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så skulle det lysegrønne håb kunne indfries 

Skal dansk cricket omsider have den første lands
kampsejr? 

Håbet er lysegrønt forud for kampen mod Hol
land i Schiedam den 19. og 20. juli, og er det ikke 
ligesom vi har noget at have det i? 

Det er da rigtigt, at opgøret mod Bermuda ikke 
kunne give grobund for den store selvtillid. Men vi 
havde da i hvert fald den trøst, at hollænderne fik 
flere bank mod Bermuda, end vi gjorde. 

Som man kunne forvente, gjorde hollænderne det 
gærdemæssigt bedre end danskerne, idet de scorede 
lidt over 25 point flere i hver halvleg. Til gengæld 
kunne hollænderne ikke få Bermuda ud, og øboerne 
lukkede ved omkring 250 for 8. 

Kastere vinder kampe. Dette siges jo, og det er 
også rigtigt, hvis man blot har en gærdeside, der kla
rer sig anstændigt. 

Det store spørgsmål ved Hollands-kampen er, om 
vore gærdespillere kan gøre det blot nogenlunde -
for så kan Morild, Mortensen, Steen Larsen, samt en 
god mark klare resten. 

Hollænderne har sandsynligvis ikke en swingbow
ler af Parfitts type og kvalitet - så ville de ikke selv 
være gået ned mod ham. Men de har vel nok en 
slowbowler af virkelig klasse, og også det kan blive 
vor »død«. Rutinen i at spille denne kasteform er 
ikke just overvældende, og erfaringerne om slowbow
leres succes mod vore spillere i landskampe er skræm
mende. 

Ved udtagelsen af holdet så UK stort på, at næsten 
ingen af gærdespillerne i Bermuda-landskampen slog 
til, og at et par stykker af dem heller ikke har gjort 
sig blot nogenlunde fordelagtigt bemærket i turne
ringskampe siden. Det må være dejligt for en UK'er 
at have ,en sådan jættetro på sig selv. 

Ganske vist er det endelige landshold til Hollands
kampen ikke udtaget endnu, men med den trup, man 
rejser med til Holland og Tyskland, kan der ikke for
ventes mange ændringer. 

Rejseholdet ser således ud. Først de 11 fra Ber
muda-kampen: Carsten Morild, anfører, Henrik Mor
tensen, Hardy Sørensen, Geert Christensen, alle AaB, 
Johan Luther, Chang, Claus Buus, Hjørring, Ole 
Isaksson, Svanholm, Kjefd Jannings, B 1909, Niels T. 
Andersen (keeper) og Finn Willumsen, AB, samt Jørn 
Steen Larsen, Skanderborg. 

Dertil kommer fire nye. Af disse synes Skander
borgs Kjeld Kristensens muligheder størst for at for
trænge en af de 11. Torben Skov Nielsen, Changs lo
vende juniorbowler, har vel en meget lille chance, 
men det er formentlig helt op til Carsten Morild, idet 
Skov Nielsens kvaliteter stadig væk - skønt med frem
gang i gærdespillet - ligger i den kastemæssige afde
ling. Derfor skal Skov Nielsen ikke med på landshol
det, med mindre Morild føler sig overbevist om, at 
han får brug for hans slowbowling, og det kan man 
jo nok tvivle på. 

For Jan Hansen, Ringsted, og John Madsen, Skan
derborg, må turen betragtes som en opmuntring. De 
kommer vel med i en af de to kampe i Rheindalen 
mod BAOR og RAP den 21. og 22., 23. og 24. juli, 
og kan derved opnå nogen international rutine. 
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Kampen mod Holland er for os cricketspillere 
hvad svenskelandskampen er for fodboldfolket. Hvor 
ville en sejr dog lune. 

Vort største handicap· er måske nervøsiteten. Hol
lænderne spiller langt flere internationale kampe mod 
bl. a. engelske berømtheder, end vi, og for dem er 
der ikke noget særligt ved at spille mod Danmark. 
Ja, DCF har endda været ude for, at Holland sendte 
noget i retning af et B-landshold til Danmark, som 
så alligevel vandt komfortabelt. Også for det inter
nationale samarbejde mellem de to lande i fremtiden 
ville det være opkvikkende med en rød-hvid gevinst. 

Flere internationale 

opgaver for eliten 

Nis. 

Der har været uformelle drøftelser efter det lige af
holdte ICC-møde (International Cricket Conference) 
om et udvidet internationalt samarbejde med Dan
mark som deltager. Allerede nu må det anses som en 
kendsgerning, at Danmark skal til England og møde 
et MCC-hold i 1970, og at Holland kommer til Dan
mark i 1970. 

Mellem landene Danmark, Holland, Irland og Skot
land har der været uforbindende drøftelser om et pro
gram - eller en firkantturnering, hvor de fire lande 
mødte hinanden i løbet af to år. Denne skulle løbe 
af stablen første gang i 1970/71. Hvis dette kunne 
realiseres, ville det være et mægtigt plus. 

På ICC-mødet havde Kurt Nielsen endvidere en 
samtale med Canadas repræsentant, canadierne kom
mer hvert andet år til England, og de var ikke uin
teresseret i at lægge tur.en om ad Danmark engang. 
De ville sikkert styrkemæssigt være en passende mod
stander. 

Alt i alt ser det ud til, at man kan se frem til flere 
internationale opgaver for dansk cricket. Og det kan 
jo kun betegnes som overordentligt glædeligt. 

Nis. 

Cricket udgives af Dansk Cricket Forbund 
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TURNERINGSOVERSIGT 

Alt for stor forskel på top og bund i 1. division 

AaBs dominans har medført sløvhedstilstand hos de næstbedste 

Soranerne og Silkeborg må slås om nedrykningen 

1. DIVISION:

AaB ....... . 5 40 8,0 
Hjørring ........................... . 4 28 7,0 
Chang .............................. . 5 32 6,4 
Svanholm .......................... . 4 24 6,0 
Skanderborg ....................... . 4 22 5,4 
B 1909 ........ .... ................ . 4 20 5,0 
Slagelse ............................. . 5 20 4,0 
AB ................................... . 6 14 2,3 
Nykøbing Mors ................. . 3 6 2,0 
Horsens ............................. . 5 6 1,2 
Silkeborg .......................... . 5 6 0,0 
Soranerne .......................... . 6 0 0,0 

Der er uhyggelig stor forskel på top og bund i 1. 
division i år. Nok havde man frygtet, at Silkeborg 
ikke kunne klare ærterne efter den store afgang, men 
at også Soranerne til hver kamp har skullet stille op 
som slagteoffer, havde man ikke ventet. 

AaB har vundet sine kampe legende let, og har hver 
eneste gang fået 8 turneringspoint. Nok følger et par 
hold i kølvandet, men ingen har troen på, at mestrene 
kan trues. 

Der har efterhånden bredt sig en slags sløvheds
tilstand blandt AaB's såkaldte trusler. De mener gan
ske simpelt ikke, at AaB kan slås, og da DCF ikke 
har sørget for nogle opmuntringer i form af sølv- og 
bronzemedailler, og da DCF tillige gennem det mærk
værdige punkt 8 i det nye pointsystem fastslår, at alle 
andre placeringer end nr. 1 eller nr. sidst er mere el
ler mindre betydningsløse - ja, så er det rigtigt, at 
det er begrænset, hvad der er at spille om. 

Siden sidst har AaB halvlegsbesejret AB og Silke
borg. AB gav AaB en ret lige kamp på hjemmebane 
i 1968, men i Aalborg på mestrenes egen pitch, som 
ifølge AB'erne stadig væk ikke var blot antagelig, 
kunne AB slet ikke gøre sig. De to M'er kørte igen
nem akademikerne næsten efter forgodtbefindende, 
og kun Provis såvel med bat som med bold gav no
gen modstand. 

Man kan jo ikke føre statistik over alting, og der
for skal vi ikke kunne sige, om de tre timer og 25 
minutter var den hidtil korteste tid i løbet af hvil
ken et 1. divisionshold har opnået en halvlegssejr, 
men vi vil være meget tilbøjelige til at tro det. 

Dette tidsrum var, hvad AaB behøvede for at be
sejre Silkeborg med en halvleg og 35 point. Silkeborg 
brugte omkring de to af timerne til at score 39 og 38, 
og AaB benyttede resten til at lave 112 point for 
5 og lukkede ved frokost. 

De to M'er tog sig som sædvanligt af alle gær
derne, ja, Henrik Mortensen tegnede sig endda for 
et hattrick i 2. halvleg. 

Silkeborgs Knud Randløv, der i forvejen virker 
lidt kyst, fik en bold fra Carsten Morild i hovedet 
og måtte på hospitalet. Forhåbentligt tager dette ikke 
modet fra Randløv, som for tidligt er kastet ind i 1. 
divisions atmosfære, men som har gaver udi gærde
spillet som få. 

Den rodede sæsonstart, hvor Skanderborgs to første 
kampe regnede væk, kan måske være forklaringen på 
jydernes ikke overbevisende indsatser. 

Der skulle en kæmpe omgang regn til at redde hol
det fra et sandsynligt nederlag til AB - læs Provis -
og jyderne skal være lykkelige for, at AB's anlæg har 
en helt fantastisk evne til at trække al det vand til 
sig, som er i nærheden af København. Skanderborg 
snuppede AB for 80, og det kunne jo ikke give AB 
megen optimisme. Og da Skanderborg kom ind, gik 
alt da også efter planen, men Provis ville noget an
det. Han havde først kastet en del overe, der i alt 
havde kostet 20 point, da han pludselig i løbet af 
8 bolde snuppede 5 af Skanderborgs bedste spillere, 
ja, de tre faldt endog på fire bolde. 

I fjernsynets sport forklarede Provis, at det kunne 
man gøre på grund af kendskabet til modstanderne 
og sin egen mark, og at han for øvrigt var så lyk
kelig for, at han ikke havde taget et hattrick, fordi 
han så skulle have givet en omgang til holdkamme
raterne, og det ville have kostet mindst 50 kroner. 

Det er da dejligt, at det pekuniære samt 
værtshusstemningen rigtig kan fremhæves, når 
cricket en sjælden gang får lov at optræde i

TV ... 
Skanderborg lavede 43 point for 7 gærder, 

da regnen kom. Den regn var en lige så stor 
tåreperser for AB, som hele Louis Broomfields 
berømte småhulkende roman af samme navn. 

Da der ikke var spillet i fem timer, dømmes 
kampen foreløbigt 0-0, men den skal spilles 
om, hvis den får betydning for mesterskab eller 
nedrykning. 

Det er dog ganske besynderligt, at et resul
tat kan laves om, hvis to klubber kommer i en 
bestemt situation i en række. Det havde dog 
været adskilligt mere orienterende, hvad angår 
situationen i 1. division, hvis denne kamp ikke 
blev regnet for spillet. Nu får klubberne O point 
og deres kvotient gøres dårligere, men når man 
læser stillingen, skal man huske på, at denne 
kvotient måske ikke er rigtig, fordi en kamp 
muligvis skal spilles om. Men hvad - cricket er 
så let at forstå for uindviede i forvejen, så et 
lille tvivlsspørgsmål fra eller til, hvad gør det . ..

AB var søndagen før ude i et rigtigt knaldopgør 
mod B 1909, som vandt 1. halvleg med 96-69, og som 
var ude for 130 i 2. halvleg. 

Der var herefter 20 overe tilbage for AB til at sco
re 160 point. Hvem skulle tro, de normalt ret lang
somt battende AB'ere i stand til det, men takket være 
især Finn Willumsen med 58 og Erling Froulund med 
44, lykkedes det. Det oplyses endvidere fra AB, at op
gøret bød på et historisk øjeblik, idet Niels Torp An
dersen stokkede Jens Tjørnehøj ud på Provis' kast
ning. Det er det første gærde, Provis nogensinde har 
fået stokket ud - sent er bedre end aldrig ... 

Vi kom bort fra Skanderborg, som vandt med 72 
point efter 1. halvleg over Soranerne, men ikke havde 
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tilstrækkelig tillid til sin egen kasteside til at turde 
lukke så tidligt i anden omgang, at der var nogen ri
melig mulighed for at få Soranerne ud. Henry Ras
mussen med 51 var manden, der bar Skanderborgs 
første halvleg. 

HELDIGESKANDERBORG 

Samme Skanderborg var heller ikke uheldig ved at 
få otte turneringspoint ud af opgøret mod Chang, der 
havde vundet 1. halvleg med 4 point. I 2. halvleg luk
kede Chang med ca. en time tilbage, og gav derved 

Skanderborg omkring 20 overe til at scoæ 104 point. 
Kjeld Lyngsøe viste sig uventet som en hurtigscoren
de herre hos Skanderborg, og med 44 fra ham lykke
des det Skanderborg at passere med et par overe til
bage. Børge Søvsø fik et ordentligt »hak i tuden« af 
Aalborg Stiftstidende, fordi han havde lukket. Det er 
også rigtigt, at han derved gav Skanderborg en chan
ce for at sejre - og dette faldt naturligvis ikke i AaB's 
smag - men det er lige så rigtigt, at denne lukning 
var den eneste mulighed, som Chang havde for at få 
otte turneringspoint. Havde Chang lukket senere, 
kunne holdet umuligt nå at få Skanderborg ud. Der
til kom, at Chang havde fået Skanderborg for en la
vere total i første halvleg, end den de skulle lave på 
en time i 2. halvleg. 

Med flere anførere af Søvsøs slags var der meget 
mere ved den hjemlige cricket. Hans modige beslut
ning blev ikke belønnet, men det kunne den lige så 
godt være blevet ... 

