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Redaktørens egen spalte: 

Der er VILJEN til forskel 

Sæson 1969 fik det kedeligst tænkelige efterspil i form 
af protestaffæren i 2. division, som endnu ikke i de 
sidste dage af september har fundet sin afslutning. 

Andetsteds kan læses DCF's amatør- og ordensud-
, valgs kendelse, som indeholder et referat af sagen. 

Da DCF har appelleret til Dansk Idræts Forbunds 
amatør- og ordensudvalg, vil sagen ikke blive omtalt 
yderligere i dette nummer, da princippet »stilhed», 
mens retten sidder«, også gælder her. 

Vi kan altså hverken fortælle, hvem der har opnået 
forfremmelse til 1. division, eller hvem der må ned 
i 3. division. Til gengæld afslører vi absolut intet ved 
at åbenbare, at AaB blev mester for niende år i træk 
i en sæson, som elitemæssigt ikke indeholdt de store 
cricketmæssige oplevelser. 

AaB bliver også mester næste år. Det tør vi holde 
en lagkage på. Lagkagen vil blive sendt for redaktø
rens egen regning til det hold, der måtte være i stand 
til at fravriste AaB'erne alle ti på stribe. 

Vi ser ingen grund til at lægge skjul på denne vor 
sikre overbevisning, fordi den fortæller noget om, 
hvorfor mange af vore seniorer står i stampe, og hvor
for vort landshold breddemæssigt er så svagt kørende. 

Vel er det rigtigt, at AaB's overlegenhed og impo
nerende markspil i den første halvdel af klubbens im
ponerende æra var med til at højne den øvrige elite. 
Nu er reaktionen kommet. Der er ikke en af AaB's 
konkurrenter, der inderst inde tror på, at AaB kan 
fravristes mesterskabet. Denne indstilling præger træ
ningsindsatsen og interessen. Den skader i sidste ende 
ikke blot de pågældende spilleres egne klubber, men 
også landsholdet. 

Uden ambitioner kan man ikke nå det store. De 
ældre spilleres lidt opgivende indstilling smitter hurtigt 
af på de yngre, og resultatet ses overmåde tydeligt 
- en 1. division, hvor der kun kan skabes spænding i
bunden.

AaB er den eneste, man ikke kan bebrejde denne 
udvikling. Det er fantastisk at holde gejsten oppe så 
længe. Man kan ikke lade være med at bøje sig i be
undring. Ikke blot på grund af seniormesterskabet, 
som man er så vant til, men fordi klubben har præ
steret en sæson 1969 som ingen dansk cricketklub no
gensinde har opvist magen til. 

AaB's andethold var klubbens eneste mandskab, der 
ikke vandt sin række. De måtte tage til takke med en 
andenplads i 3. division vest efter et Hjørring-hold, 
hvor et par af spillerne kunne forstærke vendelboer
nes førstehold betydeligt. 

Men ellers vandt AaB de øvrige rækker. Juniorer
ne blev jyske mestre. De vandt den nordjyske kreds, 
slog Skanderborg i semifinalen om DM, men måtte i 
finalen strække gevær mod AB. AaB's drenge blev 
den første danske mester i drengecricket, i finalen slog 
de meget sikkert Ringsted. 

Meget flottere kan det ikke gøres. To mesterska
ber plus en finaleplads ud af de tre, der var på spil. 

Hvad har AaB, som de andre ikke har. Svaret er 
alene: Viljen. Der dukker mellem år og dag lige så 
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store talenter op i de andre klubber, som de, der nu 
så længe har domineret hos ålborgenserne. Her fin
des blot ikke den AaB-indstilling, som er nødvendig 
indenfor al idræt, hvis man vel og mærke vil mere 
end have det rart. 

Spørg hos andre idrætsgrene. Se, hvem der opnår 
resultaterne, og hvorfor de opnås. Overalt vil svaret 
blive: 

Talent er selvfølgelig en betingelse, men uden en 
træningsindsats, der kræver ofre, kommer man ingen 
vegne. 

I de »nemme« idrætsgrene som f. eks. fodbold og 
håndbold, kan man holde sig på toppen med hård 
træning tre gange ugentligt. Det er slet ikke nok an
dre steder, såsom cykling, atletik, roning og svøm
ning. Her skal man ikke forvente resultater uden 
træning så godt som hver dag - hele året rundt. 

De lidt - ja hvorfor ikke benytte ordet - profes
sionelle træningsmetoder har AaB overført til dansk 
cricket. Ingen andre har haft viljen. Men AaB er 
også blevet honoreret ... 

VELKOMMEN TIL TO NYE 

1970 bringer en debutant i 2. division. Det er Glo
strup, der derved opnår sin fornemste placering no
gensinde. Vel er det lidt af et hold »sammenbragte 
børn«, der har bragt Glostrup så vidt, men klubben 
har formået at få et gedigent sammensvejset hold ud 
af det. Og samtidig arbejder Glostrup energisk for at 
skabe en sund ungdomsafdeling. Derfor skal der lyde 
et hjerteligt velkommen til forstadsklubben, der for
mentlig bliver København og omegns eneste repræ
sentant i 2. division til næste år. 

Og lad os slutte med at lykønske DCF's næstyng
ste barn - kun tre-årige Dronningborg, der har opnå
et avancement til 3. division vest. 

I 1967 tilmeldte Dronningborg for første gang hold. 
Man startede på bar bund uden bane og faciliteter. 
Alligevel er man nu kommet så vidt. Det er impone-
rende. Nis
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TURNERINGSAFSLUTNINGEN 

1. DIVISION

Flere point til de svage - færre til de gode - AaB på 9. plads 

hvad angik den sammenlagte pointscoring, mens Silkeborg var næstbedst! 

AaB ................ 
Hjørring . . . . . . . . . . . . 
Skanderborg .........

Svanholm . . . . . . . . . . . 
Chang .............. 
Nykøbing Mors ......

B 1909 ............. 
Slagelse ............. 
Horsens ............ 
AB ............ ' .... 
Soraner . . . . . . . . . . . . . 
Silkeborg . . . . . . . . . . . . 
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2 0 84 7,64 
3 3 58 5,29 
2 3 44 4,89 
1 4 46 4,60 
4 4 40 4,00 
5 4 38 3,80 
5 4 41 *) 3,73 
4 6 32 2,91 
3 6 26 2,60 
2 8 20 1,82 
1 8 17*) 1,55 
1 10 6 0,55 

*) incl. en kamp, hvor 1. halvleg endte uafgjort (3-3). 

Den 7. september afsluttedes 1. division, der fik en så 
kedelig start på grund af den megen væde. Spændin
gen i divisionen kunne ikke ophidse nogen. Først til 
allersidst blev man en anelse i tvivl om, hvem der 
skulle rykke ned, men der var dog ingen tvivl om, at 
Silkeborg var klart det svageste hold. 

