-klub, som jeg hav
de meldt mig ind i - blev spurgt af en veteranspiller, 
om jeg havde lyst til en ØL Jeg ville ikke skuffe ham 
- selvfølgelig - og igennem de næste tretten somre
fandt jeg ud af, at tepausen i London-cricket også
blev brugt til at drikke Øl i - i glas af »pint« størrel
se. (Dengang boede jeg om vinteren i Finland, og rej
ste tilbage til England hvert forår for at træne og spil
le cricket. Jeg havde ikke noget særligt imod finsk Øl,
må jeg tilføje, men landskabet deroppe var næppe vel
egnet til cricket fØr august hvert år ... )

FØrst da jeg kom ind i cricket-kredse her i landet, 

fik jeg at vide af en ældre ABer, at »cricket, det er 

da en dejlig drik!« 

» Her hører jeg til«, tænkte jeg ...

Siden dengang har jeg spillet meget cricket i Dan
mark, men mærkelig nok var det først fornylig, at jeg 
tilfældigt opdagede, hvad hemmeligheden bag vore 
AaB-mestres succes i virkeligheden var. Carsten sagde 
til mig forleden: 

»Jeg insisterer på, at holdet drikker lys pilsner til
frokost i kampen«. 

- Hverken mineralvand, eller skibsøl eller hvidtøl
- men lys pilsner!

(For dansk crickets skyld må jeg bare sige, at jeg
håber ingen vil mumle et ord til AaBerne om skatte
klasse I, af frygt for, hvad de så kunne klare rekord
mæssigt imod andre hold ... ) 
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Han opnåede herved: 

1. At hans hold ikke tabte efter 1. halvleg, hvilket meget
let kunne være sket, da der var faldet syv gærder.

2. At vinde efter en utrolig morsom og spændende fær
digspillet match, hvor Sidney NØrgaard scorede det
vindende point på kampens allersidste bold.

Den sidste overs sjette bold ramte forbundsformanden 
ganske vist ikke trods de mest enorme anstrengelser, men 
dommeren, Arne Mogensen, signalerede til de gamles 
usigelige jubel •udenom«. Det skaffede Forty a point, og 
derefter kom NØrgaards vindende forward-drive. 

Forty scorede til sidst 134 point på en time og 26 
min. Lidt mere betænksomhed fra juniorernes anfører, 
Niels Talbro, kunne vel nok have givet en uafgjort 
match, i hvert fald fik •papa Talbro« lejlighed til at 
brillere med 29 hurtige point og P. A. Svendsen med 33 
point på 30 minutter. Glostrups Per Hansen fik sin cri
ckettilværelses tre fornemste gærder i 2. halvleg: Provis 
på en bold, der pitchede for anden - eller måske tredie 
- gang, Ringsteds grand old man, Helmer Hansen, på en
bold af samme karat, og Forty's stjerne fra første halv
leg, Kaj J Ørgensen, på en fuldflugter til off i hovedhøjde,
som soraneren slog hen til den nærmeste markspiller. Ef
ter disse tre gærder i to overe for ialt 8 point, ville Glo
strup-manden ikke mere - og det var synd.

Niels Talbro, AB, var vellykket ved gærdet i 1. halv
leg for ungdommen, Jan Hansen, Ringsted, yderst påli
delig begge gange, mens Lars Hansen, Svanholm, leve
rede nogle ganske gode legskruere. Om hans fastbowling 
er der kun een ting at sige, hvilket dommeren også gjorde, 
nemlig no hall. Gid dommerne var lige så konsekvente, 
når det er de kendte navne, der kaster mere eller mindre 
mistænkeligt. 

FORTY CLUB - JUNIOR ØST. Forty vandt med 4 
stående gærder. - Junior Øst 141 (Niels Talbro 37, Jan 
Hansen 27, Per Hansen, Glostrup, 26, P. V. Jensen, Ring
sted, 13, P. Hargreaves 4 for 38, Thomas Provis 3 for 24, 
Henning Hansen, Ringsted, 2 for 9) og 107 (Lars Han
sen 35 not out, Jan Hansen 27, Per Marcussen 12, Tho
mas Provis 5 for 39, Sidney NØrgaard 3 for 22). - Forty 
Club 115 for 7 (Kaj Jørgensen 50, Helmer Hansen 25, 
John Jørgensen 24, Lars Hansen 5 for 35) og 134 for 6 
(P. A. Svendsen 33, Poul Talbro 29, Sidney NØrgaard 16 
not out, Per Hansen 3 for 8). 

Eskild for dreven 

I Viborg mødtes et jysk-fynsk juniorhold med de jysk
fynske fortyer. Det var næsten lige så spændende som på 
Sjælland og alt efter behag kan man sige, at kampen 
endte uafgjort med en føring efter 1. halvleg til de gam
le på 20 p. eller at Forty vandt med 20 p. efter 1. halv
leg. 

Juniorerne fik deres største morskab, da de udryddede 
det på papiret meget imponerende Forty hold for 64 p. 
i 2. halvleg. Jens Jensen fra Nykøbing Mors var utroligt 
godt bowlende. Han lagde boldene som trukket efter en 
snor og tog 8 gærder for 18. Aksel Morild syntes vel nok, 
at der kunne være grænser for morskaben, da domme
ren dømte ham ud med ben for på en bold som han på 
kønneste vis drivede. 

Ellers var Aksel Morild, der var anfører - og derfor 
hovedkaster - og Eskild Larsen for drevne for juniorer
ne, der ikke kunne fordrage de to herrers gang snurre
bold. 

Gærdemæssigt var der ikke for meget at råbe hurra 
for hos de unge, men kastemæssigt og med hensyn til 
markspillet vistes der en meget udmærket forståelse. Ju
niorer af de bedre nu til dags ved udmærket, hvordan en 
attacking mark skal se ud. 

Juniorerne manglede kun 15 point med 2 gærder i be
hold, da tiden udløb, for at vinde kampen, så også her 
udnyttede man tiden i det dejlige sensommervejr på bed
ste vis til sidste sekund. 

Et klap på skulderen skal anføreren Leif Busk Jensen 
fra Chang have. Han løste på bedste vis den ingenlunde 
lette opgave at lede et sådant hold, der for mange af 
spillernes vedkommende så hinanden for første gang. 

FORTY CLUB - JUNIOR VEST. Uafgjort. Forty 
førte efter 1. halvleg med 20 p. - Junior Vest 87 (T. Skov 
Nielsen, Chang, 14, Torben Mortensen, Hjørring, 13, Bj. 
Jensen, Nykøbing M. og Erik Mikkelsen, Silkeborg, hver 
12, Aksel Morild 4 for 26, Eskild Larsen 4 for 30) og 
69 for 8 (Erik Mikkelsen 43, Kurt Hansen, B. 1913, 5 
for 25, Eskild Larsen 3 for 39). - Forty Club 107 (Johs. 
Knakkergaard, Grenaa, 37, Svend Eliasen 27, Jørgen 
Morild 17, Egon Jørgensen, Sk.borg, 4 for 21, T. Skov 
Nielsen 3 for 27) og 64 (Aksel Morild 22, Jens Jensen 
8 for 18, Leif Busk Jensen 2 for 21). 

Nis 

Instruktionsbogen er kommet! 

CRICKET 

hvordan det skal spilles 

Den længe - og med længsel - ventede instruktionsbog på dansk er nu klar • Det er en

direkte oversættelse af MCC's instruktionsbog, rigt illustreret, indbundet, 95 siders værdifuldt 

stof til kun kr. 20 ,- • Eksemplarer bestilles gennem Sidney Nørgård, Amager Boulevard 127, 

2300 København S, telefon Su 5058 
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It had never been in doubt that AaB would chalk 
up their 8th successive 1st division Danish cricket 
championship - the more interesting question being 
that of the records of Henrik Mortensen in this, his 
greatest season. His 985 runs and 123 wickets finally 
fell just short of the long-standing figures of Børge 
Pockendahl and Svend Morild, respectively, but it is 
unlikely that his all-round achievement will ever be 
bettered. Along with Hardy Sørensen's batting and 
Carsten Morild's no mean bowling, batting and cap
taincy, that sums up AaB's outstanding year. 

At the other end of the scale matters have taken 
far longer to sort themselves out, with Århus finally 
drawing the shortest straw out of no fewer than 5

relegation candidates. Next season will see Silkebori; 
back up in the 1st division after a year out of it, and 
it will be interesting to see if their youth is capable 
of showing noticeable improvement. 

The great reign of AaB leaves most cricketers out
side of that club here wondering when the end of the 
champions' term will come. In the final week-end for 
the season they all but defeated The Rest, while si
multaneously the younger lads of Nykøbing Mors 
were busy carrying off the country's junior title for 
the 3rd time in 4 years, most convincingly. Here may 
lie the key - but the query remains as to how many 
years ahead it will be before a change of senior ow
nership may take place. Juniors in the country as a 
whole are thriving, but some clubs are in crying need 
of competent senior players with the necessary time 
to devote to this sole source of replenishment of Da
nish cricket. The boys are dead keen - make no mis
take of it - and so long as more of the older players 
are able to come forward to show them the way ahead 
the next generation of the game in Denmark will be 
in good hands. 

Peter S. Hargreaves. 

H us K 

Ordinært 

repræsentantskabsmøde 

søndag den 24. nov. kl. 10, 

Industripalæet i Odense. 

Boganmeldelse 

Bill Frindall: The Kaye Book of Cricket Records. 

534 sider. Udgivet af Kaye & Ward, London. Pris 

4 pund 4 sh. (ca. 80 kr.). 