Mod Horsens havde Søvsø fået så mange sure ord 
med på vejen fra forskellige sider, at han spillede ef
ter den gamle recept med et mislykket forsøg på at 
vinde med en halvleg. Efter Horsens havde lavet 112, 
battede Chang op til 194 for alle, og der var herefter 
kun så kort tid tilbage, at Horsens kun havde at sæt
te skeen i jorden og holde sig inde for at undgå et 
halvlegsnederlag. Og det lykkedes. Torben Skov Niel
sen fik ved den lejlighed sit gærdegennembrud med 
78 point, og Horsens Henning Eliasen styrede sit 
temperament, indtil han havde 51 point i 1. halvleg. 
Det er mærkeligt, at denne rutinerede rotte med det 
store øje så ofte gør uoverlagte ting, der koster ham 
hans gærde. 

Chang vandt over Soranerne efter 1. halvleg. To 
Chang-gæster var ude for 1, men alligevel fik holdet 
200 for 9. Johan Luther måtte på hospitalet, efter at 
han i »selvmordspossition« tæt på i leg havde nikket 
til et rent ramt slag på tværs fra en Soraner-spiller. 
Jørgen Kofoed scorede hele 47 af Soranernes 105. 

Horsens fik årets første sejr over Soranerne, hvor 
Ole Schaumann, nydende godt af modstandernes 
usikre markspil, scorede 88. Mere bemærkelsesværdigt 
var det dog, at Per Wallkush fik lov at score 58 point 

Niels Torp Andersen 
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not out. Han var længe forinden blevet grebet ud af 
Kurt Schaumann, der, efter at dommeren havde dømt, 
fortsatte sit løb ud over grænsen - grebet var klart 
fuldført forinden. Men dommeren havde læst på de 
nye love samt Thomas Provis' afskrækkende eksemp
ler på, hvilke følger de kan have, og han trak dom
men tilbage efter opfordring fra Jørn Høj. 

Dette er nok ikke korrekt som andetsteds fremhæ
vet af Douglas Steptoe. Når dommeren har dømt, må 
situationen være udløst. Ellers kan man jo aldrig slut
te en kamp, hvor den sidste mand gribes ud, hvis 
man vel at mærke ikke tør overlade til dommeren at 
lade ham bære bolden ud over grænsen. Og det kan 
jo være lidt farligt, hvis dommerens klub er i nød 
for bolde ... 

Hjørring hænger stadig på i toppen, skønt det kneb 
mod Nykøbing Mors. Resultatet: 169-157. Claus Buus 
kastede 29 overe i træk for Hjørring og tog 6 for 55, 
Azar Ali lavede 41 for Nykøbing. 

Nykøbing sikrede sig årets første sejr ved hjemme 
at vinde over Slagelse med 111 point efter 1. halvleg. 
Nykøbing var så længe om at score sine 197 point, 
at Slagelse var nær v•ed at få kampen 0-0, men til 
sidst kom holdet dog ud for 87. Henning Jensen med 
70 point var Nykøbings bedste. 

Ole Jsaksson 

Svanholm har vist overbevisende gærdestyrke mod 
to af divisionens svageste kastehold, Silkeborg og 
Horsens. Mod Silkeborg scorede holdet 282 for 5 (Ole 
Isaksson century med 109, Finn Nistrup 63 not out), 
og det var ikke for mange, idet Silkeborg opnåede 
to halvlege, der var væsentligt større end dem, holdet 
havde lavet indtil da. Mod Svanholm, der ikke med 
megen ret kan kaldes et kastehold længere, scorede 

Silkeborg 127 og 130, Erik Randløv besynderligt nok 
to gange 45 point. 

Horsens scorede i sine to halvlege mod brøndby
holdet 149 og 139, Svanholm 210 for 2 (Finn Nistrup 
og Fl. Søegaard 64 og 74 not out) og 82 for 4 på 11 
overe. De 82 point skulle scores i løbet af 16 overe 
for at give maksimumpoint til Svanholm. I stedet for 
at spille på sin lille chance for at få Svanholm ud -

Svanholm skulle trods alt forcere - kastede Horsens 
møjskæve bolde i legsiden. Et er sikkert - det er ikke 
ti,l at få et hold ud på den måde, og kan man ikke 
ramme bolden, så kan man altid sparke lidt til den, 
så klog var Horsens-taktikken ikke. 

Endelig har Slagelse slået Ringsted 8-0. Silkeborg 
nåede helt op omkring 190 i 2. halvleg - igen Erik 
Randløv godt spillende - og tillod sig den luksus at 
lukke og gav Slagelse lidt mindre end en time til at 
score 104. Det lykkedes - på kampens trediesidste 
bold. 



Gærdespil: 

Leif Hansen, Svanholm ..... . 
0. Isaksson, Svanholm ..... . 
Finn Nistrup, Svanholm ..... . 
Henning Jensen, Nykøbing M. 
F. Willumsen, AB ......... . 
Henrik Lam, Svanholm ..... . 
Suleman Khan, B 1909 ..... . 
Carsten Morild, AaB ....... . 

hiv. no. point 

4 3 52 
11 4 329 

6 2 176 
5 1 163 

11 1 317 
7 1 180 
7 2 150 
6 0 163 

h.s. gnst.

122* 52,00 
109 47,00 

64 44,00 
78* 40,75 

151* 31,70 
70* 30,00 
96* 30,00 
42 27,17 

Minimum 4 halvlege 

Kastning: 

Carsten Morild, AaB ............... . 
H. Mortensen, AaB ................ . 
K. Buus, Hjørring ................. . 
Hans E. Olsen, B 1909 ............. . 
Ole Christoffersen, Hjørring ......... . 
Jørn Steen Larsen, Skanderborg ..... . 
Erling Christiansen, Svanholm ....... . 
Henning Jensen, Nykøbing Mors 

gær. p. 

50 265 
50 299 
21 128 
25 175 
16 112 
29 234 
14 119 
13 117 

gnst. 

5,62 
5,98 
6,09 
7,00 
7,00 
8,07 
8,50 
9,00 

Minimum 10 gærder 

Ringsted skal ikke føle sig for sikker i 2. division 

2. DIVISION:
Ringsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 28 7,0 
Holstebro . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . 4 26 6,5 
Århus . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . . . 4 23 5,7 
KB .................................... 4 22 5,5 
B 1913 . .............................. 5 12 2,4 
Fredericia . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . 4 8 2,0 
Sorø . ................................. 4 8 2,0 
Køge ................................. 3 6 2,0 
Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . 3 3 1,0 
Skanderborg II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 0,0 

Ringsted har lagt sig klart i spidsen af 2. division, 
man sikker på avancement kan holdet endnu ikke 
føle sig. Det mangler trods alt stadigvæk både År• 
hus og Holstebro, og KB er på trods af nederlaget i 
topkampen til sjællænderne ikke faldet helt bag af 
dansen. Nedrykningen kan der ikke siges noget om nu, 
Skanderborg II forekommer ganske vist. ret svagt kø
rende, men et par af de andre hold virker heller ikke 
for sikre i koderne. 

Ringsted spillede helt overbevisende ved gærdet 
mod KB og lukkede for tabet af 9 gærder med 265 
på tavlen. KB-kasterne gik helt op i limningen, da 
Ringsteds Gert Jensen lavede 42 point på 21 minut
ter, og da samtidigt et ret ubeskrevet blad som Hans 
Påmann tillige scorede 68, skulle det jo gå galt for 
københavnerne, hvis anfører har en panisk angst for 
at benytte blød kastning. Jan Hansen lagde op til en 
god start for Ringsted med 52 point, og havde et 
fantastisk greb i mark:,en på H. J. Halling, der lavede 
30. Henning Lystrup scorede 45 af KB's point.

Men senere tog KB revanche. Størst mod Sorø,
hvor det kniber lidt for tiden. Her lavede KB hele 
278 point for 1 gærde, Aubrey Garner med de im
ponerende 147 not out, og P. W. Jensen med 89 not 
out havde en andengærdestand på 199. 

Bagefter tog Benny Burmeister alle ti Sorø-gærder 
i første halvleg for 55 point, Sorø scorede 102 og 65. 
Burmeister har længe haft stof i sig til en god ka
ster, og mod Sorø kom det altså for alvor. 

P. Gøllche 

Også mod Herning lavede KB mange point, nem
lig 230 for seks (Henning Lystrup 68, Garner 48), men 
Herning var ved at komme efter det, da Peter Gøtt· 
sche kom tilbage efter en hospitalstur på grund af 
et cut fra H. J. Halling, der med stor kraft ramte 
ham i skridtet. Sammen med Leif Andersen (med 49) 
hævede Gøttsche Herning-totalen fra 48 til 166, inden 
Preben Michaelsen, KB, der også havde været på 
hospitalet - dog for at se til et familiemedlem - vend
te tilbage og tog begge Herning-spillerne i løbet af 
to overe for kun et point. Der må åbenbart være et 
eller andet oplivende ved hospitaler!! 

Herning var ude for 169, og den udmærkede kamp 
sluttede med et ganske fornøjeligt forsøg på en hur
tig 2. halvleg, der dog ikke lykkedes, selv om både 
Herning og KB gav hinanden en fair chance. 

Også mod Holstebro var Sorø ved at lide et halv
legsnederlag, dog fratog et heftigt tordenvejr jyderne 
chancen for de ekstra to point. John Jespersen sco
rede 88 af Holstebros 214 point, Sorø lavede 71 og 
39 for to. 

Samtlige otte point fik Holstebro mod Skanderborg 
II efter sejren på 9 stående gærder efter færdig kamp, 
og samme udbytte fik Fredericia noget overraskende 
mod det svingende B 1913-hold. Det var alene Kurt 
Østergaards fortjeneste, at det gik så godt for fæst
ningsbyen, idet han scorede 82 ud af holdets 136 
point, dog skal Svend Aage Pedersen med 3 for 26 
og 4 for 17 have et klap med på vejen. B 1913 lavede 
86 og 89, i 2. halvleg indkasserede Kurt Østergaard 
et andeæg, men hans holdkammerater kunne dog sco
re 40 for 4. 

Kurt Østergård 

Århus er kommet sig efter den uventede uafgjorte 
1. halvleg mod Herning. Holdet vandt over Skander
borg II med ni gærder efter færdig kamp - uden Jør
gen Morild - og mod B 1913 var udbyttet seks turne
ringspoint, skønt fynboerne indledte med 195 point
(Bent Damsgaard 49). Århus lavede 260 for rii. Ole
Jacobsen 57, men Århus' anfører tilbød fynboerne at
stoppe, lige da holdet havde passeret, således at B

33 



1913 kunne komme ind og score hurtigt og lukke, så 
man kunne få en spændende afslutning med mulig
hed for otte point til et af holdene. 

Dette afslog B 1913's anfører imidlertid, dertil er 
kun at sige, at han ikke har forstået en lyd af det 
hele. Han fik her foræret en mulighed for at vende 
en tabt kamp, men siger nej. Fantastisk! 

I Herning vandt B 1913 med 31 point efter 1. halv
leg. Preben Mouritzen lavede 47 af B 1913's 173, Sv. 
Nielsen 63 af Hernings 142. 

Gærdespil: 

Erling Krogh Andersen, KB 
H. J. Halling, KB ... .. . ... . 
Preben Hansen, Sorø ....... . 
A. Garner, KB .. . . . . . . . . .  . 
Jens P. Morild, Holstebro . . .  . 
Peter Gøttsche, Herning . .. .. . 
Jan Hansen, Ringsted . . . .... . 
Kurt Østergaard, Fredericia .. 

hiv. no. point 
7 3 245 
5 2 140 
8 3 249 
7 1 248 
5 0 192 
5 0 192 
0 1 303 
8 0 268 

h.s. gnst. 
115* 61,25 

45* 46,67 
71* 49,80 

142* 41,33 
79 38,40 
69 38,40 
74 37,88 
82 33,50 

Minimum 4 halvlege 

Kastning: 
gær. p. gnst. 

Tom I. Poulsen, Århus . . . . . . . . . . . . . . 14 83 5,93 
Ole Johansen, Holstebro . . . . . . . . . . . . . 11 68 6,18 
Henning Lystrup, KB . . . . . . . . . . . . . . . . 30 207 6,90 
Per Sørensen, Århus . . . . . . . . . . . . . . . . 25 192 7,68 
Preben Hansen, Ringsted . . . . . . . . . . . . 20 180 9,00 
Jan Hansen, Ringsted . . . . . . . . . . . . . . . . 28 256 9,14 
Ove Engstrøm, B 1913 . . . . . . . . . . . . . . 21 201 9,57 
Peter GØttsche, Herning . . . . . . . . . . . . . . 17 180 10,59 

Minimum 10 gærder 

Det må blive finale mellem 

Glostrup og Nyk. F. i 3. division øst 

3. DIVISION, ØST: 
Glostrup . ........ .................. 5

Nykøbing Falster . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Svanholm II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Ballerup .. . . ......................... 4 
Frem ................................. 5

Kerteminde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Næstved .............................. 3 
Soraner II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

38 7,6 
20 6,7 
14 4,7 
12 3,0 
12 2,4 

6 1,5 
0 0,0 
0 0,0 

I 3. division Øst tyder alt på, at det bliver en gentagelse 
af sidste års finale mellem Glostrup og Nykøbing Falster. 
Ganske vist er det ikke i særlig grad ungdommen, der 
præger de to mandskaber, men begge har dog så mange 
kvaliteter, at de må kaldes værdige rækkevindere. 