Det nye pointsystem forhindrede, at der blev de 
store forskelle i det samlede antal point, som hvert 
hold scorede. Ganske interessant er det f. eks. at se, 
at AaB med ialt 1874 point, hvad angår pointscoren, 
sammenlagt endte på en niendeplads i divisionen. Til 
gengæld behøvede holdet så kun at ofre 86 gærder for 
at score pointene, således at holdet med et gennem
snit på 21,8 pr. mistet gærde, var det solideste. Op
sigtsvækkende nok er det, at to af bundholdene, Hor
sens og Silkeborg, sammenlagt scorede flest runs. Hor
sens lavede ialt 2159 for et gennemsnit af 17,0, mens 
Silkeborg var næstbedst sammenlagt med 1998 point, 
men til gengæld dårligst, hvad angik gennemsnittet, 
idet hvert gærde kun kunne score 10,3 point. 

Kastemæssigt var AaB' erne selvfølgelig langt de 
bedste - og Silkeborg langt de dårligste. 

Disse få tal fortæller en del om, hvilken indvirk
ning det nye pointsystem havde på spillet. 

Sammenlagt blev der scoret væsentligt flere point i 

år end i de foregående sæsoner, men det var de sva

gere hold, der trak scoringen op, mens f. eks. AaB 
scorede 636 point mindre (2510 i 1968 mod 1874 i 

• 1969) og alligevel formåede at vinde så overbevisende.
Det nye pointsystem giver f fere spændende af slut

ninger og forhindrer ofte rene udklasninger af de sva
gere hold, da. de stærkere kan lukke tidligere i be
vidstheden om, at de kan score pointene i 2. halvleg,
men samtidig har det den bagdel internationalt set, at
der sjældent er behov for at de gode gærdespillere -

hvoraf de fleste jo er på de stærke hold - bygger en
halvleg op fra grunden.

Disse få ord om relationerne mellem holdene, og 
derefter går vi over til, som i de tidligere år, at gen-

give klubbernes interne statistik. For første division -

og den sandsynlige oprykker til denne række - bringes 

de fem gærdespillere, der har været mest produktive 
indenfor den enkelte klub, mens vi bringer de tre ka
stere, der har taget flest af klubbens gærder. Det be
høver altså ikke være dem, der har det bedste gen

nemsnit. For 2 .division og vinderne af 3. division øst 
og vest, bringes tre gærdespillere og to kastere . 

For gærdespillerne er anført antallet af kampe (k), 
totalscoren (pts.), største innings (ssc.), averagen (gnst) 
samt den procentvise andel i holdets samlede score 
(pct.), mens der for kasterne er angivet kampe (k), an
tal gærder (grd.), bedste inningsanalyse (ban.), gen
nemsnit (gnst.) og procentdel af de gærder, som hol
det har fældet (pct.) . 

DE TRE TOPHOLD 

Hos mestrene AaB har Morild og Mortensen været 
billigere end sidste år. De kører i år med et gennem
snit på 6,4 og 6,9 mod 7,5 og 8,6 sidste år. Tredie
kasteren Bjarne Lund er blevet bragt en anelse mere 
ind i angrebet end i fjor - 12 gærder mod ni sidste 
år. Til gengæld er de M'er ikke så dominerende på 
gærdeoversigten. Mortensen, der sidste år scorede 715 
point i I. division, er i år nede på 332, Morild, der 
lavede 446, er nede på 250. Når AaB har scoret 636 
point mindre i år, så er næsten alle disse runs »gået 
fra« de store. 

Hos Skanderborg er det kastemæssige slæb i år næ
sten helt overtaget af Jørn Steen Larsen, Kjeld Kri
stensen og John Madsen. Jørn Steen Larsen var langt 
mere effektiv i år end i fjor, 54 gærder for 7,4 mod 
52 for 11,4. Gærdemæssigt synes holdet nu at besidde 
en sund bredde. Når scorerne er forholdsvis besked
ne, må det erindres, at Skanderborg på grund af regn
vejr ikke fik spillet mod to af de dårligste kastebold, 
Silkeborg og Horsens. 

Ingen havde ventet, at Hjørrings kasteangreb skulle 
være lige så effektivt uden Hartmann Petersen. Men 
det var det, og æren herfor må især gives til Torben 
Vandsted og Ole Christoffersen. Vandsted var slet 

T. Vands/ed Ole Christoffersen 
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ikke blandt Hjørrings tre farligste sidste år, så han har 
i høj grad lukreret af Hartmanns P.s farvel. Også ven
strearms-slowbowleren Ole Christoffersen har haft 
fremgang, dette så meget mere imponerende som Hjør
rings markspil gennemgående skulle have været min
dre heldigt. Christoffersen er der egentlig aldrig rigtig 
nogen, der har lagt mærke til, når det gælder udvalgte 
hold, men spørgsmålet er efterhånden, om man ikke 
bør give ham en chance. Hans næsten totalt pointløse 
gærdespil er dog et væsentligt _handicap.

GÆRDESPIL 

AaB 

Hardy Sørensen . . . . . . . . . .
Henrik Mortensen ........ 
Carsten Morild . . . . . . . . . . 

Bjarne Lund Petersen ..... 
Gert Kristensen . . . . . . . . . .

Skanderborg 

Preben Juul ............. 
Henry Rasmussen . . . . . . . .

Jørn Steen Larsen ........ 
Kjeld Kristensen ......... 
Kjeld Lyngsøe . . . . . . . . . . .

Hjørring 

Hans FausbØll ........... 
Klaus Buus . . . . . . . . . . . . .

Peer Morild ............. 
P. W. Jensen ............ 
Jørgen Holmsberg . . . . . . . .

KASTNING 

AaB 

Henrik Mortensen . . . . . . . . 

Carsten Morild . . . . . . . . . .

Bjarne Lund Petersen ..... 

Skanderborg 

Jørn Steen Larsen . . . . . . . .

Kjeld Kristensen . . . . . . . . .

John Madsen . . . . . . . . . . . .

Hjørring 

Torben Vandsted ......... 
Ole Christoffersen . . . . . . . .

Klaus Buus . . . . . . . . . . . . . 

k. 
11 

11 

11 
10 
11 

7 
9 
9 
9 
8 

10 
9 

10 
11 
11 

k. 
11 
11 
10 

9 
9 
8 

11 
10 
9 

pts. ssc. gnst. pct. 
424 100* 47,1 22,6 
332 79 36,8 17,7 
250 42 25,0 13,3 
167 46* 27,8 8,9 
161 32 14,6 8,6 

239 60 29,9 14,5 
222 58 18,5 13,4 
221 61 27,6 13,4 
160 42* 14,6 9,7 
146 51 18,3 8,8 

449 72 34,5 23,4 
364 120* 52,0 19,0 
235 48* 23,5 12,2 
148 39 13,5 7,7 
138 34 19,7 7,2 

grd. ban. gnst. pct. 
88 7/18 6,9 44,2 
86 7/6 6,4 43,2 
12 6/50 11,5 6,0 

54 7 /31 7,4 43,6 
32 6/22 11,8 25,9 
24 5/14 12,0 19,4 

44 7/35 9,8 28,2 
40 6/18 10,0 25,6 
40 6/55 12,1 25,6 

ren, Torben Skov, langt den farligste i Changs ikke 
for farlige kasteangreb og i år gjorde han sig også i 
høj grad bemærket som gærdespiller. Chang hører lige 
som Svanholm til et af de hold, som man har stillet 
større forventninger til end mandskabet har formået 
at indfri, og man må håbe, at det ikke går Torben 
Skov Nielsen som flere af klubbens andre ungdoms
spillere, der gav så store løfter, men som til en vis 
grad er forsvundet i mængden. 

