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Henrik Mortensen kaster åbningsgærdet van der Vegt ud på 4. bold i hollændernes halvleg Schiedam. 

(Fotos fra landskampen: Osenburg og Lubsen) 

KONSTATERING 
af at den alligevel ikke går. SDitz slår på tværs, mens topscoreren 

Schoonheim ser til sammen med Henrik Mortensen, Gert Kristensen, 

Torp Andersen og Hardy Sørensen, der alle ved, at hollænderne er 

ovenpå. 



Redaktørens egen mening om landskampen 

international standard Højere 

kræver bedre hjemlige dommere 
Det var ventet og håbet, at landsholdets styrkeprøve 
mod Holland skulle give bevis for den internationale 
fremgang, som vi er mange der mener, at dansk 
cricket har haft siden vi for fem år siden sidst mødte 
Holland. 

Lad det være sagt - klart. Det gjorde landskam
pen langtfra. Halvlegsnederlaget var ganske simpelt 
et blåt Øje for os. Der er forud for landskampen 
gjort meget, for at landsholdet skulle klare sig så 
godt som muligt: To gange fællestræning samt et ar
rangement af rejsen, der bevirkede, at holdet kom så 
betids til Holland, at man kunne bruge en dag til 
at spille sig ind på banen. Desuden havde spillerne 
Bermuda-kampen til at vænne sig lidt til landskamp
atmosfæren. 

Hvorfor gik det så galt? Først og fremmest skal 
holdets vaklende gærdespil bære skylden. Der er for 
Øjeblikket for mange ,,, bare pletter« på vort gærde
elitehold. For næsten samtlige danske gærdespillere 
gjaldt det, at deres teknik lå under hollændernes. 
Først og fremmest er vi svagere i defensiven. Måske 
lige bortset fra Hardy Sørensen så ingen af gærde
spillerne på samme måde som hollænderne »uigen
nemtrængelige« ud. Vore spilleres benarbejde var rin
gere. De brugte ikke i nær samme omfang som mod
standerne skinnerne som den anden gardering. To af 
vore spillere påkaldte sig uheld, da de snittede bol
den ind i eget gærde. Sagen er, at chancen for at no
get lignende skulle ske for hollænderne, var langt 
mindre, fordi de havde gardering nr. to i orden. 

Forklaringen om vort manglende benarbejde kan 
findes i, at vi ikke, ligesom hollænderne, har samme 
mulighed for ofte at spille mod og lære af interna
tionale elitespillere, men adskillige af vore hjemlige 
dommeres manglende evne og vilje til at holde igen 
med ben for-dommene tæller så sandelig også med. 
Det måtte betragtes som selvmord i mangen en dansk 
1. divisionskamp at spille som mange af hollænder
ne - og for den sags skyld også englænderne - gjorde.

En bedre uddannelse af vore dommere er altså og
så en nødvendighed, hvis vi skal blive bedre interna
tionalt set. 

Ikke mange af vore spillere fik udbytte mod Hol
land. Den positive overraskelse var AaB's Geert Kri
stensen, som i to halvlege holdt stand i lang tid og 
sammen med Hardy Sørensen skabte anstændige åb
ninger. Kristensens slagrepertoire er i øjeblikket for 
beskedent, men med hans tålmodighed og vilje bør 
det kunne komme. 

Hardy Sørensen gjorde det også ganske pænt, men 
forekom ikke helt så god, som han kan være. 

Finn Willumsen havde den største score i anden 
halvleg, og hans angribende spillefacon ville være 
endnu mere værdifuld, hvis de mere sikre typer kun
ne overleve i den anden ende. 

INGEN VARIATION 

Henrik Mortensen blev overbebyrdet som kaster. 
Han stod alene for 36 overe, og selvom han var uhel-
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dig ved kun at tage et gærde for 89 point, blev han 
brugt for meget. Det skal medgives Carsten Morild 
som anfører, at han ikke havde alt for mange klas
sekastere at manøvrere med, men alligevel mener 
jeg, at et bedre resultat kunne være opnået, hvis 
han havde skiftet livligere ud. Henrik Mortensen 

startede med at kaste 23 overe i træk, mens Morild 
selv efter seks åbningsovere fra Jørn Steen Larsen 
kastede 19 overe på stribe. Jeg mener, at begge ville 
have været farligere, hvis de var brugt i' kortere pe
rioder. En grel modsætning til Morild var den hol
landske anfører Vriens, der sjældent benyttede sine 
kastere mere end fem-seks overe af gangen, og fik 
væsentlig succes dermed. 

Det er, ligesom Carsten Morild, der er en blæn
dende anfører på så mange andre områder, ikke kan 
gøre sig fri af vanen fra AaB's kampe, hvor han selv 
og Mortensen kan køre igennem ethvert dansk hold. 
Det går altså bare ikke internationalt. 

Det danske markspil var godt. Henrik Mortensen 
nærmest ekvilibristisk god, men danskerne havde na
turligvis svært ved at holde gejsten oppe, da det blev 
klart, at vore kastere ikke kunne bryde igennem. 

DOMMERPROBLEMET 

Endelig et par ord om dommerne. Det må være fryg
teligt svært at være dommer, når det er ens egen na
tion, der er den ene part. Vi så det i Skanderborg, 
hvor Bermuda nok ikke følte sig helt fair behandlet, 
og vi så det i Holland, hvor vore spillere følte, at de 
ikke fik, hvad de havde krav på. Hvis den planlagte 
firkantturnering mellem Skotland, Danmark, Irland 
og Holland realiseres, ville det være meget ønskeligt, 
om Økonomien kunne bære neutrale dommere. Det 
behøvede ikke at blive så dyrt. I vore hjemmekampe 
kunne f. eks. trækkes på den glimrende dommerstab 
fra Rhinarmeen - det ville også være udbytterigt for 
vore hjemlige dommere at se dem i funktion. 

Vi er altså stadigvæk uden en landskampsejr. En 

trist rekord, men den der lever, får se, og nok var 

det en Øretæve vi hentede i Schiedam, men så stor 

forskel på landene som resultatet kunne tyde på, var 

der nu ikke - så på den igen! Nis. 
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HOW ZAT! 
Carsten Morild får medhold i sin grebet ud-appel mod Bakker 

tuen ildhuen olene vor ikke nok 

Holland-Danmark blev spillet på den jubilerende klub 
Hermes' bane i Schiedam - en forstad til Rotterdam. 

Forholdene var udmærkede, banen nærmest oval og 
ret stor, især bag gærderne. Pitchen var hård, men 
tog dog mod spin. 

Holland vandt lodtrækningen og sendte Danmark til 
gærdet. Danmarks start var ikke helt ilde. Efter 41 
minutters spil faldt Hardy Sørensen, grebet i en dyb 
gully efter at have scoret 20 ud af 22 point. 

Gert Kristensen havde fået ordre til at holde sig 
inde så længe som muligt, og han fik en pæn debut 
uden dog at åbenbare noget stort repertoire. Han 
overlevede Finn Willumsen, der ved 37 ville slå på 
tværs på leg-spinneren Spitz, med resultatet at han 
slog bolden ind i sit eget gærde. Men efter en time 
og 16 minutters spil var det også ude med Gert Kri
stensen, der ved 42 blev grebet i slip, ligeledes på 
Spitz, hvis spinnere næsten ingen af danskerne kunne 
spille med blot nogen sikkerhed. 

Halvlegens mest produktive danske gærdestand 

fulgte herefter mellem Ole Isaksson og Klaus Buus. 
Isaksson overhørte dog en kraftig advarsel, da han på 
Spitz blev tabt i en dyb gully og ikke længe efter 
blev han grebet samme sted ved 70. 

Dette blev signalet til landskampens afgørende hal
ve time. Buus, der var droppet i slip nogen tid forin
den, blev kastet ud af fastbowleren Cornelis (fem 
for 70), Johan Luther røg med ben for på første bold, 
da han gik tilbage på en relativ lang bold, og i Cor

nelis næste over blev Carsten Morild grebet i leg,lip 
på anden bold. Cornelis havde derved taget tre gær
der på fire bolde. Men ikke nok med det, overen ef
ter kastede han Henrik Mortensen ud, og Kjeld Kri
stensen overlevede kun to bolde, før han led samme 

skæbne. 

Fjerde danske gærde falde ved 70, niende ved 71, 
og at Steen Larsen og Torp Andersen i fællig hævede 
til 81, inden Steen Larsen snittede bolden ned til kee
per Schoonheim, hjalp så lidt. 

Danmarks 1. halvleg varede to timer og 20 minut
ter, hollændernes fire timer og ti minutter. 

Starten på hollændernes halvleg var oplivende for 
de rød-hvide farver. Van der Wegt blev bowlet i 
halvlegens første over, hvor Henrik Mortensen på 
fjerde bold fik pindene til at trille. Det andet åb
ningsgærde, Rikse, lignede ikke en international spil
ler og blev kastet ud ved 29 af Carsten Morild, der 
afløste Steen Larsen, som havde åbningsbowlet i seks 
overe. Ved 46 serverede den sikkert udseende van 
der Heyde en damegriber fremover til Hardy Sø
rensen på Carsten Morild (to gærder for otte), men 
den meget omhyggelige Bakker holdt sammen med 
Schoonheim stand til den danske score var indhen
tet, og blev ved 81 grebet af Torp Andersen på Car
sten Morild. 

Schoonheim og F. Spitz kom herefter sammen. De 
så i begyndelsen noget usikre ud, og Spitz overlevede 
en ben for-appel fra Henrik Mortensen, som man 
nok skulle have været hollandsk dommer for at und
lade at dømme. 

De to holdt sammen i en time og 20 minutter, og 
det danske kasteangreb var fra 29 til 114 uforandret 
Morild og Mortensen. 

Herefter afløste Steen Larsen Henrik Mortensen i 
7 overe, og ved totalen 130 erstattede Buus Morild, 
mens Henrik Mortensen kom tilbage og stort set ka
stede halvlegen ud. Ved 185 greb Buus på egen bow
ling Spik. 

Schoonheim lod sig dog ikke gå på af Henrik Mor
tensens stædige forsøg, men fortsatte på smukkeste 
vis lørdagen ud, hvor han endte med 94. 
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Danskerne havde lovet sig selv under banketten 
lørdag aften, at der i hvert fald ikke skulle scores et 
century mod dem, og på den anden bold om sønda
gen kaldte Schoonheim på N. Spitz for at IØbe en 
meget lille ener, men Schoonheim blev løbet ud, da 
Wilumsen med et underhåndskast smed bolden lige 
i gærdet. 

Dette skete ved 207, men N. Spitz og Wijkhuizen 
fortsatte hollændernes gærdedominans, og hævede på 
en halv time totalen med 32 point. Med ro i sindet 
kunne hollænderne lukke ved 239 for seks med et 
overskud på 158 point og knap seks timers spilletid 
tilbage. 

Dt:t mest optimistiske, man som dansker kunne hå
be på nu, var uafgjort, men det blev hurtigt klart, at 
vi gærdemæssigt ikke havde styrke nok. Anden halv
leg blev bedre end første, man undgik det store for
færdende sammenbrud, men nogen virkelig gærde
præstation blev man ikke vidne til. 

Den, der så sundest ud, var nok Hardy Sørensen, 
der sammen med Gert Kristensen igen skabte en 
anerkendelsesværdig åbning, men ved 39 og på et så 
ubelejligt tidspunkt som et minut før frokost drivede 
Hardy Sørensen på Wijkhuizen, men det blev til en 
kraftig kant, som i en hØj bue røg ud til point. 

Gert Kristensen blev kastet af Cornelis, da denne 
kom til for anden gang ved 54, og Niels Torp, der 
lidt uforståeligt blev puttet op som nr. fire, blev hur
tigt grebet af keeperen på Cornelis. Så stod vi der 
igen, en god åbning var Ødelagt, tre gærder var ude 
for 56. Henrik Mortensen gik sammenbidt ind, og 
det begyndte også at ligne noget. Dog, ved 70 pare
rede han en hård bold mod kroppen fra Cornelis ud 
til Rikse i square leg. Legspinneren Spitz blev holdt 
på, da Willumsen og Buus kom sammen. Buus holdt 
sig inde en time og et kvarter, scorede et point på 
en gribechance, men så ikke ud til at befinde sig vel. 
Willumsen var den eneste af danskerne, der beher
skede Spitz. Det begyndt at ligne en halvleg fra hans 
side, da han blev stokket ud kort efter Buus var ble
vet grebet ud (101). Begge faldt som Spitzes ofre. 

De sidste danske gærdespillere gav noget under
holdning i form af nogle kvikke grænseslag, men ved 

148 var det hele forbi. Johan Luther gav den snu an
fører Vriens hans andet gærde ved at labbe bolden 
op i luften i et sekserforsøg fremover. 