Glostrup har vundet sine to sidste kampe umådeligt 
sikkert, først og fremmest takket være Thor Jensens so
lide - om end ikke fejlfrie - batting. Mod Næstved red
dede han Glostrup ud af lidt af en knibe, hvor fem gær
der var nede for 63, efter at sjællænderne var startet med 
124, ved at score 82 not out og derved grundlægge hol-

" 

Thor Jensen Gerry Hosten 
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dets sejr på syv stående gærder efter færdig kamp. Også 
som kaster gjorde han sig med seks for 54. Og mod Svan
holm II fortsatte han triumferne med ialt otte gærder for 
23 og en gærdeindsats på 63. 

Sammen med Aksel Jacobsen, som efterhånden har 
prøvet lidt af hvert af Danmarks cricketklubber, hævede 
han Glostrup-totalen fra 69 til 160. Aksel Jacobsen sco
rede 47. Svanholm II tabte med en halvleg, da holdet 
kun formåede at score 30 og 109 (Per Kyhe 59). 

Nykøbing Falster vandt med en halvleg over Kerte
minde, ·som stiller med næsten det samme hold, som i 2. 
division - det må altså bevise, at 3. division øst slet ikke 
er så svag endda. Af Nykøbings mange point - 240 - la
vede Torben Petersen 71 og still-going-strong-Harry Erich
sen 49, og klubbens nyerhvervelse, englænderen John 
Buchan, der er en swingbowler ikke uden kvaliteter, tog 
i alt 8 gærder for 25. 

Mod Frem gik det bedre for Kerteminde, der vandt 
med 20 point (111-91). Jørgen Nielsen var som sædvan
lig klubbens topscorer med 43, mens Gerry Hosten hos 
Frem tog 7 gærder for 43. Der er virkelig kvalitet over 
denne nu i Sverige boende tidligere westinder. 

Hans kastning ydes ikke altid fuld retfærdighed, da 
Frems markspillere har lidt svært ved at nå de mange 
chancer bag gærdet, som der kommer på den. Kertemin
de kunne dog ikke klare Ballerup, skønt holdet startede 
med 160 (Jørgen Nielsen 62). Ballerup passerede trods 
en svag start på grund af Lennart Nielsens 71. 

Nykøbing Falster har desuden vundet over Frem, hvor 
Harry Erichsen overlevede et drop i slippen, og dette havde 
hovedæren for, at falstringerne efter en nervøs indled
ning ved gærdet nåede over Frems 104. 

Frem måtte afgive alle otte turneringspoint til Svan
holm Il, holdet led det komplette skibbrud i 1. halvleg, 
hvor Valby-klubben efter at have taget Svanholm for 100 
(Gerry Hosten 5 for 23 på 18 overe) røg ud for 28. Niels 
Buchbald og Per Kyhe med 4 for 11 og 4 for 17 tog sig 
af Frem-gærderne. 

Da Svanholms junior Michael Petersson i anden halv
leg derefter i løbet af no time langede 71 ud af Svan
holms 142 for 3, var det ude med Frem'erne, som i 2. 
halvleg nåede 79 for alle. 

Ballerup har vundet over Soranerne II med 27 point 
efter 1. halvleg, Schack Granell lavede 35 i den meget 
langsommelige kamp, mens Soranerne sendte afbud til 
kampen mod Næstved på grund af spillermangel. Også 
for Soranerne gælder det, at man har en moralsk for
pligtelse til at stille hold hver gang, når man rykker op 
i en division. 

Beklagelig hændelse i vestkredsen 

3. DIVISION, VEST:
Hjørring II ....................... . 
AaB II .................... . 
Århus II ......... . 
Nykøbing Mors II 
Grenaa ... . 
Viborg ..................... . 

2 
4 
3 
3 
2 
3 

14 7,0 
18 4,5 

6 2,0 
6 2,0 
0 0,0 
0 0,0 

I 3. division vest kom man ud for en mere end be
klagelig episode, da det ubesejrede andethold fra AaB 
på hjemmebane mod Nykøbing Mors mødte frem 
med en pitch, som ikke kunne bruges. 

Efter at der var kastet et par overe, og en af AaB's 
gærdespillere havde fået bolden i hovedet på grund 
af det komplet uberegnelige opspring, var alle klar 
over, at det var uforsvarligt at fortsætte. 

Det er meget, at AaB ikke havde været i stand til 
at tage sine forholdsregler forud for denne kamp. 
Søndagen før havde de to klubbers førstehold spillet 
på pitchen, og da var den i høj grad kritisabel. 

Tages det nye pointsystems stk. 8 strikt på ordene, 
skal en sådan kamp dømmes 0-0 - altså ingen af 
klubberne får point, men kampen regnes for spillet, 



og skal kun spilles om, hvis den får betydning for 
op- eller nedrykning. Man vil nødig være i stue med 
Nykøbing Mors, hvis en sådan afgørelse skulle blive 
enden på den heldigvis sjældne affære. 

Ugen før havde de to ovenfor omtalte 2. hold sat 
hinanden stævne til deres opgør i første halvdel af 
turneringen, og her vandt AaB med 88 point efter 1. 
halvleg. John Jensen nåede helt op på 91 for AaB, 
hvor også Niels J. Andersen med 42 not out, samt 5 
for 32 gjorde det nydeligt. 

Grenaas gærdeside er åbenbart ikke helt, hvad den 
har været. Siden sidst er den gået to gange for under 
hundrede - og så ved man godt, hvad klokken har 
slået hos Grenaa, der kigger langt efter gennembruds
farlige kastere. 

Nykøbing Mors' anfører på andetholdet, Ove Sø
rensen, scorede 66, og juniorspilleren Peter Rasmus
sen 50 not out, således at morsingboerne kom helt op 
på 182 for alle mod Grenaa, skønt de seks første gær
der havde været ude for 55. Og det var mere, end 
Grenaa - uden Johs. Knakkergaard - kunne magte, 
det blev kun til 76. 

Og så en »godte« fra en af de uforgængelige. Alc
sel Morild åbnede for Hjørring II mod Grenaa og 
trak sig frivilligt, da han havde lavet præcist 100. 
Sammen med Ole Berntsson (39) lavede han 75 for 
førstegærdet, og som afløser for Berntsson kom Hart
mann Petersen ind, og så var der lagt op til et festfyr
værkeri. Morild forlod arenaen ved totalen 200, men 
Hartmann P. blev stående og gik not out med 67, og 
Hjørring lukkede med 217 for to. Grenaa var i og 
for sig standhaftig nok, men mere end 96 kunne det 
ikke blive til. Kaj Jensen, Hjørring, kastede 22 overe 
i træk og tog 7 for 42. 

Der er blevet skræppet noget hos Hjørring II, ven
delboernes førstehold tabte jo til Grenaa i pokaltur
neringen. 

Efter at Århus II havde sendt afbud til to kampe, 
indså Århus-formanden Jørgen Morild, at man ikke 
længere kunne være det bekendt, og han satte sig selv 
på andetholdet, der stillede op mod Viborg - og det 
fortrød han ikke. Viborg startede med 105 (Lars Ras
mussen 6 for 24), og fem Århus-gærder var nede for 
28, da Jørgen Morild gjorde sin entre. 

Sammen med Lars Rasmussen (37 not out) hævede 
han Århus-halvlegen til 109 uden videre gærdefald -
og så stoppede man for den dag. 49 not out til Jør
gen Morild - en formands innings. 

Endelig har AaB's andethold, der i tilfælde af den 
sandsynlige rækkegevinst siges at ville rykke op, vun
det over Viborg med ni stående gærder efter færdig 
kamp. Viborg formåede kun at lave 65 og 26, AaB's 
Svend Aage Jeppesen tog 5 for 8 i 2. halvleg og i alt 
9 for 22. 

AB li, B 1909 li og Dronningborg 

klart i spidsen for mellemrækkerne 

AB har besluttet, at andetholdet skal i 3. division øst. 
Det kunne det nu være kommet for et par år siden, 
men dengang ønskede klubben ikke at rykke op. Nu 
har Thomas Provis lagt planer om at trække sig til
bage til en stilfærdig atmosfære, og han har tænkt sig 
3. division som et passende lærested for et ungt AB

II-hold med ham som læremester.

Men oprykningen fra mellemrækken øst sikres nu 
af de gamle hæderkronede navne. Holdet har allerede 
nu vundet så mange kampe, at det ikke kan standses. 
Den værste forhindring var KB II, men Karl Morild, 
William Dorset og John Holmes kunne kastemæssigt 
ikke klare et AB-hold, som styrkemæssigt sikkert ran
gerer blandt de bedre i 2. division, og AB lavede 191. 
Jørn Finnich med 35 og Carl Larsen med 44 - han 
er en ny Thomas Morild - stod for de fleste. KB 
havde 60 point for 3 gærder, men korthuset faldt 
sammen, da Dorsett røg på første bold, og så var KB 
ude for 116. Carl Larsen (omkring de 60 år) kastede 
18 overe med 3 for 34 som resultat. 

Forinden havde AB II vundet med en halvleg over 
Frem II i en kamp, der slet ikke var nogen kamp, 
mens KB'erne havde sat sig i respekt i Ringsted, hvor 
det blev til en gevinst på en halvleg og 30. Karl Mor
ild tog 5 for 10 og 5 for 25, og Fl. Hermann lavede 
47. 

Helmer Hansen 

Bedre - men ikke godt nok - gik det for Ringsted 
II mod Køge II, der indledte med hele 202 (Kurt 
Nielsen 48, Leif Sonberg 36). Efter tre gærder nede 
for 21 tog Ringsteds utrættelige formand, Helmer 
Hansen derefter skeen på nakken og beviste med 87 
point, at det ikke blot er som husbygger, han kan 
gøre sig. En gammel storhed forgår ikke så let. Hel
mer Hansens anstrengelser var dog ikke tilstrækkelige, 
og da han faldt, faldt også Ringsted med 156 på tav
len. 

Endelig har Roskilde i denne række slået Frem II 
med 44 point efter første halvleg. På trods af, at 
Frem havde 7 af sine gærder ude for 36, fik holdet 
dog 89 som svar mod Roskildes 133. 

EGON JENSENS STORE DAGE 
I kreds 32 er B 1909 II ikke sådan at pille ved, efter 
at Egon Jensen er dukket op i denne mere rolige 
atmosfære. 

Med 79 point scorede han næsten halvdelen af B 
1909's 185 mod Aabenraa, og det var nok til at vinde 
med en halvleg, idet Bruno Rasmussen tog sig af 5 
for 37 og 6 for 50 i Aabenraas halvlege, der blev på 
68 og 79. 

Esbjerg er dog også ved at komme efter det. Det er 
siden det i sidste nummer omtalte nederlag til B 1909 
II blevet til to halvlegssejre over Husum og over Kol
ding. Mod Kolding scorede holdet hele 241 point. 
Orla Biehl med 56 point, Niels J. Svane med 57, og 
sidst, men ikke mindst, Erik Abrahamsen med 65 not 
out spillede, så man kunne høre jubilæumstonerne 
klinge. Kjeld Jessen var - om ikke andet - så udhol
dende. Han var Koldings »gærdeæder« med 3 gærder 
for 101 på 18 overe. 
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Egon Jensen 

Kolding har dog også smagt sejrens sødme, det gik 

ud over Henry Buhls tropper fra Husum, der tabte 
med 105 point efter 1. halvleg, men Buhl gik dog 

ikke ud af kampen uden glorie, idet han scorede 74 

not out i 2. halvleg, samt tog et hat trick i løbet af 

sine 7 for 49. 

Dronningborgs unge hold har maksimumpoint 

i kreds 33, at holdet både er blevet bedre teknisk set, 
viste det mod Chang II, hvor Eskild Larsen mod 

Randers-folkene plejer at løbe gennem gærdespillerne. 

Men sådan skulle det ikke gå denne gang. Chr. Bold
sen scorede 31 af Dronningborgs 104, og da Chang 

var startet så tilbageholdende som med 26 (Fritz G. 

Knudsen 7 for 13) var sejren på 9 stående gærder 

efter færdigspillet kamp hjemme. Sluttelig har Skan

derborg III vundet 8--0 over Holstebro Il. 

I A-rækken scorede Preben Christensen 97 point, 

da Slagelse II besejrede Ringsted III med 90 point 
efter~l. halvleg. 

Intet afgjort endnu i juniorrækkerne 

På trods af nederlaget til Glostrup - hvor vi i sidste num
mer ikke fik nævnt, at Glostrups John Petersen tog fire 
af AB's bedste spillere på fire på hinanden følgende bol
de - et »fourtrick« - er AB alligevel favorit i kreds 41. 
Klubben har virkelig et juniorhold, mens de fleste af de 
andre i høj grad er drenge suppleret op med et par junio
rer, og det ligner cricket, det holdet præsterer både i mar
ken og ved gærdet, selv om også AB'erne har en hale af 
ikke helt små dimensioner. 

AB nærmest udraderede det. indtil da ubesejrede Svan
holm-hold, der ikke kunne bære, at støttepillen, Michael 
Petersson røg for to ettaller. Bjarne Rossen tog ialt 7 gær
der for 10 i Svanholms to halvlege, der blev på 28 og 41. 
AB præsterede 127 (Per Marcussen 50). AB halvlegsbe
sejrede også Køge, mens en af holdets trusler, Ringsted 
gjorde det samme med Glostrup. Her lavede Leif Morten
sen 57, og den præcist kastende lille Ringsted'er Jan Dahl 
tog 7 for 11 i Glostrups 1. halvleg, der blev på 30. 

KB-Køge måtte aflyses på grund af regn, men trium
fen hentede KB alligevel - og det mod Slagelse, hvor Pe
ter Jensen scorede sit maidencentury på 111 not out ud 
af KB's 156 for 4. Det må da kaldes en dominans. 