Det var nu, Nykøbing Mors skulle kunne mærke 
frugterne af de gode juniorhold, som har skaffet klub
ben tre danmarksmesterskaber gennem de sidste år. -
Men andet - og mere - end at holde skindet på næ
sen ville være for meget forlangt af Nykøbing. Jyder
ne er jo i den fortvivlede situation, at langt over halv
delen af de talenter, som klubben har uddannet, er 
rejst fra byen . 

For de tilbageværende hvert år at vinke farvel til 
så mange gode folk, må være deprimerende, men Ny
købing har alligevel formået at placere sig midt i ræk
ken. Det blev ikke til ret meget med Azar Ali, men 
mon man kan udelukke et come back næste år? Hen
ning Jensen fik sin gennembrudssæson som kaster. -
Tommy Jensen og Otto Gade, der sidste år tog halv
delen af Nykøbings gærder, var begge forsvundne, 
men Henning Jensen løftede på udmærket vis arven, 
og på slutningen af sæsonen kom Ove Sørensen til. 
Han har været væk fra topcricket for længe til lige 
at kunne gå ind og blive matchwinner som bowler, 
men er han fast mand på Nykøbings bedste hold næ
ste år, kan han blive meget ubehagelig for modstan
derne! 

B. 1909 dumpede fra en 4. plads sidste år ned til en
7. plads i år. Holdet var godt nok til aldrig at kom
me i klammeri med bundregionerne og holdets bed
ste våben - swingbowlerne - fik da også ved flere lej
ligheder uventede succes'er. Således indskrev fynboer
ne deres navn i rekordbogen ved at tage Silkeborg
for den hidtil laveste score i 1. division - 11 point -
til gengæld var holdets eget gærdespil ved adskillige
lejligheder absolut ikke noget at skrive hjem om. Ralf
Andersen gjorde et come back, der ikke var helt så
overbevisende som ventet, Egon Jensen, der sidste år
var B. 1909's bedste kaster, deltog kun sporadisk,
mens Hans Erik Olsen placerede sig som ni'ernes mest
effektive kaster.

MELLEM GRUPPEN GÆRDESP,IL 

Svanholm levede op til benævnelsen: De uindfriede Svanholm 

forventningers hold. Gærdemæssigt hører holdet til et 
af de allerbedste med 12 mand over ti i gennemsnit 
og en totalscore på 1970 point (20,95 pr. gærde), men 
kastemæssigt kan Brøndby-holdet ikke levere, hvad 
der kræves for at blive en AaB-trussel. Paradoksalt 
er det, at i holdets første år i 1. division, var det de 
samme kastere, der nu ikke rigtig slår til, der skabte 
forventninger om et storhold, mens gærdespillet var 
yderst vaklende. 

Nu hænger de dyre kastere (holdet måtte lade mod
standerne score 17,43 point for hvert fældet gærde) 
selvfølgelig sammen med den meget lille bane i Brønd
byerne, men i hvert fald kastemæssigt har det også 
knebet på udebane - så hele forklaringen er det i 
hvert fald ikke. 

Chang levede i høj grad på Johan Luther og Tor
ben Skov Nielsen. Lige som sidste år var juniorspille-
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Ole Isaksson . . . . . . . . . . . .

Finn Nistrup . . . . . . . . . . . .

Flemming Søegaard . . . . . .

Lars Hansen . . . . . . . . . . . .

Finn Madsen . . . . . . . . . . . .

Chang 

Johan Luther . . . . . . . . . . .

Torben Skov Nielsen ..... 
Leif Busk Jensen . . . . . . . .

Børge Søvsø . . . . . . . . . . . .

Kurt Jensen . . ........... 
Steffen Maibom . . . . . . . . .

Nykøbing Mors 

Poul Pedersen ........... 
Henning Jensen .......... 
Erik Hansen . . . . . . . . . . . .

Bjarne Jensen . . . . . . . . . . .

Erik Nielsen . . . . . . . . . . . .

k. 
10 
9 

10 
10 
8 

10 
10 
10 
8 
9 

10 

10 
9 

10 
8 
9 

pts. ssc. gnst. pct. 
325 109 27,1 16,5 
310 64 34,4 15,7 
214 74* 21,4 10,9 
200 56 22,2* 10,2 
174 54 17,4 8,8 

372 82* 23,3 19,9 
271 78 18,1 14,5 
203 55 12,7 10,9 
190 87 21,1 10,2 
164 46* 13,7 8,8 
164 33 10,9 8,8 

330 57 27,5 16,8 
304 125* 33,8 15,5 
231 47 16,5 11,8 
169 39 15,4 8,6 
155 49* 22,1 7,9 



B. 1909
Suleman Khan . . . . . . . . . . 11 312 96* 28,4 16,5 
Vagn Hansen ............ 11 254 111* 15,9 13,4 
Kjeld Jannings . . . . . . . . . . 10 179 29* 12,0 9,5 
Jens TjørnehØj . . . . . . . . . . 11 162 33 10,8 8,6 
Ralf Andersen . . ......... 8 157 47* 13,1 8,3 

KASTNING 

Svanholm 
k. grd. ban. gnst. pct.

Jørgen Jønsson . . . . . . . . . . 10 39 6/34 14,7 27,3 
Flemming SØegaard . . . . . . 10 31 7/10 13,3 21,7 
Ole Isaksson . . . . . . . . . . . . 10 30 7/20 11,5 21,0 

Chang 

Torben Skov Nielsen 10 42 5/50 11,4 31,8 
Johan Luther . . . . . . . . . . . . 10 33 7 /30 11,6 25,0 
Henning Olesen . . . . . . . . . . 9 18 5/24 15,6 13,6 

Nykøbing Mors 

Henning Jensen . . . . . . . . . . 9 25 5/19 14,5 22,6 
Erik Nielsen . . . . . . . . . . . . 9 16 5/68 21,4 14,4 
Ove Sørensen . . . . . . . . . . . . 8 23 6/28 14,7 20,7 

B. 1909

Hans Erik Olsen . . . . . . . . . 8 35 7/11 11,0 26,9 
Ralf Andersen ........... 8 30 6/18 10,7 23,1 
Erik Olesen ............. 10 21 6/27 13,1 16,2 

DE SIDSTE FEM 

Skønt Slagelse i fire kampe måtte undvære sit bedste 
kort både med bat og bold, Erik Sørensen, klarede 
sjællænderne sig alligevel. Lige kønt er det vel ikke 
altid, det sjællænderne præsterer, men øjet har de fle
ste af dem, og en opportunisme, der af og til kan slå 

selv de bedste af pinden. Gert Hansen gjorde come 
back efter adskillige års fravær, og han var en klar 
forstærkning af gærdesiden. 