DANMARK 

Hardy Sørensen, gr. Rikse, Cornelis . . . . . . . . . . . . . . 20 
Gert Kristensen, gr. F. Spitz, N. Spitz . . . . . . . . . . . . 11 
Finn Willumsen, kastet N. Spitz . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Klaus Buus, kastet Cornelis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Ole Isaksson, gr. Rikse, N. Spitz . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Carsten Morild, gr. Bakker, Cornelis . . . . . . . . . . . . I 
Johan Luther, ben for, Cornelis . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Niels Torp Andersen, not out . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Henrik Mortensen, kastet Cornelis . . . . . . . . . . . . . . 0 
Kjeld Kristensen, kastet Cornelis . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Jørn Steen Larsen, gr. Schoonheim, Cornelis . . . . . . 8 
filøra ...................................... 0 

I alt 81 

Gærderoes fald: 1-22, 2-37, 3-42, 4-70, 5-70, 6-70, 7-71, 
8-71, 9-71, 10-81.

Kastning: 

Cornelis 13, 1-6-18-7 
F. Spitz 4-2-5-0
Burki 8-3-16-0
Vriens 8-2-15-0
N. Spitz 9-2-27-3
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HOLLAND 

H. Rikse, kastet Morild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
W. L. van der Vegt, kastet H. Mortensen . . . . . . . . . . 0 
H. van der Heyde, gr. Hardy Sørensen, Morild . . . . 22 
A. Bakker, gr. N. Torp Andersen, Morild . . . . . . . . . . 18 
R. Schoonheim, løbet ud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 
F. Spitz, gr. Buus, Buus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
N. Spitz, not out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
H. A. Wijkhuizen, not out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Ekstra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

I alt 239 

Gærderoes fald: 1-1, 2-29, 3-46, 4-81, 5-185, 6-207. 

Kastning: 

Henrik Mortensen 36-9-89-1 
J. St. Larsen 18-5-38-0
Carsten Morild 20-4-61-3
Klaus Buus 10-1-32-1
Kjeld Kristensen 3-0-8-0

DANMARK (2. halvleg) 
Hardy Sørensen, gr. N. Spitz, Wijkhuizen . . . . . . . . 24 
Gert Kristensen, kastet Cornelis . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Henrik Mortensen, gr. Rikse, Cornelis . . . . . . . . . . . . 18 
Niels Torp Andersen, gr. Schoonheim, Cornelis . . . . 0 
Finn Willumsen, tokket ud, N. Spitz . . . . . . . . . . . . . . 36 
Klaus Buus, gr. F. Spitz, N. Spitz . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Carsten Morild, gr. van der Vegt, Cornelis . . . . . . . . 15 
Ole lsaksson, kastet Cornelis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
J. St. Lersen, gr. Burki, Vriens . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Johan Luther, gr. Bakker, Vriens . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Kjeld Kristensen, not out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Ekstra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

I alt 148 

Gærdernes fald: 1-39, 2-54, 3-56, 4-71, 5-100, 6-101, 
7-116, 8-119, 9-146, 10-148.

Kastning: 

Cornelis 19-9-46-5 
Rikse 4-2-5-0 
N. Spitz 17-4-38-2
Burki 9-7-2-0
Wijkhuizen 8-2-24-1
F. Spitz 3-1-15-0

Resultat: Holland vandt med en halvleg og 10 point.

Dommere var Stallmann og Wilts, Holland.

Nis. 

Det hollandske åbningsgærde er faldet for et point og straks efter 

mener det danske hold, al van der Heyde er løbet ud. Bi/ledet her 

er intet bevis, men det er til gengæld godt. Niels Torp Andersen 

er keeper Johan Lu/her appelerer med et jubelspring. Dommer Wills 

holdt dog fingeren nede. 



DCF-holdet 
Den skuffende landskamp mod Holland var ikke no
gen rar bagage for landsholdet at bære med til kam
pene i Rheindalen mod Royal Air Force og Den bri
tiske Rhinarme (BAOR), og det lykkedes da heller 
ikke holdet at overbevise om, at indsatsen i Schiedam 
måtte opfattes som et rent uheld. 

Selvfølgelig kunne man ikke forlange mere end en 
sejr på en halvleg og 51 point over RAF. Men selv
om man bliver beskyldt for at være en lyseslukker, 
når det skrives, så var RAF ikke bedre end toppen 
af vor 1. division - hvis de da var så gode. 

Gert Kristensen svigtede for eneste gang ved at slå 
en mislykket forwardparade op i hænderne på mid 
on, da danskerne startede ved gærdet mod jagerpilo
terne, men Kjeld Jannings og Hardy Sørensen fik 
hurtigt sat tingene på plads. Kjeld Jannings blev gan
ske vist droppet i slip meget tidligt, men bortset fra 
det spillede han en virkelig smuk halvleg, inden han 
ved 96 blev kastet ud af den absolut ikke uefne leg
spinner Wilkinson, der tre point forinden havde gjort 
det samme med Hardy Sørensen. Hardy Sørensens 
63 var en dejlig oplivende præstation, ganske vist fo
rekom han ikke begejstret, når der kastedes mod 
kroppen af ham, men den lidet aggressivt opstillede 
engelske mark havde ikke en chance for at udnytte 
et par blottelser, når bolden tog en lille bue før den 
faldt til jorden. Finn Willumsen røg hurtigt med ben 
for - fire for 122 - og Klaus Buus blev grebet frem
ragende ud i slip - fem for 129. 

Den engelske keeper fumlede med en stokkechan
ce, da Carsten Morild herefter kom ind, men så luk.
kede captainen af for chancerne og op for pointsco
ringen. Med Ole Isaksson som en neddæmpet makker 
hævede Morild til 218, inden Isaksson faldt med 35 
på tavlen, og til 224, inden Morild nærmest gik fri
villigt i den drønende hede (79 point til Morild, der 
virkelig var en fornøjelse). 

RAF var totalt færdige på dette tidspunkt, selv. til
skuerne var på opløsningens rand af hede, og hvor-
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I Tyskland 
dan måtte de arme soldater rendende rundt efter bol
den så ikke have det, så Henrik Mortensens 36 på 19 
minutter var for dem blot at gøre en forfærdelig pine 
lidt kortere. 

Morild kunne trygt lukke ved the med 269 for syv, 
og han indledte selv med i gully på tredie bold fra 
Henrik Mortensen at gribe et bragende cut fra det 
engelske åbningsgærde. De tre næste englændere nær
mest lagde Steen Larsens og Mortensens bol\ie ud i 
slippen og fire var ude for syv. Den meget defensive 
og »skinnespilsprægede« Wilkinson samt RAF's sun
dest udseende gærdespiller, Foers, hævede dog til 45, 
inden Wilkinson snittede Morild til keeperen Niels 
Torp Andersen. Udover en ganske pæn præstation af 
anføreren Pluck var der ikke meget mere i RAF, som 
hurtigt mistede deres sidste tre gærder, da spillet gen
optoges om onsdagen. 

Det blev til 99 i 1. halvleg til RAF og til 119 i 
anden omgang. Her holdt Pluck med mange kønne 
forward drives lidt sammen på halvlegen, hvor Tor
ben Skov Nielsen fik lov til at kaste 15 overe, mens 
Morild selv holdt fri, og det gjorde han ganske godt. 

22/23 juli 1969 Rheindalen 

DCF XI-RAF. DCF vandt med en halvleg og 51 point. 
DCF 269 for 7 (Hardy Sørensen 63, Gert Kristensen 0, 
Kjeld Jannings 38, Finn Willumsen 3, Carsten Morild 79, 
Klaus Buus 2, Ole lsaksson 35, Henrik Mortensen 36*, 
Torben Skov Nielsen 8* Niels Torp Andersen og J. Steen 
Larsen did not bat. Ekstra 5, Wilkinson 24-1-95-3, Harrhy 
15-3-83-2, Major 3-0-22-1, Trotter 13-5-36-1, Stubbs 7-1-
28-0). RAF 99 og 119 (Major O og 3, Whincop 4 og 17,
Gunn 1 og 0, Charles 2 og 6, Foers 37* og 9, Wilkinson
25 og 20, Carter 3 og 7, Pluck (anfører) 21 og 41, Stubbs
1 og 7, Trotter 1 og 2, Harrhy O og 2, Ekstra 4 og 5,
Henrik Mortensen 12, 4-3-31-5 og 16-4-36-3, Jørn Steen
Larsen 8-3-20-2 og 10-7-13-3, Torben Skov .Nielsen 5-1-
18-1 og 15-3-41-2, Carsten Morild 4-0-26-1 (1. halvleg),
Klaus Buus 8, 3-2-24-2 (2. halvleg).

Uafgjort mod BAOH

En uafgjort kamp mod BAOR synes ikke længere til
fredsstillende, selvom det må siges, at regn åd noget 
af spilletiden, og at danskerne fik en marktur ved 
spillets genoptagen på sidstedagen, hvor det hele var 
så vådt og diset, at det var svært at få bolden til at 
gøre noget som helst. 

Men DCF-holdet må først og fremmest skyde 
skylden på sig selv - og ikke på vejret - for den 
manglende sejr. 

Scoringen gik skrækkeligt langsomt, da danskerne 
åbnede ved gærdet. Det er rigtigt, at kastningen var 
meget præcis og defensiv, men når man efter lidt 
over tre timers spil kun har scoret 98 og efter lidt 
over fire timer 128, så har man selv lagt op til en 
draw. Ganske vist spillede Henrik Mortensen - med 
29 not out, og Ole Isaksson - med 39 not out - lidt 
behjertet til sidst, således at Morild kunne lukke ved 
183 for fem og sende englænderne ind en time og et 
kvarter på førstedagen, men det var ikke nok til at 
rette op på sagerne. 

Gert Kristensen holdt, ligesom i landskampen, 
stand i lang tid, men stort set forsøgte han sig kun 
med slag på løse bolde i legsiden - og de var kun få. 
Det gav 32 point på to timer og 40 minutter, i løbet 
af hvilke han modtog 129 bolde og scorede på de 19. 
Ole Isaksson var længe lige så defensiv som ham, 
men rettede dog op på det tilsidst, således at han 
scorede på 25 ud af 94 modtagne bolde. 

BAOR's første gærde faldt ved 29, det tredie ved 
31, hvorefter spillet blev afbrudt for den dag. Den 
våde formiddag udnyttede BAOR til at hæve til 74, 
da fjerdemanden faldt, ottende gærde faldt ved 105, 
men så var det et par vestinderes tur, og til forskel 
fra flere af englænderne, foretrak de at bruge battet 
fremfor skinnerne, og de hævede totalen så hurtigt 
og så let, at man en overgang frygtede, at ikke en
gang første halvleg kunne vindes. Henrik Mortensen 
og den præcist kastende Torben Skov Nielsen fik dog 
i fællesskab has på dem og BAOR var ude ved 168 
- 15 point bagefter.
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Carsten Morild fungerede som keeper og med en 
stokning og fire greb var der ikke noget at klage på, 
det skulle lige være en løbet ud-chance, hvor han 
fumlede for længe. 

Der var tre timer og et kvarter tilbage, og en draw 
:synes den eneste mulighed. 

Derfor valgte Morild højst forståeligt at lade nogle 
af dem, der ikke havde været ved gærdet i første halv
leg, batte, men det gik helt galt. De faldt som fluer, 
og da de seje danskere fra første halvleg gik lige så 
raskt, var syv ude for 21 efter 50 minutters spil. 

Morild viste dog i en presset situation, hvilken stor 
,gærdespiller han er, og sammen med Buus hævede 
han til 78, inden Buus faldt efter en determineret 
halvleg. 

Endnu mere determinerede var Morildt 62 not out, 
og han kunne for syns skyld lukke med 107 for otte 
på tavlen med en times spilletid tilbage. 

Englænderne prøvede ikke ret længe at spille efter 
den - indrømmet - meget lille chance at score 122 
på en time, og da andet gærde faldt ved 21, blev der 
lukket helt i, og tilsidst udartede det hele i den rene 
ligegyldighed, hvor danskerne kastede to overe på 
skift. 

24/25 juli 1969 Rheindalen 

DCF XI-BOAR , uafgjort. DCF 183 for 5 og 107 for 8 
(Hardy Sørensen 27 og 5, Gert Kristensen 32 og 0, Kjeld 
Jannings 24 og 0, Ole lsaksson 39* og 0, Carsten Morild 
21 og 62*, Henrik Mortensen 29* og 8*, Klaus Buus O og 
21, Jan Hansen O (2. halvleg), John Madsen 9 (2. halv
leg), T. Skov Nielsen O (2. halvleg), Kjeld Kristensen did 
not bat, Griffiths 12-3-18-0 og 12-3-37-3, Keun 11-1-36-0 
og 9-4-13-3, Horne 12-3-41-2 og 6-1-19-1, Bradshaw 24-9-
50-2 og 8-1-28-0, Roberts 4-1-18-0 og 1-0-8-0, Spraque
4-1-9-1 (1. halvleg).