Nu havde man ganske lullet sig ind i den overbev>isning, 
at drejede det sig om cricketstatistik, så var det Wisden 
- og kun Wisden, man skulle søge. Og så bliver man
præsenteret for ovennævnte helt overvældende statistiske
mesterværk, redigeret og samlet af den kun 29-årige
sportsredaktØr Bill Frindall, der angives at være en stor
og lærenem beundrer af den alt for tidligt afdøde stati
stiker Roy Webber, og som derfor fra sirt tidligste ung
dom skal have beskæftiget sig med cricketspillets stati
stiske aspekter. Det må under alle omstændigheder være
en væsentlig del af sin tid, Frindall har investeret i dette
imponerende overflødighedshorn af tal. Han har bogsta
veligt talt endevendt kendsgerningerne fra samtlige 1.
klasses kampe op til 1967 igen og igen. Man får ikke blot
en rangering af kampe, klubber og spillere efter princip
pet størst og mindst; nej, enhver scoring ved gærdet og
enhver kastepassage e,r analyseret i relation til anvendt
tid, baner m. m. m. Her er ganske enkelt alt, hvad hjertet
måtte begære i statistikker, banale som meget avancerede.
Hvem vidste f.eks.,

at den største matchscoring er 2376 for 38 fald, i tests 
dog kun 1981 for 35 fald, 

at Englands testhold før krigen har noteret en sejr på 
en innings og 579 runs, endda imod Australien, 

at der er to tilfælde, hvor en testkamp er begavet med 
syv centuries, 

at Bradmans gærdeaverage i tests var 99,94, 
at seks testinnings har kunnet fremvise 11 batsmen med 

to-cifret scoring, 
at en australsk testbowler har opnået hat-trick i begge 

innings i en match imod Sydafrika, 
at en navnkundig engelsk keeper har stokket uden byes 

i en innings på 659 for 8, 
at en tidligere vestindisk te·stcaptain nåede century i 

sine tre første 1. klasses innings, 
at der er registreret fire tilfælde, hvor en åbningsbats

man har carried his bat i begge en kamps innings, 
at en spiller har været ved gærdet i 97 minutter, før 

han scorede sit første lØb, 
at en indisk testspiller i en klubkamp ,i Indien har sco

ret 79 pct. af sit holds point i en inning (309 tid af 
387), 

at en county•bowler har haft den opslidende oplevelse 
at få en inningsanalyse på 36 overs, 2 maidens, 208 
runs og nul gærder, 

at en bowler har fældet gærdet med en sådan kraft, at 
overliggeren fandtes mere end 60 meter borte, 

at en sydafrikansk bowler noterede hat-trick i sin al
lerførste over i 1. klasses cricket, og 

at det 26 gange er sket, at samtlige 21 spillere har bow
let i en innings. 

Dette er kun en meget beskeden brøkdel af de interes
sante, overraskende og også morsomme oplysninger, man 
kan finde frem ved et intenst studium af »The Kaye Book 
og Cricket Records«. Kun savner man lidt mere forbin
dende og oplysende tekst, det kvalificerede billedma,te
riale, der ellers kendetegner engelsk cricketlitteratur, samt 
oplysninger/rekorder fra andre cricketspillende nationer 
end lige netop de syv »store«. Alligevel er bogen et fund, 
rigeligt sin pris værd, målt over det antal mørke vinter
aftener, man v>il få til at svinde bort i behageligt selskab, 
og den kan trygt anbefales til enhver dansk cricketentu-
siast. oth.
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RESULTATER 

1. division: 
28. juli.
A.B.-SVANHOLM (3-1). A.B. vandt med 3 st. gærder efter
1. halvleg. SVANHOLM 134 (P. TransbØII 37, Finn Madsen 
31, T. Provis 5 for 43, L. Persson 3 for 23). A.B. 136 for 7.
(T. Provis 38*, S. Hoffmann 26, J. Jønsson 3 for 52).

SLAGELSE-NYKØBING M (3-1). Slagelse vandt med 18 
p. efter 1. halvleg. SLAGELSE 116 (Erik Sørensen 29, Hen
ning Jensen 5 for 4, Tommy Jensen 3 for 35) og 77 for 6 
(Poul E. Petersen 33*, John Andersen 27, Tommy Jensen 5 
for 26) NYKØBING M 98 (Tommy Jensen 26, Erik Søren
sen 4 for 34, Leif Petersen 3 for 19).

4. august.
SLAGELSE-AA.B. (0-4). Aa.B. vandt med 1 halvleg og 39
P. SLAGELSE 77 (Carsten Morild 6 for 38, Henrik Morten
sen 4 for 33) og 66 (F. Ulrich 28*, Henrik Mortensen 4 for
31, Carsten Morild 3 for 32). AA.B. 182 (Carsten Morild 
52, Henrik Mortensen 41, Jørgen W. Larsen 36, Leif Peter
sen 6 for 64).

AARHUS-B. 1909 (1-3). B. 1909 vandt med 2 p. efter 1. 
halvleg. B. 1909 127 (Kjeld Larsen 44, Erik Madsen 5 for 9, 
John Hansen 3 for 49). AARHUS 125 (H. 0. Luther 38, 
Egon Jensen 6 for 45). 

SVANHOLM-SORANERNE (3-1). Svanholm vandt med 52 
p. efter 1. halvleg. SV ANHOLM 236 for 7 lukket (J. JØns
son 66, F. SØegaard 48, Lars Hansen 30" Jørgen Hansen 3
for 48, J. Koefoed 3 for 81). SORANERNE 184 (F. Pear
son 53, Henning Henriksen 29, Georg Olsen 25, F. SØegaard
4 for 41, J. JØnsson 3 for 44).

HJØRRING-A.B. (3-1). Hjørring vandt med 10 gærder efter 
færdigspillet kamp. A.B. 79 (Vagn Ludvigsen 28, ,Hartmann 
Pedersen 5 for 24, Ole Christoffersen 3 for 27) og 92 for 5 
lukket (T. Provis 49''). HJØRRING 112 (H. FausbØII 35, T. 
Provis 6 for 43, Lars Persson 3 for 31) og 62 for O (H. Faus
bØII 34*, P. V. Jensen 25*). 

HORSENS-SKANDERBORG (1-3). Skanderborg vandt 
med 125 p. efter 1. halvleg. SKANDERBORG 255 for 6 luk
ket (K. Lyngsøe 56, Steen Sørensen 55*, K. Kristensen 47, 
P. Juul 33, John Madsen 28*). HORSENS 130 (J. Høj 64,
J. S. Larsen 5 for 62).

NYKØBING M-CHANG (3-1). NykØbing M. vandt med 42 
p. efter 1. halvleg. NYKØBING M. 179 (Bjarne Jensen 46*, 
Henning Jensen 46, 0. Gade 25, Henning -Olesen 5 for 84, 
T. Skov Nielsen 4 for 60). CHANG 137 (J. Luther 40, Busk 
Jensen 29, P. W. Jensen 25, Erik Nielsen 4 for 19, Tommy 
Jensen 4 for 28). 

18. august.
CHANG-SLAGELSE (1-3). Slagelse vandt med 2 gærder 
efter 1. halvleg. CHANG 143 (P. W. Jensen 39, B. SØvsØ 37, 
Preben Christensen 3 for 47). SLAGELSE 144 for 8. (Poul 
E. Petersen 57, Preben Christensen 25, Skov Nielsen 4 for 
39). 

SKANDERBORG-NYKØBING M. (3-1). Skanderborg 
vandt med 14 p. efter 1. halvleg. SKANDERBORG 198 for 
6 lukket (Henry Rasmussen 84, K. LyngsØe 84'", Erik Niel
sen 4 for 57). NYKØBING M. 184 (Erik Nielsen 53, Erik 
Hansen 34, 0. Gade 26, Keld Kristensen 4 for 28, John 
Madsen 3 for 39). 

SORANER-B. 1909 (1-3). B. 1909 vandt med 107 p. efter 1. 
halvleg. B. 1909 166 for 8 lukket (K. Jannings 72, K. LyØ 
27, C. LØnholdt 3 for 53). SORANER 59 (Hans E. Olsen 5 
for 5, K. LyØ 4 for 29). 

25. august.
SORANER-CHANG (3-1). Soraner vandt med 4 gærder ef
ter 1. halvleg. CHANG 123 (B. SøvsØ 54, Jørgen Hansen 5 
for 28). SORANER 125 for 6 (F. Pearson 28, Henning Hen
riksen 27, Henning Olsen 3 for 32, J. Luther 3 for 46). 

B. 1909-SLAGELSE (3-1) B. 1909 vandt med 6 p. efter 1.
halvleg. B. 1909 120 (Kjeld Larsen 43, S. Khan 28) og 53 
for 2. SLAGELSE 114 (Erik Sørensen 31, Hans E. Olesen 7
for 42). 

AA.B.-SKANDERBORG (3-1). Aa.B. vandt med 84 p. efter 
1. halvleg. SKANDERBORG 99 (K. Kristensen 26, H. Mor
tensen 6 for 40, C. Morild 4 for 45. og 57 for 6. (H. Mor
tensen 4 for 33). AA.B. 183 for 6 lukket (H. Mortensen 69*,
Hardy Sørensen 34, Per Sørensen 31, J. S. Larsen 3 for 65).

A.B.-AARHUS (1-1). Uafgjort, 1. halvleg ikke færdigspillet.
A.B. 222 for 9 lukket (T. Provis 77, J. Ribe! 52, N. Talbro
29*, John Hansen 3 for 41). AARHUS 108 for 8. (Per Sø
rensen 43, T. Provis 4 for 44). 

HJØRRING-SVANHOLM (3-1). HjØrring vandt med 39 p. 
efter 1. halvleg. SV ANHOLM 99 (D. Raahave 5 for 38, T. 
Vandsted 4 for 35). HJØRRING 138 (P. Morild 64, Børge 
Jensen 25, F. SØegaard 3 for 30, Ole Isaksson 3 for 41). 

NYKØBING M.-HORSENS (3-1). NykØbing M. vandt med 
79 p. efter 1. halvleg. NYKØBING M. 187 for 8 lukket 
(Erik Nielsen 52, Hans J. Andersen 46, Henning Jensen 25, 
J. HØj 5 for 51, 0. Schaumann 3 for 34). HORSENS 108
0. Schaurnan 33, Henning Jensen 5 for 35).

1. september.
SKANDERBORG-B. 1909 (4-0). Skanderborg vandt med 1 
halvleg og 87 p. SKANDERBORG 250 (K. Kristensen 78, 
Henry Rasmussen 45, John Madsen 40, K. Lyngsøe 35, K. 
LyØ 4 for 91, S. Khan 3 for 43). B. 1909 113 (S. Khan 32, 
Erik Olesen 26, K. Kristensen 4 for 33, John Madsen 3 for 
44) og 55 (K. Kristensen 3 for 12, John Madsen 3 for 25).

SVANHOLM-AA.B. (0-4). Aa.B. vandt med· 1 halvleg og 
271 p. AA.B. 405 for 3 lukket (H. Sørensen 181, G. Chri
stensen 66, Bj. L. Petersen 43*, H. Mortensen 39, C. Morild 
33*). SVANHOLM 71 (F. Nistrup 31, H. Mortensen 8 for 
40) og 63 (Erling Christiansen 27, H. Mortensen 5 for 37, C.
Morild 4 for 20).