Når man ser på Horsens, er det bemærkelsesvær
digt, at ikke en af klubbens seks bedste spillere har 
svigtet en eneste gang. Jørn Høj er den spiller i 1. di

vision, der har scoret flest point, og med hensyn til 
antallet af gærder er han nr. tre efter Morild, Mor
tensen og Steen Larsen. Er der nogen, der har troet, 
at Høj' s rolle i dansk cricket efter hans mindre gode 
I 968-sæson var udspillet, må disse tal kunne overbe
vise dem om det modsatte. Men ellers havde jyderne 
især kastemæssigt ofte svære stunder. 

AB har førsteholdsmæssigt endnu ikke fået meget 
glæde af det gode ungdomsarbejde, der er påbegyndt 

i klubben. Men holdet som helhed holdt dog »sulten« 
fra døren, uden dog at foreningen har grund til at 
mindes sæsonen med særlig glæde. Når man betrag
ter Provis dominerende position, kan man nok få sine 
bange anelser ved tanken om næste sæson, hvor han 
ikke er med. Her skulle klubbens unge spillere dog 
stå parat til at overtage tøjlerne, men utvivlsomt bli

ver det en svær overgang. 

Indtil Bloom og - især Per Nørgård - vendte til
bage var der ikke meget, der mindede om et 1. divi
sionshold hos Soranerne. Længe tegnede det til den 
hidtil dårligste sæson i 1. division, hvor kun endnu 
svagere Silkeborg kunne redde holdet fra at rykke ned. 

Med de to hjemvendte i rækkerne til næste år, skal de 
øvrige klubber dog ikke vente noget nemt offer i Gen
tofte-holdet. 

Silkeborg havde det svært - meget svært. Gærde
spillet kunne ved flere lejligheder gå an, men kastnin

gen havde ingen klasse. Man er på trods af de mange 

Utroligt, at der ikke kommer 12.000 mennesker, der hver 
betaler 40 kr. i entre - eller mere - til kampene i 1. di
vision. Se bare disse situationer indeholdende Johan Lu
thers gulvtur efter en bold i solar pleksus i kampen mod 
AB. Der er jo langt mere drama end i Tom Bogs' kamp 
mod Duran. Øverst falder Luther til jorden, som Bodil 
lpsen ville have gjort det, hvis hun havde danset »Sva
nens dØd«, AB's keeper Torp Andersen synes nærmest 
det er morsomt, mens Erling Froulund ikke ved, om han 
skal skubbe eller holde. På det mellemste billede tilkalder 
Torben Hansen assistance, og nederst skal den tidligere 
AaB'er - Torben Hansen - sammen med den tidligere 
Hjørring-spiller Finn Villumsen og den tidligere Chang
spiller Torp Andersen til at udgøre ambulance-tjeneste. 
Det lykkedes dem dog ikke at bære Luther ud af banen, 
og han lavede ca. 80 not out - og knock out . ... 
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- og store - nederlag alligevel tilbøjelig til at tro, at
klubbens ledelse gjorde ret i at lade mandskabet spille
i 1. division, selvom 4-5 af spillerne fra sidste års vin
derhold i 2. division ikke var til disposition. For spil
lere som Bjarne Rasmussen, Erik Randløv og Erik
Mikkelsen voksede klart med opgaverne hele sæsonen
igennem og rutinen fra 1. division vil utvivlsomt kom
me dem voldsomt til nytte, når de nu skal forsøge
sig mod 2. divisions svagere bowlere.

GÆRDESP,IL 

Slagelse 

Erik Sørensen . . ........ . 
Gert Hansen ........... . 
Leif Petersen ........... . 
John Andersen ......... . 
Fritz Ulrich ............ . 

Horsens 

Jørn Høj .............. . 
Henning Eliasen . . ...... . 
Erik Olesen ............ . 
Ole Schaumann ......... . 
J Ørgen Olesen .......... . 
Poul Erik Høj .......... . 

AB 

Finn Willumsen ........ . 
Thomas Provis ......... . 
James Ward ........... . 
Niels Talbro ........... . 
Niels Torp Andersen 

Soranerne 

Frank Pearson . . ........ . 
Charles Lønholt ........ . 
Henning Henriksen . . .... . 
Jørgen Kofoed .......... . 
Kim Schaumann ........ . 

Silkeborg 

Bjarne Rasmussen ....... . 
Erik Randlev ........... . 
Erik Mikkelsen ......... . 
Svend Aage Jensen ...... . 
Knud Randlev .......... . 

KASTNING 

Slagelse 

Leif Petersen ........... . 
Erik Sørensen ........... . 
Preben Christensen 

Horsens 

Jørn Høj .............. . 
Erik Olesen ............ . 
Ole Schaumann ......... . 

AB 

Thomas Provis ......... . 
Peter Hargreaves ........ . 
James Ward ............ . 
Vagn Ludvigsen ......... . 

Soranerne 

Hans Rasmusen ......... . 
Peer Nørgård ........... . 
J Ørgen Kofoed ......... . 

Silkeborg 

Bjarne Rasmussen ....... . 
Karl Mikkelsen ......... . 
Erik Mikkelsen ......... . 
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k. pts.
. 7 259
11 259 
10 187 
11 183 

8 182 

10 422 
10 337 
10 278 
10 257 
10 170 
10 171 

10 466 
11 226 
12 211 
11 187 
11 165 

12 305 
12 215 
12 170 
11 164 
12 141 

11 
10 
11 
10 
10 

508 
372 
235 
176 
129 

k. grd. 
10 40 

7 35 
8 13 

ssc. gnst. pct. 
82 25,9 13,3 
43 19,9 13,3 
71 14,4 9,6 
40 11,4 9,4 
44 10,2 9,3 

97* 28,1 19,5 
88* 24,0 15,6 
54 19,9 12,8 
88 19,8 12,0 
38 11,4 7,9 
41 14,3 7,9 

151* 42,3 
69* 18,8 
54 14,1 
30 15,6 
62 16,5 

24,0 
11,7 
10,9 
9,6 
8,5 

58* 21,8 18,4 
47 14,3 13,0 
46 10,6 10,2 
48 11,7 9,9 
30 11,8 8,5 

121* 
62 
37 
43 
32 

ban. 
7/73 
7 /51 
3/14 

25,4 
19,6 
11,2 
9,3 
9,9 

gnst. 
15,7 
11,6 
26,6 

25,4 
18,6 
11,8 
8,8 
6,5 

pct. 
32,0 
28,0 
10,4 

10 49 8/59 
10 23 4/55 
10 14 2/6 

11,7 
22,1 
26,3 

41,2 
19,3 
11,7 

11 34 5/20 
11 19 5/61 
12 8 4/53 
10 8 4/16 

11 39 5/48 
6 28 6/27 

11 19 4/13 

11 31 5/24 
9 16 4/51 

11 16 4/28 

16,7 
21,9 
28,1 
19,1 

12,4 
12,5 
21,5 

19,0 
21,0 
39,6 

39,5 
22,0 
9,3 
9,3 

32,5 
23,3 
15,8 

35,2 
18,7 
18,7 

1. division fik et lift til sidst

AB sørgede for, at den 1. division, der spændingsmæs
sigt forekom som noget i retning af »dødens pølse« (som 
en af speakerpigerne i TV så smukt siger), pludselig fik 
et lift til sidst. 