BAOR 168 og 86 for 2 (Hartley 17 og 34*, Beer 11 og
28*, Bradshaw 24 og 17, Griffiths 38 og 0, følgende kun 
i 1. halvleg: Roberts 0, Emnott 2, McDonnel (anfører) 29, 
Horne 22, Moon 1, Keun 5, Henrik Mortensen 28-6-78-6 
og 8-2-19-1, John Madsen 14-4-53-1 og 2-0-12-0, T. Skov 
Nielsen 13-2-29-3 og 2-1-2-0, følgende kun i 2. halvleg: 
Klaus Buus 4-1-11-0, Kjeld Kristensen 2-0-8-0, Gert Kri
stensen 2-0-6-0, Ole lsaksson 2-0-11-0, Hardy Sørensen 
2-0-10-0. Nis 

CRICKET 

bal 

bolde 

handsker 

skinner 

tæpper 

støvler m/pigge 

beklædning 

største udvalg: 

PORTS 
USET 

Østergade 12, SIikeborg, Tlf, o&-B20701 

Støt forbundet! 

To gange exit Buus 

Til venstre kastes Klaus Buus ud i 1. ha/veg i hollanskampen af Cornelis med Carsten Morild som ærgerlig til

.skuer, til højre ser Finn Willumsen til, mens Buus snitter legspinneren Spitz til første slip. Den fremragende 

wieketkeeperbatsman Schvonheim følger begivenhederne. 
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Turneringsoversigt 

Jubelappel fra AaB-erne, 
da Per Nørgård i sin 

come back-kamp for 

Soranerne har. snittet bolden 

i næverne på Per Sørensen 

Et spring 
0 • 

pa veJen 

mod det 9. mesterskab på stribe 

1. division har udviklet sig til en spændingsmæssigt
lidet ophidsende affære. AaB har i realiteten længe
været mester, og efter at Soranerne har fået Allan
Bloom og Per Nørgård tilbage i folden, skulle de ikke
have besvær med at slå Silkeborg i nedrykningskam
pen, og det har Silkeborg nok ikke spor imod. Et
meget belastende år for jyderne må det have været
og man ønsker for foreningen, at den i 2. division
kan få bygget et nyt mandskab op på ruinerne af
det, der så pludselig forsvandt.

Dette blads redaktør er af forbundsformanden· ble
vet belært om, at det ikke er nødvendigt at gentage 
sig selv. Jeg gØr det nu alligevel i håb om at den sta
dige indpodning giver resultater. 

Med den nuværende situation i toppen af vor bed
ste række er det bydende nødvendigt, at DCF sør
ger for en eller anden form for opmuntringer til nr. 
to og nr. tre - f. eks. sølv- og bronzemedaljer. AaB's 
overlegenhed kan vare mange år endnu - i de lange 
vintermåneder kan de nærmeste konkurrenter måske 
nok tro på, at AaB kan besejres, men når sommeren 
kommer, indser de hurtigt realiteterne. De mister ild
huen, men det ville de ikke gØre, hvis der var en slik
kepind for næsen af dem. Ja, denne slikkepind ville 
endda måske med/Øre, at AaB ikke så legende let 
kunne hjem/Øre mesterskaberne, og det ville aalbor
genserne - og især deres publikum - måske slet ikke 
være så kede af. 

1. divisionskampene kan i Øjeblikket opfattes nær
mest som privatmatcher, altså i og for sig ligesom 
det mønster det engelske klubcricketsystem er byg
get op efter. Og der har været slet ikke så få inter-

esante kampe, men som det sig hør og bør, må vi vel 
hellere starte med AaB's triumfmarch. 

GOD SORANER-INDSATS 

Bundholdet Soranerne klarede sig nu over al forvent
ning mod mestrene, det skyldtes ikke mindst den 
selvtillid, som mandskabet havde fået ved tanken om 
at all-rounderen Per Nørgård og det glimrende åb
ningsgærde Allan Bloom deltog. Forhindre en AaB
sejr på ti stående gærder efter færdig kamp kunne 
Soranerne nu ikke, men de kunne få alle AaB'erne 
ud for 145 og selv score 87 og 90. I 1. halvleg blev 
fem soranere dømt ud med ben for, mens tre blev 
stokket ud af AaB's keeper Per Sørensen, som lod 
bolden ramme skinnerne, hvorfra de røg ind i gær
det. 

Per NØrgård fik et ganske pænt come-back med 
24 point i 1. halvleg og fem gærder for 56. Hardy Sø
rensens halvleg på 63 for AaB skulle blive den før
ste i en række store præstationer hjemme og ude. 

Chang var, som man kunne have gættet sig til på 
forhånd, som et lille spænbarn i AaB'ernes arme_ 
Selvfølgelig er der flere kvaliteter i Changs gærde
spillere end til 39 og 35 selv mod Mortensen og Mo
rild, så konklusionen må blive, at det er nerver alt
sammen. 

Svanholm kunne heller ikke genere mestrene syn
derligt, men AaB måtte dog helt hen til kampens 
trediesidste over, før det point scoredes, der gav tur
neringspointene 8-0. Hardy Sørensen spillede en me
get smuk halvleg og scorede sæsonens første AaB
century. Men 100 point er nærmest overraskende lidt 
for ham mod Svanholm. 
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SYV BEN FOR 

Kampen bød på syv ben for-kendelser ud af 
23 gærdefald. (Tre af AaB's fire fældede gærder 
dømtes ud med ben for). Det er desværre ikke 
enestående at omkring 1/3 af gærderne i en kamp 
ryger med ben for. - Det er helt sikkert, at det 
er alt, alt for mange. Er det virkelig så svært at 
holde fingeren nede? 

To af AaB's nærmeste konkurrenter ødelagde med 
stor genialitet det hele for sig selv ved at spille 0-0. 
Efter sædvanligvis pålidelige Øjenvidners udsagn smed 
Hjørring omkring ti store gribechancer mod Skander
borg, som efter at omkring to timer var regnet væk, 
lod Kjeld Lyngsøe (51) og Jørn Steen Larsen (49 not 
out) batte i et så langsommeligt tempo, at holdet først 
med 167 på tavlen kunne lukke med så lidt af spille
tiden tilbage, at det var oplagt, at den kamp måtte 
ende uafgjort. Hjørring gjorde et ihærdigt forsøg på 
at score hurtigt, men da de fire første gærder var ude 
for 29, satte man naturligvis stopklodserne i, og over
raskelsen Ole Berntson, der var med som reserve, 
scorede 58 not out til sidst. 

Hjørring, der må opfattes som rækkens næstbedste 
hold for Øjeblikket, har endvidere vundet med en 
halvleg over et forfærdeligt dårligt battende B. 1909-
hold, der stod som slagen med panisk rædsel, når 
Hartmann Petersen - overtalt til at spille med kl. 23 
lørdag aften - bowlede. Han vakte langt mere fourore 
end i 3. division vest og tog 11 gærder for 43, mens 
vendelboerne kun manglede et point for at slå Silke
borg med en halvleg, og det endda uden Buus og 
Hartmann P. 

Skanderborg har ikke haft den store sæson, selvom 
det blev til en sejr på ti stående gærder over Sla
gelse, hvor det mest bemærkelsesværdige var, at Sla
gelses topscorer, Gert Hansen, jævnede Skanderborgs 
John Madsen (der ellers også fylder noget i landska
bet) med jorden, da han skulle gribe Gert Hansen 
ud. Den slags ting hedder hindret marskspil, og hø
rer sandelig ikke hjemme i cricket. 

Skanderborg har desuden slået B. 1909 efter fær
dig kamp, ja, holdet vandt endda 1. halvleg, selvom 
det kun scorede 69. Men bagefter var B. 1909 ude 
for 55.

JØRN HØJ PÅ TOPPEN 

Svanholm vandt med en halvleg over Slagelse (uden 
Erik Sørensen), mens Horsens er kommet gevaldigt 
efter det på det sidste, bl. a. fordi Jørn Høj pludse
lig er vendt tilbage til tidligere tiders præstationer. 
Ham kan UK ikke undlade at udtage til Mestrene
Resten, hvis den kamp skal have nogen mening. Hor
sens slog Nykøbing M. med ni point efter 1. halvleg, 
mens holdet havde en helt fantastisk åbningsstand 
mod stakkels Silkeborg, der ellers startede så godt 
med at score 171, hvorefter Jørn Høj (97 not out) og 
Henning Eliasen (88 not out), stod inde til 201, in
den Høj lukkede. Horsens fik dog alligevel kun seks 
point ud af kampen, da holdet ikke kunne score til
strækkeligt hurtigt til sidst. Det kunne jyderne til 
gengæld mod AB, der i løbet af de tre første overe 
i Horsens 2. halvleg måtte acceptere, at brødrene Erik 
og Jørgen Olesen knaldede de 46 point ud, som de 
ellers havde seks overe til at lave. Provis erstattede 
den ferierende Finn Willumsen som anfører og sco
rede 69 not out, men var åbenbart blevet så udkørt 
af det, at han i løbet af 20 overe tog et gærde for 85. 

Willumsen var kommet hjem til AB's kamp mod 
Chang, som startede med 201 for syv (Johan Luther 
51). Dette passerede AB for samme antal gærder, da 
Chang-spillerne ikke kunne gribe en eneste af de 
»stegte duer«, som Finn Willumsen serverede for dem
i løbet af sine 82 point. Den tidligere AaB'er Torben
Hansen overraskede for AB med 43 point.

Endelig har Nykøbing M. også sikret sig en sejr, 
og det var på hjemmebane - hvor det altid går nem
mere - over B. 1909, der nøjedes med 68 efter mor
singboernes indledningstotal på 154. 

Det ligger også ret klart i 2. division 

KB synes nu ret sikker på førstepladsen i 2. division, 
mens Skanderborg II skal oppe sig gevaldigt for at 
undgå nedrykningen. 

KB har siden sidst slået Skanderborg Il, de to ek
stra turneringspoint sikredes først på den trediesidste 
bold, samt de to konkurrenter i toppen, Holstebro og 
Århus. Erling Krogh Andersen er nu kommet helt 
over sin lange pause og langer den ene store score 
ud efter den anden, når han da ikke, ligesom i Skan
derborg - efter et century dagen forinden mod Ring
sted i en pokalkamp - ryger for 0. Mod Holstebro 
scorede han 91 og mod Århus 51 ud af 206. Holste
bro havde for Øvrigt otte af sine gærder ude for 59, 
men Knud Havkær med 55 not out sørgede for, at 
totalen kom op på 126. 

KB synes efterhånden virkelig at være af styrke 
som et 1. divisionshold. Det forekommer i hvert fald 
oplagt, at holdet kan gøre sig i den bedste række, når 
det får tilgang af Hjørrings Torben Vandsted til næ
ste år. 

Århus har sagt farvel til oprykningschancen på 
grund af sit kasteangreb, der ikke ligefrem hører til 
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»gærdeæderne«. KB lavede 206 mod jyderne, et re
servespækket B. 1913-hold, der dog havde den sande
glæde, at Ib Hansen deltog, lavede 195, mens Holste
bro scorede 244 for syv (Ole Johansen 99. Til gen)
gæld har Århus gærdespillere ikke glemt deres me
tier, de scorede 260 mod B. 1913, 222 for syv mod
Holstebro, men dog kun 65 mod KB.

Århus var holdet, der rev Ringsted væk fra første
pladsen. Sjællænderne var lige kommet hjem fra en 
englandstur med ganske pæne resultater i kufferten, 
men som man så tit ser, giver den slags ikke medvind 
i de hjemlige kampe. Siden englandsturen har Ring
sted ikke vundet en kamp og det første skud for bo
ven kom fra Århus, hvor Hans Ole Luther kastede 
ni maidenovere på stribe og tog seks gærder for 40. 
Ringsted scorede 120, og da en glimrende spillende 
Mogens Gregersen sammen med Freddy Kruse som 
Århus' første gærde hævede til 80, inden de skiltes, var 
den kamp tabt af sjællænderne. 

Ringsted tabte også til Herning, hvor Peter GØtt
sche lavede 67 ud af 178, ja, Ringsteds sidste mand 
måtte endda ind i 2. halvleg for at forhindre et 8-0-



nederlag. Ringsted måtte stille op uden Jan Hansen, 
der var med landsholdet i Holland, og har indgivet 
protest, idet klubben på grund af fraværet af den nor
malt bedste mand Ønskede kampen flyttet. 

Køge har ikke scoret under 200 i de sidste tre kam
pe, og har på den konto vundet over Fredericia, 
B. 1913 og Herning, dog kun efter 1. halvleg, da ka
steangrebet har svært ved at fØlge gærdespillemes re
sultater op. Køge spiller højst uortodokst, men det
går tjep, og mange af spilleme har naturen forsynet
med et dejligt Øje.

Fredericia har fjernet sig fra bunden efter gevin
ster over Skanderborg II og Sorø. Den indhøstede 
pointsum mod Sorø var dog kun på seks, idet Jens 
BØgh, Sorø, i 2. halvleg blev så oplivet af at se Ole 
Hiickelkamp score 80, at han noterede sig for 71 not 
out og derved sørgede for at Sorø scorede 197 for 
fire og vandt efter færdig kamp. 