AARHUS-NYKØBING M. (3-1). Aarhus vandt med 8 gær
der efter 1. halvleg, NYKØBING M. 80 (0. Jacobsen 5 for 
11, John Hansen 3 for 42) og 37 for 6 (Ole Jacobsen 3 for 
12). AARHUS 159 for 2 lukket. (Tom I. Poulsen 59, J. Mor
ild 47'", M. Gregersen 34). 

A.B.-HORSENS (3-1). A.B. vandt med 4 gærder efter 1.
halvleg. HORSENS 106 (P. HØj 28, T. Provis 4 for 28, P.
Hargreaves 4 for 67). A.B. 154 for 6 (Finn Willumsen 45, V.
Ludvigsen 30, J. Ward 29, J. Høj 6 for 72). 

SLAGELSE-SORANER (3�1) Slagelse vandt med 63 p. efter 
1. halvleg. SLAGELSE 195 (Per Petersen 50*, Leif Jacobsen
38. Erik Sørensen 35, C. LØnholdt 6 for 78,. Jørgen Hansen
3 for 59). SORANERNE 132 (Georg Olsen 35, P. Christen
sen 6 for 52). 

CHANG-HJØRRING (1-3). Hjørring vandt med 87 p. efter 
1. halvleg. CHANG 81 (T. Vansted 5 for 31, K. Buus 3 for
11) og 88 for 6 (S. Meibom 26*, M. Uhrskov 3 for 28).
HJØRRING 168 (P. V. Jensen 53, Per Morild 43, K. Buus
32, S. Meibom 4 for 59, J. Luther 3 for 49, Henning Olesen
3 for 26).

8. september.
A.B.-SLAGELSE (1-3). Slagelse vant med 132 p. efter 1. 
halvleg. SLAGELSE 211 (John Andersen 57, John Christen
sen 55, Leif Jacobsen 50*, T. Provis 6 for 79, P. Hargreaves 
4 for 74). A.B. 79 (Erik Sørensen 4 for 27). 

2. division: 

28. juli.
KØGE-B. 1913 (1-3). B. 1913 vandt med 2 gærder efter 1. 
halvleg. KØGE 99 (Bent Olesen 32, 0. EgstrØm. 4 for 45). 
B. 1913 103 for 8. (P. Mouritzen 31, Ebbe Hansen 4 for 20).

FREDERICIA-RINGSTED (1-3). Ringsted vandt efter 1. 
halvleg med 185 p. RINGSTED 238 for 8 (Gert Jensen 124, 
Frede Nielsen 36, Jørgen Petersen 33, Sv. E. Jensen 3 for 
39). FREDERICIA 53 (Claus Rasmussen 5 for 24, Jan Han
sen 5 for 25) og 118 for 8 (Kurt Østergaard 31, Hemming 
Larsen 25). 
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4. august. 
RINGSTED-KERTEMINDE (3-1). Ringsted vandt med 
114 p. efter 1. halvleg, RINGSTED 276 for 3 lukket (Gert 
Jensen 145, Frede Nielsen 102*). KERTEMINDE 162 (P. 
Winther 31, Jan Hansen 3 for 62) og 36 for 7 (Claus Ras
mussen 4 for 12, Jan Hansen 3 for 20). 

K.B.-B. 1913 (3-1). K. B. vandt med 26 p. efter 1. halvleg.
B. 1913 105 (P. Offersen 33, H. Lystrup 6 for 32, Preben
Michaelsen 3 for 29) og 29 for 6 (H. Lystrup 3 for 8). K. B.
131 (H. J. Halling 41, Preben Michaelsen 27, 0. EgstrØm 4
for 60, E. Hauge 3 for 31).

SKANDERBORG li-KØGE (1-3). KØge vandt med 20 p. ef
ter 1. halvleg. KØGE 170 (Ebbe Hansen 57, P. Felt 39, 
Bjørn Olesen 26, Jørn Jacobsen 3 for 41, Svend Erik Mad
sen 3 for 17, Kaj M. Nielsen 3 for 44). SKANDERBORG II 
150 (Bengt S. Møller 46, Sv. A. Nielsen 34*, Leif Hansen 
6 for 68, Arne Nielsen 3 for 35). 

SORØ-HOLSTEBRO (1-3). Holstebro vandt med 2 gærder 
efter 1. halvleg. SORØ 155 (John Hansen 52, Preben Han
sen 36, J. Sarøe 30, K. Havkjær 5 for 19, John Jespersen 3 
for 62). HOLSTEBRO 157 for 8 (John Jespersen 52, E. Du
pont 36, J. Sarøe 6 for 58). 

11. august. 
K.B.-SKANDERBORG II (3-1). K.B. vandt med 38 p. efter
1. halvleg. SKANDERBORG 146 (Bent S. MØiler 59, Preben
Michaelsen 8 for 39) og 46 for 2. K.B. 184 (A. Garner 66,
P. W. Jensen 28, Kaj M. Nielsen 5 for 59).

18. august.
KØGE-KERTEMINDE (3-1). KØge vandt med 2 gærder ef
ter 1. halvleg. KERTEMINDE 168 (Aksel Petersen 51, J. 
Due 44, Jørgen Nielsen 37, Arne Nielsen 5 for 40, Ebbe 
Hansen 4 for 50). KØGE 189 for 8 (Bent Olesen 42, Bjørn 
Olesen 40, Kaj Andersen 4 for 45). 

SILKEBORG-KB. (3-1). Silkeborg vandt med 4 gærder ef
ter 1. halvleg. K.B. 118 (H. Lystrup 32, Bjarne Rasmussen 3 
for 12). SILKEBORG 133 for 6 (Bjarne Rasmussen 46*, E. 
RandlØv 33, H. Lystrup 4 for 49). 

B. 1913-SKANDERBORG II (3-1). B. 1913 vandt med 9 p.
efter 1. halvleg. B. 1913 120 (BØrge Hansen 35, J. Hvidkjær 
34, Bo. Jepsen 4 for 43, Kaj M. Nielsen 3 for 25, Svend E.
Madsen 3 for 30) og 42 for 4. SKANDERBORG II 111
(Bent Stem MØiler 27, Jørgen Jacobsen 27, Kaj M. Nielsen
27, 0. EgstrØm 7 for 44).

HOLSTEBRO-FREDERICIA (3-1). Holstebro vandt med 96 
p .efter 1. halvleg. HOLSTEBRO 130 (Kaj Larsen 6 for 48). 
FREDERICIA 34 (K. Havkjær 7 for 13) og 99 for 9 (K. 
Østergaard 59, E. Dupont 3 for 20). 

RINGSTED-SORØ (3-1). Ringsted vandt med 30 p, efter 1. 
halvleg. RINGSTED 170 (Jan Hansen 76*, Geert Jensen 35, 
J. Sarøe 4 for 67, Ove Christiansen 3 for 38). SORØ 140
(J. BØgh 33, Preben Hansen 28, Henning Bergh 3 for 10,
Claus Rasmussen 3 for 46, Jan Hansen 3 for 48).

25. august.
SORØ-K.B. (3-1). Sorø vandt med 155 p. efter 1. halvleg. 
SORØ 247 for 8 lukket (Preben Hansen 114*, H. Knap 57, 
B. Burmeister 4 for 48, P. Michaelsen 3 for 56). K.B. 92
(H. J. Halling 51, J. Sarøe 7 for 41).

SKANDERBORG II-RINGSTED (1-3). Ringsted vandt 17 
p. efter 1. halvleg. RINGSTED 95 (Kurt Johnsen 26*, Bo
Jepsen 8 for 42) og 60 for 3 (Pr. Hansen 25*). SKANDER
BORG II 78 (P. Hansen 6 for 12, Jan Hansen 3 for 31).

FREDERICIA-B. 1913 (1-3). B. 1913 vandt med 91 p. efter 
1. halvleg. B. 1913 146 (Pr. Mouritzen 35, B. Wozny 32,
Svend E. Jensen 4 for 25, K. E. Mammen 4 for 53). FRE
DERIA 55 (K. Østergaard 33, 0. EgstrØm 5 for 28, E. Hau•
ge 4 for 18).

KERTEMINDE-HOLSTEBRO (1-3). Holstebro vandt med 
26 p. efter 1. halvleg. HOLSTEBRO 97 (J. P. Morild 26, K. 
Havkjær 25, 0. Christensen 4 for 36, P. Winther 3 for 7, 
Aksel Petersen 3 for 41) og 185 for 8 lukket (J. P. Morild 
97, Ole Christensen 3 for 61, Sv. E. Gommesen 3 for 30). 
KERTEMINDE 71 (K. Havkjær 7 for 39, J. Jespersen 3 for 
15) og 64 for 2 (Erik Nielsen 30). 

3. division Øst : 

4. august. 
BALLERUP-NÆSTVED (3-1). Ballerup vandt med 23 p. 
efter 1. halvleg. BALLERUP 66 (Mogens Hansen 5 for 25, 
Erik Jørgensen 5 for 34) og 151 (Lennart Nielsen 43, Aake 
HØj Jørgensen 32, Erik Nielsen 25, Kaj Rieck 3 for 32). 
NÆSTVED 43 (Schack Granell 5 for 8, Otto Jacobsen 3 for 
19) og 62 for 4 (K. Rieck 34, Erik Nielsen 3 for 21).

GLOSTRUP-FREM (3-1). Glostrup vandt med 8 gærder ef
ter færdigspillet kamp. FREM 73 (Jørgen Hansen 7 for 21) 
og 39 (Thor Jensen 4 for 15, Jørgen Hansen 4 for 19). GLO
STRUP 85 (Harry Møller 32, John R. Nielsen 5 for 15, P. 
Fiissel 3 for 8) og 31 for 2. 

11. august. 
FREM-NYKØBING F. (1-3). NykØbing F. vandt med 2 p. 
efter 1. halvleg, FREM 108 (J. Schmidt 26,. John R. Nielsen 
25, Torben Petersen 4 for 22, Poul J. Petersen 4 for 29). 
NYKØBING F. 110 (Torben Petersen 47, P. Fiissel 3 for 
17, John R. Nielsen 3 for 29, K. Hjorth 3 for 29). 

BALLERUP-GLOSTRUP (1-3). Glostrup vandt med 25 p. 
efter 1. halvleg. GLOSTRUP 119 (Jørgen Hansen 43, Kaj 
Pedersen 5 for 26, Aake H. Jørgensen 4 for 16) og 26 for 1. 
BALLERUP 94 (Otto .Jacobsen 31, Jørgen Hansen 4 for 38, 
Thor Jensen 3 for 31). 