AB tog nemlig med et hold uden Provis, Willumsen, 
Froulund og Råhave til Silkeborg og tabte til jyderne, 
hvor Bjarne Rasmussen på koncentreret og chancefrit spil 
samlede sig et førsteklasses century på 121 not out. Der
ved havde Silkeborg fået sine seks første turneringspoint, 
og da Soranerne kun havde 11, måtte Silkeborg spille den 
ikke tidligere påbegyndte regnvejrskamp i Nykøbing Mors 
om, mens Soranerne måtte på den igen mod AB. 

AB stillede med sit bedste hold mod Soranerne. Provis 
var endda udnævnt til anfører, fordi han havde prokla
meret at det var hans afskedskamp, men det hjalp fedt. 
Soranerne har aldrig tabt til AB i I. division - og det 
skete ej heller denne gang. Soranerne sejrede med fire 
stående gærder efter I. halvleg og kunne derfor med så 
meget desto større varme overrække Provis blomster til 
farvel. 

Soranerne havde nu slet ikke behøvet at vinde over 
AB, fordi Nykøbing M. slog Silkeborg, skønt Silkeborg 
igen gærdemæssigt gjorde en nobel indsats. 

Havde regnen ikke afbrudt den første Soraner-AB
kamp er det sandsynligt, at der aldrig havde behøvet at 
komme nogen ekstra spilledag, og at man kunne have 
spillet Mestrene -Resten den 6.-7. september, som vejr
mæssigt var så ganske dejlig. For her var AB ude for 
132 point, og det var en score som man nok mente det 
- efter Per Nørgårds og Blooms tilbagevenden - gærde
mæssigt ret pålidelige Soranerhold god for. 

Det ville også have været urimeligt, hvis Soranerne 
skulle have taget billetten i stedet for Silkeborg. I de to 
klubbers indbyrdes kamp viste det sig klart, hvem der 
burde bære hele divisionen på sine skuldre. Soranerne 
vandt med en halvleg og 74 point. 

Sine første point opnåede Soranerne med noget så usæd
vanligt som en uafgjort I. halvleg mod B. 1909. Fynbo
erne startede med 153 og det femte akademi-gærde faldt 
først ved 124. Men så gik det også tjep; det niende røg 
ved 139, Kim Schaumann med 16 not out hævede sam
men med den nervøse Bo Bluitgen til 153, inden Bluitgen 
måtte se hele stakittet splittet. Odense-publikummet, der 
efterhånden hører til landets talrigeste, fik således en læk
kerbidsken spændingsmæssigt. 

Soranerne kunne såmænd også have vundet i Ny
købing Mors," men her lod tre mand sig løbe ud i en 
langsom kamp, således at det blev til et dusin po
int mindre end de 200, som morsingboerne havde 
lukket for. En sædvanligvis pålidelig kilde fortæl
ler i øvrigt fra dette opgør, at dommerne ved flere 
lejligheder alvorligt påtalte den måde, hvorpå So
ranerne - på københavnsk maner - tiltalte hinan
den, når der skete noget mindre heldigt i marken. 

Hvis dommere fremtidig også skal til at være 
sprogrøgtere - samt takt- og tone-bevarere - så 
kan de ellers få nok at gøre. 

OG SA TIL FLØDESKUMMET 

Og så må vi hellere koncentrere os om flødeskummet: 
AaBs kampe. Mestrene fik kvalificeret modstand såvel af 
Hjørring som af Skanderborg, mens halvlegssejren mod 
Slagelse var noget af en walk-over, hvor Bjarne Lund be
viste, hvor godt det betaler sig at slowbovle mod sjællæn
derne. 

Hjørring var det første hold, der forhindrede AaB i at 
få alle otte point. Efter AaBs læggen ud med 211 var ven
delboerne ikke just på den høje hest, da seks gærder var 
nede for 54. Men Hans FausbØII hører til dem, der ikke 
på forhånd ser nogen grund til at være imponeret, så med 
59 point sørgede han for at Hjørring kom op på 132. 

Mens man ikke kan hævde, at Hjørring formåede at 
skabe spænding, ja, så var Skanderborg en overgang så 
tæt på, at jyderne i hvert fald selv troede på, at den var 
der. AaB var all out for 131, to skanderborgere var fæl
det for 13, men Jørn Steen Larsen med sin vel nok hidtil 
største succes som gærdespiller og den koncentrerede, men 
nærmest dødlignende Vagn Nielsen (fire point i løbet af 
en gærdestand på 65), hævede sammen til 88, da Bjarne 
Lund Petersen blev bragt ind i angrebet og fik Vagn Niel-



sen med ben for. Straks efter gik Steen Larsen med 61 
på tavlen, og da John Madsen heller ikke levede længe, 
var pludselig fem Skanderborg-gærder nede for 96. Så var 
den sidste Skanderborg-halvdel så nervøs, at den kun for
måede at bæve med yderligere ni, således at Skanderborg 
var ude for 105 og tabte med 26 point efter 1. halvleg. 

Klokken var kun lidt over tre på dette tidspunkt, og det 
talrige publikum håbede naturligvis på en god afslutning, 
men pludselig blev det annonceret, at det var slut for den 
dag. En Skanderborg-leder hævder, at det var AaB'erne, 
der overtalte Skanderborg til at stoppe, mens AaB'erne 
siger, at det var Skanderborg, der ikke ville mere. Så det 
kan der jo komme meget gammen ud af ... 

TO STORE HJØRRING-BEDRIFTER 

Om Hjørring eller Skanderborg var divisionens næstbed
ste hold, blev vel egentlig aldrig afklaret (holdene spillede 
jo 0-0). Men i hvert fald gjorde Hjørring et overbevisen
de indtryk mod Svanholm (sejr på 125 point efter 1. halv-

leg), og mod Horsens (otte gærder efter færdigspillet kamp). 
Mod Svanholm stod Klaus Buus for sit første cen

tury i 1. division med 120 not out ud af Hjørrings 287 
for fire. Nok var de mange point scoret på »frimærket« 
i Brøndbyerne, men man skulle kende Buus dårligt, hvis 
det var sket i form af vilde, ukontrollerede slag. Nej, 
tværtimod holdt Buus stedse stilen, og gav først en chance 
ved 106, ellers havde han på hvilket som helst tidspunkt 
total kontrol over alt, hvad han lavede. 

I Svanholms halvleg stod Hjørrings Torben Vandsted 
for en bedrift, som i hvert fald ikke kan forklares med 
den lille bane. I sin anden, og i kampens tredie, over, ud
ryddede han på første bold Flemming Søegaard (bowlet), 
på anden bold Erling Christiansen (bowlet), og på tredie 
bold Ole Isaksson (glimrende grebet af Peer Morild i 2. 
slip). Et hat-trick på gærdespiller nr. to, tre og fire i en 
1. divisionskamp er ikke hverdagskost. Fem Svanholm
gærder var ude for 15, det blev dog til 162, da holdets
mest ubeskrevne blad, Thomas Petersson overraskede med
52 og halen viste god moral.