Kurt Hansen tog af en eller anden speciel årsag 
seks Sorø-gærder for 11 i første halvleg, således at 
B. 1913 kunne få Sorø ud for 80, og da sjællænderne
røg for 78 i 2. halvleg, hvor Ove EgstrØm tog syv
for 26, er der ikke noget at sige til, at de ellers nor
malt ikke for gennembrudsfarlige fynboer blev så op
livende, at de vandt med 63 point efter færdig kamp.

Endelig slog Sorø overraskende Ringsted, ligesom 
mod Fredericia lod de modstanderne få seks point 
for 1. halvleg, men så tog Preben Hansen fat ved 
gærdet i anden omgang, og det var mere end Ring
sted kunne stå for. 

3. DIVISION

Soraner li hjalp Glostrup godt på vej 

i øst, Hjørring li og AaB li dyster 

forbitret vestpå 

Soraner II hjalp Glostrup et langt stykke på vej mod ræk
kesejren ved at besejre forstadsklubbens nærmeste kon
kurrent, Nykøbing F., med 41 point efter 1. halvleg. Det 
var nu ikke så meget en holdpræstation som et one man 
show af John Jørgensen, der i sin kendte grænsedragende 
stil langede 78 ud. Da samtidig Nykøbing F.s mand af 
samme type, Torben Petersen, holdt sig beskedent til
bage, vandt Soranerne deres første sejr i år med 151 for 
5 mod 110. 

Nykøbing F. havde dog forinden slået Svanholm 11 
med en halvleg, her scorede Torben Petersen 86 ud af 
Nykøbings 190, mens Bjørn Knudsen tegnede sig for 75 
af Svanholms 117 i anden omgang. 

I bunden ser det meget uoverskueligt ud for øjeblikket. 
Næstved har reddet sig nogle turneringspoint her på det 
sidste og er i sikkerhed. Sjællænderne vandt i Kerteminde, 
hvor Otto Jørgensen i 1. halvleg, hvor 5 gærder var ude 
for 27, kom ind som den frelsende engel og scorede 69 
not out således at Næstved kunne vinde 1. halvleg med 
147-53,' i anden halvleg skulle Næstved bare lave 33 point
for at få 8 point ud af kampen, og det brugte holdet
minsandten 7 gærder for!

Næstved har endvidere vundet over Ballerup med 193-
133 Næstved havde 6 mand over 20, hos Ballerup blom
strede Otto Jacobsen med 66, mens sjællænderne sikrede 
sig 6 point for 1. halvleg mod Soranerne, �vo_r John J ør: gensen imidlertid i anden halvleg kom op I f!rserne_ og 1 
løbet af ingen tid skaffede Soranerne 8 turnermgspomt. 

Endelig har Kerteminde, der ærlig talt synes alt for godt 
et hold til at ligge og rode i bunden, vundet med en halv
leg over Svanholm II, Poul Winther og Peter Palle Klok; ker skiltes som åbningsgærde først ved 86, den sma 
Klokker har et vidunderligt Øje og knap så megen teknik, 
men scorede dog 63, mens Poul Winther med 60 tegnede 
sig for en smuk præstation. 

AKSEL MORILDS STORE DAGE 
3. division vest domineres komplet af Hjørring II og
AaB II, og den afgørende kamp mellem disse to mand
skaber foregår i Aalborg den 17. august, samme dag som
de to klubbers førstehold mødes i Hjørring. Gad vidst
om ikke andetholdskampen bliver den sjoveste. Pikant skal
det blive at se, om Hjørrings udtagelseskomite lader Hart
mann Petersen spille på første- eller andetholdet. Han har
ved en enkelt lejlighed med kæmpesucces ladet sig tilkalde
til 1. divisionsmandskabet, men ellers har ·han sammen
med Aksel Morild moret sig dejligt i vestkredsen.

Aksel Morild har eventyrlige dage i denne række. Han 
er for øjeblikket næsten for god. Han vandt stort set alene 
med sit gærdespil den første kamp mod AaB Il, som vi 
på grund af svigtende indberetninger ikke kan fortælle 
om før nu, og ellers har han noteret sig for 120 not out 
mod Viborg ud af Hjørrings 228 (Hartmann P. 57 og ialt 
12 for 57), og Viborg tabte med en halvleg, selvom An
ders Kold gik to gange not out med 36 og 35. I Nykø
bing Mors gik Hjørring hen og tabte 1. halvleg, da Aksel 
Morild kun lavede beskedne 36 ud af 83, men i 2. halvleg 
nåede Hørring 181, da Aksel M. noterede sig for 77, og 
så vandt Hjørring 8-6. I den underholdende kamp blev 
man også vidne til et par gode Nykøbing-junior-præsta
tioner, Peter Rasmussen tog 5 gærder for 11, og Bjarne 
Jensen scorede 65. 

I Grenaa gik det dog galt for Aksel Morild, da Hjør
rings førstehold havde stjålet hans tro følgesvend Hart
mann P., så Grenaa kunne lave 124 for 6 og 115 for 5, 
og det var nok, da Hjørring først havde scoret 120 og 
116 for 4. 

AaB's svar til Aksel Morild er Niels J. Andersen, der 
mod Viborg noterede sig for 71 ud af 181 for 6 og tog 
7 af Viborgs gærder for 49. AaB vandt 6-0, og med det 
samme antal point slog holdet Grenaa, her tegnede Niels 
J. Andersen sig for sit maidencentury med 104 not out
af 257. Bagefter lavede Grenaa 174, skønt 6 gærder var
ude for 84 det er tegn på en god moral. Endelig har
AaB slået Ar hus II med en halvleg, her tog Niels J. An
dersen ialt 11 gærder for 8, inclusive et hattrick i 1. halv
leg, mens Svend Aage Jeppesen noterede sig for et hat
trick i 2. halvleg.

Grenås veteran Johs. Knakkergaard fulgte i Aksel Mor
ilds fodspor og scorede 101 retired mod Nykøbing M, 
mens genopstandne Svend Willumsen sørgede i 2. halvleg 
med 58 not out for, at Grenaa kun vandt 6-0. 

Viborg er også begyndt at gøre sig gældende i denne 
række, hvor et par af andetholdene er af svingende kva
litet. Viborg mødte Nyøkbing M II to garige med en uges 
mellemrum, første gang tabte Viborg - især takket være 
den ellers meget sjældent på arenaen opdukkende Thor
bjØrnsens 54 not out med 8-0, anden gang gik det præ
cist omvendt, her lavede Hans Karl Kristensen 68 for 
Nykøbing M., og Anders Kold 60 for Viborg. 

Samme Anders Kold åbnede med 61 for Viborg mod 
Århus II, der efter at Viborg havde startet med 184 sva
rede med 175 (Aage Hermansen 58). 

MELLEMRÆKKERNE 

AB li, B 1909 li og Dronningborg 

synes sikre 

Mellemrækken Øst kan ikke gå til andre end AB Il, som 
er alt for stærk til denne række. Glostrup II havde hentet 
tre førsteholdsspillere som forstærkning mod AB'erne, men 
tabte alligevel med en halvleg og 122, mens AB nøjedes 
med at slå Ringsted II med en halvleg og 25. 

KB H vandt ligeledes med en halvleg over Glostrup II, 
og også mod Frem II sikredes otte turneringspoint. Efter 
at Glostrup var startet med 111 mod Frem, havde Val
byholdet ikke ventet at vinde, da fem gærder var ude for 
23, men drengespilleren John Petersen, Frem, scorede sin 
korte cricketkarrieres højeste med 67 not out og sørgede 
for, at Frem nåede 191 point for 9. 

Ni Frem-gærder var ude for 91 mod Køge II, der hav
de startet med 111, men igen var John Petersen mand 
for at redde stumperne, og han battede op, så Frem vandt 
med to point efter første halvleg. 
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Slutteligen havde Roskilde åbenbart gemt de bedste til 
sidst mod Køge, 7 var ude for 94, det blev til 180, bagefter 
nåede Køge dog 221 for 6, Jens Peter Jensen og Niels Ol
sen hævede som andet gærdet fra 13 til 165. 

Fra kreds 32 har vi kun hørt om en enkelt kamp, og 
den vandt B 1909 II som sædvanligt med 8-0. Egon Jensen 
stoppede ved 98, det gik ud over Kolding. 

Dronningborg må efterhånden være ret sikker på ge
vinst i kreds 33, holdet slog Holstebro II med en halv
leg. Finn Holm og Ole Hveisel Nielsen nåede begge 45, 
og i samme række har Viborg II slået Skanderborg III 
8-0.

I A-rækken burde der ikke kåres nogen rækkevinder, da
alle holdene har brugt ulovlige spillere. 

Soranerne har holdt sig mindst tilbage med brugen af 
førsteholdsspillere og har derfor fået flest sejre. Holdet 
tabte dog til Slagelse med 6-0, mens Ringsted III slog 
Svanholm III 6-0 (Frede Hansen 84), og Svanholm III 
besejrede Slagelse 8-0. Her skete det højst specielle i 2. 
halvleg, at Svanholms Michael Petersson scorede 88 ud af 
Svanholms 102 for 4. 

JUNIORRÆKKERNE 

Centuries på billig baggrund 

Ungdomskampe og sommerferie går ikke godt i 
spænd sammen. Der er dog alligevel afviklet ikke så 
få kampe. 

I den sjællandske juniorrække har Slagelse vundet 
med to gærder efter færdig kamp over Køge, skønt 
Køges Søren Larsen noterede sig for 84 i 1. halvleg, 
og Niels Olsen for 62 i anden omgang. Slagelse havde 
dog Søren Heckmann med 51. 

B 1909 har omtrent vundet kreds 43, holdet har 
slået B 1913 med en halvleg. Per Jacobsens century 
på 139 ser dog bedre ud på papiret end i virkelighe
den, da B 1913 stillede op med 6 mand, men alligevel 
.:. takket være Jørgen Hvidkærs 59 not out -scorede 
108 i 1. halvleg (altså for 5 gærder!). 

Flemming Dalager scorede 94 på 50 minutter for 
B 1909, da fynboerne slog Esbjerg med en halvleg, 
og den samme herre noterede sig for 70 og 6 gærder 
for 14, da Horsens blev slået på samme vis. B 1913 
havde fået samlet syv mand mod Kerteminde, og de 
holdt humøret oppe, selv om Peter Palle Klokker 
»centurierede den« med 100.

Skanderborg dominerer kreds 43, det er blevet til
halvlegssejr over Silkeborg (Egon Jørgensen 66) og 
over Århus (John Simonsen 55). Silkeborg måtte også 
neje sig med en halvleg mod Dronningborg, hvor Chr. 
Boldsen var den store allrounder med 40 not out samt 
4 for 6 og 5 for 22, mens Århus fik trøst for mange 
svære stunder med en 8-0 sejr over Herning, Jan B. 
Andersen 76 not out på 40 minutter. 

AaB har så godt som vundet kreds 44, det var dog 
et close race med Hjørring, der kun blev slået med 
13 point efter 1. halvleg (Tom Hansen 53). Meget 
nemmere gik det mod Nykøbing Mors, der tabte med 
en halvleg (Henrik Fli.igel hattrick), mens det igen 
blev svært mod Chang, der tabte med 147-127 (Hen
ning Hoff, AaB, 7 for 47, Troels Nielsen, Chang, 42). 

Troels Nielsen tegnede sig for 78 og 7 for 38 mod 
Nykøbing M., der tabte efter 1. halvleg, skønt Bjarne 
Jensen scorede 55 og 79 not out. 

Nykøbing måtte også neje sig mod Hjørring, hvor 
Poul Steen holdt vendelboernes halvleg på 147 oppe 
med 83. Nykøbing svarede med 105. 
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DRENGERÆKKERNE 

AaB har Henrik Mortensens 

afløser parat 
I kreds 51 er Ringsted topfavorit i Øjeblikket. Aktiviteten 
har ikke været så stor, da sjællændere, hvortil københav
nere også medregnes af nogle, har det med. at rejse bort 
i juli, som ellers er den bedste crickettid. 
· Køges drengehold opretholder ikke rigtig klubbens gode

traditioner i de yngste årgange og har tabt to kampe med
en halvleg. Først til Slagelse, hvor kæmpegærdetalentet
Frank Andreasen blev snydt for sit livs første century,
da han faldt ved 99. Slagelse lukkede ved 171 for 7. Frank
Andreasen kan også kaste, det beviste han bagefter med
5 for 12, mens broderen Kim Andreasen ialt tog 13 gær
der for 20.

Køge var meget konstant med to halvlege på 16 imod 
Sorø, som vandt med en halvleg og 41, Jens Sørensen tog 
ialt 13 gærder for 18. 