18. august. 
NÆSTVED-BALLERUP (1-3). Ballerup vandt med 71 p. 
efter 1. halvleg. BALLERUP 141 (Lennart Nielsen 64, H. 
Ansol-Henry 27, Willy Jacobsen 4 for 37, Erik Jørgensen 3 
for 66). NÆSTVED 70 (Leif Henriksen 27, Kai Pedersen 7 
for 21) og 75 for 4 (Erik Jørgensen 31*). 

GLOSTRUP-NYKØBING F (1-3). Nykøbing F. vandt med 
2 gærder efter 1. halvleg. GLOSTRUP 180 (JØrgen Hansen 
50, Thor Jensen 29, K. Nordkamp 29, Poul J. Petersen 6 for 
29, Erik Svensson 3 for 51). NYKØBING F. 186 for 8 (Tor
ben Petersen 58, Harry Eriksen 45, E. Svensson 34, Knud 
Jørgensen 4 for 60). 

25. august. 
NYKØBING F-FREM (3-1). NykØbing F. vandt med 5 
gærder efter 1. halvleg. FREM 157 (C. Fabian 50, J. Ho
sten 25, E. Svensson 6 for 72). NYKØBING F. 162 for 5. 
(E. Svensson 48, Torben Petersen 43, J. Hosten 3 for 45). 

NÆSTVED-GLOSTRUP (1-3). Glostrup vandt med 8 gær
der efter færdigspillet kamp. NÆSTVED 149 (K. Rieck 72, 
Svend Jensen 37, Thor Jensen 4 for 48) og 31 (Jørgen Han
sen 7 for 6, Thor Jensen 3 for 20). GLOSTRUP 99 (Sten 
Jensen 32*, Willy Jacobsen 6 for 47) og 86 for 2 (J. Hansen 
43*, T. Jensen 31*). 

3. division vest : 

28. juli. 
HJØRRING II-AA.B. II (1-3). Aa.B. II vandt med 88 p. 
efter 1. halvleg, HJØRRING II 53 (Sv. Aa. Jeppesen 6 for 
25) og 89 for 5 (J. Holmsberg 26, T. Juul Laursen 4 for 29).
AAa.B. 141 (B. Sørensen 63*, T. Juul Laursen 29, Jørgen
Henriksen 5 for 46, Axel Morild 3 for 45).

4. august.
AA.B. II-NYKØBING M. II (0 tumeringspoints til Nykø
bing M. II, der ikke stillede hold, medens kampen betragtes 
som ikke spillet for Aa.B.). 

GRENA-SILKEBORG II (4---0). Grenå vandt med 1 halvleg 
og 123 p. GRENÅ 227 (Viggo Hansen 72, N. SjØrup 50, 
John Knudsen 6 for 34). SILKEBORG II 76 (Viggo Hansen 
5 for 30, J. Knakkergaard 3 for 16) og 28 (Viggo Hansen 6 
for 4, Gunnar Hansen 4 for 17). 

HERNING-HJØRRING II (4---0). Herning vandt med 1 
halvleg og 111 p. HERNING 227 for 9 lukket (P. GØttsche 
55, Folmer Christiansen 39, K. 0. Jensen 33, Ole Bemtsson 
3 for 84). HJØRRING II 53 (Kaj Jensen 34, Folmer Chri
stiansen 5 for 24, P. GØttsche 3 for 18) og 63. 
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11. august.
AA.B. II-HJØRRING Il (1-3). Hjørring vandt med 7 gærder 
efter færdigspillet kamp. AA.B. 51 (T. Vandsted 6 for 20, 
Flemming Jensen 4 for 27) og 90 for 7 lukket (J. lb. Niel
sen 30, Flemming Jensen 4 for 32). HJØRRING Il 95 (N. J. 
Andersen 7 for 36) og 48 for 3. 

18. august.
HJØRRING II-HERNING (3-1). Hjørring II vandt med 66
p. efter 1. halvleg. HJØRRING Il 142 (T. Vandsted 49*,
Flemming Jensen 35, Folmer Christiansen 4 for 37). HER
NING 76 (Svend Nielsen 32*, T. Vandsted 3 for 15).

25. august.
HERNING-NYKØBING M. Il (0 turneringspoint til Ny
kØbing M. II, der ikke kunne stille hold, medens kampen 
betragtes som ikke spillet for Herning). 

GRENÅ-AA.B. II (3-1). Grenå vandt med 21 p. efter 1.
halvleg. GRENÅ 137 (Viggo Hansen 31, N. J. Andersen 5

for 58, Børge Sørensen 3 for 19). AA.B. II 116 (Ib Nielsen 
29, J. Knakkergaard 4 for 27, Viggo Hansen 4 for 39). 

1. september.
SILKEBORG Il-HJØRRING Il (0 til Silkeborg, der brugte 
ikke spilleberettigede spillere, medens kampen betragtes som 
ikke spillet for Hjørring). HJØRRING Il 135 (J. Holmsberg 
30, Axel Morild 28, E. Mikkelsen 4 for 39, P. Rasmussen 3 
for 38). SILKEBORG II 146 (B. Rasmussen 57, E. Mikkel
sen 29, H. Pedersen 5 for 61). 

NYKØBING M. IL-GRENÅ (3-1). NykØbing M. Il vandt 
med 56 p., efter 1. halvleg. NYKØBING Il 118 (Erik Niel
sen 35, G. Skyum 32'", Gunnar Hansen 5 for 26, Tommy 
Hansen 3 for 32). GRENÅ 52 (Erik Nielsen 6 for 24). 

HERNING-NYKØBING F. Herning vandt med 9 gærder 
efter færdigspillet kamp. NYKØBING F. 66 (Torben Peter
sen 35, P. GØttsche 6 for 12, Folmer Christiansen 3 for 12) 
og 63 (K. 0. Jensen 8 for 38). HERNING 101 (Svend Niel
sen 27, Torben Petersen 5 for 19, E. Svensson 4 for 31) og 
37 for 1 (Søren Lauridsen 33). 

Mellemrækkerne: 

27. juli.
KØGE 11-SVANHOLM Il (0--4). Svanholm II vandt med 1 
halvleg og 128 p. SVANHOLM Il 239 (Arne Mogensen 57, 
Søren Nissen 54, Søren Hjelm Knudsen 43, Hans Jensen 25. 
Peter Jensen 4 for 53). KØGE II 53 (Uffe Mortensen 6 for 
16, søren Nissen 3 for 14) og 58. 

28. juli.
CHANG Il-HOLSTEBRO Il. (Tabt af Holstebro, der brug
te ikke spilleberettigede spillere). CHANG II 98 (Eskild Lar
sen 27, Knud Havkjær 5 for 35). HOLSTEBRO II 102 for 
2 (0. Johansen 43*, F. Schou 27, K. Havkjær 26*). 

3. august.
SVANHOLM III-K.B. II (1-3). K.B. vandt med 222 p. ef
ter 1. halvleg. K.B. II 288 for 5 lukket (W. Dorsett 130*, 
F. Hermann 58). SVANHOLM III 66 (P. Kyhe 31, Karl
Morild 6 for 32, J. Holmes 4 for 27).

4. august. 
B. 1913 II-KOLDING (1-3). Kolding vandt med 66 p. efter 
1. halvleg. KOLDING 148 (Flemming Christensen 57, Aa.
Wange Thomsen 43, J. Machon 6 for 39). B. 1913 Il 82 
(Aage Wange Thomsen 5 for 19). 

HOLSTEBRO II-VIBORG (0--4). Viborg vandt med 1 halv
leg og 86 p. HOLSTEBRO II 43 (T. Agerskov 6 for 17) og 
38 (T. Agerskov 4 for 14, Arne ThorbjØrnsen 3 for 7) VI
BORG 167 for 7 lukket (H. Elsborg 51, 0. SchjØth 36, 
Kurt Pedersen 3 for 31). 

DRONNINGBORG-AARHUS Il (0-4). Aahus Il vandt med 
1 halvleg og 33 p. Aarhus II 128 (B. Lorentzen 26, Aage 
Hermansen 25, Christian Boldsen 4 for 47 ,L. Wiirtz 4 for 
32). DRONNINGBORG 41 (Flemming Gregersen 5 for 25, 
B. Lorenzen 4 for 14) og 54 (Aage Hermansen 4 for 27, V.
Elving 3 for 3).

10. august. 
SVANHOLM II-SORANER II (1-1). Uafgjort, 1. halvleg 
ikke færdigspillet. SORANER Il 295 for 8 lukket (J. Arns
bjerg 91, Kaj Jørgensen 44, C. Ølsgaard 34, P. Spengel 32, 
P. Lorentzen 28, P. Kyhe 4 for 58): SVANHOLM Il 203 for
9 (Bjørn Knudsen 48, J. Nyhus 27, P. Kyhe 26, Kaj Jørgen
sen 4 for 50, Jørgen Pedersen 4 for 63).

11. august.
KØGE Il-ROSKILDE (3-1). KØge II vandt med 86 p. efter 
1. halgleg. KØGE Il 177 (J. P. Jensen, 84, Carsten Frederik
sen 31, Svend Ottesen 4 for 38, Harly Petersen 4 for 64).
ROSKILDE 91 (Harly Petersen 49, Torben Hansen 6 for 
15).

B. 1909 Il-AABENRAA (4-0. B. 1909 II vandt med 1 halv
leg og 63 p. AABENRAA 34 (Leif Nielsen 6 for 8) og 96
(J. Mizander 47, Bruno Rasmussen 6 for 19). B. 1909 II 194
(Per Jacobsen 43, Carsten Larsen 39, Henry Larsen 32, E.
Laursen 3 for 23, B. Rovoth 3 for 96).

HOLSTEBRO II-ARHUS II (0--4). Aarhus II vandt med 1 
halvleg og 72 p. AARHUS II 172 (B. Lorentzen 39, K. E. 
Jensen 30, P. E. Mortensen 3 ·for 22, Kurt Pedersen 3 for 
38, Ole Johansen 3 for 64). HOLSTEBRO II 46 (B. Lorent
zen 6 for 23) og 54 (Flemming Gregersen 5 for 4). 

GLOSTRUP II-RINGSTED II (1-3). Ringsted vandt med 
65 p. efter 1. halvleg. RINGSTED II 126 (Henning Hansen 
32, Svend E. Jensen 26, Aksel Jacobsen 6 for 53, Carl Pe
dersen 4 for 39). GLOSTRUP II 61 (Helge Hansen 5 for 
25, Jens Jørgensen 3 for 7) og 71 for 5 (Aksel Jacobsen 45, 
H. Påmand 3 for 33). 