Danmarksmestre for niende gang - AaB 

Mod Slagelse gik det derimod Hjørring ilde. Efter 151 
i den tidlige morgenstund til vendelboerne, lod de sig 
komplet lulle i søvn af, at de tre første Slagelse-gærder 
var ude for kun tre i halvlegens første over. Men meget 
kan man sige om sjællændernes spillestil, men en ting er 
sikker, de er aldrig slået før den sidste mand er ude. Tak
ket være effektfuld batting af Erik Sørensen (36), af Fritz 
Ulrich (44) og af John Christensen (43), stod Slagelse for 
den sensation, der fjernede den sidste rest af topspænding 
fra divisionen, nemlig at slå Hjørring med 53 point efter 
1. halvleg.

En sådan kamp er typisk for forskellen mellem AaB og
de øvrige tophold. AaB ville aldrig løbe ind i et neder
lag, der som i dette tilfælde sikkert skyldes undervurde
ring. 

Preben Juul med 60 førte Skanderborg til sejr over 
Svanholm, hvor de fem sidste kun formåede at Øge fra 
100 til 111. Skanderborg åbnede med 179. 

Svanholm kneb sig ind på en fjerdeplads i divisionen, 
uheldig var klubben egentlig ikke ved at vinde to af de 
sidste matcher. - I Brøndbyerne måtte Svanholms kastere 
lægge ryg til endnu et century, denne gang fra Nykøbing 
Mors' tålmodige og omhyggelige Henning Jensen (125 not 
out), der sammen med Erik Nielsen (49 not out), hævede 
fra 88 for fem til 226. Men det gik så langsomt, at Erik 
Nielsen med lidt over tre timer tilbage af spilletiden luk
kede for ikke at risikere, ikke at kunne nå at få Svan
holm ud. 

Men det viste sig, at Svanholm havde rigelig tid. Finn 
Nistrup lagde godt ud med 63, og da det begyndte at 
knibe, med seks gærder nede for 161, tog Leif Hansen 
skeen på nakken og med 63 point not out i løbet af 27 
minutter bjergede han sejren hjem. 

B. 1909s Erik Olsen (seks for 27) og Ralf Andersen
(tre for 15), havde de bedst mulige vejrmæssige betingel
ser for swingbowling, og de var nærmest uspillelige for 
Svanholm-spillerne, hvoraf tre af de bedre røg på fire 
bolde fra Erik Olesen. Svanholm var ude for 48. B. 1909 
havde åbnet med 116. Men i 2. halvleg var rollerne byttet 
om, her var det B. 1909, der stod for en formelig kollaps 
ved gærdet med 46 (Ole lsaksson syv for 20 - efter sigen
de legskruere, dette kunne ikke observeres, det kunne 
længden til gengæld, men den kan ikke beskrives), og så 

kunne Svanholm i ly af mørket batte de tilstrækkelige 115 
sammen for fem gærder. 

Chang, der satte sig på femtepladsen, vandt uden be
svær over Silkeborg (Luther 82 not out), skønt Børge 
Søvsø ikke var med. Under træning fik han en bold på 
næseroden, og han blev så alvorlig skadet, at han måtte 
indlægges på hospitalet. Forhåbentlig har det ikke taget 
lysten fra ham. Han er en gærdespiller, hvis indsats man 
altid imødeser med forventning - er det ikke lige som om 
det er •glad« cricket, den mand står for? 

Nykøbing Mors - nr. seks - havde krammet på AB, 
hvor ingen af de sidste syv gærdespillere fik tocifret score, 
mens B. 1909 - nr. syv - lavede den højeste total i man
ge år mod Slagelse - 269 for ni - ikke mindst på grund 
af et overraskende century fra Vagn Hansen på 111 not 
out. Uheldig var den fynske keeper efter sigende ikke, 
men alligevel har hans indsats på slutningen af sæsonen 
gærdemæssigt utvivlsomt været hans bedste nogensinde. 

Slagelses Leif Jacobsen afgjorde kampen om 8.-9. plad
sen, med 71 point havde han den største andel i at sjæl
lænderne kunne slå Horsens med fire stående gærder ef
ter 1. halvleg. 
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I femten år var der aldrig et surt ord imellem os. Men efter den 

søndag, hvor jeg gik bag ved kasterens arm, da han havde 99 . • .
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2. DIVISION

Stadig uopklaret hvem der rykker op, men KB synes takket være 

Erling Kroghs come back bedst rustet • B. 1913 må (muligvis) ned 

Da der endnu verserer protestsager vedr. 2. di

vision, vil slutstillingen for denne række først 

kunne bringes i næste nummer. 

Aldrig før har man i cricket været ude for et sådant 
efterspil, som det man i år har oplevet i 2. division. 
Protester og nægtelse af at spille kampe har hørt til 
dagens uorden. 

Nok om det. Hvis vi tager stillingen, da rækken af
sluttedes sidst i august, lå KB placeret som nr. et, og 
vi vil også mene, at københavnerne står bedst rustet 
til en 1. divisionstilværelse. Så meget mere som klub
ben til næste år får tilgang af Hjørrings Torben Vand
sted, Slagelses Torben Ankjærgård, og rygterne går 
endda, at Århus' Per Sørensen har planer om at rejse 
til København og ligeledes indmelde sig i KB. 

KB's hold forekom meget solidt med Erling Krogh 
til at sætte prikken over i'et. Den lidet varierede ka
steside ville dog nok få svære besværligheder med at 
få has på 1. divisionsholdene, men med Torben Vand
sted i folden skulle det hjælpe. 

Ringsted bliver et 1. divisionshold - det er helt sik
kert. Om det bliver i 1970 ved kun de højere magter, 
men vi ville mene, at Ringsted ville have godt af end
nu et år i 2. division. Det ville styrke og modne det 
endnu ret urutinerede hold så meget, at 1. divisions
opholdet ikke blev en gæstevisit. Det frygter vi, det 
ville blive til næste år. Ringsted har adskillige gange 
været i knibe mod både svagere og stærkere hold i 2. 
division, men kampgejsten og viljen har ofte reddet 
dem ud af besværlighederne. I 1. division er rutinen 
en væsentlig faktor. 

Holstebro havde påny en fin sæson, hvor Ole Jo
hansen slog sit navn fast som gærdespiller af kvalitet. 
Det kniber dog med kastningen, hvor man mangler en 
virkelig hårdkaster. En sådan ville gøre John Jesper
sen og Knud Havkjær endnu farligere. 

Århus var på intet tidspunkt nær en førsteplads. 
Gærdespillet har stadig kvalitet til en bedre tilværelse, 
men kasterne måtte alt for ofte melde pas. Man har 
vel også lov at mene, at det hos visse af holdets bæ
rende kræfter skortede lidt på interessen. 

Køge lavede en masse point, gærdespillet var yderst 
homogent, ja, ofte lavede de sidste flere end de første, 
uden man af den grund kunne sige, at gærdesiden var 

KBs pokalmestre og (muligvis) vindere af 2. division. Stående fra venstre: H. J. Hal/ing, G. Siemsen, Henning Christiansen, Aubrey 

Garner, E. Krogh Andersen, Traugott Elberth (leder). Siddende: Benny Burmeister, Leif Andreasen, Steen Lund, Henning Lystrup, 

P. V. Jensen og Gert Ellegård. Preben Michaelsen mangler. 
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stillet forkert op. Men også hos Køge manglede ka-
stesiden prikken over i'et, og Ebbe Hansen måtte tit 
overbebyrdes. 