I kreds 52 er der mere jævnbyrdighed. Skønt fem fre
dericiagærder blev løbet ud, vandt holdet især takket være 
Østergaard-familien (Jan og Steen tog samtlige 10 gærder) 
over Skanderborg med 42 point efter 1. halvleg. Kerte
minde kunne kun tage sig sammen til at score 18 og 23 
mod Skanderborg, der vandt med en halvleg og 52. Jens 
Priess tog ialt 10 gærder for 19, mens Fredericias slog 
Husum med en halvleg og 6. 

I kreds 53 er der kun sket det, at Holstebro har slået 
Viborg med ni stående gærder efter færdig kamp. Peter 
Johansen tog syv gærder for 16 og ni for .19 (derimellem 
et hattrick) - ialt 18 gærder for 35, den er ikke helt al
mindelig. 

Aktiviteten har været størst nordpå, hvor AaB har sat 
streg under et strålende ungdomsår ved at vinde kreds 54. 
Holdet tog grueligt revanche for det sviende halvlegsneder
lag i første halvdel af turneringen mod Hjørring ved at 
slå vendelboerne med en halvleg og 67 point. Robert Pe
dersen, der af nogle AaB'ere regnes for Henrik Morten
sens arvtager, tog ialt 12 gærder for 7, mens Henrik Flli
gel tog sig af de sidste 8 for 15. AaB'erne har vundet ef
ter 1. halvleg over Chang (116-74), og ligeledes efter 1. 
halvleg over Nykøbing M. Endelig har Nykøbing M. tabt 
tre gange efter færdigspillet kamp, dels mod Hjørring, 
hvor Tom Nielsen tog 6 gærder for 2, og Jens J. Jensen 
scorede 53, og dels mod Chang, hvor der skete det be
mærkelsesværdige, at begge parter lukkede i 2. halvleg 
uden gærdetab. Nykøbing med 74 for O (Karl Hansen 47 
not out), og Chang med det samme antal point (Troels 
Nielsen 43 not out). Chang fik således glæde af at have 
lukket 1. halvleg, skønt holdet med 38 point for 7 gær-
der kun var tre point foran Nykøbing M. 

Endelig har morsingboerne tabt med en halvleg til Hjør
ring, hvor Jens J. Jensen tegnede. sig for så usædvanlig 
stor brøkdel af Hjørrings score i første halvleg som 76/93, 
og Per Pedersen noteredes for et af de efterhånden nor
male hattrick. 

I lilleputrækken er der kun sket det, at Nykøbing Fal
ster - rækkens debutanter - har vundet deres anden kamp. 
Det gik ud over Køge, der tabte efter 1. halvleg. Bjarne 
Petersen scorede 72 not out af falstringernes halvleg på 
132 og tog 6 gærder for 38. 

POKAL TURNERINGEN 

Horsens - KB i finale 
Når dette blad læses, er finalen i landspokalturnerin
gen afviklet. De to finalister, Horsens og KB, er kom
met frem til slutkampen efter semifinalesejre over 
henholdsvis Nykøbing Mors og Ringsted. 

Horsens spillede semifinalen mod Nykøbing efter 
at man havde afviklet den ordinære turneringskamp, 
der strakte sig over fuld tid - altså 7½ time. Bagefter 
gik man i gang med pokalkampen, og her manglede 
man kun to bolde for ikke at bruge samtlige 60 overe. 

Det var en vældig sjov kamp, men man har vel 
lov at mene, at spillerne ikke kan være vældig oplagte 



i 10 timer i træk. Nykøbing startede med 149 for 7 
(Erik Nielsen 46), og denne score passerede Horsens 
på fjerde bold i sidste over. Jørn Høj åbnede og gik 
not out med 77 point, og da vi bagefter spurgte ham, 
om det ikke havde været lidt for meget af det godt, 
svarede han: Næh, det har da været en dejlig dag! 

Han var måske heller ikke lige den rette at spørge, 
da han den dag i tre halvlege havde scoret 13, 43 not 
out og til sidst 77 not out. Desuden havde han i den 
ordinære kamp kastet 22 overe med 5 gærder for 57 
som resultat, og i pokalkampen 6 overe, der indbragte 
tre gærder for 22. 

Frø læserne: 

Ødelægger D. C. F. chancen 

for avancement til 1. div. 

Kan det være meningen, at DCF vil Ødelægge klubhold 
ved udtagelse af spillere til landshold? Hvis dette er til
fældet, bliver det med meget stort forbehold, vi fremtidig 
sender spillere til repræsentative kampe! 

Forholdet var det, at DCF udtog Jan Hansen som del
tager på landsholdets tur til Holland og Tyskland. Sam
tidig skulle vi spille turneringskamp i og mod Herning i 
2. division. I den anledning forsøgte vi med alle midler
at kontakte turneringsleder Jørgen Hansen for at få kam
pen · flyttet. · Denne var · imidlertid ikke til at træffe på
grund af ferie. Vi havde kontakt til flere af DCF's be
styrelsesmedlemmer, som alle mente, at en udsættelse var 
rimelig, men de kunne ikke give tilladelse dertil. 

Søndagen før kampens afholdelse kontaktede vi Herning, 
altså otte dage før! De ville imidlertid ikke høre tale om 
udsættelse. Den kamp skulle spilles den dato, hævdede man 
i Herning. Så var gode råd dyre. Om tirsdagen lykkedes 
det os omsider at få kontakt med J Ørgen Hansen, som 
naturligvis kunne se det rimelige i vort ønske om ud
sættelse på ovennævnte grundlag. Aftalen blev derfor, at 
undertegnede skulle skrive til Herning samme aften med 
kopi til Jørgen Hansen, at kampen iflg. aftale med tur
neringslederen skulle udsættes til afholdelse på et senere 
tidspunkt. 

Derefter sker der formentlig det, at Herning proteste
rer til DCF's formand, hr. Kurt Nielsen, Aalborg, som 
sætter sig i forbindelse med Douglas Steptoe, København, 
som fredag middag ringer til os og meddeler, at iflg. af
tale med hr. Kurt Nielsen får vi O turneringspoint, hvis 
ikke vi spiller den fastsatte kamp i Herning. Lørdag mor
gen modtog vi et brev fra Steptoe, hvori der stod som 
punkt I - at vi fik O point, såfremt vi udeblev, punkt II 
- at der formentlig vil blive fastsat ny kamp, såfremt J Ør
gen Hansens udtalelse til undertegnede kunne bekræftes.

Så stod vi der lørdag middag, Jørgen Hansen kunne vi 
stadig ikke træffe, Kurt Nielsen var taget med landshol
det til Holland, og to af vore ordinære spillere var taget 
på ferie, for iflg. Jørgen Hansen skulle der jo ikke spil
les i den pågældende weekend. Så er det, vi spørger, hvem 
skal vi rette os efter i en sådan sag? Er det turneringsle
deren eller er det formanden, der har det afgørende ord? 

Vi salgte at sende en protest til forbundet samme lør
dag, altså dagen før kampens afvikling, og henviste til 
Jørgen Hansens udtalelse. Denne protest har vi imidler
tid indtryk af, at DCF ikke vil behandle, så er det vi 
spørger: Er det os, der er analfabeter, eller hvordan ville 
andre klubledere have gort i en sådan forviklet situation? 

Ved opringning til turneringslederen får vi nu at vide, 
at vi havde fået en ny kamp, såfremt vi var blevet væk, 
men mon ikke svaret havde været O point, såfremt vi ikke 
var taget til Herning. All right, vi kan da godt tabe til 
Herning med Jan Hansen på holdet, men er det en fair 
behandling at give en klub? Vi mener det ikke. 

Selv om det kun er højst en gang om året, der spilles 
cricketlandskamp, var det så ikke på tide at få faste reg
ler i sådanne tilfælde, der spilles jo ikke i 1. division sam
tidig med en landskamp, eller er det også opfattet for
kert? 

Ringsted Idrætsf. Cricketafd. 
P.b.v. 

Jørgen Pedersen 

I KB's kamp mod Ringsted var københavnernes to 
første gærder ude for 6, det tredie faldt først ved 
180, det var Benny Burmeister med 68 not out - han 
er nu ved at indfrie nogle af de mange løfter, hans 
talent har givet - og Erling Krog Andersen med 103, 
hans andet century i år, der stod for scoringen. KB 
nåede 186 for 5, Ringsted svarede med 103. Denne 
kamp startede lørdag kl. 11, umiddelbart efter star
tede Ringsted på en privatkamp mod Enfield Exiles, 
der sluttede kl. 20 og fortsatte hele søndagen (Ring
sted vandt med et stående gærde), så sig ikke, at folk 
ikke spiller cricket i dette land. Nis. 

Cricket-anekdoter 

I de gode gamle dage, da der virkelig var forskel på 
de professionelle og amatørerne, kastede en af de rigtig 
garvede, Emmott Robinson og den næste gærdespiller 
kom ind. Det var en virkelig gentleman af den højere lavs 
adel, med silkeskjorte, nypressede, pletfri bukser, smukt 
hvidtede skinner og støvler plus en yderst kulørt mønstret 
hue. - God morgen, Robinson, sagde han på vejen ind, 
og nikkede nådigt, hvilket Øjeblikkeligt fik Robinson til 
at afsky ham. Gentlemanden nåede hen til gærdet, stil
lede sig op, hvorefter han tilbragte adskillig tid med at 
spankulere rundt og betragte marken. Til sidst var herren 
parat, Robinson kastede en vidunderlig bold, der pitchede 
på legpinden og ramte toppen af offpinden. På vejen 
tilbage sagde herren: 

- Det var en glimrende bold, Robinson . . .

Robinson svarede: Ja, men den var spillet på Dem • • •

* 

Cecil Parkin spillede med på MCC holdet, der var i 
Australien i 1920-21. Da hans anfører - på trods af, 
at hans kasteanalyse ifølge tavlen !Ød på nul gærder for 
en ordentlig håndfuld point - blev ved med at kaste selv, 
foreslog Parkin: 

Hvorfor prøver du ikke den anden ende. Måske kan du 
se tavlen bedre derfra. 

Ringsteds englandstur 
Med en klub med skub i som Ringsted er det naturligt, 
at den allerede nu som •ung« - i hvert fald i sin nuvæ
rende skikkelse - arrangerer en tur til England. Ringsted 
havde fået Barber i Oxford til at være behjælpelig med 
turarrangementet, og om de vellykkede dage fortæller for
manden Helmer Hansen her: 

Det var en dejlig tur med masser af gode oplevelser. 
Vi boede fast på et hotel i Oxford og havde vore egne bi
ler med, så det var intet problem at komme på turne hver 
dag. Den største oplevelse var førstedagen af testmatchen 
på Lords mellem England og Westindien. Der var vel 
20.000 mennesker, og stemningen var, som var man til 
svenskelandskampen i Idrætsparken. 

Efter en kamp i Southholmwood blev vi til vor store 
overraskelse inviteret ud til en dansk millionær, og hvil
ken modtagelse gav han os ikke? Der var hængt danske 
flag over det hele, da vi korn, og i haven blev vi trakteret 
helt utroligt flot. Vi næsten svømmede i champagne, og 
bagefter kunne vi beundre vor egen opførsel over vor 
værts private fjernsynsnet. Han havde - uden vi vidste 
af det - optaget os. Bagefter inviteredes vi på Pub, hvor 
han havde lejet et orkester. Det var over al måde. 

Vi skylder Barber i Oxford en dybfølt tak for hans 
strålende tilrettelæggelse af turen. 

Vore bedste spilleres resultater: Jan Hansen 5 halvlege, 
143 point, st. sc. 84 x. Kastning: 18 gærder for 172. 

Jørgen Petersen: 5 halvlege, 82 point, st. sc. 37, 17 
gærder for 143. 

Per V. Jensen: 5 halvlege, 56 point, st. sc. 23. 
Henning Bergh: 5 halvlege, 64 point, st. sc. 28, 6 gær

der for 67. 

55 



Høist to 

,,ben lor'' 

Poul Talbro ser højst forståeligt ikke ud til at være i 
tvivl, da han på Henrik Mortensens retlinede appel •sky
der« Soranernes Knud Erik Jørgensen ud med ben for. 
Men fem ben for kendelser mod Soranerne i en halvleg 
(om de var korrekte eller ej er redaktøren på grund af 
fravær ganske ude af stand til at tage stilling til) samt et 
graverende stort antal ben for kendelser rapporteret fra 
kampe i Jylland har fået diskussionen om de mange ben 
for domme i dansk cricket til at blusse op igen. Derfor 
genoptrykker vi en del af en artikel, som en af Danmarks 
bedste dommere, den netop afdøde Jacques Hermann 
skrev til »Cricket« for ca. 30 år siden. Den har stadig sin 
gyldighed. 

kendelser i 25 halvlege 

Efter min erfaring er det meget sjældent, at alle be

tingelser for at dømme lbw. er til stede. Der er jo 
mange bolde, der snuser til en af gærdepindene eller 
går lige over en af overliggerne, og det er så at sige 
umuligt på forhånd at se, om dette vil ske, eller om 
bolden lige vil pille ved gærdet, så en overligger vil 
falde ned. 