SORANER II-FREM II (3-1). Soraner II vandt med 7 gær
der efter 1. halvleg. FREM 91 (Ole Christiansen 62*, 0. 
NØrgaard 3 for 27). SORANER Il 95 for 3 (S. 0. Petersen 
36*, P. Lorentzen 28). 

18. august.
KOLDING-ESBJERG (1-3). Esbjerg vandt med 77 p. efter 
færdigspillet kamp. ESBJERG 82 (0. Biehl 31, Verner Gra
versen 5 for 32) og 163 (0. Biehl 50, N. J. Svane 47, Jørn 
V. Petersen 28, Aa. Wange Thomsen 5 for 31). KOLDING 
71 (Ole Madsen 26, 0. Langerhuus 5 for 31, Jørn V. Peter
sen 3 for 20) og 97 (Lars P. Nielsen 27, 0. Langerhuus 7 for 
49). 

24. august. 
A.B. II-SORANER II (1-3). Soraner II vandt med 7 p. efter
1. halvleg. SORANER II 153 (Jørgen Pedersen 54, S. 0. Pe
tersen 27, J. Arnsbjerg 27, C. Weng 6 for 45. Carl Larsen 4 
for 72). A.B. II 146 (N. Mortensen 58, Carl Larsen 40, C.
Weng 25, J. Arnsbjerg 5 for 29, Jørgen Pedersen 3 for 64).

ROSKILDE-RINGSTED Il (0--4). Ringsted II vandt med 1 
halvleg og 39 p. ROSKILDE 44 (Helge Hansen 5 for 21, H. 
Paamand 3 for 32) og 43 (H. Paamand 6 for 26, Helge 
Hansen 4 for 11). RINGSTED 125 (Henning Hansen 34, 
Helmer Hansen 33*, Henning Jensen 6 for 62, Harly Peder
sen 3 for 55). 

25. august. 
ESBJERG-AABENRAA (3-1). Esbjerg vandt med 129 p. ef
ter 1. halvleg. AABENRAA 33 (J. NØrgaard 6 for 21, Erik 
Abrahamsen 4 for 10). ESBJERG 162 (0. Langerhuus 101, 
N. J. Svane 30, B. Rowoth 7 for 58). 

HOLSTEBRO Il-DRONNINGBORG (1-3). Dronningborg 
vandt med 12 p. efter 1. halvleg. HOLSTEBRO II 80 (Peter 
Johansen 25, S. Hulten 4 for 25, E. Østergaard 3 for 14) og 
111 for 6 lukket (F. Skov 39, C. Anker 4 for 27). DRON
NINGBORG 92 (Bjarne Pedersen 3 for 6) og 70 for 8 (L. 
Wiirtz 39*). 

AARHUS II-SKANDERBORG III (3-1). Aarhus vandt med 
6 gærder efter færdigspillet kamp. SKANDERBORG III 81 
(J. Wittus 46, Aa. Hermansen 7 for 14) og 48 (B. Lorentzen 
3 for 10, F. Gregersen 4 for 22). AARHUS 106 (B. Lorent
zen 42, Bent Madsen 4 for 18) og 35 for 4. 

VIBORG-CHANG Il (3-1). Viborg vandt med 71 p. efter 
1. halvleg. CHANG II 40 (A. ThorbjØrnsen 6 for 15, M.
Agerskov 4 for 16) og 75 for 6 (S. Sanden 28). VIBORG 
111 (A. ThorbjØrnsen 43, Eskild Larsen 6 for 31). 
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31. august.
B. 1913 II-B. 1909 II (3-1). B. 1913 II vandt med 51 p, ef
ter 1. halvleg. B. 1913 II 108 (Leif Nielsen 6 for 46, Leif 
Hansen 3 for 31). B. 1909 II 57 (Kaj Hansen 4 for 16, F.
Bro 3 for 10, John Larsen 3 for 11).

RINGSTED II-SORANER II (1-3). Soraner II vandt med 
75 p. efter 1. halvleg. RINGSTED II 72 (Henning Hansen 
25*, Hans Rasmusen 6 for 37) og 82 for 5 (Gert Jensen 46, 
Bjarne Nielsen 29, P. MacKay 4 for 23). SORANER II 147 
(J. Arnsbjerg 77, Kaj Jørgensen 29, H. Påmand 5 for 69, 
Gert Jensen 4 for 18). 

SVANHOLM II-FREM II (4-0). Svanholm II vandt med 1 
halvleg og 49 p. SV ANHOLM II 199 for 6 (Uffe Mortensen 
73, Arne Mogensen 44, Erik Larsen 3 for 29). FREM II 92 
(Bjørn Knudsen 4 for 21, P. Kyhe 4 for 26) og 58 (Søren 
Nissen 6 for 10). 

Juniorrækkerne: 

8. juni. 
B. 1909-HORSENS (3-1). B. 1909 vandt med 82 p. efter 1. 
halvleg. HORSENS 47 (Per Jacobsen 5 for 26, Carsten Lar
sen 4 for 5) og 86 (J. Olesen 27, Jørn Hansen 5 for 29, Per
Jacobsen 5 for 33). B. 1909 129 for 8 lukket. (Per Jacobsen
48, H. K. Lohmann 41, Frank Rasmussen 3 for 38).

DRONNINGBORG-AARHUS (3-1). Dronningborg vandt 
med 67 p. efter 1. halvleg. AARHUS 38 (C. Boldsen 5 for 
15) og 32 for 6 (C. Boldsen 5 for 3). DRONNINGBORG 
105 for 4 (C. Boldsen 36, C. Spangsberg 27, P. E. Eilertzen 
3 for 27). 

30. juli.
A.B.-GLOSTRUP (3-1). A.B. vandt med 8 gærder efter 
færdigspillet kamp. GLOSTRUP 40 (P. Marcussen 5 for 3,
N. N Ørgaard 3 for 17) og 87 (Michael Møller 5 I*, Per Han
sen 25"', J. Lohse 6 for 8). A.B. 109 (N. Talbro 44, Per Han
sen 8 for 37) og 27 for 2.

3. august.
AAB--HJØRRING (4--0) Aa.B. vandt med 1 halvleg og 42 p. 
HJØRRING 143 (Torben Mortensen 66, Steen Franksen 25, 
Torben J. Laursen 4 for 51) og 34 Aa.B. 218 for 9 lukket 
(H. Hoff 55, K. Faurskov 38, E. Westergaard 33, B. Elimar 
26, Torben Mortensen 3 for 66). 

RINGSTED-SLAGELSE (4--0). Ringsted vandt med 1 halv
lebg og 39. RINGSTED 178 for 5 lukket (Jan Hansen 72, 
Jan Jensen 36, Bo Thomsen 27, Jens Chr. Hansen 3 for 
100). SLAGELSE 45 (Per V. Jensen 5 for 16, Jan Hansen 
4 for 23) og 94 (Søren Heckmann 38*, Jens Chr. Hansen 
40, Jan Hansen 6 for 35, Per V. Jensen 3 for 33). 

ESBJERG-SKANDERBORG (0--4). Skanderborg vandt med 
1 halvleg og 98 p. SKANDERBORG 168 (Ole Jacobsen 66, 
Ole Olsen 61). ESBJERG 23 (John Simonsen 5 for 4, Bent 
Madsen 5 for 18) og 47 (Ole Olsen 6 for 12). 

NYKØBING M.-CHANG (1-3). Chang vandt med 69 p. 
efter 1. halvleg. CHANG 152 (T. Skov Nielsen 58,. L. Busk 
Jensen 27, Jens Jensen 6 for 42). NYKØBING M. 83 (Hans 
Frandsen 31, L. Busk Jensen 5 for 25, T. Skov Nielsen 4 for 
23) og 70 for 4 (Hans Frantzen 30*). 

10. august. 
B. 1909-B. 1913 (1-3). B. 1913 vandt med 127 p. efter 1. 
halvleg. B. 1909 96 (F. Dalager 30, E. Hauge 6 for 41) og 
128 (H. K. Lohmann 52, E. Hauge 6 for 35). B. 1913 223 
(J. Hvidkær 104, Chr. Thormose 42, F. Dalager 4 for 26,
Claes Henriksen 3 for 39). 

K.B.-GLOSTRUP (3-1). K.B. vandt med 5 p. efter færdig
spillet kamp. K. B. 85 (G. Ellegaard 43, Per Hansen 5 for
28) og 80 for 6 lukket. (F. Berger 34, Troels MØiler 3 for
38). GLOSTRUP 99 (Michael MØiler 33, Claus Andersen 
4 for 26, G. Ellegaard 3 for 37) og 61 (Claus Andersen 4
for 7. G. Ellegaard 3 for 7).

A.B.-KØGE (4--0). A.B. vandt med 1 halvleg og 92 p. A.B.
179 for 2 lukket (N. Talbro 126*, N. NØrregaard 33*). 
KØGE 48 (P. Marcussen 4 for 18) og 39 (P. Marcussen 3 
for 7). 

11. august. 
ESBJERG-DRONNINGBORG (0--4). Dronningborg vandt 
med 1 halvleg og 34 p. ESBJERG 18 (S. Hulten 5 for 4, C. 
Boldsen 5 for 7) og 48 (S. Hulten 8 for 20). DRONNING
BORG 100 (L. Øre 4 for 18, Jan Madsen 4 for 54). 

HJØRRING- CHANG (3-1). Hjørring vandt med 39 p. efter 
færdigspillet kamp. HJØRRING 145 (Kaj Jensen 74, Tom 
Hansen 40, Leif B. Jensen 4 for 59) og 56 (Torben Morten
sen 35, Jess Christensen 5 for 32, Leif B. Jensen 4 for 21). 
CHANG 114 (Leif B. Jensen 70) og 48 (L. Klingbæk 4 for 
13, Torben Mortensen 3 for 24). 

NYKØBING M.-AA.B. (3-1). NykØbing M. vandt med 3 p. 
efter 1. halvleg. NYKØBING M. 123 Jens Jensen 42, Bjarne 
Jensen 25, Peter Kristensen 6 for 45). AA.B. 119 (Peter Kri
stensen 64, Lars Mathiassen 4 for 36, Jens Jensen 4 for 53). 

17. august.
CHANG-AA.B. (1-3). Aa.B. vandt med 9 p. efter 1. halvleg. 
AA.B. 130 (E. Westergaard 27, B. Elimar 27, Skov Nielsen 
3 for 2.1, Jess Christensen 3 for 44). CHANG 121 (Skov 
Nielsen 40, Griis 25, Juul Laursen 6 for 46, Peter Christen
sen 3 for 40). 