Stig Lund tog i alt 12 gærder for 55 i Slagelses halv
lege på 40 og 47, og han stod for det helt specielle. I 1. 
halvleg tog han fire gærder på stribe og i 2. halvleg tre 
på stribe. Altså et hattrick og et »fourtrick« i samme kamp 
- det er aldrig sket før i DCF's historie. To seniorspillere,
Torben Jensen, Svanholm, og Ole Flemming Hansen, B
93, har taget to hattrick i en halvleg, men Stig Lunds be
drift er hidtil uset.

36 

KERTEMINDE FØRER 

Uden at vise overbevisende styrke ligger Kerteminde i Øje
blikket i spidsen af kreds 42, det kneb meget mod B 1909, 
som vandt 1. halvleg 44---37, men som mod Peter Palle 
Klokkers legspinnere (6 for 23 og 5 for 10) i 2. halvleg 
gik ned med 24. Holdet skulle såmænd ellers kun have 
scoret 11 point mere for at have passeret Kerteminde, der 
faldt for 41 i 2. halvleg. Per Jacobsen tog i alt 12 gærder 
for 41 for B 1909. 

Stig Lund 

Mod Horsens fik Peter Palle Kokker god assistance af 
Bent Nielsen, der lavede 52 ud af fynboernes 130, og det 
var stort set nok til at vinde 8-0. 

Carsten Larsen tog 8 gærder for 18 i 2. halvleg, da 
B 1909 vandt 8-0 over Esbjerg, der kun lavede 20 i 1. 
halvleg, hvor Carsten Larsen tog 5 for 8. Da den sam
me hr. Larsen scorede 72 af B 1909's 116 point for 7 
gærder, var det vist en ganske god dag for ham. 

I kreds 43 troede man mest på Dronningborg, indtil 
holdet gik hen og brændte sig mod Skanderborg, der vandt 
1. halvleg 84---41. John Simonsen tog 5 for 15 og scorede
30. Skanderborg vandt også over Århus og det endda med
en halvleg og 64. Igen var John Simonsen den domi
nerende med 45 point. Egon Jørgensen gjorde det dog
også ganske pænt med i alt 10 gærder for 66. Skanderborg
fortsatte triumferne mod Herning, der tabte med en halv
leg og 15.

I kreds 44 er der spillet to kampe, Hjørring måtte ind
kassere en ordentlig øretæve mod AaB, holdet lavede kun 
32 og 31 mod AaB's 106 for 7 (Henning Nielsen 4 for 1, 
Per Aarup 4 for 4), mens Nykøbing Mors ikke kunne 
klare Chang, hvor Torben Skov Nielsen lavede 71 not 
out ud af Changs 215, hvorefter morsingboerne faldt for 
108. 

Yderst betænkelige dispensationer 

forrykker billedet i drengerækkerne 

AB og Ringsted har lagt sig i spidsen af drengerækken 
kreds 51, men hvis der skal være nogen som helst me
ning i aldersgrænser, kan turneringsudvalget ikke kåre AB 
som rækkevinder. 

Ved sæsonens begyndelse fik klubben dispensation for 
to spillere, der var for gamle, idet klubben skrev, at det 
drejede sig om komplette nybegyndere, således at man 
måtte gå ud fra, at de pågældende ikke kunne få nogen 
dominerende position. Nu viser det sig, at den ene af dem 
spiller med en gennemsnit på ca. 30 ved gærdet, og sco
rer mellem en trediedel og halvdelen af holdets point. 

AB's argumenter er, at der ikke er plads til de pågæl
dende på klubbens juniorhold, og for øvrigt mener man, 
aldersgrænsen er forkert, da den ikke passer med fodbol
dens. 

Om det første er at sige, at hvis klubben har for mange 
juniores til et hold, må den anmelde to og supplere det 
andet op med drenge, og om det andet kan siges, at en 
klub ikke kan lave den aldersgrænse, der passer bedst ind 
i dens kram. 

Michael Lønhardt scorede 48 af AB's 119, da AB slog 
Svanholm med 44 point efter 1. halvleg. Han scorede 36 
af de 116 for 3, da AB vandt med 42 point efter 1. halv
leg over Frem, og han nåede 34 af AB's 86, da akademi
kerne besejrede KB med 11 point efter 1. halvleg. Endelig 
præsterede han 30 point i topkampen mod Ringsted, som 



gav gevinst på 13 point efter 1. halvleg, skønt AB kun 
scorede 57. Freddy Nielsen tog 7 gærder for AB, Per 
Persson 6 for 10 for Ringsted. 

Ganske god assistance har Lønhardt fået af anføreren 
Gert Nielsen, der med konstant bowling næsten hver gang 
har taget sig af 6 gærder for 5-6 stykker i snit. 

KB's Jess Bennike tog sig af et hattrick i løbet af de 
8 for 28 mod AB, hvor Stig Lund lavede 34. 

På den lille spinbowler Per Perssons, allround'eren N. 
Erik Christensens og wicketkeeperbatsman Preben Niel
sens kvaliteter har Ringsted slået Slagelse og KB efter 1. 
halvleg og besejret Frem med en halvleg. KB gav dog 
Ringsted god kamp, og åbningsgærdet Stig Lund og Per 
Bøs Andersen producerede 66, inden de skiltes. 

KB vandt med en halvleg over Køge, igen Stig Lund 
med 59 og i alt 7 for 32, mens Sorø slog Slagelse med 
31 point efter 1. halvleg. Også Sorø har opnået dispensa
tion for to spillere, her forekommer det dog mere korrekt, 
dels har Sorø intet juniorhold, således at de pågældende 
ville være afskåret fra cricket, og dels har de pågældende 
spillere kun behersket indflydelse på holdets præstationer. 
Svanholm kunne slet ikke stille noget op mod Sorø og 
røg for 25 og 18. Sorøs anfører Jens Sørensen tog i alt 
12 for 19 og scorede 39, mens Svanholm har opnået en 
enkelt sejr over Frem, der var ude for 20 i 1. halvleg 
(Morten Petersson og Steen Thorning hver 4 for 7). 

JÆVNBYRDIGHED 

Der er stor jævnbyrdighed i kreds 52, hvor holdene slår 
hinanden på skift. Fredericia har på grund af Per Eskild
sens 41 og 5 for 5 vundet over Husum med 36 point 
efter 1. halvleg, men måtte overlade en 8-0 sejr til Skan
derborg, hvor Jens Priess med 6 for 20 og 44 var en 
for stor mundfuld. 

I kreds 53 ser det ud til, at Holstebro skal have en 
rækkesejr, holdet vandt over Viborg med en halvleg og 
23, Peder Johansen med 9 for 23 og Carsten Worm med 
10 for 23 tog ansvaret for, at Viborg nøjedes med 23 og 
28. Holstebro vandt også over Horsens, denne gang dog
kun efter 1. halvleg, her var det igen Peder Johansen med
5 for 9, der gjorde sig.

I kreds 54 er AaB's drengehold - ligesom klubbens
øvrige hold - ubesejret. Det har dog været et par tætte 
gevinster mod Chang - med 39-28 - og mod Nykøbing 
Mors - med 62-45. Nykøbing røg ganske vist i 2. halvleg 
for 22, men så var tiden udløbet. AaB's Robert Pedersen 
tog 8 for 12 og 4 for 13 mod morsingboerne, mens det 
var Henrik Fltigel med 5 for 7, der gjorde det bedst mod 
Chang. I AaB's naboklub er Troels Nielsen for øvrigt et 
usædvanligt kastertalent, mod AaB tog han 8 for 25 og 
7 for 25 samt et hattrick, og mod Hjørring fortsatte han 
modstandernes gærderuin med 8 for 19 og 8 for 11 -
altså i alt 16 for 30. Chang vandt over Hjørring med 
35 point efter færdig kamp, da den samme Troels Niel
sen - en ren enmandsarme - scorede 49 ud af sit holds 
91. Hjørring har også fået en sejr, det gik ud over Ny
købing Mors, der blev slået efter færdig kamp 8-0.

Der står også Ringsted 

på lilleputrækken 

Ringsted er fantastisk godt kørende i alle aldersgrup
per i år, og det gælder også lilleputterne, hvor holdet 
kun kan trues af Køge, der traditionelt er stærk i den
ne aldersgruppe. Svanholm måtte neje sig med to 
halvlege på 16 og 22, og så gjorde det ikke så meget, 
at Ringsted kun lavede 34 og 8 for 1. Per Persson -
et naturtalent af de største - tog 8 gærder for 5 og 
6 for 10 - eller i alt 14 gærder for 15 point. Også AB 
måtte bøje sig, ganske vist kun med 9 point efter 1. 
halvleg, her scorede hr. Persson 39 not out ud af 
Ringsteds 83. 

Nykøbing Falsters lilleputhold fik den værst tæn
kelige start ved at tage ind for at spille mod Frem, 
hvorefter Frem'erne komplet havde glemt, at de skulle 
have gæster, så falstringerne måtte tage hjem med 
uforrettet sag i deres debutkamp. Heldigvis mistede 

de ikke modet, og ugen efter gik turen atter til Kø
benhavn, hvor Nykøbing vandt med 17 point efter 
1. halvleg over Svanholm - dejligt med denne forny
else fra sydhavsøerne. Svanholm tabte ligeledes til
AB, der også i denne række har opnået nogle dispen
sationer, der ikke forekommer rimelige. Holdet ville
være godt nok til ikke at falde igennem med spillere
i den rette alder. Således tog en af de »rigtige« lille
putter, Morten Astrupgaard, mod Svanholm 6 gær
der for 1 point på kun 10 bolde, hvor imellem der var
et hattrick. Ja, de 4 af gærderne faldt endog på 5
bolde.

AB var også for god for Frem, der tabte med en 
halvleg og 9 point, AB scorede 85 for 6, Gert Nielsen 
tog 4 for 4 og lavede 37 not out. 

Køge havde dog en enkelt spiller, der var mand for 
at klare AB'erne. Det var Ib Petersen med 42 ud af 
Køges 78 for 7, i AB's halvleg på 72 havde han taget 
3 gærder for 5. 

Sensation af KB i pokalturneringen 

Pokalturneringen har budt på mange overraskelser, 
sidst har KB stået for en af de ikke helt små. I kvart
finalen mod Svanholm vandt holdet med fire stående 
gærder. Svanholm, der virk)ede ualmindelig uoplagt 
med drop i marken og halvsvagt gærdespil, scorede 
kun 105 for ni, hvoraf Ole Isaksson tog sig af de 40 
not out, og dette tilbud lod KB ikke gå fra sig, og 
klubben scorede de nødvendige 95 (plus 15 i forskud) 
for tabet af seks gærder på 26 overe. Erling Krogh 
Andersen lavede de 47 not out. Nu står semifinalerne 
mellem Horsens og Nykøbing Mors, samt på Sjælland 
mellem de to 2. divisionshold Ringsted og KB. De 
skal være spillet senest den 1. august. 

Nis. 

Pinden væk, manden inde 

På dommerkurserne i vinter diskuteredes med stor 
iver, hvornår gærdet var nede. I forbindelse her
med er det aktuelt at gengive et læserbrev fra vort 
engelske søsterorgan »The Cricketer«, der blev be
svaret af det engelske dommerforbunds sekretær 
T. E. Smith: 

Der bliver bowlet en ret hård bold, som fjerner 
midterpinden, der lander 1 ½ meter bag ved gær
det. Leg- og off-pinden bliver stående, og overlig
gerne bliver ikke fjernet fra deres plads!! Før bol
den blev kastet, hvilede overliggerne på deres rette 
plads på midterpinden. Gærdespilleren »gik« uden 
at afvente appel eller dom. 

Men var han ude? 
Svar: 

Jeg er bange for, at svaret er »ikke ude«, selv om 
jeg har ondt af kasteren. Det må være en meget 
stor skuffelse at se midterpinden på vej mod græn
sen, mens overliggerne nok så nydeligt bliver lig
gende. Ikke desto mindre skal en af overliggerne 
være helt fjernet fra sin plads øverst på gærdepin
dene, for at gærdet er »nede«, og i dette tilfælde 
synes det, at overliggerne blev rystet, men ikke 
fjernet. 

Det er heldigt for dommerne, at sådanne hændel
ser er så sjældne, at de nærmest er hypotetiske, 
men gærdespilleren, der gik af sig selv, burde være 
kaldt tilbage. Selv om jeg har hørt om en del til
fælde af lignende art, har jeg i 30 år som dommer 
kun været ude for det en eneste gang. 
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Nyt frø England 

Den første i ræk�en af sommerens tests blev vundet 
af England med 10 stående gærder over Vestindien. 
Men spørgsmålet er, om denne sejr overhovedet siger 
noget om Englands styrke, for det er et faktum, at 
det vestindiske hold er et af de svageste, som denne 
nation nogensinde har sendt til England. 

Det viste sig i vinterens testsserie med Australien, 
at adskillige af de vestindiske spillere var blevet for 
gamle, og nu har man draget konsekvensen og sendt 
et helt ungt hold til England, og fantastisk meget er 
derfor lagt på anføreren Gary Sobers skuldre. Og da 
meget tyder på, at han i øjeblikket er nede i en bøl
gedal, skal der ikke så forfærdeligt meget til at slå 
Vestindien. Men enhver kan vel forstå, at når man 
på en gang fjerner spillere som Hall, Griffith, Kanhai 
og Nurse fra et hold, må dette hold gå svære tider 
i møde. Men det varer sikkert ikke længe, før Vestin
dien igen er en stærk nation. Sobes, Lloyd, Davis og 
Gibbs borger for kvaliteten. 