GÆRDESPIL 

KB 

k. pts. ssc. gnst. pct.

Aubrey Garner .......... 8 275 142* 45,8 17,3
Henning Lystrup ......... 9 270 68 33,8 17,0 
Erling Krogh Andersen .... 9 200 91 28,6 12,6 
Hans J. Halling . . . . . . . . . 9 150 50 21,4 9,4 
Benny Burrneister ........ 9 148 66* 21,1 9,3 
Ringsted 

Geert Jensen ............ 9 317 69 21,1 15,9 
Preben Hansen .......... 9 311 61 22,2 15,6 
Jan Hansen ............. 8 228 63 19,0 11,4 

Holstebro 

John Jespersen . . . . . . . . . . 9 388 88 32,3 20,6 
Jens P. Morild .......... 9 385 79 38,5 20,4 
Ole Johansen ........... 9 292 99 26,6 15,5 

Arhus 

Torn J. Poulsen .......... 7 313 64 31,3 15,7 
Mogens Gregersen ....... 8 355 64* 44,3 17,8 
Hans Ole Luther ......... 7 193 42* 27,6 9,7 

Køge 

Ebbe Hansen ............ 9 364 97 33,1 19,6 
Bent Olesen . . ........... 9 241 71 24,1 13,0 
Flemming Lindtrop 9 194 70 27,7 10,4 

KASTNING 

KB 

k. grd. ban. gnst. pct.

Erling Krogh Andersen 9 56 7/41 8,1 39,4 
Henning Lystrup ......... 9 32 5/34 12,1 22,5 
Benny Burrneister ........ 9 31 10/55 12,6 21,8 

Ringsted 

Jan Hansen . . . . . . . . . . . . . 8 42 7/5 11,0 29,4 
Preben Hansen .......... 9 37 7/18 10,4 25,8 

Holstebro 

John Jespersen .......... 9 39 5/26 15,2 29,8 
Knud Havkjær ........... 9 35 8/26 12,1 26,7 

Arhus 

Per Sørensen ............ 5 22 4/5 10,2 17,2 
Erik Madsen ............ 7 21 4/22 16,3 16,4 

Køge 

Ebbe Hansen ............ 9 28 6/30 14,3 32,6 
Arne Nielsen . . . . . . . . . . . . 8 27 8/37 12,7 31,7 

DE FEM SIDSTE 

Sorø havde en lidt skuffende sæson, og man skulle 
mene, at klubben med det materiale kunne opnå bed-
re resultater. Nu var holdet heller ikke heldigt, idet 
et par af de bærende spillere såsom Ove Christian-
sen og Ib Hi.ickelkamp for længere perioder ikke kun-
ne stille op på grund af skader. Det var kastningen, 
det slæbte mest på med, og trods perioder af afgjort 
kvalitet, kunne Jørgen Sarøe ikke holde den gående 
fra den ene ende hele tiden med ubetinget held. 

Fredericia klarede sig langt over forventning. Me-
get svingende var holdets præstationer, men helt så 
afhængig af Kurt Østergård som i fjor, hvor han sco-
rede 36,4 pct. af pointene mod 26,l i år, var jyderne 

ikke. 

Om det var begyndernerver, skal lades usagt, men 
Herning gjorde ved flere lejligheder så gode indtryk, 
at man havde ventet flere turneringspoint til uldjy-

derne. På den meget lille bane i Herning kommer 
pointene let, så både hvad angår kastere og gærdespil-
lere skal der nok trækkes noget fra, hvis man skal la-
ve en retfærdig sammenligning med de øvrige hold. 

Skanderborg II så længe ud til at rykke ud, men 
der kom samling på holdet til sidst, hvor det især 

hjalp, at Kaj Møldrup Nielsen kom tilbage som ka-
ster og at Leif Hansen præsterede nogle smukke all-
round-indsatser. 

B. 1913's placering i bunden var noget af et chok,
men det har knebet i nogen tid i det fynske. Et uover-
truffent sammenhold har været fynboernes adelsmær-
ke, og man troede også, at de rutinerede fynboer den-
ne gang kunne klare sig fri af skærene. Men det har 
længe skortet på ungdomsarbejdet, og den manglende 
fornyelse krævede sin triste betaling til sidst. Udsig-
terne for næste år forekommer heller ikke for lyse. 
En af holdets helt unge spillere, Jørgen Hvidkær, der 
var holdets mest produktive gærde, rejser til Køben-
havn, hvor han sikkert vil spille for AB, mens kaste-
ren Ove Egstrøm tager til Als, og så småt har planer 
om at lave »cricketklubben Danfoss«, hvilket lyder 
som en gevaldig fin ide - for alle andre end B. 1913. 

GÆRDESPIL 

Sorø 

Preben Hansen .......... 
Ole Hi.ickelkarnp . . ....... 
Ib Hi.ickelkarnp 

Fredericia 

Kurt Østergård 
Peter Østergård 
Børge Gorrnsen 

Herning 

Peter Gøttsche 
Kaj Ove Jensen 

. . . . . . . . . . 

.......... 

.......... 

.......... 

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

Bent 0. Andersen . . . . . . . .

Skanderborg Il 

Bo Jepsen . ... . . . . . . . . . . 
Bengt Stem Møller 
Svend Aage Nielsen 

B. 1913

J Ørgen H vidkær .......... 
Preben Mouritsen . . . . . . . . 
Børge Damsgård ........ 

KASTNING 

Sorø 

J Ørgen Sarøe . . . . . . . . . . . .

John Hansen ............ 

Fredericia 

Kaj Larsen .............. 
Svend Aage Petersen 

Herning 

Peter Gøttsche . . . . . . . . . . 
Kaj Ove Jensen . . . . . . . . . . 

Skanderborg Il 

Kaj M. Nielsen .......... 
Leif Hansen . . ........... 

k. 

9 
7 
6 

9 
9 
9 

9 
9 
9 

5 
7 
9 

7 
8 
8 

k. 

9 
9 

8 
9 

9 
9 

6 
6 

pts. ssc. gnst. pct. 
345 71 * 26,5 17,3 
253 80 21,1 12,8 
238 63 23,8 12,0 

469 82 31,3 26,1 
223 69 14,9 12,4 
166 33 11,9 9,2 

541 69 33,8 25,0 
310 55 20,6 14,3 
276 39 17,3 12,8 

264 97 26,4 13,8 
183 44 13,07 9,6 
181 44 10,1 9,5 

242 53* 30,3 14,7 
219 47 14,6 13,3 
173 49 14,4 10,5 

grd. ban. gnst. pct. 