SVANHOLM-K.B. (0 til K.B., der ikke kunne stille hold, 
medens kampen betragtes. som ikke spillet for Svanholm). 

SLAGELSE-SVANHOLM (1-3). Svanholm vandt med 29 p. 
efter 1. halvleg. SVANHOLM 87 (Jens Chr. Hansen 5 for 
29, S. Hechmann 4 for 55). SLAGELSE 58 (Lars Hansen 5 
for 34. M. Petersson 3 for 15). 

A.B.-RINGSTED. Uafgjort, 1. halvleg ikke færdigspillet på
grund af regn). A.B. 93 (N. Talbro 25, J. Dahl 6 for 25).
RINGSTED 52 for 2 (Jan Hansen 39). 

KERTEMINDE--B. 1913 (3-1). Kertemjnde vandt med 2 p. 
efter 1. halvleg. B. 1913 32 (P. P. Klokker 7 for 18, P. Mar
tinussen 3 for 10) og 10 for 2. KERTEMINDE 34 (E. Hau
ge 4 for 12, C. Thormose 3 for 20). 

SKANDERBORG-DRONNINGBORG (3-1). Skanderborg 
vandt med 133 p. efter 1. halvleg. SKANDERBORG 180 (J. 
Sin10nsen 66, Ole Olsen 33, Dan Sørensen 30*, Fl. Rasmus
sen 5 for 42). DRONNINGBORG 47 (Bent Madsen 7 for 
32, J. Simonsen 3 for 14) og 11 for 4. 

18. august. 
NYKØBING M.-HJØRRING {4--0). NykØbing M. vandt 
med 1. halvleg og 90 p. NYKØBING M. 164 (L. Mathia
sen 50, Bj. Jensen 31, Kaj Jensen 5 for 61). HJØRRING 
44, (Jens Jensen 7 for 20) og 30 (Jens Jensen 4 for 22, H. 
Frandsen 3 for 4, L. Mathiassen 3 for 2). 

24. august.
SVANHOLM-GLOSTRUP (0--4). Glostrup vandt med 1 
halvleg og 46 p. SY ANHOLM 50 (Troels MØiler 5 for 26, 
Per Hansen 4 for 8) og 35 (Michael Petersson 26, T. Møller 
7 for 21). GLOSTRUP 131 (Per Hansen 72, Michael Peters
son 8 for 42). 

HORSENS-KERTEMINDE (1-3). Kerteminde vandt med 
21 p. efter 1. halvleg. KERTEMINDE 99 (Svend Madsen 
39, Frank Rasmussen 4 for 12, K. Bodholdt 3 for 11). HOR
SENS 78 (J. P. Petersen 25, Per Martinussen 6 for 39, P. P. 
Klokker 3 for 31). 

A.B.-NYKØBING M. NykØbing M. vandt med 80 p. efter 1.
halvleg. A.B. 54 (Jens Jensen 7 for 25, Lars Mathiassen 3 
for 14) og 19 for 0. NYKØBING M. 134 for 8 lukket (Lars
Mathiassen 36, Søren Dahlgaard 35*, Bjarne Jensen 26, Per
Marcussen 5 for 34). 

25. august. 
CHANG-NYKØBING M. (3-1). Chang vandt med 3 gærder 
efter I. halvleg. NYKØBING M. 68 (Bj. Jensen 41, H. 
Schneider 4 for 26, Henrik Christensen 3 for 28). CHANG 
70 for 7 (Jens Jensen 4 for 22, L. Mathiasen 3 for 34). 

3 I. august. 
SILKEBORG-AARHUS (4-0). Silkeborg vandt med 1 halv
leg og 32 p. AARHUS 47 (John Knudsen 7 for 9) og 81 (T. 
Dahl 26), SILKEBORG 160 for 6 lukket (Erik Mikkelsen 
116, J. B. Andersen 3 for 3). 
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SKANDERBORG-NYKØBING M. NykØbing M. vandt 
med 8 gærder efter færdigspillet kamp. SKANDERBORG 
39 (Jens Jensen 5 for 16) og 99 for 6 lukket (J. Simonsen 
45). NYKØBING M. 46 (Bent Madsen 4 for 11, J. Simonsen 
4 for 20) og 105 for 2 (Bj. Jensen 61*, Hans Frandsen 34). 

A.B.-KERTEMINDE. A.B. vandt med 103 p. efter 1. halv
leg. A.B. 198 for 3 lukket (N. Talbro 120*, P. Marcussen
53). KERTEMINDE 95 (Sv. Madsen 41, N. NØrregaard 6 
for 29).

Drengerækkeme: 

3. august.

KERTEMINDE-FREDERICIA (4-0). Kerteminde vandt
· med 1 halvleg og 20 p. FREDERICIA 36 (P. P. Klokker 7 
for 21) og 39 (P. P. Klokker 6 for 12). KERTEMINDE 95
for 2 lukket (P. P. Klokker 46*). 

HERNING-VIBORG (1-3). Viborg vandt med 21 p. efter 1.
halvleg. HERNING 80 (Jan Nielsen 59, Erik Jensen 5 for
50, Lars Andersen 3 for 30). VIBORG 101 (Erik Jensen 69,
Per Kristensen 6 for 40, Chr. Nielsen 3 for 50.

4. august.
NYKØBING M.-CHANG (3-1). Nykøbing M. vandt med
47 p. efter 1. halvleg, NYKØBING M. 138 (Torben Peder
sen 53, S. Dalgaard 51, Troels Nielsen 4 for 38, Sten Søren
sen 3 for 26). CHANG 91 (Sten Sørensen 30, Torben Pe
dersen 5 for 37, S. Frantzen 4 for 28).

10. august.
HORSENS-AARHUS (1-3). Aarhus vandt med 62 p. efter
1. halvleg. AARHUS 92 (H. Eilertzen 32, K. Bodholt 5 for 
17). HORSENS 30 (JØrn B. Andersen 5 for 7, H. J. Eilert
zen 5 for 22) og 26 for 1. 

11. august.

RINGSTED-AB. (0. til A.B., der brugte for gamle spillere). 
Kampen betragtes som ikke spillet for Ringsted). RING
STED 77 (P. G. Jensen 5 for 22, E. Neergaard 4 for 29), 
A.B. 37 (J. Dahl 3 for 9, P. Persson 3 for 17) og 49 (P. 
Persson 5 for 22, J. Dahl 5 for 24). 

14. august.

SVANHOLM-GLOSTRUP (4-0). Svanholm vandt med 1 
halvleg og 6 p. GLOSTRUP 35 (S. Thorning Nielsen 5 for 
18, Michael Petersson 3 for 8) og 68 (Troels Møller 39, 
Morten Petersson 6 for 12). SVANHOLM 109 (Michael 
Petersson 54, Claus Frederiksen 33, Troels MØiler 6 for 33, 
Torben Pedersen 4 for 48). 

17. august.

GLOSTRUP-SORØ (1-3). Sorø vandt med 1 point efter 1. 
halvleg. GLOSTRUP 36 (Jens Eliasen 6 for 16). SORØ 37 
(Troels MØiler 6 for 15, Torben Pedersen 3 for 20) og 14 
for 1. 

FREDERICIA-SKANDERBORG (1-1). Uafgjort, 1. halv
leg ikke færdigspillet. FREDERICIA 103 for 4 lukket (Per 
Eskildsen 36, J. Østergaard 30). SKANDERBORG 78 for 6. 
(Bjarne Jensen 3 for 14, S. Østergaard 3 for 36). 

VIBORG-HORSENS (2-2). Uafgjort. VIBORG 42 (Frank 
Rasmussen 6 for 16, K. Bodholt 4 for 23) og 42 (Frank Ras
mussen 7 for 16, K. Bodholt 3 for 24). HORSENS 42 (Frank 
Rasmussen 27, Erik Krogh Jensen 5 for 8, Lars Andersen 4 
for 16) og 38 for 4. 

HERNING-AARHUS (1-3). Aarhus vandt med 30 p. efter 
1. halvleg. HERNING 30 (H. J. Eilertzen 7 for 14). AAR
HUS 60 for 6 (Kim Nielsen 3 for 35). 

HJØRRING-AA.B. (1-3). Aa.B. vandt med 44 p. efter 1. 
halvleg. AA.B. 111 (P. Aarup 47, Fliigel 43, Franksen 3 for 
51). HJØRRING 67 (H. Fliigel 6 for 23). 

21. august.

A.B.-K.B. (0-4). K.B. vandt med 1 halvleg og 19 p, A.B. 21
(S. Lund 4 for 11, John Hansen 3 for 9) og 50 (John Han
sen 3 for 15). K.B. 90 for 6 lukket. (Niels Nielsen 4 for 37). 

25. august. 

SVANHOLM-KØGE (4-0). Svanholm vandt med 1 halvleg 
og 9 p. KØGE 70 (Michael Petersson 5 for 31) og 30 (S. 
Thorning 7 for 8, Michael Petersson 3 for 20). SV ANHOLM 
109 for 8 lukket (Michael Petl:rsson 77, Allan Christensen 3 
for 27, Per Hansen 3 for 25). 

31. august.

GLOSTRUP-RINGSTED (0-4). Ringsted vandt med 1 halv
leg og 49 p. RINGSTED 98 (J. Persson 48, Torben Pedersen 
6 for 58, Troels Møller 4 for 38). GLOSTRUP 35 (J. Dahl 5 
for 14, Per Persson 3 for 7) og 14 (Per Persson 5 for 6). 

1. september. 

HUSUM-FREDERICIA (3-1). Husum vandt med 61 p. ef
ter 1. halvleg. FREDERICIA 48 (R. Neumann 4 for 9). 
HUSUM 109 for 6 (R. Neumann 64, Jan Østergaard 3 for 
49). 

lilleputrækken: 
4. august.

KØGE-RINGSTED (3-1). Køge vandt med 24 p. efter 1. 
halvleg, KØGE 65 (Bent Hansen 6 for 27, P. Persson 3 for 
32). RINGSTED 41 (Stig Hansen 6 for 12). 

10. august.

KØGE-FREM (3-1). Køge vandt med 27 p. efter 1. halvleg. 
KØGE 76 (Per Hansen 29, Sten Friis 4 for 32). FREM 49 
(Per Hansen 5 for 16, Stig Hansen 3 for 30). 

11. august. 