Tvivlens beneficium tilkommer jo gærdespilleren, 
og tilfældet må altså være ganske oplagt, for at dom
meren med sikkerhed kan sige, at bolden ville have 
taget gærdet. 

Når jeg har dØmt i cricketkampe hele sommeren 
igennem, og der kun har været højst to tilfælde i ca. 
25 innings, hvor jeg har kunnet dømme en mand ud 
for ben for, og det samme forhold har foreligget i 
en række foregående sæsoner, får jeg mine tvivl, når 
jeg ser eller får fortalt, at den eller den dommer 
dømmer indtil tre mand ud per kvart/eg for lbw.! Jeg 
kan ikke tro, at alle disse domme kan være objektivt 
rigtige. 

Som en af de ældste cricketdommere herhjemme 
må jeg nok have lov til at sige til mine kolleger: Tænk 
engang ben for-reglen rigtigt igennem og tænk på, 
hvor uhyre vanskeligt det er på forhånd at sige med 
sikkerhed, om en bold vil tage gærdet eller gå lige 
udenom, og husk på, at man skal være aldeles dØds
sikker, før man kan dømme manden ud. 
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Og en for ivrigt appellerende kaster bliver der hur
tigt lejlighed til at berolige. Det varer sjældent længe, 
før han kaster en bold, som er lige ved at tage gær
det og siger noget om, at »der troede jeg, at jeg hav
de ham« eller »jeg så den allerede i pindene«. Når 
man så siger til ham: »Husk nu, hvor let man kan se 
fejl, næste gang De vil appellere for ben for«, indser 
han det næsten altid og appellerer fremtidig kun, når 
der er god mening i det. - Og når dommeren yder
ligere kan få lejlighed til at anbringe en bemærkning 
om, at han ikke må dØmme uden at være absolut sik
ker, og at kasterens parti selvfølgelig får den samme 
behandling, når det kommer til gærdet, er der opret
tet fuld forståelse mellem kaster og dommer. 

Jacques Hermann. 

Cricket-anekdote 

Følgende historie går om en engelsk dommer, men vi 
mindes da også at have hørt den om en af vore egne al
lerbedste opmænd: 

Kasteren til dommeren: For mig at se var der ben for, 
jeg er stensikker på, at den bold ville have ramt gærdet. 
Hvor mener du, den ville have ramt? 

Dommeren: Hvordan skulle jeg vide det, gærdespille
rens ben var i vejen ... 



Stillinger og statistikker pr. 10. august 1969 
1. DIVISION: K. P. Kv. 
AaB ................... 8 64 8,00 

Hjørring . . . . . . . . . . . . . . . . 8 44 5,50 

Skanderborg . . . . . . . . . . . . . 7* 38 5,43 

Svanholm ............... 7 38 5,43 

Chang • •  ! • • • • • • • • • • • • • • •  8 32 4,00 

Horsens ................ 8 26 3,25 

Slagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 26 3,25 

Nykøbing M. . . . . . . . . . . . . 7 18 2,57 

AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8* 20 2,50 

B. 1909 ................. 8 20 2,50 

Soranerne . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 0,38 

Silkeborg . . . . . . . . . . . . . . . . 8 0 0,00 

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

hvor der ikke opnåedes 5 timers spilletid. 

2. DIVISION:
KB .................. ..

Holstebro .............. . 

Ringsted ............... . 

Køge .................. . 

Århus ................. . 

Sorø .................. . 

Fredericia . . ............ . 

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

Herning ............... . 

Skanderborg H . . ........ .

3. DIVISION ØST
Glostrup ............... . 

Nykøbing F . . ........... . 

Frem .................. . 

Næstved ............... . 

Soranerne .............. . 

Svanholm II . . .......... . 

Ballerup ............... . 

Kerteminde ............. . 

3. DIVISION VEST

Hjørring II ............. . 
AaB II ................ . 

Nykøbing M. II ......... . 

Grenaa ................ . 

Viborg ................ . 

Århus II ............... . 

K. 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
6 

K. 
6 

6 

6 

6 
6 

5 

6 
7 

K. 
7 
9* 

7* 

6 
8 

5** 

P. 
42 

40 

34 

30 
29 
24 

22 

20 

9 

0 

P. 
46 

28 

20 

20 

20 
14 

12 
14 

P. 

42 

48 
20 

14 

14 

6 

Kv. 
6,00 
5,71 

4,86 

4,28 

4,14 

3,43 
3,14 

2,86 

1,50 

0,00 

Kv. 
7,67 

4,67 

3,33 
3,33 

3,33 

2,80 

2,00 
2,00 

Kv. 

6,00 

5,33 
2,86 

2,33 

1,75 

1,20 

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

hvor der ikke opnåedes 5 timers spilletid. 

**) incl. 1 kamp, hvor klubben ikke stillede hold. 

1. DIVISION (gærdespil):
Henning Jensen, Nyk. M . ..... 9 3 305 125* 50,8 

Hardy Sørensen, AaB ........ 16 4 478 100* 39,8 

Finn Nistrup, Svanholm 10 2 298 64 37,3 

Ole lsaksson, Svanholm 20 5 508 109 33,8 

Leif Hansen, Svanholm 8 4 129 63* 32,2 

Henrik Mortensen, AaB 14 4 321 51 32,1 

Finn Willumsen, AB ......... 15 1 448 151* 32,0 

Erik Nielsen, Nyk. M . ....... 8 3 160 49* 32,0 

Carsten Morild, AaB . . ....... 15 2 396 89 30,3 

Henrik Lam, Svanholm ...... 7 1 180 70* 30,0 

Jørn Høj, Horsens ........... 17 2 446 97* 29,7 

Hans FausbØII, Hjørring ...... 9 1 223 72 27,9 

2. DIVISION:
Erling Krogh Andersen, KB ...

Erik Madsen, Århus . . . . . . . . .

Peter Gøttsche, Herning . . . . . .

Hans J. Halling, KB . . .......

Jens P. Morild,
A. Garner, KB
Preben Hansen, 

Holstebro . ... 

. ............. 

Sorø . . . . . . . .

Kurt Østergård, Fredericia . ... 
Jan Hansen, Ringsted . . . . . . . .
Benny Burmeister, KB . . . . . .

John Jespersen, Holstebro ..... 

Ole Jacobsen, Århus . . . . . . . . .

12 4 555 115* 71,9 

5 3 101 34* 51,0 

10 0 387 69 38,7 

8 2 215 50 35,8 
11 2 310 79 34,4 

10 1 309 142* 34,3 

14 3 364 71* 33,9 

13 0 399 82 30,7 
17 2 440 74 29,3 

10 2 231 66* 28,9 

11 1 288 88 28,8 

5 0 142 66 28,4 

1. DIVISION (kastning): Gæ. Po. Gn. 

Carsten Morild, AaB . . . . . . . . . . . . 79 557 7,1 

Ole Christoffersen, Hjørring . . . . . . 27 197 7,2 

Torben Vandsted, Hjørring . . . . . . 33 254 7,7 

Henrik Mortensen, AaB . . . . . . . . . 94 742 7,9 

J Ørn Steen Larsen, Skanderborg . . . 53 443 8,4 

Klaus Buus, Hjørring . . . . . . . . . . . 28 298 10,6 

Hans Erik Olsen, B. 1909 . . . . . . . . 35 384 11,0 

Kjeld Kristensen, Skanderborg 31 349 11,3 

2. DIVISION:
Ole Johansen, Holstebro ., . . . . . . . . 17 

H. Lystrup, KB . . . . . . . . . . . . . . . . 46 

Kurt Hansen, B. 1913 . . . . . . . . . . . 16 

Erling Krog Andersen, KB . . . . . . 43 

Preben Hansen, Ringsted . . . . . . . . 41 

Jørgen Sarøe, Sorø . . . . . . . . . . . . . . 44 

Preben Michaelsen, KB . . . . . . . . . . 22 

Ove Egstrøm, B. 1913 . . . . . . . . . . 33 

129 

371 

160 
455 
427 

493 

254 

382 

7,6 

8,1 
10,0 
10,1 

10,4 

11,2 

11,5 

11,6 

Indberetningsskemaer mangler fra Slagelse-Hjørring, Køge 

-Skanderborg II og Sorø-Enfield Exiles.

jf 
.�:::..:...-�-=-·J'<· '--�··=� ----� 

Det var en fejl bold! 
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TINNING FYLDER 75 

Aage Tinning, vel nok Skanderborg Boldklubs 

største spiller nogensinde, fylder 75 år den 19. 

august. Mange har grund til at stoppe op ved. 
denne mærkedag og sige fødselaren tak - for 

belæring på den hjemlige bane eller for en op

levelse som tilskuer eller modspiller på ude

bane. For cricket i Skanderborg har han sim

pelt hen haft enorm betydning, alene af den 

grund, at han har lært både tidligere og nuvæ
rende spillere »dansetrinene«. 

Når Skanderborgs spillere rejser ud, er et 

spØrgsmål næsten altid sikkert: spiller Tinning 

endnu? Hans navn er ikke gået i glemmebogen, 

selvom han nu har lagt op. Men han blev ved 
længere end de fleste. Så sent som i 1954 var 

han med til at spille Skanderborg op i 1. divi

sion. Det var dengang, hans navn stod i over

skrifterne på sportssiderne: 60-årig Aage Tin
ning tog 7 gærder for 9 point mod Korsør. 

Nu er Tinning æresmedlem i SB, men han er 
fast mand ved træningen, fra drengenes til se

niorernes. Han fØlger træningen fra »sin« bænk, 

men det hænder tit, at han griber bat eller bold 
og går med i kastegården. Og turneringskampe

ne følger han med vagtsomt Øje og har ros og 

klap, dadel og kritik parat mandag morgen. 

Han kan simpelt hen ikke lade være at leve 
med i det hele, cricket er hans liv. 

em 

Dansk crickets 

gode ven i Oxford 

Lionell W. Barber fyldte den 24. juli 70 år. I dansk 
cricket er hans navn kendt af talrige. Han har haft 
kontakt med dansk cricketsport lige siden han første 
gang kom til landet i 1945 som RAP-officer. Siden 
vendte han tilbage år efter år. Han havde tabt sit 
hjerte til det danske og er såmænd igen på dansk 
grund for at fejre fødselsdagen med sine mange dan
ske venner i Ringsted, Århus, København, Odense 
og Skanderborg. Han har skaffet kontakten mellem 
klubber her og Magdalene College og Erratic Sports 
Club i Oxford. På begge sider af Nordsøen har man 
haft glæde og gavn af denne formidling. 

I det daglige virker Barb.er som inspektør på Mag
dalene's store smukke baneanlæg. På klubhusets bal
kon ud mod cricketbanerne vajer hver dag et lille 
dannebrogsflag - den nære venskabsforbindelse Ox
ford-Danmark bringes i stadig erindring. Igennem 
årene har Barber været ophavemand til mange eng
lænderes og danskeres udveksling. Dansk Cricket er 

. ham tak skyldig. 
em 

RESULTATER 

1. division : 
22. 6. 69.
SLAGELSE-SILKEBORG (8--0). Slagelse vandt med 4 gær
der efter færdig kamp, SLAGELSE 195 (Jens Chr. Hansen 53, 
John Christensen 30, Leif Petersen 27, Erik Sørensen 29 Carl 
Mikkelsen 3 for 32, Bj. Rasmussen 3 for 80) og 108 for 6. 
Gert Hansen 34*, B. Helt 26, Erik Mikkelsen 4 for 41). 
SILKEBORG 90 (Erik Sørensen 7 for 51, Leif Petersen 3 
for 23) og 212 for 7 lukket. (E. Randlev 62, Bjarne Ras
mussen 54, K. Randlev 32, Erik Mikkelsen 28, Erik Sørensen 
3 for 51). 

6. 7. 69
HORSENS-NYKØBING M. (6--0). Horsens vandt med 6 
points efter 1, halvleg. NYKØBING M. 147 (H. Frantzen 35, 
Poul Petersen 34, J. HØi 5 for 57, Erik Olesen 3 for 10) 
og 84 for 8 lukket. (Poul Petersen 32, P. Walkusch 3 for 37 
Erik Olesen 3 for 43). HORSENS 153 (Erik Olesen 53, o:
Gade 5 for 39, Ove Sørensen 3 for 6) og 60 for 3. (H. 
Eliasen 43'''). 

HJØRRING-SKANDERBORG (0-0). Uafgjort. 1. halvleg 
ikke færdigspillet. SKANDERBORG 167 for 7 lukket. (K. 
LyngsØe 51, J. LyngsØe 51, J. Sten Larsen 49*, Ole Christof
fersen 3 for 28, K. Buus 3 for 75). HJØRRING 116 for 5. 
(0. Berntsson 58*). 