Englands nye anfører Ray Illingworth, der erstat
tede den skadede Colin Cowdrey, vandt lodtræknin
gen og sendte sit hold til gærdet. Yorkshires Pril 
Sharpe var igen på holdet, han battede som nr. tre, 
men blev vist nok især udtaget, fordi han var landets 
bedste slip-fielder. Han havde da også to eminente 
greb i Vestindiens anden halvleg. 

Englands åbningsgærde Geoff Boycott gav sit hold 
en god start ved at score sit femte testcentury (128). 
Det var første gang i år, han nåede over hundrede 
(36. gang i alt), så det kom på et passende tidspunkt 
for England. Tom Gravenly så aldrig rigtig sikker ud 
i sin halvleg på 75, men når man kan score så mange 
uden at være sikker, må man jo have en vis klasse. 

Basil d'Oliviera, der fornylig i anledning af den 
engelske dronnings fødselsdag blev udnævnt til OBE, 
hvilket betyder Office of the British Empire og er en 
yderst fornem æresbevisning, som kun få sportsfolk 
har modtaget, fejrede dette med en score på 57 i lø
bet af forholdsvis kort tid. I alt fik England 413. 

Vestindiens gærdespillere viste sig derefter i to halv
lege på 147 og 275 ikke at være gode nok mod Eng
lands varierede kasteangreb, som bestod af to fast
bowlere (Snow og Brown), to medium pace (Knight 
og d'Oliveira), og to spinnere (Underwood og Illing
worth). 

Til den anden test har England skudt Underwood 
ud for at få plads til en gærdespiller mere. Man har 
udtaget Middlesexs anfører Peter Parfitt, som skal 
batte som nr. tre. Ydermere har man ladet Yorkshires 
unge, talentfuldt gærdespiller Hampshire debutere, 
idet Greveney ikke spiller. 

GRA VENEY-SAGEN 

Grunden til, at Worchestershires anfører Tom Grave
ney (76 tests ikke stiller op i den anden test, er, at 
han er blevet idømt en karantæne på tre tests, fordi 
han mod reglementet har spillet en velgørenhedskamp 
på hviledagen i den første test. Det ligger således, at 
en testkamp spilles over fem dage, torsdag, fredag, 
lørdag, mandag og tirsdag, mens søndag er fridag, 
og på denne fridag skal testspillerne hvile ud ifølge 
reglementet. Men for Graveney stillede sagen sig så
ledes, at han var blevet tilbudt 1000 pund (20.000 kr.) 

38 

for at være anfører for et hold i en velgørenheds
kamp, som skulle finde sted netop på denne søndag. 
Dette tilbud var øjensynligt for fristende for Grave
ney, så han trodsede reglerne og spillede. 

Han blev derefter idømt tre tests karantæne. Selv 
sagde han bagefter, at han ikke havde kunnet gøre an
det, heller ikke for sin families skyld, og at han ville 
gøre det igen, hvis han en gang til stod i samme si
tuation. Hermed mente han nok, at han ikke kunne 
tillade sig at sige nej til de 20.000 kroner med de ikke 
overvældende penge, som professionelle cricketspil
lere tjener. Heri giver mange ham ret. 

Ved ikke at spille i de tre tests, mister han ca. 360 
pund (7200 kr.), men dette er ikke det alvorligste i 
sagen. Det værste er nok, at engelsk cricket i øjeblik
ket ikke kan tåle tabet af flere topspillere, og at man 
snart heller ikke kan bære flere skandaler. 

Først kom som bekendt d'Oliveira-sagen, derefter 
Barringtons triste farvel grundet et dårligt hjerte, så 
Colin Milburns biluheld og Cowdreys skade og nu til 
slut Graveney. Havde det virkelig været nødvendigt 
at blæse sagen så meget op? Tiden vil vise, om Gra
veney nogensinde mere vil være at finde på det en
gelske testhold. 

Thop. 
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Teststar 

revy 

Englands nye testanfører Raymond Illingworth er 
den første i en række af internationale stjernespillere, 
som i fremtiden en for en vil blive præsenteret i den
ne spalte. 

Ray Illingworth, som for nylig har kunnet fejre 
sin 37 års fødselsdag, står i dag på toppen af sin kar
riere, idet han for kort tid siden blev valgt til anfø
rer for Englands testhold. I en alder, hvor de fleste 
idrætsmænd er tilfredse med at se tilbage på deres 
lange karriere, åbner der sig for Illingworth nye per
spektiver. Men han lader ikke følelserne løbe af med 
sig af den grund. Da han blev spurgt, hvorledes det 

føltes at være blevet valgt til anfører for testholdet, 
svarede han: » Well, jeg er glad.« Man han svarede 
ikke, at han har overvældet, lykkelig, stolt eller no
get lignende, han var bare glad. For som altid var 
Illingworth også i denne situation rolig og ligevæg
tig. 

Denne egenskab har altid været hans vigtigste. Han 
har haft flere glæder og skuffelser i sin crickettid end 
de fleste, og han har været af og på Englands test

hold mange gange, men altid har han taget det som en 
gentleman. Han er adskillige gange blevet sat af, selv 
om han i flere år var Englands mest værdifulde ahl
rounder. 

I sin karriere har Illingworth scoret 16.514 point og 
taget 1565 gærder, og han er den tredie Yorkshire
spiller, som har lavet over 15 .000 runs og taget over 
1500 gærder (en præstation som kun 18 spillere har 
ydet gennem tiderne). Han har spillet for Yorkshire 

siden 1949 og på dette grevskabs bedste hold fra 1953. 
På dette tidspunkt, da han var 20 år, havde han fuld
stændig skrinlagt sin ungdoms medium, pace bow-

1 

Thomas Petersson 

skriver om 

Ray Illingworth 

Jing, og han koncentrerede sig nu udelukkende om 
off-spin. Illingworth spillede County-cricket for York
shire i 17 år og var med til at vinde mesterskabet i 
1959, 60, 62, 63, 66, 67 og 68, hvorefter han i år har 
skiftet til Leicestershire. 

Dette skifte skyldtes et ultimatum, som Illingworth 
stillede Yorkshire. Han mente, at han havde tre år til
bage i 1. klasses cricket, og for at sikre sig økonomisk 
ønskede han derfor en tre-årig kontrakt med Yorkshi
re. Dette kunne Yorkshire ikke gå med til, dels fordi 
det var mod dets principper, og dels fordi det var på 
tide at spille en ny mand ind på holdet i lllingworths 
sted. Resultatet blev, at han skiftede til Leicestershire, 
hvor han blev anfører. Dette havde ikke kunnet lade 
sig gøre i Yorkshire, hvor Brian Close var anfører. 
Og som alle cricketspillere, der behandler spillet med 
alvor og omtanke, ville også Illingworth gerne være 
anfører. Han tror på positiv offensiv cricket og an
ser Australiens mangeårige kaptajn Richie Benand for 
den bedste anfører i moderne tid. 

lllingworths styrke som anfører hænger sammen 
med hans natur. Han klarer sit job i marken på en 
måde, så man næsten ikke lægger mærke til det, og 
han er ligesom fodboldens Bobby Moore den kvin
tessentielle professionelle, som ikke spilder tiden rried 
nogle overflødige dikkedarer. Han er en helt igennem 
praktisk mand, som ved, at den store ære, som cric
ketsporten gav ham, kun kom hans vej fordi Cowdrey 
blev skadet. Han ved også, at han kun kan håbe at 
overleve, indtil Cowdrey kommer igen. Men indtil da 

vil Ray Illingworth udføre sit anførerarbejde som en 
mand, der har lært sit håndværk til bunds og som ikke 
har glemt noget fra alle sine år i cricketspillet. 

• =·=·"==-

Det var min »chinaman« 
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Frø læserne: 

Protest fra KB 

•Cricket har i kopi modtaget følgende protest stilet til
DCF's turneringsledelse, som ønskes optaget under læser
breve:
Drengerækken kreds 51. 

8. juni KB-Sorø.
20. juni KB-AB.

I ovennævnte drengekampe anvendte Sorø og AB ju
niorspillere. Københavns Boldklub protesterer mod, 
at turneringsledelsen har givet dispensation til disse 
to kampe. 

Sorø mødte med spillere, der havde garderhøjde, 
og vore små drenge var stærkt handicappede. 

Akademisk Boldklub mødte med en juniorspiller, 
der scorede halvdelen af holdets point. 

Vi har erfaret, at AB, også mod andre klubber, 
bruger ulovlige spillere, og finder det aldeles menings
løst, at turneringsledelsen giver dispensation til en 
klub, der har OCEANER af drengespillere. 

Hvis der fortsat skal spilles med juniorspillere i 
drengekampe, vil Kjøbenhavns Boldklub overveje, om 

· det ikke vil være bedst at afmelde sit drengehold.
Med venlig hilsen
f. Kjøbenhavns Boldklub Traugott Elberth. 

Studenterfest og cricket 

På baggrund af en artikel under sporten i BT for lør
dag den 21. juni må det være os tilladt at redegøre 
for de faktiske forhold i den omtalte sag. Artiklen, 
der bærer overskriften »aflyser kamp i 1. division, 
fordi fire mand skal til studenterfest«, antyder ret 
kraftigt, at man i Nykøbing hellere vil alt muligt an
det end netop til København for at spille cricket, 
hvorfor man simpelthen har meldt afbud. 

Vi beklager artiklens fremkomst, da den kaster et 
odiøst skær over Nykøbing Cricket Club i særdeles
hed og over dansk cricket i almindelighed. Også på 
den baggrund må det være rimeligt, at »Cricket«s læ
sere bliver orienteret om sagens rette sammenhæng. 
Den er følgende: 

1) 1. divisionskampen mellem Svanholm CC og Ny
købing M. CC er ikke aflyst men flyttet til den 10. 
august efter Nykøbing M.'s anmodning og takket væ
re Svanholrn og klubbens formand hr. Søren Nissens 
velvillige indstilling kunne de to klubber den 10. juni 
sende fællesanmodning til Dansk Cricket Forbund om 
flytning af kampen. 

2) Baggrunden for Nykøbing M.'s ønske om flyt
ning af kampen var ikke, at fire førsteholdsspillere 
hellere ville til studenterfest. To spillere skulle ved 
translokation på Nykøbing M.'s gymnasium lørdag 
den 21. juni have eksamensbeviser overrakt, den ene 
for studentereksamen. Der er vel ikke noget at sige 
til, at disse to spillere ønskede at deltage i denne høj
tidelighed og derefter fejre dagen med familie og 
venner. 

To andre førsteholdsspillere rejste søndag den 22. 
juni fra Esbjerg til England, en femte ferierer i Norge 
og endnu to mand, hvoraf den ene er bosat i Nibe, 
kunne på grund af deres job ikke afse en hel week
end til en rejse til hovedstaden. Det må erindres, at 
afrejse for holdet fra Nykøbing M. skal ske senest 
lørdag middag, ligesom man først er tilbage igen 
søndag nat. Vi finder de syv afbud gyldige, men fal-
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dende på et uheldigt tidspunkt. Efter disse afbud hav
de vi kun fire førsteholdsspillere disponible. 

3) Den 22. juni skulle Nykøbing M.'s andethold,
hvorfra reserverne hentes, spille på hjemmebane mod 
Grenaa i 3. division vest. Til dette hold havde vi, da 
vi bad om flytning, to afbud. 

4) Hvis vi kunne have fået kampen mod Grenaa
flyttet, kunne vi således kun have sendt et forstær
ket andethold i kamp mod det rutinerede mandskab 
fra Svanholm. Vi mente en sådan kamp var uden 
sportslig værdi, og Svanholrn havde samme indstil
ling, selv om dette hold kunne have forlangt kam
pen spillet. Derfor anmodede vi om at få kampen 
flyttet. 

Vi har så sandelig ikke noget imod at spille cric
ket, så meget mere som det våde vejr har maget det 
sådan, at vi indtil nu kun har fået gennemført fire 
af ni planlagte seniorkampe. 

Vor situation svarede til den, at 1. divisionsholdet 
i fodbold ville være i, dersom det ikke kunne lade 
sig gøre at flytte en kamp, så man i stedet måtte stille 
sit danmarksseriehold. 

Med venlig hilsen 
Nykøbing M. Cricket Club 

PS. I øvrigt står vi altid gerne til rådighed med op
lysninger til sportspressen, blot man gør sig den ulej
lighed at tale med os. 

Jacques Hermann in memoriam 

Onsdag den 18. juni korn meddelelsen om Jac
ques Hermanns død og dermed afsluttes et 
langt kapitel i dansk crickets historie. 

Jacques Hermann blev medlem af Kjøben
havns Boldklub i 1898 og spillede cricket for 
denne klub til 1936. 

Men det var som ov,ersætter og lovfortolk
ningsekspert, at Hermann blev kendt over det 
ganske land. Alle cricketlove, som M.C.C. har 
udgivet, har han oversat til dansk. Da Dansk 
Cricket Forbund blev stiftet, blev han medlem 
af dettes lovfortolkningsudvalg, ligesom han var 
medlem af forbundets amatør- og ordensud
valg. 

Som cricketdommer slog han sit navn fast 
som den absolut bedste i Danmark. 

B. J. W. Hill fra Eton, der var anfør,er for 
M.C.C.'s hold, der gæstede København i 1952,
udtalte efter kampen, at Hermann var på højde
med de bedste engelske county-dornrnere. Hans
usvigelige fairness fik man bevis for i halvtred
serne, da Akademisk Boldklub inden slutkam
pen mod KB anmodede om, at få ham som den
ene dommer.