SVANHOLM-KØGE (3-1). Svanholm vandt med 14 p. efter 
1. halvleg. SVANHOLM 96 (Morten Petersson 41, Per Han
sen 5 for 41, Stig Hansen 4 for 30). KØGE 82 (Morten Pe
tersson 5 for 28).

17. august.

FREM-RINGSTED (1-3). Ringsted vandt med 16 p. efter 1. 
halvleg. FREM 45 (Bent Hansen 7 for 11, Per Persson 3 for 
22). RINGSTED 61 (Per Persson 37, F. Fischer 5 for 14, S. 
Friis 4 for 26). 

SVANHOLM-RINGSTED (3-1). Svanholm vandt med 69 p. 
efter 1. halvleg. RINGSTED 64 (Per Persson 32*, Claus Fre
deriksen 7 for 17) og 51 for 8 (Claus Frederiksen 3 for 10, 
Morten Petersson 3 for 28). SV ANHOLM 133 for 3 (Morten 
Petersson 89*, Claus Frederiksen 29). 

22. august.

SVANHOLM-FREM (1-3). Frem vandt med 19 p. efter 1. 
halvleg. FREM 79 (F. Fischer 42, Morten Petersson 5 for 
33) og 54 (F. Fischer 25, Claus Frederiksen 5 for 22).
SV ANHOLM 60 (Morten Petersson 26, F. Fischer 5 for 23)
og 25 for 0. 

RINGSTED-FREM (1-3). Frem vandt med 9 stående gær
der efter færdigspillet kamp. RINGSTED 13 (F. Fischer 5 
for 9, S. Friis 3 for 2) og 21 (S. Friis 5 for 8). FREM 30 
(P. Persson 7 for 7, Bent Hansen 3 for 22) og 7 for 1. 

Pokalkampe: 
5. maj.
HJØRRING-NYKØBING M. Hjørring vandt med 45 p.
HJØRRING 103 for 7. (K. Buus 28*, 0. Gade 4 for 20).
NYKØBING M. 58 (D. Raahave 3 for 17).

GLOSTRUP-SV ANHOLM. Svanholm vandt med 60 p. 
SVANHOLM 162 for 5 (F. Nistrup 83*, Lars Hansen 46). 
GLOSTRUP 73+30. (K. Nordkamp 28). 

1. juni.
HORSENS-B. 1909. Horsens vandt med 64 p. HORSENS
2101 for 2. (Erik Olesen 105*, H. Eliassen 45*, J. Høj 35). 
B. 1909 137 for 6 (K. Jannings 59*).

20. juli
SLAGELSE-NYKØBING F. NykØbing F. vandt med 5 point.
NYKØBING F. 150 + 30 for 3 (E. Svensson 58*, Torben
Petersen 38, Bent Olsen 31*). SLAGELSE 175 (Poul E. Pe
tersen 47, John Christensen 39, Erik Sørensen 32, Poul E.
Nielse 3 for 28, Torben Petersen 3 for 35). 

27. juli
HORSENS-HJØRRING. Hjørring vand med 25 point. HJØR
RING 123 (Børge Jensen 44*, Flemming Jensen 36). HOR
SENS 98 (H. Eliasen 36, Erik Olesen 26).

24. august.
SVANHOLM-NYKØBING F. Svanholm vandt med 103 p.
SVANHOLM I 73 for 8 (Jørgen JØnsson 40, Erling Chri
stiansen 39*, Poul J. Pedersen 3 for 34). NYKØBING F 40
+ 30 (0. Isaksson 3 for 18).

SVANHOLM-HJØRRING. HjØrring vandt med 2 p, SV AN
HOLM 101 (Leif Hansen 44, Ole Christoffersen 3 for 24). 
HJØRRING 103 (J. Jønsson 3 for 15). 
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Privatkampe :  

5 .  maj 
RIN GSTED-KØGE. Ringsted vandt med 1 halvleg og 22 
points. KØGE 34 (Jan Hansen 6 for 1 3) og 58 (Claus Ras
mussen 3 for 17) .  RIN GSTED 1 1 5  (Jan Hansen 42, Jørgen 
B. Nielsen 4 for 3 3 ,  S. Ridett 4 for 48).
AARHUS- SKANDERBORG. Skanderborg vandt med 21 
point efter 1. halvleg. AARHUS 63 (Ole Jacobsen 26, Kjeld 
Kr istensen 5 for 2 1 ,  John Madsen 4 for 17) .  SKANDER
BORG 84 (Gunnar Rasmussen 3 for 1 3 ,  Ole J acobsen 3 for 
21) .  
KERT EMINDE-SKANDERBORG Il. Uafgjort. SKAN
DERB ORG II 87 (Peder Palle Klokker 3 for 24). KERTE
MINDE 87 (Jør gen Nielsen 5 1 ,  Sv. E. Madsen 6 for 43). 
N YKØBIN G M. II- V IBORG. NykØbing M. v andt med 74 
point efter 1 .  halvleg. N Y KØBING M. 173 (Ole Hedegaard 
73 ,  Sv. E. Dichmann 40, H. K. Kr istensen 28 . Arne Tor
bjØrnsen 4 for 70, Poul Peter sen 3 for 27). VIBORG 99 
L. Mathiassen 4 for 1 7 , Henry Poulsen 3 for 24).
10. maj 
HJ ØRRIN G- CHAN O. Chang vandt med 32 point. CHANG 
123 (J . Luther 56, 0. Christoffersen 4 for 45 , Har tmann 
Peter sen 3 for 38). HJØRRIN G 91 (T. Skov Nielsen 6 for 
1 2) . 
1 2. maj 
AARHUS-SILKEBORG. Silkeborg vandt med 65 point efter 
1 .  hal vleg. SILKEBORG 182 (A. Ali 69 , Erik Mikkelsen 35 ,  
Erik Madsen 4 for 32 ,  Gunnar Rasmussen 3 for 5 5) .  AAR
H U S  1 1 7  (Per Sørensen 39, Kj eld Rasmussen 3 for 20, A. 
Ali 3 for 30). 
1 .  juni. 
STOCHOLM C. C. -GRENAA. Stockholm vandt med 4 p. 
STOCKHOLM 99 (K. Fells 33* ,  Tommy Hansen 4 for 16 ,  J. 
Knakkergaard 3 for 20). GRENAA 95 (J. Knakkergaard 32, 
K. Quiraishi 6 for 1 4, M. Pye 3 for 29) . 
2. juni. 
GLOS TRUP- N YKØBING M. NykØbing vandt med 66 p. 
N YKØBING M 1 90 0. Hedegaard 59 ,  Henning Jensen 44, 
Flemming Jørgensen 3 for 32, Hugo Espersen 3 for 41 , 
Thor Jensen 3 for 41). GLOSTRUP 1 24 (K. Nordkamp 5 5 ,
0. Gade 4 for 39).
1 5 .  juni. 
SVANHOLM- GRASSHOPPERS. Grasshoppers vandt med 
138 p. S VANHOLM 137 (Finn Nistrup 28 , Tillim 3 for 1 8 ,  
Fyv ie 3 for 1 9) og 97 for 3 (F. Nistrup 3 1  * ,  Fy vie 3 for 26). 
GRASSHOPPERS 275 for 7 lukket (Bruyn 1 20, Reed 60 , 
Lund 35 , 0. Isaksson 5 for 8 1) .  
1 6. juni. 
AA. B. -GRASSHOPPERS. Uafgjort. AA.B. 227 (Henrik 
Mortensen 76, Carsten Morild 27 , Reed 4 for 27 ). GRASS
HOPPERS 170 for 9 (Scotney 66, Cornell 35, Henrik Mor
tensen 5 for 5 8, Carsten Morild 3 for 59). 
30. juni 
SKANDERBORG -ERRATIC. Skanderborg vandt med 114
point. SKANDERBORG 200 (P. Juul 40, Lars Nielsen 37, 
K. Lyngsøe 34* , John Madsen 33, Mc. Queen 4 for 40). ER
RA TIC 86 (K. Pascall 25, Kjeld Kristensen 4 for 1 5 ,  John 

· Madsen 3 for 34). 

2. juli 
SKANDERBORG- MAGDALEN C. C. Magdalen vandt med 
5 point. SKANDERBORG 129 for 6 lukket (Henry Ras
mussen 47 * ,  Pr . Juul 26, Sinclair 3 for 25 ). MAGDALEN 
1 34 for 4 (Johnson 48* , Dand 39, Kjeld Kristensen 4 for 

3. juli 
AARH US-MAGDALEN COLLEGE. Magdalen College 
vandt med 9 gærder efter 1 .  halvleg. AARH US 98 for 5 (J. 
Morild 47*). MAGDALEN COLLEGE 99 for 1 (Marigold 
4 0* ,  Brown 36*). 

HJØRRING -ERRATICS. Uafgjort. ERRATICS 152 for 7 
lukket (C. Bowermann 56, B. Hearn 38* , Hartm. Petersen 4 
for 40). HJØRRING 100 for 7. 
4. -5. juli 
B. 1909/B. 191 3 -MAGDALEN C. C. B. 1909/B. 191 3 vandt 
med 46 point. B .1909/B. 191 3 216 for 9 lukket (S. Khan 40, 
Kurt Hansen 28, K. LyØ 26, Sinclair 4 for 61). MAGDALEN 
170 (Brown 56, Johnson 30, Egon Jensen 3 for 40). 

AARHUS-ERRATICS S.C. Erratics S.C. vandt med 8 gærder 
efter 1. halvleg. ERRATICS S.C. 1 36  for 2 (Bowermann 8 1 * ,  
Parsler 52). AARHUS 1 34 (E. Madsen 38 ,  Keld Rasmussen 
(Silkeborg) 30, Wheeler 5 for 66, Bowermann 4 for 29). 

CHANG-MAGDALEN C.C. Chang vandt med 1. halvleg og 
38 point. MAGDALEN 1 1 8  (Smith 46, T. S. Nielsen 4 for 
33 ,  K. Buus 3 for 37) og 63 (Hg. Olesen 5 for 4) . CHANG 
219  (K. Buus 66, Hg. Olesen 3 1 * ,  Morten Larsen 3 1 , P. W. 
Jensen 29, Dand 5 for 69). 

5 .  juli 
KERTEMINDE-88.  ARRACAN FIELD BATTERY. Kerte
minde vandt med 45 point. KERTEMINDE 1 12 (Kaj Ander
sen 30, Lambert 6 for 49, Pollock 3 for 37). ARRACAN 67 
(J. Due 5 for 24, Ole Christensen 4 for 15) .  