SORANER-AaB (0-8) AaB vandt med 10 gærder efter 
færdig kamp. SORANER 87 (H. Mortensen 6 for 37, C. 
Monld 4 for 39) og 90 (C. LØnholdt 30, C. Morild 6 for 29, 
H. Mortensen 3 for 40). AaB 145 (Hardy Sørensen 63, P.
NØrgaard 5 for 56) og 33 for 0.

13. 7. 69.
CHANG-AaB 0-8). Aab vandt med 1 halvleg og 101 p.
CHANO 39 (C. Morild 6 for 28, H. Mortensen 3 for 9) og 
35 H. Mortensen 7 for 18). AaB 175 for 9 lukket. (Hardy 
Sørensen 38, H. Mortensen 34, Bi. L. Petersen 33, T. Skov 
Nielsen 3 for 12). 
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SILKEBORG-HORSENS (0-6). Horsens vandt med 30 p. 
efter 1. halvleg. SILKEBORG 171 (Bi. Rasmussen 59, 
Niels J. Rasmussen 34, Carl Mikkelsen 27, J. HØj 4 for 51) 
og 121 for 5 lukket. Sv. A. Jensen 43, Erik Mikkelsen 32 
Erik Olesen 3 for 59). HORSENS 201 for O lukket. (J. HØj 
97*, H. Eliasen 88''') og 67 for 5. (Bj. Rasmussen 3 for 37). 

SKANDERBORG-SLAGELSE 8--0). Skanderborg vandt med 
10 gærder efter færdig kamp. SLAGELSE 85 (Gert Hansen 
32, J. Sten Larsen 7 for 31) og 93 (Gert Hansen 29, J, Sten 
Larsen 4 for 29, Keld Kristensen 4 for 30). SKANDERBORG 
152 (J. Sten Larsen 36, Erik Sørensen 6 for 51, Leif Petersen 
3 for 55) og 29 for 0. 

NYKØBING M-B 1909 (6--0). NykØbing M. vandt med 86 
po!nt efter 1. h_alvleg. NYKØBING M, 154 (Bi. Jensen 39,
Enk Nielsen 29'-', Tommy Jensen 28, Poul Pedersen 25, Hans 
E. Olesen 6 for 73). B 1909 68 (Kjeld Larsen 32, Henning 
Jensen 5 for 19, Tommy Jensen 3 for 28) og 78 for O (Ralf
Andersen 47''', K. Jannings 26''). 

27. 7. 1969.
HJØRRING-B 1909 8--0). HiØrring vandt med 1 halvleg og 
11 point. B 1909 60 (T. Vandsted 5 for 14, Hartmann Pe
terse 5 for 28) og 44 (Hartmann Petersen 6 for 15). HJØR
RING 115 (M. Uhrskov 26, P. V. Jensen 25, K. Jannings 
4 for 38, Hans E. Olesen 3 for 39). 

HORSENS-AB. (8-0). Horsens vandt med 10 gærder efter 
fæi_-d1gspillet kamp. A.B. 147 (T. Provis 69*, J. Høj 5 for 57, 
Enk Olsen 4 for 55) og 106 (V. Ludvigsen 39, J. Høj 4 for 
9, Henning Eliasen 3 for 40). HORSENS 208 for 6 (J. HØj 
55, Erik Olsen 54, Jørgen Olsen 35, Gert Hansen 30*, P. 
Walkusch 27, P. Hargreaves 3 for 32) og 46 for O (Erik 
Olsen 31"). 

SVANHOLM-SLAGELSE (8--0). Svanholm vandt med 1 halv
leg og 5 poi�t. SVANHO_LM 171 (Lars Hansen 56, J. Jøns
son 46, F. N1strup 25, Leif Petersen 5 for 71, John Christen-



sen 4 for 33). SLAGELSE 88 (F. Ulrich 42, J. Jønsson 5 for 
28) og 78 Gert Hansen 39, J. Jønsson 6 for 34, Lars Hansen
3 for 30}.

CHANG-NYKØBING M. (0-6). NykØbing M. vandt med 42 
p. efter 1. halvleg. CHANG 105 (Leif Busk Jensen 28, Hen
ning Jensen 4 for 34, Ove Sørensen 4 for 49) og 100 for 4.
lukket. (J. Luther 52, T. Skov Nielsen 34*). NYKØBING M.
147 Poul Pedersen 49, Bjarne Jensen 25, Jo. Luther 3 for
21, Henning Olesen 3 for 28) og 38 for 3.

3. 8. 69. 
B 1909-SKANDERBORG (0-8). Skanderborg vandt med 
119 p, efter færdigspillet kamp. SKANDERBORG 69 (K. LyØ 
4 for 26, Erik Olesen 3 for 13) og 175 for 6 lukket. (P. Juhl 
49, Keld Kristensen 30, Vagn Nielsen 25, Ralf Andersen 3 
for 12). B 1909 55 (J. S. Larsen 6 for 26, Keld Kristensen 4 
for 26) og 70 (Keld Kristensen 6 for 22, Sv. Aa. Madsen 3 
for 33). 

AaB-SV ANHOLM (8-0). AaB vandt med 10 gærder efter 
færdigspillet kamp. SVANHOLM 92 (0. Isaksson 27, C. Mo
rild 5 for 39, Henrik Mortensen 4 for 53) og 115 (Erling 
Christiansen 33, Henrik Mortensen 5 for 33). AaB 199 for 
4 lukket (Hardy Sørensen 100*, H. Mortensen 39*, P. 
WØhlk 33) og 10 for 0. 

HJØRRING-SILKEBORG (8-0). HiØrring vandt med 10 gær
der efter færdigspillet kamp. SILKEBORG 114 (Bjarne Ras
mussen 52, T. Vandsted 7 for 35) og 38 (Ole Christoffersen 6 
for 18, T. Vandsted 4 for 16). HJØRRING 152 for 7 lukket. 
(H. FausbØll 72). 

AB-CHANG (6-0). AB vandt med 3 gærder efter 1. halvleg. 
CHANG 201 for 7 lukket. (J. Luther 51, Kurt Jensen 46*, 
S. Meibom 27, J. Ward 4 for 53). AB 202 for 7. (F. Wil
lumsen 82, Torben Hansen 43, N. Talbro 30, J. Luther 4 for
93, T. Sko,v Nielsen 3 for 54).

2. division:
29. 6. 69.
AARHUS-B 1913 (6-0). Aarhus vandt med 65 p. efter 1.
halvleg_ B 1913 195 (J. Hvidkjær 39, B. Damsgaard 49, P. 
Mouritzen 27, C. Thormose 25, Per Sørensen 3 for 31, Fl.
Gregersen 3 for 35) og 51 for 2 (P. Offersen 27*). AARHUS
260 for 9 lukket. (Ole Jacobsen 57, M. Gregersen 52, Erik
Madsen 33*, Fl. Gregersen 32, Tom I. Poulsen 30, Per Sø
rensen 25, Chr. Thormose 3 for 49, J. Hvidkjær 4 for 79). 

6. 7. 69.
FREDERICIA-SKANDERBORG II (8-0). Fredericia vandt 
med 7 gærder efter færdig kamp. SKANDERBORG II 39 
(Kaj Larsen 5 for I 2, Sv. Aa. Petersen 5 for 23) og 86 (B. S. 
Møller 40, Kaj Larsen 5 for 19, Sv. Aa. Petersen 3 for 43). 
FREDERICIA 92 (K. Østergaard 35, John Simonsen 4 for 
11, Leif Hansen 4 for 40) og 34 for 3. 

KB-AARHUS (6-0). KB vandt med 141 P. efter 1. halvleg. 
KB 206 (E. Krogh Andersen 51, A. Garner 41, Fl. Hermann 
29, H. Lystrup 25, H. 0. Luther 3 for 35. AARHUS 65 (E. 
Krogh Andersen 5 for 33) og 146 for 8. (M. Gregersen 36, 
H. Lystrup 3 for 39, E. Krogh Andersen 3 for 47).

SORØ-B 1913 (0-8). B 1913 vandt med 63 P. efter færdig 
kamp. B 1913 117 (J. Sarøe 6 for 37, John Hansen 3 for 39) 
og 102 (B. Damsgård 31 *, John Hansen 6 for 41, J. Sarøe 4 
for 47). SORØ 80 (Preben Hansen 32, Kurt Hansen 6 for 11, 
0. EgstrØm 3 for 32) og 78 (0. EgstrØm 7 for 26, E. Hauge 3 
for 28).

13. 7. 69.
RINGSTED-ARHUS (0-6). Aarhus vandt med 73 p, efter 1. 
halvleg, RINGSTED 120 (Gert Hansen 39, H. 0. Luther 6 
for 40, Erik Madsen 3 for 43) og 73 for 5 (H. Bergh 34*). 
AARHUS 193 for 6 lukket. (Mog. Gregersen 44, Erik Madsen 
34*, F. Kruse 30, Jørgen Petersen 3 for 56). 

KØGE-FREDERICIA (6-0). KØGE 254 (Ebbe Hansen 46, 
Jørgen B. Nielsen 45*, Finn Nielsen 27, Kaj Larsen 3 for 52, 
K. Østergaard 3 for 56, P. Østergaard 3 for 65). FREDE
RICIA 161 (K. Mammen 49, Børge Sørensen 30, Ebbe Han
sen 4 for 37, Arne Nielsen 3 for 27).

20. 7. 1969.
FREDERICIA-SORØ (6-8). Sorø vandt med 6 gærder efter 
færdigspillet kamp. FREDERICIA 157 (P. Østergaard 40, 
K. Østergaard 28, B. Gormsen 27, John Hansen 4 for 42,
I. Hi.ickelkamp 3 for 35, J. Sarøe 3 for 67) og 121 (K.
Østergaard 52, I. Hi.ickelkamp 6 for 45, J. Sarøe 3 for 35).
SORØ 86 (Kaj Larsen 5 for 54) og 197 for 4 (0. Hi.ickel
kamp 80, J. BØgh 71*).

HERNING-RINGSTED (6-0). Herning vandt med 36 point 
efter 1. halvleg. HERNING 178 (P. Gøttsche 67, Svend Niel
sen 31, Folmer Christiansen 25, Jørgen Petersen 6 for 5 I, 
Preben Hansen 3 for 54) og 147 for 7 lukket (Folmer Chri
stiansen 35, P. GØttsche 33, Bent 0. Andersen 31, Helmer 
Hansen 3 for 28). RINGSTED 142 (Gert Jensen 35, Leif 
Andersen 3 for 36, Bent Jensen 3 for 17) og 140 for 9 
(Preben Hansen 50, K. 0. Jensen 4 for 38, Folmer Christian
sen 3 for 30). 

27. 7. 1969.
K.B.-HOLSTEBRO (6-0). K.B. vandt med 57 point efter 1.
halvleg HOLSTEBRO 126 (K. Havkjær 55*, E. Dupont 38,
H. Lystrup 5 for 34, B. Burmeister 3 for 33) og 87 for 3 
(F. Schou 29*). K.B. 183 (E. Krogh Andersen 91, John Pe
dersen 4 for 69). 

B. 1913-KØGE (0-6). Køge vandt med 35 point efter 1.
halvleg. KØGE 204 (Bent Olsen 67, Niels Olsen 30, Ebbe
Hansen 27, E. Hauge 3 for 51). B 1913 169 (J. Machon 41,
E. Lykke 32*, Ebbe Hansen 3 for 25, Arne Nielsen 3 for 30).

SORØ-RINGSTED (8-6). Sorø vandt med 66 p. efter fær
digspillet kamp. SORØ 48 (Preben Hansen 7 for 18, fan 
Hansen 3 for 21) og 177 (Preben Hansen 69, John Hansen 
32, 0. Hi.ickelkamp 28). RINGSTED 84 (Per V. Jensen 29, 
J. Sarøe 4 for 30, I. Hi.ickelkamp 3 for 26) og 75 (John
Hansen 7 for 27).

3. 8. 69. 
AARHUS-HOLSTEBRO (0-6). Holstebro vandt med 23 p. 
efter 1. halvleg. AARHUS 222 for 8 lukket (Ole Jacobsen 
66, Tom I. Poulsen 38, J. Morild 30*, H. 0. Luther 30, K. 
Havkjær 4 for 40, John Jespersen 4 for 122) og 92 for 4 
lukket (Gunnar Rasmussen 33). HOLSTEBRO 245 for 8. 
lukket (Ole Johansen 99, John Jespersen 58, E. Dupont 28, 
Erik Madsen 4 for 48) og 62 for 2. (John Jespersen 27*). 

SKANDERBORG II-KB (0-8). KB vandt med 43 p. efter 
færdigspillet kamp. KB 141 (H. J. Halling 50, H. Lystrup 27, 
Bo Jepsen 6 for 76, Leif Hansen 3 for 33) og 100 for 2. (B.
Burmeister 66''). SKANDERBORG II 70 (E. Krogh Ander
sen 6 for 22, B. Burmeister 4 for 35) og 128 (Kaj M. Nielsen 
30, B. Jepsen 25, E. Krogh Andersen 6 for 47). 