Gennem mere end 60 år øvede Jacques Her
mann en betydelig indflydelse på den sport, 
som stod hans hjerte så nær. 

Vi har meget at takke Hermann for. Hans

utrættelige indsats for cricketsporten, hans 
hjælpsomhed og hans altid gode humør. 

Æret være hans minde. Traugott Elberth. 



Aksel Morild 

største halvleg 

Carsten Morild 

flest landskampe, flest point 

og næstbedste kaster 

Hartmann Petersen 

flest gærder 

Eina r Knudsen 

største gennemsnit 

Landsholdets triste saga 

En stor fortid som cricketnation har Danmark som 
bekendt ikke, men man kan nok også spørge sig selv, 
hvordan dette skulle gå til, når vi siden DCF's stif
telse i 1953 kun har spillet 11 landskampe. Ikke en
gang en om året har det kunnet blive til, og så er 
et par af disse opgør - kaldet landskampe - spillet 
mod Oxford og Cambridge, og det er nu en gang 
ikke helt det samme. 

Af de 11 spillede kampe er 3 endt uafgjort (2 mod 
Holland, en mod Skotland), resten tabt. 

Det har knebet mest gærdemæssigt. I alt har vort 
landshold for 201 fald scoret 2559 point (gennem
snit 12,2), medens modstanderne for 129 fald har la
vet 2660 point (gennemsnit 20,3). 

Vor største halvleg er på 274 mod Holland, og 
bundrekorden blev »forbedret« for en måneds tid 
siden, hvor vi røg mod Bermuda for de nærmest lat
terlige 49. 

Vore kastere havde større succes mod Holland i 
1964, hvor vi hev hollænderne ud for 76, og værst 
er det gået dem i 1956, hvor vi måtte afgive en halv
leg på 280 til hollænderne. 

Det kunne nok lige være på sin plads kort at gen
opfriske det sidste opgør mod »arvefjenden« Holland. 
Kampen blev spillet i Aalborg den 25. og 26. juli 
1964, og takket være en umådelig veloplagt Jørn Steen 
Larsen med god bistand af Carsten Morild (5 for 25 
og 4 for 21) lykkedes det os at vinde 1. halvleg med 
86 point. Her var Jørn Høj den eneste »retfærdige« 
med 25 point. 

Men da vort hold også nærmest gik gærdemæssigt 
ned i 2. halvleg med 100 (Claus Buus 23), hjalp ingen 
kære mor, og Bakker og van Arkel sørgede på den 
mest overbevisende måde for hollændernes sejr på 
9 stående gærder. 

Nedenstående bringer vi den fuldstændige og ajour
førte statistik over vore landsholdsspillere. Mens ka
sterne internationalt set ligger pænt, kan det ikke und
gå at falde i øjnene, hvor få af vore gærdespillere, 
der har formået at lave en præstation, der er værd at 
tale om. Outstanding er Axel Morilds 80 mod Hol-

land i 1956, men foruden ham har kun tre andre gær-
despillere formået at nå op på et halvt century i en 
landskamp. 

Det er bemærkelsesværdigt, at Henrik Mortensen 
ikke gør sig særligt bemærket på denne liste. Det skyl-
des, at han af den ene eller anden grund ikke har 
deltaget i mere end tre landskampe. 

GÆRDESPIL 

Carsten Morild ........

Axel Morild ........... 
Jørn Høj .............. 
Bjarne Lund Petersen .... 
Egon Jensen . . . . . . . . . . . 

Erik Madsen . . . . . . . . . .

Henrik Mortensen . . . . . . 

J Ørgen Morild . . . . . . . . .

Hartmann Petersen ...... 
Børge Lorentzen . . . . . . . 

Poul V. Jensen . . . . . . . .

Mogens Christensen . . . .

Eigil Nielsen . . . . . . . . . . 

Hardy Sørensen . . . . . . . .

Knud B. Rieck . . . . . . . .

Klaus Buus ............ 
Erik Nielsen . . . . . . . . . . 

Jørn Finnich . . . . . . . . . .

Einar Knudsen . . . . . . . . 

Chr. Morild ........... 
Ole Isaksson .......... 
Henning Eliasen ........ 
Poul Talbro ........... 
Henning Hauth 
Thomas Provis 

. . . . . . . .

. . . . . . . .

Carl Veng ............. 
Poul Wøhlk ........... 
Erling Krog Andersen 
Svend E. Petersen ...... 
Hans FausbØII 
J. Steen Larsen

. . . . . . . . 

. . . . . . . .

Anders Mose . . . . . . . . . .

Finn Willumsen . . . . . . . .

Niels P. Kristensen ...... 
Henry Buus ............ 
Poul A. Svendsen . . . . . . 

Kjeld Jannings . . . . . . . .

William Søndergaard .... 
Svend Morild . . . . . . . . . .

Bent Hauerberg . . . . . . . .

k. no.

10 19 0 

6 12 1 

3 5 0 

5 5 3 

5 8 1 
3 5 0 

3 5 0 
4 7 2 
9 15 1 

3 5 0 

3 6 0 

2 4 1 
3 6 0 
5 9 1 
2 3 0 

4 7 0 
2 4 1 
1 2 0 

1 2 1 
2 4 0 
4 7 2 
3 5 0 
1 2 0 
1 2 1 
5 9 2 
1 1 1 
1 2 0 

2 4 0 

1 2 1 
2 4 1 
3 5 0 

1 2 0 

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

Nis. 

p. st.s. gnst.

224 42 11,78 

222 80 20, 18 

14 1 47 38,20 

116 33 19,33 

107 60* 15,29 
10 1 50 20,20 

87 28 17,40 

82 26 16,40 
80 15 5,71 
78 40 15,60 

78 31 13 ,00 

76 54* 25,33 

75 47 12,50 

72 24 9,00 

71 41 23,67 

62 23 8,85 

59 38* 19,67 

56 47 28,00 

53 48 53,00 

43 25 10,75 

42 20* 8,40 

38 15 7,60 

37 29 18,50 

37 24* 37,00 

31 23 4,43 
26 26* 
25 13 12,50 

25 11 6,25 

23 12 23,00 

18 17 6,00 

18 11 3,60 

16 10 8,00 

15 8 15,00 

15 8* 5,00 

14 7 7,00 

14 9 3,50 

13 9 6,50 

12 12 12,00 

12 8 6,00 

12 12 6,00 
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Finn Nistrup ......... . 
Niels Torp Andersen ... . 
Johan Luther ......... . 
Svend Eliasen ......... . 
Gert Christensen ....... . 
Jørgen Ib Nielsen ..... . 
Flemming Søegaard .... . 
Jens Christensen ....... . 

KASTNING 

Hartmann Petersen 
Carsten Morild ......... . 
Thomas Provis ........ . 
Henrik Mortensen ..... . 
J. Steen Larsen ....... . 
Erik Madsen ........... . 
Niels P. Kristensen ..... . 
Svend Morild ......... . 
Egon Jensen ........... . 
Ole Isaksson ........... . 
Flemming SØegaard 
Carl Veng ............. . 
Anders Mose .......... . 
Wm. Søndergaard ...... . 
Bjarne Lund Petersen ... . 
Erling Krog Andersen .. 
Mogens Christensen 
Jørn Høj ............ .. 
Børge Mortensen ...... . 
Hardy Sørensen ....... . 
Aksel Morild .......... . 

2 3 0 10 
8 
5 

5 

4 

3 
0 

0 

1 2 0 
1 2 0 
1 2 0 

1 2 0 
1 2 1 
1 1 0 

1 1 0 

ov. 
187,0 
165,4 
137,4 

83,0 
59,0 
23,0 
37,0 
34,0 
24,0 
14,0 

14 
25,3 
14,0 
17,0 
20,0 
10,0 

7,0 
6,0 
4,0 
2,0 
0,3 

mai. p. 
50 576 
45 459 
30 362 
26 174 
12 128 

3 67 
3 69 
6 108 
1 109 
3 48 
2 35 
2 75 
7 31 
1 73 
2 64 
0 58 
3 15 
0 18 
0 11 
0 11 
0 5 

9 3,33 
8 4,00 
5 2,50 
5 2,50 
4 2,00 
3* 3,00 
0 

0 

gd. 
29 
26 
24 
10 

8 
5 

5 

4 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

gnst. 
19,86 
17,65 
15,08 
17,40 
16,00 
13,40 
13,80 
27,00 
36,33 
24,00 
17,50 
37,50 
31,00 
73,00 

Hvad er d6r, dommer�) 
Den vigtige prøvelov nr. 35, Grebet ud, reperteres 
her: 

Slåeren er »grebet ud«, hvis bolden kommer fra 
hans boldtræ eller en hånd, der holder det men 
ikke fra håndleddet, og holdes af en mark;piller, 
før den rører jorden, selv om den gribes ved, at han 
uden at røre den med hånden fastholder den med 
sin person, eller den tilfældigt bliver siddende i 
hans dragt. Markspilleren må ikke have nogen del 
af sin person på jorden uden for spillepladsens 
grænser, idet han udfører grebet eller bagefter. 
Slet den nuværende note 2 og tilføj ny note 2. 
Handlingen »at udføre grebet« begynder fra det 
Øjeblik, markspilleren første gang rører bolden. 

Der synes at være nogen tvivl blandt dommere og 
spillere om den rigtige fortolkning af denne prøvelov 
- det gælder især de to sidste ord: eller bagefter«.

I loven er »bagefter« ikke tidsbegrænset, og dom
meren må i hvert enkelt tilfælde tage stilling til dette, 
inden han afgiver sin dom. Hvis dommeren dømmer 
gærdespilleren »grebet ud«, bliver bolden ·»død«, og 
hvad »griberen« herefter foretager sig er uden be-
tydning. Douglas Steptoe.

RESULTATER 

1. division :

8. 6. 69.
HJØRRING-SORANER (8-0). Hjørring vandt med 1 halvleg
og 65 p. SORANER 43 for 9 lukket. (K. Buus 4 for 10.) og 
46 (K. Buus 5 for 13, T. Vandsted 4 for 18). HJØRRING 154
for 8 lukket. (H. FausbØII 53, K. Buus 50, H. Rasmusen 5
for 49. Henning Henriken 3 for 22).
SLAGELSI;:-CHANG (0-8). Chang vandt efter færdigspillet 
kamp med 41 p. CHANG 128 (B. SØvsø 87, John Christensen 
3 for 7, Preben Christensen 3 for 14) og 98 (Leif B. Jensen 
25, Erik Sørensen 5 for 31, Leif Petersen 5· for 48). SLA
GELSE 107 (Leif Jacobsen 37, Erik Sørensen 33, J. Luther 5
for 46, T. Skov Nielsen 4 for 17) og 78 (Poul E. Petersen 29, 
J. Luther 7 for 30, T. Skov Nielsen 3 for 44). 
15. 6. 69. 
SORANER-HORSENS (0-6). Horsens vandt med 139 p, efter 
1. halvleg, HORSENS 247 for 8 lukket (0. Schaumann 88, P.
Walkusch 58*, J. Høj 34, H. Rasmusen 5 for 86, J. Kofoed
3 for _79). SORANER 108 (F. Pearson 29, J. HØj 5 for 26,
P. HØJ 3 for 3) og 36 for 2. 
AB-B 1909 (8-6). AB vandt med 6 gærder efter færdigspillet 
kamp. B 1909 96 (V. Ludvigsen 4 for 16, T. Provis 4 for 45) 
og 130 (Ralf Andersen 29, Kjeld Larsen 27, T. Provis 5 for 
57, F. Willumsen 3 for 27). AB 69 (J. Ward 25, Hans Erik 
Olsen 5 for 26) og 160 for 4. (F. Willumsen 58, E. Froulund 
44, Hans Erik Olsen 3 for 55). 
CHANG-SKANDERBORG (6-8) Skanderborg vandt med 3 
gærder efter færdigspillet kamp. CHANG 93 (Kurt Jensen 40, 
John Madsen 3 for 23, J. S. Larsen 3 for 24) og 106 for 7 
lukket. (Kurt Jensen 26*, J. S. Larsen 5 for 51) SKANDER
BORG 89 (Bo Jepsen 30, T. S. Nielsen 4 for 8, Jess Christen
sen 3 for 17) og 112 for 7 (K. LyngsØ 41 *). 
SVANHOLM-SILKEBORG (8-0). Svanholm vandt med 1 
halvleg og 25 p. SVANHOLM 282 for 5 lukket. (0. Isaksson 
109, F. Nistrup 63*, Finn Madsen 54, F. SØegaard 33, Bj. 
�asmuss�n. 4 for 82). SILKEBORG 127 (E. RandlØv 45, Er
lmg Chnst1ansen 4 for 25, 0. Isaksson 3 · for 20) og 130 (E. 
RandlØv 45, F. SØegaard 6 for 49). 
NYKØBING M.-HJØRRING (0-6). Hjørring vandt med 12 
p, efter 1. halvleg, HJØRRING 169 (Peer Morild 40, K. 
Buus 35, Fl. Jensen 34, Erik Nielsen 3 for 31). NYKØBING 
M. 157 (A. Ali 41, Erik Hansen 36, 0. Gade 31, K. Buus 6
for 55, Fl. Jensen 3 for 19).
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22. 6. 69.
SKANDERBORG-SORANER (6-0). Skanderborg vandt med
72 p. efter 1. halvleg. SKANDERBORG 163 (Henry Rasmus
sen 51, J. S. Larsen 26, Henning Henriksen 4 for 65) og 92 
for 2. (Keld Kristensen 42*, John Madsen 32*). SORA
NERNE 91 for 8. (Hans Rasmusen 25*, K. Schaumann 30, 
J. S. Larsen 6 for 25) og 86 for 4. (F. Pearson 38*, John
Madsen 3 for 46).
AaB-AB (8-0). AaB vandt med 1 halvleg og 50 p, AB 72 (H, 
Mortensen 5 for 27, C. Morild 5 for 28) og 76 (Niels Torp 
32*, Carsten Morild 6 for 37). AaB 198 for 7 lukket. (H. 
Mortensen 51, Bj. L. Petersen 46*, P, WØhlk 33, Th. Provis 
4 for 67). 