6. juli
HJ ØRRING- ERRATICS. U afgjort. ERRATICS 1 17 (Mc 
Queen 34, B owermann 33 ,  K. Buus 6 for 20, Hartm. Petersen 
3 for 40). HJØRRING 50 for 2. 

6.-7. juli 
NYKØBING M.-PLUNGERS. Uafgjort på grund af regn. 
NYKØBING M. 126 (Hg. Jensen 38 ,  Barnes 5 for 44, 
Meikle 3 for 3 6) .  PLUNGERS 46 for 3 (Tommy Jensen 3 for 
15) .  
RIN GSTED- MAGDALEN C.C. Uafgjort. MAGDALEN 128 
(Carter 25 , C.  Rasmussen 4 for 31 ,  Jan Hansen 3 for 46) .  
RINGSTED 160 for 9 (Jan Hansen 33 ,  Sinclair 6 for 45) .  
8. -9. juli 
AARHUS-PLUNGERS. Plungers vandt med 5 gærder efter 
1 .  ha lvleg. PLUN GERS 2 1 5  for 5 (Kilbee 1 1 3* ,  Lewry 40). 
AARHUS 1 62 (Gunnar Rasmussen 34* , Per Sørensen 28 , 
Meikle 3 for 30) .  
9 .  juli
SILKEB ORG-ERRATIC. Uafgjort. ERRATICS , 1 67 for 4 
lu kket (Bowerman 94, Ruffle 37) .  SILKEB ORG 1 27 for 9 
(Willy Petersen 29 , Wheeler 5 for 42, Mc Queen 3 for 5 2) . 
XL CLUB DANMARK-XL CLUB ENGLAND. Ingen afgø
relse p.g.a. regn. XL CLUB EN GLAND 130 for 8 lukket 
Ruoff 4 1 ,  Palmer 28 , Peter Østergaard 3 for 1 4, Hartm. 
Petersen 3 for 50) . XL CLUB DAN MARK 26 for 1 .  
1 1.- 12. juli 
K. B.- PLUNGERS. Plungers vandt med 5 3  point efter fær
digspille t kamp. PLUNGERS 1 4 1  (Carr 27 , P. Michaelser,- 5
for 5 1 ,  Hg. Lystrup 3 for 5 1 )  og 98 for 2 lukket (Perry 5 3 * ,
Ki lbee < 27). K. B. 1 25 (Steen Lund 3 1 ,  Barnes 3 for 21 , Kilbee 

. 3 for 32) og 6 1  (G. Siemsen 25 , Barnes 6 for 1 3) .
1 3.- 1 4. juli 
SLAGELSE-PLUNGERS. Plungers vandt med 1 02 point 
efter færdigspillet kamp. PLUNGERS 1 89 (Kilbee 69 , Bal
cock 34* , Erik Sørensen 4 for 62, Leif Petersen 4 for 46) og 
1 70 (Perry 54, Lewry 37 , Barnes 28 * ,  Erik Sørensen 7 for 3 1) .  
SLAGELSE 1 43 (B arnes 5 for 42) og 1 1 4  (Leif Petersen 27 , 
Barnes 5 for 26) . 
21 . juli 
A.B. -WORTH ABBEY SCHOOL. Uafgjort. Worth Abbey 
School første efter 1 . halvleg med 35 point. WORTH ABBEY 
SCHOOL 8 1  (Squire 43, P .  Marcussen 5 for 20, B. Rossen 
3 for 3 1 ) og 43 for 3 lukket (Squire 25 ). A.B. 46 (Tennant 
5 for 1 5, Bamford 5 for?) og 45 for 5 (N. Talbro 34*). 
22. juli 
A.B. comb. junr)-WORTH ABBEY SCHOOL. Uafgjort. 
Worth Abbey School første med 23 point efter 1. halvleg. 
A.B. komb. 57 (Wegelen 3 for 9) og 79 (C. Bronee 34, Ten
nant 3 for 1 3, Griffith 3for17). WORTH ABBEY SCHOOL 
80 (Squire 35, P. Marcussen 4 for 17) og 50 for 4 (Lars 
Hansen 3 for 23). 
23. juli 
RINGSTED- WORTH ABBEY SCHOOL. Worth Abbey 
Scliool vandt med 46 point efter 1 .  halvleg. RINGSTED 
60 (Griffith 3 for 2, Bamford 3 for 6, Belson 3 for 24) og 
99 for O (Jan Hansen 57* , Bjarne Nielsen 35*). WORTH AB
BEY SCHOOL 106 for 6 lukket (Pace 27, H. Påmand 4 for 
35). 
XL CLUB DANMARK-XL CLUB ENGLAND i Odense. 
Uafgjort. XL CLUB ENGLAND 178 (Cummins 73 ,Ruoff 
28 , Hayter 28, Egon Jensen 6 for 56). XL CLUB DAN
MARK 174 for 7 (K. Jannings 41, J. TjØrnehØj 31, W. Thor
sen 30, Egon Jensen 28, P. Hargreaves 3 for 54). 
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En mand - og hans værk 
Efter et enestående, ihærdigt og målbevidst forarbejde, 
har lederen af det danske fritidshjem i Husum syd for 
landegrænsen samlet en kreds af unge interesserede og 
stiftet HUSUM CRICKET KLUB. 

Til trods for englændernes efterhånden mangeårige til
stedeværelse i Vesttyskland og flere forsøg på at intro
ducere spillet og få cricket til at vinde indpas i den tyske 
folkekultur står resultaterne, som de fleste vel er vidende 
om, langtfra i et rimeligt forhold til bestræbelserne. Alene 
derfor er det en præstation af rang og en manifestation af 
mod og god tro at trodse pessimisme og emsiges negative 
fremtidsdomme og slå til. Hvor mangen en cricketentu
siast ville ikke, selv på vor side af grænsen, stå tilbage for 
at kalde unge sammen om et spil, hvis vanskelige til
gængelighed er velkendt, på denne baggrund ofre kolos
sale stunder af en i forvejen sparsom fritid, endsige fore
tage indkøb af bekosteligt materiel og sende et mandskab 
i kamp. Og at dette er sket på lidt mere end et år, under
streger kun den ildhu, interesse og gode tro på sagen, 
der er fundamentet for den med rette betegnet revolutio- ' 
nerende nyskabelse inden for dansk cricket. 

Der kan ikke lyde tilstrækkelig tak og anerkendelse til 
fritidshjemslederen, Henry Buh!, for dette enestående ar
bejde. 

Cricketspilleren Buh! er Kolding-født og modtog sin 
første belæring i spillet i Kolding Cricket Klub, hvor han 
var med i såvel opgangs- som nedgangstider. Hans in
teresse for at arbejde med ungdommen kaldte ham hur
tigt ind i en pædagogisk livsbane og for en del år siden 
til arbejdet med ungdommen i Sydslesvig. 

En tilfældig avisnotits førte Henry Buh! til Åbenrå 
cricketklub, for hvem han i tre år såvel sportsligt som 
menneskeligt var et behageligt bekendtskab. Efter dette 
og resonnerende »cricket i Sønderjylland, da også syd for 
grænsen«, besluttede han at starte i Husum. 

Buh! er selv en dygtig cricketspiller, men enhver ved, 
at den dygtige spiller ikke altid er tilsvarende brugbar 
som instruktør og træner. Buh! vidste det også. På flere 
kurser, også under Dansk Cricket Forbund, erhvervede 
han kendskab til denne i dette tilfælde meget afgørende 
side. Samtidig med sin egen opøvelse i det teoretiske, 
sammenkaldte han spillerne til udendørs- og indendørs
træning, ja, endog på weekendophold. Buh! siger selv, at 

TILSKUD 

til 

Cricket-materiel 

Ansøgningsskema kan rekvireres hos: 

fra den dag, han gjorde spillerne bekendt med sine pla
ner, var han klar over, det ville lykkes. »De var med 
det samme interesserede og villige til at lære«, og som 
bekendt fik han ret. 

Som medlem af Åbenrå C. C. havde jeg lejlighed til at 
overvære den historiske begivenhed, da Husum spillede 
sin første turneringskamp og den forudgående højtide
lighed. Den var festlig og værdig. I en kort tale roste 
Henry Buh! sine holdkammerater for den store interesse, 
de havde udvist. Rolig, behersket og myndig, som man 
kender ham, delagtiggjorde han sine spillere i den for 
ham store personlige glæde. 

Formanden for Åbenrå Cricket Club, overlærer Børge 
Borgaa udtrykte sin store glæde over Husums vellykkede 
forsøg. Han erklærede, at han fra første dag egentlig var 
klar over, at Henry Buh! ville få succes med sine bestræ
belser. -· Sådan er han nemlig, denne Buh!, karakterise
rede Borgaa. Går han ind for noget, gennemføres det, og 
det sker, fordi han er en god kammerat og en stor sports
mand. Åbenrå-formanden overrakte som erindring et nyt 
bat. 

I en kort, rammende tale udtrykte Douglas Steptoe 
Dansk Cricket Forbunds hyldest: 

- Buh! meddelte forbundet, at det måske var for me
get at bede Dansk Cricket Forbund være til stede i dag, 
men at det ville glæde ham. Vi synes ikke, det var for 
meget, og ligesom Henry Buh! kan glæde sig, gØr vi det, 
sagde Steptoe. I Dansk Cricket Forbund er vi orienteret 
om de vanskeligheder, I må kæmpe med hernede, men 
understregede han, I er ikke og vil ikke blive »glemt«. 
Til dig, Buh!, vil jeg sige tak for det store arbejde, og til 
jer, spillere, vil jeg sige: Der venter jer mange glæder 
med den idrætsgren, som I i dag for første gang for al
vor stifter bekendtskab med. 

Herefter indledtes kampen. Efter første bold opfordre
de Henry Buh! til et minuts stilhed for mindet om af
døde Leo Clasen. 

Selve kampen må i dette tilfælde stå lidt i skyggen af 
de »ydre« begivenheder, men oplyses kan det, at Åbenrå 
vandt efter første halvleg. Spillemæssigt var de to hold 
jævnbyrdige, bortset fra en ny engelskfØdt spiller hos 
Åbenrå, der skrev sig ind i crickethistoriens analer med 
et flot century, 128 point, på Husums nye bane. 

Jørgen Mizander. 

Ansøgning om tilskud til 

Cricket-materiel skal være 

forbundet i hænde 

senest 10. december 1968. 

Kun klubber - som har 

deltaget med ungdomshold 

i sidste sæson - vil kunne 

komme i betragtning. 
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