HERNING-KØGE (0-6). KØge vandt med 19 P. efter 1. 
halvleg_ KØGE 238 (F. Lindtrup 70, Jørgen B. Nielsen 53, 
Keld Nielsen 34, Kaj 0. Jensen 6 for 56). HERNING 219 
(P. Gøttsche 66, Kaj 0. Jensen 55, Bent 0. Andersen 29, 
Sv. H. Nielsen 29, Ebbe Hansen 5 for 74, Arne Nielsen 4 
for 62). 

::::::::::::::::::::::::::-----------

Henrik Mortensen har i landskampen mod Holland vippet en bold fra fastbowleren Cornelis ud til Rikse i square leg 

og er færdig i anden halvleg. 
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3. division Øst : 
6. 7. 69. 
SVANHOLM Il-NYKØBING F. (0-8). Nykøbing F. vandt 
med 10 gærder efter færdig kamp_ SVANHOLM Il 105 (Arne 
Mogensen 31. Michael Petersson 26, Torben Petersen 5 for 
28, J. Buchan 4 for 27) og 117 (Bjørn Knudsen 75, E. 
Svensson 4 for 5, Torben Petersen 4 for 38). NYKØBING F. 
190 (Torben Petersen 86, Harry Erichsen 39*, P. Kyhe 5 for 
48, Bjørn Knudsen 3 for 31) og 37 for 0. 

20. 7. 1969. 
KERTEMINDE-NÆSTVED (0-8). Næstved vandt med 3 
gærder efter færdigspillet kamp_ KERTEMINDE 53 (Erik 
Jørgensen 6 for 22) og 126 (Svend Madsen 39, Willy Jacob
sen 3 for 18, Erik Jørgensen 3 for 24). NÆSTVED 147 (Otto 
Jørgensen 69*, Ole Christensen 4 for 42, J. Due 3 for 22) 
og 33 for 7 (J. Due 4 for 13, Jørgen Nielsen 3 for 20). 

27. 7. 1969.
NYKØBING F.-SORANER Il (0-6). Soraner Il vandt med 
41 point efter 1. halvleg. NYKØBING F. 110 (H. Erichsen 
36, J. Arnsbjerg 3 for 14, N. 0. Bjerregaard 3 for 40). SO
RANER Il 151 for 5 (John Jørgensen 78, Erik Svensson 
3 for 35). 

NÆSTVED-BALLERUP (6--0). Næstved vandt med 60 point 
efter 1. halvleg_ NÆSTVED 193 (Leif Henriksen 33, Peter 
Jensen 25, H. Ansell Henry 4 for 31). BALLERUP 133 
(Otto Jacobsen 66, H. Ansell Henry 26, Mogens Hansen 4 
for 54, Erik Jørgensen 3 for 30). 

3. 8. 69. 
KERTEMINDE-SVANHOLM Il (8-0). Kerteminde vandt 
med l halvleg og 41 P. SVANHOLM Il 92 (Axel Petersen
5 for 35) og 95 (P. Martinussen 4 for 14, Axel Petersen 3 
for 31). KERTEMINDE 228 for 4 lukket. (P. P. Klokker 
63, P. Winther 60, Erik Nielsen 40, Jørgen Nielsen 28*,
Søren Nissen 4 for 52). 

NÆSTVED-SORANER Il (6--8). Soraner Il vandt med 3 
gærder efter færdigspillet kamp_ NÆSTVED 136 (Leif Hen
riksen 54*, S. Nørgaard 3 for 29) og 138 for 5 lukket (Erik 
Jørgensen 43, Willy Jcobsen 39, Otto Jørgensen 27*, Chr. 
Eifer 3 for 13). SORANER Il 98 for 8 lukket. (Kaj Jør
gensen 32, Mogens Hansen 5 for 34) og 180 for 7. (John 
Jørgensen 75, Kaj Jørgensen 31, Mogens Hansen 4 for 83, 
Erik Jørgensen 3 for 57). 

3. division vest : 
6. 7. 69.
NYKØBING M. Il-VIBORG (8-0). NykØbing M. II vandt 
med 51 P. efter færdig kamp. NykØbing M. II 99 (A. Kold 
5 for 36, K. Hessel 4 for 25) og 146 for 7 lukket. (H. K. 
Kristensen 68, L. Balle 33, Poul Pedersen 3 for 26, H. 
Elsborg 3 for 12). VIBORG 85 (K. Hessel 35, T. Sletkær 6 
for 27, P. Caroll 3 for 17) og 109 (A. Kold 60, Henry Poul
sen 5 for 35). 

GRENAA-AaB II (0-6). AaB II vandt med 83 p. efter 1. 
halvleg. AaB II 257 for 9. N. J. Andersen 104'". Børge Sø
rensen 38, Sv. Aa. Jeppesen 29, Jørgen Knakkergaard 3 for 
69). GRENAA 174 (Gunnar Hansen 46, Johs. Knakkergaard 
32, Sv. Aa. Jeppesen 7 for 48). 

13. 7. 69. 
VIBORG-NYKØBING M. II (8-0). Viborg vandt med 9 
gærder efter færdig kamp_ NYKØBING M. II 58 (A. Kold 
7 for 21, A. ThorbjØrnsen 3 for 33) og 150 for 6 lukket. (T. 
Stetkær 64, B. Mathiassen 30, A. Kold 3 for 38). VIBORG 
131 (A. ThorbjØrnsen 54*, Svend Mathiasen 33, Tage Jensen 
4 for 22) og 79 for 2. (Poul Pedersen 44). 

20. 7. 1969. 
AAB II-AARHUS II 8-0). AaB II vandt med I halvleg og 
65 point. AAB II 158 (BØrge Sørensen 64, Jørn B. Andersen 
8 for 86). AARHUS II 31 (Niels J. Andersen 6 for 3, Sv. 
Aa. Jeppesen 4 for 23) og 62 (Jørn B. Andersen 30, Niels 
J. Andersen 5 for 7, Sv. Aa. Jeppesen 4 for 22).

HJØRRING Il-VIBORG (6--0). Hjørring Il vandt med 160 
point efter 1. halvleg_ HJØRRING II 228 (A. Morild 120'\ 
Hartm. Petersen 57, 0. SchjØdt 4 for 99, Poul Petersen 3 for 
50). VIBORG 68 (A. Kold 36*, Hartmann Petersen 7 for 
22) og 80 for 8 (A. Kold 35*, Hartmann Petersen 5 for 35). 

GRENAA-NYKØBING M. II (6-0). Grenaa vandt med 141 
point efter 1. halvleg. NYKØBING M. Il 88 (Tommy Han
sen 5 for 22, Gunnar Hansen 5 for 28) og 91 for 2 (S. 
Villumsen 58*). GRENAA 229 for 5 lukket (Johs. Knakker
gaard 101, E. Crone 31, Gunnar Hansen 27). 

Afleveret til postvæsenet den 14. august 1969 

Drengerækkeme: 
30. 5. 69. 
AB-FREM (6-0). AB vandt med 42 p. efter 1. halvleg. AB
116 (M. LØnhardt 36, Keld Nielsen 29*). FREM 74 (Freddy 
Nielsen 5 for 24) og 24 for 0. 

31. 5. 69. 
AARHUS-VIBORG (0-6). Viborg vandt med 15 P. efter 1. 
halvleg. VIBORG 37 (Hans J. Eilertzen 9 for 13) og 27 for 5. 
AARHUS 22 (J. Svejstrup 5 for 10) og 37 for 5. (J. Svej
strup 3 for 17). 

HOLSTEBRO-HORSENS (6-0). Holstebro vandt med 65 p. 
efter 1. halvleg. HOLSTEBRO 91 (Jens Nielsen 29, Frank 
Rasmussen 6 for 20). HORSENS 26 (Peder Johansen 5 for 9, 
C. Worm 5 for 15). 

5. 6. 69. 
VIBORG-HORSENS. Tabt af Horsens, der brugte ikke 
spilleberettigede spillere. VIBORG 49 (Frank Rasmussen 
4 for 9, K. Bodholdt 3 for 24). HORSENS 74 (Frank 
Rasmussen 47, Peter Andersen 6 for 37, J. Svejstrup 4 for 25). 

CHANO-HJØRRING (8-0). Chang vandt med 35 p. efter 
færdigspillet kamp. CHANG 91 (Troels Nielsen 49, Tom Niel
sen 5 for 28, P. Meyer 4 for 43) og 34. HJØRRING 72 
(Troels Nielsen 8 for 19) og 18 (Troels Nielsen 8 for 11). 

AaB-NYKØBING M. (6-0). AaB vandt med 17 p. efter 1. 
halvleg. NYKØBING M. 45 (Robert Pedersen 8 for 12) og 22 
for 9. (H. Fltigel 5 for 7, Robert Pedersen 4 for 13). AaB 62 
(S. Dahlgaard 5 for 43, Per Pedersen 4 for 14). 
7. 6. 69. 
SLAGELSE-RINGSTED (0-6). Ringsted vandt med 48 p. 
efter l. halvleg. SLAGELSE 91 (Frank Andreasen 31, Alf
Sørensen 25, Per Persson 6 for 24) og 56 for 4. (Frank An
dreasen 26*). RINGSTED 139 for 6 lukket (Niels E. Chri
stensen 54, Jan M. Nielsen 29, Preben Nielsen 26, Frank
Andreasen 5 for 48).
SOR0-SV ANHOLM (8-0). Sorø vandt med l halvleg og 55

p. SVANHOLM 25 (Jens 0. Eliasen 5 for 12, Jens Søren
sen 5 for 13) og 18 (Jens Sørensen 7 for 6). SORØ 98 for 6
lukket. (Jens Sørensen 39). 
13. 6. 69. 
FREM-SV ANHOLM (0-6). Svanholm vandt med 24 P. efter
l. halvleg. FREM 20 (S. Thorning 4 for 7, Morten Petersson
4 for 7) og 52 (Morten Petersson 6 for 27). SVANHOLM 44
(F. Fischer 6 for 7, A. Timm 4 for 8) og 26 for 6.
14. 6. 69. 
RINGSTED-KB (6-0). Ringsted vandt med 26 P. efter 1. 
halvleg. KB 111 (P. Bøs Andersen 36, Søren B. Sørensen 31, 
P. Persson 4 for 32, H. Wilhelmsen 3 for 13). RINGSTED
139 (Preben Nielsen 43*, Jan M .. Nielsen 37, S. Lund 7 for 
60). 
FREDERICIA-HUSUM (6-0). Fredericia vandt med 36 p. 
efter 1. halvleg_ FREDERICIA 100 (P. Eskildsen 41, L. 
Thomsen 5 for 37). HUSUM 64 (P. Eskildsen 5 for 5, J. 
Østergaard 4 for 11). 
15. 6. 69. 
SKANDERBORG-FREDERICIA (6-0). Skanderborg vandt 
med 48 p. efter I. halvleg. Fredericia 62 (J. Priess 6 for 20, 
0. Krag 4 for 20) og 41 for 3. (P. Eskildsen 33*). SKAN
DERBORG 110 (J. Priess 44, Sten Østergaard 7 for 31, P. 
Eskildsen 3 for 23). 

HOLSTEBRO-VIBORG (8-0). Holstebro vandt med l halvleg 
og 23 p. VIBORG 23 (C. Worm 6 for 7, Peder Johansen 4 
for 16) og 28 (Peder Johansen 5 for 7, C. Worm 4 for 16). 
HOLSTEBRO 74 (J. Svejstrup 5 for 30). 

18. 6. 69. 
SVANHOLM-AB (0-6). AB vandt med 75 p. efter 1. halv
leg. AB 119 (M. LØnhardt 48, Torben Olsen 28, S. Thorning 
4 for 23, Morten Petersson 4 for 42). SVANHOLM 44 
(Freddy Nielsen 6 for 25) og 5 I for 2. (S. Thorning 29). 

20. 6. 69. 
KB-AB (0-6). AB vandt med 11 P. efter 1. halvleg. KB 75 
(Stig Lund 34, Freddy Nielsen 6 for 40). AB 86 (M. LØn
hardt 34, J. Bennike 8 for 28). 

21. 6. 69. 
SORØ-SLAGELSE (6-0). Sorø vandt med 31. p. efter l. halv
leg. SORØ 67 (Frank Andreasen 3 for 21) og 37 for 7. (Kim 
Andreasen 4 for 24, Frank Andreasen 3 for 13). SLAGELSE 
36 (J. Eliasen 6 for 16, Jens Sørensen 4 for 18) og 44 for 2. 
RINGSTED-FREM (8-0). Ringsted vandt med l halvleg og 
32 p. FREM 14 (N. E. Christensen 5 for 10. Per Persson 4 
for 4) og 43 (Per Persson 6 for 16, N. E. Christensen 3 for 
10). RINGSTED 89 (S. Friis 7 for 28). 
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