HORSENS-CHANG (0-6). Chang vandt med 82 p, efter 1. 
halvleg. HORSENS 112 (H. Eliasen 51, T. Skov Nielsen 3 
for 18) og 81 for 4. (P. Høj 33*, H. Olesen 3 for 28). 
CHANG 194 (T. Skov Nielsen 78, B. SØvSØ 30*, J. Høj 3 
for 46). 

29. 6. 69.
CHANG-SORANER (6-0). Chang vandt med 95 p, efter 1.
halvleg. CHANG 200 for 9 lukket, (Leif B. Jensen 55, T. 
Skov Nielsen 34, S. Meibom 33, Jess Christensen 30, J. Arns-
bjerg 3 for 18). SORANER 105 (J. Kofoed 48, S. Nielsen 4
for 20, Ole K. Kristensen 3 for 25) og 31 for 1.
A�-SKANDERBORG (0-0) uafgjort. I. halvleg ikke færdig
spillet. AB 80 (J. St. Larsen 4 for 28, Keld Kristensen 3 for 
25). SKANDERBORG 43 for 7 (T. Provis 5 for 20). 
SV ANHOLM-HORSENS (8-0). Svanholm vandt med 6 
gærder efter færdigspillet kamp, HORSENS 149 (Jørgen Ole
sen 38, 0. Schaumann 31, J. Jønsson 5 for 43, Ole Isaksson 
3 for 32) og 139 (J. Høj 43, P. HØj 35, Henn. Elia5en 26. 
Lars Hansen 5 for 78, Ole Isaksson 4 for 20). SVANHOLM 
210 for 2 lukket (F. SØegaard 74*, F. Nistrup 64, Ole Isaks
son 50*) og 82 for 4. 

SILKEBORG-AaB (0-8). AaB vandt med 1 halvleg og 35 p. 
SILKEBORG 39 (H. Mortensen 4 for 14, C. Morild 4 for 22) 
og 38 (C. Morild 6 for 16, H. Mortensen 3 for 16). AaB 112 
for 5 lukket. (Hardy Sørensen 53*). 

NYKØBING M.-SLAGELSE (6-0). NykØbing M. vandt med 
112 p. efter 1. halvleg, NYKØBING M. 199 (Henn. Jensen 
70, Poul Petersen 46, Leif Petersen 7 for 73). SLAGELSE 87 
(Henn. Jensen 4 for 28, Otto Gade 3 for 42). 



2. division:

8. 6. 69. 
SORØ-SKANDERBORG II (8-0). Sorø vandt med 1 halvleg 
og 29 p, SKANDERBORG II 113 (Lars Nielsen 38, John
Simonsen 32, Kai Nielsen 26, J. Sarøe 6 for 58, John Hansen
4 for 47) og 60 (J. Sarøe 7 for 29, John Hansen 3 for 26).
SORØ 202 for 4 lukket. (Preben Hansen 63*, John Hansen
62*, H. Knap 31).

RINGSTED-KØGE (6---0). Ringsted vandt med 144 p. efter 1. 
halvleg. RINGSTED 250 (Gert Jensen 69, Jan Hansen 63, 
Preben Hansen 61, Jørgen B. Nielsen 5 for 53). KØGE 106 
(Arne Nielsen 30, Preben Hansen 4 for 23, Jan Hansen 4 for 
27) og 135 for 6. (Bjørn Olesen 50, Per Nielsen 37, Jan Han
sen 4 for 54). 

15. 6. 69.
KB-RINGSTED (0-6). Ringsted vandt med 92 p, RING
STED 265 for 9. (H. Påmand 68, Jan Hansen 52, Gert Jensen
42, Jørgen Petersen 27, H. Lystrup 5 for 87, E. Krogh Ander
sen 4 for 69) KB 173 (H. Lystrup 45, H. J. Halling 30, Jan 
Hansen 3 for 47). 
SKANDERBORG II-AARHUS (0-8). Aarhus vandt med 9 
gærder efter færdigspillet kamp. SKANDERBORG II 103 
(Svend Nielsen 31, Per Sørensen 4 for 33, T. I. Poulsen 3 for 
5) og 107 (F1. Gregersen 4 for 22, Per Sørensen 4 for 43).
Aarhus 166 for 9 lukket (Fl. Gregersen 42, Lars Nielsen 4 
for 31, Egon Jørgensen 4 for 36) og 58 for 1. (T. I. Poulsen 
36*). 
HERNING-B 1913 (0-6) B 1913 vandt med 31 P. efter 1. 
halvleg. B 1913 173 (P. Mouritzen 47, Kurt Hansen 42, P. 
Gøttsche 6 for 46) og 82 for 3. (J. Hvidkjær 33*). HERNING 
142 (Svend Nielsen 63, 0. EgstrØm 6 for 59). 

HOLSTEBRO-SORØ (6-0). Holstebro vandt med 143 p, efter 
1. halvleg, HOLSTEBRO 214 (J. Jespersen 88, J. P. Morild 
50, J. Sarøe 6 for 94, John Hansen 3 for 96). SORØ 71 (K. 
Havkær 6 for 36, E. Dupont 3 for 3) og 39 for 2. (Preben 
Hansen 32*).

22. 6. 69.
B 1913-FREDERICIA (0-8). Fredericia vandt med 6 gærder 
efter færdigspillet kamp. B 1913 86 (Kurt Hansen 32, Kaj 
Larsen 4 for 33, Sv. Aa. Petersen 3 for 26) og 89 (Pr. Mou
ritzen 26, Sv. Aa. Petersen 4 for 17, P. Østergaard 4 for 48). 
FREDERICIA 136 (K. Østergaard 82, 0. EgstrØm 5 for 36)
og 40 for 4.

KB-HERNING (6-0). KB vandt med 61 p, efter 1. halvleg. 
KB 230 for 6 lukket. (H. Lystrup 68, A. Garner 48, H. J. 
Halling 43, P. W. Jensen 29, Leif Andersen 3 for 34, P. 
Gøttsche 3 for 58) og 32 for 4. (Leif Andersen 3 for 7). HER
NING 169 (P. GØttsche 69, Leif Andersen 49, Bent 0. An
dersen 26, E. Krogh Andersen 5 for 60) og 61 for 7. (E. 
Krogh Andersen 5 for 23). 

29. 6. 69.
KB-SORØ (8-0). KB vandt med 1 halvleg og 111 p. KB 
278 for 1 lukket (A. Garner 142*, P. W. Jensen 89*, Henn. 
Lystrup 33), SORØ 102 (I. Hiickelkamp 54*, B. Burmeister
10 for 55) og 65 (Pr. Michaelsen 5 for 19). 

SKANDERBORG II-HOLSTEBRO (0-8). Holstebro vandt 
med 10 gærder efter færdigspillet kamp. SKANDERBORG II 
74 (Egon Jørgensen 27, John Jespersen 4 for 15, Ole Jo
hansen 3 for 9) og 97 (John K. Simonsen 28, Vagn Nielsen 
27, John Jespersen 5 for 44, Ole Johansen 3 for 17). HOL
STEBRO 143 (K. Havkjær 60, John Pedersen 38, JØrgen 
Jacobsen 4 for 38, Egon Jørgensen 3 for 26) og 30 for 0" 

3. division Øst :

7. 6. 69. 
GLOSTRUP-SORANER II (6-0). Glostrup vandt med 52 p.
efter 1. halvleg. SORANER II 67 (Jørgen Hansen 5 for 18,
Thor Jensen 3 for 23). GLOSTRUP 119 (H. Møller 28, A.
Hauch 4 for 37, Jørgen Hansen 4 for 42). 

8. 6. 69.
NÆSTVED-FREM (0-6). Frem vandt med 15 p. efter 1. halv
leg. FREM 187 (K. Hjorth 61, J. Hosten 32, Ole Christiansen
30, Peter Jensen 5 for 74). NÆSTVED 172 (Otto Jørgensen 
45*, Erik Jørgensen 34, Peter Jensen 29, K. Hjorth 3 for 45,
J. Hosten 3 for 47). 

14. 6. 69. 
BALLERUP-SORANER II (6-0). Ballerup vandt med 27 p. 
efter 1. halvleg. BALLERUP 113 (S. Granell 35, S. 0. Peter
sen 3 for 21, P. Mckay 3 for 38). SORANER II 86 (P. 
Spengel 31, Kaj Pedersen 6 for 31, Erik Nielsen 3 for 24).

FREM-SV ANHOLM II (0-8). Svanholm II vandt med 135 p. 
efter færdigspillet kamp, SV ANHOLM II 100 (J. Hosten 5

for 23) og 142 (Mich. Petersson 71, Arne Mogensen 31*, K. 

Hjorth 3 for 33). FREM 28 (N. Buchbald 4 for 11, P. Kyhe 
4 for 17) og 79 (J. Zachariassen 29*, Mich. Petersson 4 for 
22). 

15. 6. 69. 
NÆSTVED-GLOSTRUP (08). Glostrup vandt med 7 gærder 
efter færdigspillet kamp. NÆSTVED 124 (Torben Petersen 39,
Leif Henriksen 38, Mogens Hansen 27, Thor Jensen 6 for 54) 
og 102. GLOSTRUP 189 (Thor Jensen 82*, Mogens Hansen 
6 for 78, Erik Jørgensen 4 for 83) og 41 for 3.

NYKØBING F.-KERTEMINDE (8-0). NykØbing F. vandt 
med 1. halvleg og 59 p. NYKØBING F. 240 (Torben Peter
sen 71, Harry Eriksen 49, Ole Christensen 4 for 63, Axel Pe
tersen 4 for 75). KERTEMINDE 100 (Axel Petersen 46, J. 
Buchan 4 for 21) og 81 (Poul Erik Nielsen 5 for 28, J. Bu
chan 4 for 8). 

21. 6. 69. 
SORANER II-SV ANHOLM II. Udsat p. g, a. regn.

BALLERUP-GLOSTRUP (0-8). Glostrup vandt med 10 
gærder efter færdigspillet kamp, BALLERUP 80 (Peter Chri
stensen 4 for 23, Thor Jensen 4 for 24) og 100 (S. Granell 
35, Thor Jensen 3 for 29, Peter Christensen 3 for 30) GLO
STRUP 93 (Aksel Jacobsen 25, Kaj Pedersen 3 for 34, Erik 
Nielsen 3 for 34) og 90 for 0. (Flemm. Jørgensen 59*). 

22. 6. 69.
KERTEMINDE-FREM (6-0). Kerteminde vandt med 20 p.
efter 1. halvleg. KERTEMINDE 111 (Jørgen Nielsen 43, G.
Hosten 7 for 43) og 70 for 2. (P. P. Klokker 47*). FREM 91
(0. Brandstrup 38, Aksel Petersen 3 for 30, J. Due, 3 for 40,
P. P. Klokker 3 for 9).

28. 6. 69.
SV ANHOLM II-GLOSTRUP (0-8). Glostrup vandt med 1 
halvleg og 36 p. SVANHOLM II 30 (Thor Jensen 4 for 7,
Aksel Jacobsen 3 for 7, Peter Christensen 3 for 7) og 109
(P. Kyhe 59, Thor Jensen 4 for 16). GLOSTRUP 175 (Thor
Jensen 63, Aksel Jacobsen 47, P. Kyhe 5 for 45). 

29. 6. 69.
BALLERUP-KERTEMINDE (6-0). Ballerup vandt med 27
p. efter 1. halvleg. KERTEMINDE 160 (JØrgen Nielsen 62,
Kaj Andersen 53, Erik Nielsen 26, H. Ansell-Henry 5 for 36) 
og 57 for 2. (Svend Madsen 26*), BALLERUP 187 (Lennart 
Nielsen 71, H. Ansell-Henry 29*, Kaj Pedersen 34). 

FREM-NYKØBING F. (0-6). NykØbing F. vandt med 82 p. 
efter 1. halvleg. FREM 104 og 93 (Bent E. Madsen 25, E. 
Svensson 7 for 43). NYKØBING F. 186 (Poul E. Nielsen 36, 
H. Eriksen 27, J. Buchan 27, P. J Pedersen 26*, G. Hosten 3
for 59. K. Hjort 3 for 49). 

3. division vest : 

8. 6. 69.
NYKØBING M.-AaB II (0-6). Aab II vandt med 88 P. efter
1. halvleg. AaB II 196 (John Jensen 91, N. J. Andersen 42*,
Peter Rasmussen 3 for 41). NYKØBING M. II 108 (Svend 
Rasmussen 28*, Torben Petersen 31, N. J. Andersen 5 for
32, Peter Christensen 3 for 25). 

GRENAA-AARHUS II. Tabt af Aarhus II der ikke kunne 
stille hold. 

15. 6. 69.
AaB II-NYKØBING M. II (0-0). Første halvleg ikke færdig
spillet. AaB 9 for 0.

HJØRRING II-GRENAA (6---0). Hjørring II vandt med 121 p, 
efter 1. halvleg. HJØRRING II 217 for 2 lukket. (Axel Morild 
100, Hartmann Petersen 67*, Ole Berntsson 39). GRENAA 
96 (Kaj Jensen 7 for 42, Hartmann Petersen 3 for 29). 

AARHUS II-VIBORG (6-0). Aarhus II vandt med 5 gærder 
efter 1. halvleg. VIBORG 105 (Lars Rasmussen 6 for 24). 
AARHUS II 109 for 5 (Jørgen Morild 49*, Lars Rasmussen 
37*). 

22. 6. 69. 
NYKØBING M. II-GRENAA (6-0). NykØbing M. II vandt
med 106 p. efter 1. halvleg. NykØbing M. II 182 (Ove Sø
rensen 66, Peter Rasmussen 50*, J. Knakkergaard 5 for 34).
GRENAA 76 (Sv. E. Dichmnn 3 for 10, P. Caroll 3 for 23,
Ove Sørensen 3 for 25) og 88 for 4. 

29. 6. 69. 
AaB II-VIBORG (8-0). AaB II vandt med 9 gærder efter
færdigspillet kamp. AaB II 117 (K. Faurskov 38, N. J, An
dersen 30, A. Kold 6 for 22) og 55 for 1 (JØrgen W. Larsen
32). VIBORG 65 (Peter Sørensen 36, Sv. Aa. Jeppesen 4 for
14, Niels J. Andersen 3 for 13) og 26 (Sv. Aa. Jeppesen 5 for
8, Niels J. Andersen 5 for 18).
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Mellemrækkeme: 

5. 6. 69.
KØGE II-RINGSTED II (6-0). KØge II vandt med 46 p. 
efter 1. halvleg. Køge II 202 (Kurt Nielsen 48, L. Sonberg
36, Niels Olsen 32, Jens P. Jensen 29, Jens Jørgensen 7 for
58). RINGSTED 156 (Helmer Hansen 87, Bo Thomsen 25,
Peter Jensen 6 for 77, søren Larsen 3 for 37).
AB II-FREM II (8-0). AB II vandt med 1 halvleg og 67 p. 
FREM II 31 (Carl Larsen 6 for 13, J. Finnich 3 for 17) og 
34 (P. Talbro 6 for 16). AB II 132 for 6 lukket. (J. Finnich 
42, Carl Larsen 27, P. Talbro 26). 
7. 6. 69.
RINGSTED II-KB II (0-8). KB II vandt med 1. halvleg og
30 p RINGSTED II 46 (Carl Morild 5 for 10, W. Dorsett 4 
for 21) og 104 (Helge Hansen 25, Carl Morild 5 for 28, W.
Dorsett 3 for 34). KB II 180 (F. Hermann 47, Ole Michael
sen 39, J. Holmes 31, Carl Morild 27, J. Dahl 5 for 75). 
8. 6. 69.
HUSUM-ESBJERG (0-8). Esbjerg vandt med 1. halvleg og
50 p. ESBJERG 163 (0. Biehl 36, Svend Hansen 27, D. Sierks 
4 for 21, H. Buhl 3 for. 73). HUSUM 69 (H. Buhl 40, Jan
Madsen 3 for 4) og 44 (Svend Hansen 5 for 12).
14. 6. 69.
AB-KB (6-0). AB vandt med 75 p. efter 1. halvleg. AB 191
(Carl Larsen 44, J. Finnich 35, P. A. Svendsen 28, Carl Mo
rild 5 for 68). KB 116 (0. Michaelsen 30, P. Talbro 4 for 30, 
Carl Larsen 4 for 34. 
15. 6. 69.
ROSKILDE-FREM II (6-0). Roskilde vandt med 44 p. efter 
1. halvleg. ROSKILDE 133 (Harly Petersen 26, M. Damm 25,
Erik Larsen 5 for 51). FREM II 89 (Henning Jensen 4 for 
13, Harly Petersen 3 for 32). 
ESBJERG-KOLDING (8-0). Esbjerg vandt med 1 halvleg 
og 38 p. KOLDING 84 (0. Langerhuus 5 for 39, Knud Han
sen 4 for 31) og 119 (Knud Jessen 28, 0. Langerhus 8 for 48). 
ESBJERG 241 (Erik Abrahamsen 65*, N. J. Svane 57, 0. 
Biehl 56, Kjeld Jessen 3 for 101). 
22. 6. 69.
KOLDING-HUSUM (6-0). Kolding vandt med 105 p. efter 
1. halvleg. HUSUM 40 (H. Ingvardsen 29, Ole Madsen 4 for
2) og 120 for 8. (H. Buhl 74*, H. Ingvardsen 26, F. With 3 
for 24). KOLDING 145 (Fl. Christensen 38*, Knud Jessen 
27, H. Buhl 7 for 49). 

AABENRAA-B 1909 II (0-9). B 1909 vandt med 1 halvleg 
og 38 p. AABENRAA 68 (B. Rovorth 30, Bruno Rasmussen 
5 for 37) og 79 (Bruno Rasmussen 6 for 50). B 1909 II 185 
(Egon Jensen 79, Claes Henriksen 30, B. Rovorth 6 for 96, 
Benny Christiansen 3 for 32). 

HOLSTEBRO II-SKANDERBORG III (0-8). Skanderborg III

vandt med 8 gærder efter færdigspillet- kamp. HOLSTEBRO 
II 40 (Bent Madsen 4 for 10, John K. Simonsen 3 for 5, J. 
Priess 3 for 7) og 43 (Bent Madsen 3 for 15, John K. Simon
sen 3 for 15). SKANDERBORG III 50 (Peder Johansen 4 
for 20, Kurt Petersen 4 for 25) og 35 for 2. 

DRONNINGBORG-CHANG II (8-0). Dronningborg vandt 
med 9 gærder efter færdigspillet kamp. CHANG II 26 (F. G. 
Knudsen 7 for 13, Ole H. Nielsen 3 for 12) og 91 (H. Schnei
der 36, N. F. Boldsen 3 for 13, Ole H. Nielsen 3 for 34, F. 
G. Knudsen 3 for 39). DRONNINGBORG 104 (Chr. Boldsen
31, Finn Nielsen 5 for 28) og 17 for 1. 

29. 6. 69. 
VIBORG II-SKANDERBORG III (8-0). Viborg vandt med
3 gærder efter færdig kamp. VIBORG II 122 (S. Mathiasen 
27) og 87 for 7 (0. SchjØdt 32, A. Wittus 3 for 23, Kaj Niel
sen 3 for 38). SKANDERBORG III 45 (A. ThorbjØrnsen 7
for 18, 0. SchjØdt 3 for 27) og 158 for 9 (V. Udengård 56*,
Kaj Nielsen 33, 0. SchjØdt 4 for 40, A. ThorbjØrnsen 3 for
67).

A-rækken:

14. 6. 69.
SLAGELSE II-RINGSTED III (6-0). Slagelse II vandt med
90 p. efter 1. halvleg. SLAGELSE 214 (P. Christensen 97,
Kaj Hansen 27, Helge Hansen 7 for 80). RINGSTED 124
(Leif Mortensen 33, Ebbe Jensen 3 for 12, Leif Jacobsen 3 for
16, Bent Helt 3 for 38).

Juniorrækkerne: 

5. 6. 69.
SLAGELSE-KB (0-8). KB vandt med 1 halvleg og 69 p. 
SLAGELSE 40 (S. Lund 6 for 25, Claus Andersen 3 for 11)
og 47 (S. Lund 6 for 30, Claus Andersen 4 for 10). KB 156
for 5 lukket. (Peter Jensen 111*, S. Heckmann 3 for 54). 
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B 1909-KERTEMINDE (6-8). Kerteminde vandt med 10 p. 
efter færdigspillet kamp. B 1909 44. (P. P. Klokker 6 for 23, 
Peter B. Nielsen 3 for 17) og 24. (P. Klokker 5 for 10, Pe
ter B. Nielsen 3 for 10). KERTEMINDE 37 (Per Jacobsen 7 
for 15, Carsten Larsen 3 for 21) og 41 (Per Jacobsen 5 for 
26, Carsten Larsen 4 for 17). 
AB-GLOSTRUP (0-6). Glostrup vandt med 58 P. efter 1. 
halvleg. GLOSTRUP 101 (Erik Nielsen 29, Michael MØiier 
26, Per Marcussen 5 for 29) og 77 for 3. (Michael Møller 31). 
AB 43 for 7 lukket. (Troels MØiier 5 for 25) og 67 for 9. 
(Torben Petersen 4 for 19, Troels MØiier 3 for 30). 
8. 6. 69.
GLOSTRUP-RINGSTED (0-8). Ringsted vandt med 1 halv
leg og 43 p. RINGSTED 136 (Leif Mortensen 53, Jens An
dersen 3 for 27, MØiier 3 for 43). GLOSTRUP 30 (J. Dahl 7
for 11, P. Persson 3 for 16) og 63 (Troels Møller 28, J. Dahl
4 for 25, P. Persson 4 for 34).
14. 6. 69.
KERTEMINDE-HORSENS (8-0). Kerteminde vandt med
9 gærder efter færdigspillet kamp. HORSENS 89 (Frank
Rasmussen 26, P. P. Klokker 6 for 34, J. Skriver 4 for 52)
og 58 (Peter B. Nielsen 6 for 37, P. P. Klokker 3 for 19. 
KERTEMINDE 130 (Bent Nielsen 52, P. P. Klokker 39, Jør
gen Olesen 7 for 43) og 18 for 1.
HERNING-SKANDERBORG (0-8). Skanderborg vandt med 
1 halvleg og 15 p. SKANDERBORG 154 (Dan Sørensen 44, 
Ole Jacobsen 40, Egon Jørgensen 33, Svend Nielsen 6 for 51). 
HERNING 62 (Svend Nielsen 34, Bent Madsen 5 for 33, John 
Simonsen 4 for 2) og 77 (L. Helbo 28, Egon Jørgensen 6 for 
14). 
CHANG-NYKØBING M. (6-0). Chang vandt med 107 p. 
efter 1. halvleg. CHANG 215 (T. Skov Nielsen 71 *, Troels 
Nielsen 46, H. Schneider 44, Torben Pedersen 4 for 65). NY
KØBING M. 108 (Bjarne Jensen 33, Troels Nielsen 5 for 65, 
T. Skov Nielsen 4 for 14).

HJØRRING-AaB (0-8). AaB vandt med 1 halvleg og 53 p. 
HJØRRING 32 (Henning Nielsen 4 for 1) og 21 (P. Arup 4 
for 4). AaB 106 for 7 lukket. (P. Meyer 3 for 42). 
21. 6. 69.
ESBJERG-B 1909 (0�8). B 1909 vandt med 1 halvleg og 38
p. ESBJERG 20 (Carsten Larsen 5 for 8, Per Jacobsen 4 for
12) og 58 (Leif Øre 25, Carsten Larsen 8 for 18). B 1909
116 for 7 lukket. (Carsten Larsen 72, A. Ankersøe 3 for 10,
Niels Abrahamsen 3 for 62).
KB-KØGE. Aflyst p. g. a. regn. 

SKANDERBORG-DRONNINGBORG (6-0). Skanderborg 
vandt med_ 43 p. efter 1. halvleg. SKANDERBORG 84 (John 
Simonsen 30, S. Hulten 6 for 30) og 69 for 6 lukket. (Egon 
Jørgensen 26*, Chr. Boldsen 4 for 26). DRONNINGBORG 
41 (John Simonsen 5 for 15, Egon Jørgensen 4 for 23) og 72 
for 7. (John Simonsen 3 for 27). 

22. 6. 69.
SVANHOLM-AB (0-8). AB vandt med 1 halvleg og 58 p.
SVANHOLM 28 (N. Nørregaard 5 for 7, B. Rossen 3 for 4)
og 41 (N. E. Zeijst 30, B. Rossen 4 for 6, Per Marcussen 3
for 30). AB 127 (Per Marcussen 50, Carsten Fenger 36, Mi
chael Petersson 5 for 46, Morten Petersson 3 for 20). 

28. 6. 69.
B. 1909-HORSENS (8-0). B. 1909 vandt med en halvleg og
61 p. B. 1909 142 for 5 (F. Dalager 70, JØrgen Hansen 32*).
HORSENS 40 (F. Dalager 6 for 14) og 41 (Claes Henriksen
3 for 0, Per Jacobsen 3 for 22).

SILKEBORG-SKANDERBORG (0-8). Skanderborg vandt 
med en halvleg og 52 p, SILKEBORG 81 (John Christensen 
59, Bent Madsen 8 for 41) og 57 (Jan Henriksen 27, Egon 
Jørgensen 5 for 15, Dan Sørensen 3 for 3). SKANDERBORG 
188 for 2 (Egon Jørgensen 66, John Simonsen 41*, J. Wittus 
33, Bent Madsen 29*). 

KØGE-AB (0-8) .. AB vandt med en halvleg og 71 p. KØGE 
30 (Niels Nørregård 7 for 10, B. Rossen 3 for 16) og 48 (Niels 
Olsen 25, Per G. Jensen 6 for 4). AB 149 for 6 (Per Mar
cussen 55, Niel Olsen 3 for 17). 

Drengerækkeme: 

18. 5. 69.
KØGE-SVANHOLM (0-6). Svanholm vandt med 3 P. efter 
1. halvleg. SVANHOLM 33 (Stig Hansen 4 for 11) og 34 for
3. KØGE 30 (S. Thorning 7 for 10, Morten Petersson 3 for
14) og 22 for 1. 

24. 5. 69.
KØGE-KB (0-8). KB vandt med 1 halvleg og 36 p. KØGE 
27 (A. Schultz 6 for 17, S. Lund 3 for 9) og 38 (A. Schultz 
6 for 15, S. Lund 4 for 23). KB 101 for 4 lukket. (S. Lund
59). 
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