44 7/29 14,9 37,0 
36 7/27 14,4 30,3 

35 5/12 15,5 31,3 
28 7/63 14,7 25,0 

41 6/38 13,3 33,9 
31 7/36 17,5 25,6 

23 7/21 12,8 19,5 
21 5/37 15,8 17,8 
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B. 1913

Ove Egstrøm 
Kurt Hansen 

9 
8 

43 
18 

7/26 
6/11 

12,4 39,8 
13,6 16,1 

Hvad der hændte inden protesterne 

Inden alle protestsagerne forplumrede vandene i 2. divi
sion blev der da også spillet noget cricket. I toppen gik 
KB 'med skindet på næsen ud af de sidste kampe. I Fre
dericia hvor holdet vandt med ni stående gærder efter 
færdig' kamp, var det dog en jyde, der stod for det be
mærkelsesværdige. - Vi lader Peter Østergård fortælle: 
* - I KBs 1. halvleg (på 147) måtte Fredericia spille 
* med ni mand i marken meget af tiden. Vor anfører,
* Flemming Larsen, måtte køre med vor hovedkaster,
* Kaj Larsen, på hospitalet til behandling for en skade
* han havde pådraget sig som gærdespiller og som ko-
* stede ham en knust overmundsprotese og fire sting i
* læben. Da de kom tilbage var slaget tabt for os, da
* vi kun havde scoret 60 ved gærdet. KB havde nået
* 99 point for et gærde, men hospitalsturen havde ikke
* afskrækket Kaj Larsen fra at forsøge sig som kaster.
* I hurtig rækkefølge tog han i løbet af sine fire første
* overe (der indbragte ham fem gærder for tre), KB-
* erne Aubrey Garner, Erling Krogh Andersen (clean-
* bowled for 0), Henning Lystrup (der da havde scoret
* 61), H. J. Halling og Gert Ellegård ...
* lait fik Kaj Larsen fem gærder for 22, så hvad kun-
* ne det ikke være blevet til, hvis han havde været med
* hele tiden.

KB startede den vigtige kamp mod Køge i silende regn.
Ved frokostpausen havde Køge 147 for otte og siden blev 
det ikke til mere spil. Man diskuterede bravt om man 
kunne fortsætte, KB ville ikke, Køge ville gerne. Det af
gørende ord havde herefter dommerne, og kl. 14,16 kas
serede de endeligt banen. 

Ringsted vandt en sand gyser af en kamp mod Holste
bro med 142-138. Holstebros sidste gærde hævede fra 119 
til 138. Overraskende måtte Ringsted se Skanderborg II 
løbe af med 1. halvleg (131-114), men Ringsted vandt dog 
den færdigspillede kamp med fem stående gærder (Pre
ben Hansen 51, fem for 27 og fire for 29). 

Herning var indblandet i nogle besynderlige kampe til 
sidst. Rivalopgøret mod Holstebro gik dog som ventet med 
en sejr på otte stående gærder efter færdig kamp t!l Hol
stebro, og særligt opsigtsvækkende var nederlaget til Sorø 
på syv gærder efter færdig kamp ej heller. 

Men herefter gik rouletten. På den lille bane i Herning 
havde Fredericia syv mand over 25, højst nåede anføre
ren Flemming Larsen med sit maidencentury på 105 i Lø
bet af 90 minutter. lait scorede Fredericia 304 point for 
ni, men Herning havde ikke opgivet håbet. - Hjemme
holdet svarede med 232 for ni (Leif Andersen 77), og ef
ter dette orgie havde holdene ikke fået nok. De kastede 
sig ud i en 2. halvleg, hvor Fredericia lukkede ved 37 �or 
fem (de fire første gærder ude for O!!) og gav Hermng 
12 overe til at score 110 point for at vinde. Det lykkedes. 
På kampens sidste bold scored� Kaj (?ve _J�nsen d�n fi
rer der bragte Herning fra uafg1ort (pomtst1llmgen pa det
te tidspunkt 341-341) til en sejr på seks ståen_de gærder
efter færdig kamp. lait blev der scoret 686 pomt for 28 
gærdefald. Dommerne havde efter sigende forstrækninger 
i armene flere dage efter over at markere alle de grænse
slag. 

Men Herning var ikke færdig med sindsbevægelserne 
hermed. Sejren over Fredericia betød, at Herning i den 
sidste kamp kunne redde eksistensen i rækken ved at få 
seks turneringspoint mod Skanderborg II. 

Samtidig kunne Skanderborg II også redde sig ved at få 
seks - eller flere point - mod Herning. Blev det otte-seks 
måtte B. 1913 ned. 

KAJ MØLDRUP REDDEDE SKANDERBORG 
Skanderborg II startede med 161, Herning svarede med 
203 (det femte gærde først ude ved 180). Så var Hernings 
eksistens reddet. Skanderborg II gik til gærdet igen og 
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scorede 173 point, og det ville sige, at hvis B. 1913 ikke 
skulle ud af rækken, så skulle Herning nu enten score 131 
point eller holde tiden ud. 

Skanderborgs Kaj Møldrup Nielsen kastede imidlertid 
som en drøm - en ond drøm, i hvert fald for B. 1913 -
og han tog sig af syv gærder for 21, og Herning var ude 
for 43. 

Dermed havde Herning ialt 23 turneringspoint, Skan
derborg II 22 og B. 1913 20, og fynboerne måtte se en 
3. divisionstilværelse i øjnene med mindre protestsagerne
skulle ændre billedet.

Det var nu ikke fordi B, 1913 i de sidste kampe gjorde 
en sådan indsats, at denne for fynboerne så triste udgang 
forekom helt urimelig. Nogen anbefaling var det ikke, at 
de tabte med fem stående gærder efter færdig kamp til 
Skanderborg II. B. 1913 scorede 124 og 93, jyderne 171 
og 47 for fem. Det var næsten kun Bo Jepsen, som de 
fynske bowlere ikke kunne få bugt med. Men han spil
lede også så effektivt, at han alene tegnede sig for 97 po
int i 1. halvleg. 

Også til Holstebro måtte B. 1913 aflevere alle otte po
int. 67 og 104 var langtfra nok mod Holstebros 201 for 
seks i en enkelt omgang. 

97 er åbenbart et populært tal. Det opnåede Køges Eb
be Hansen også mod Århus. Køge scorede ialt 189, men 
det slog ikke til mod Århus, der bød på come back af 
Børge Lorentzen. Han nøjedes dog med fem (og fire for 
28), til gengæld noterede Tom Iver Poulsen sig for 64 og 
Århus scorede 191 for seks. Forhåbentlig bliver hverken 
Køges anfører eller klubben fornærmet, når vi tillader os 
at notere en kuriositet, nemlig Arne Nielsens kasteresultat: 
21 overe, 3 maiden, 102 point, 0 gærder. En anden mærk
vædighed hos Køge er, at »halen« ofte viser sig mere ef
fektiv end de første gærdespillere. Det må være efter syns
punktet: De sidste skal være de første.

Således var otte gærder ude for 137 mod Skanderborg 
II, men alligevel blev det til 24 7. De sidste gærdespillere, 
Jørgen B. Nielsen, Flemming Lintrup, anføreren Keld 
Nielsen og Leif Hansen, tegnede sig for 33, 50, 32 og 14 
not out. 

Køge vandt kampen med 73 point efter 1. halvleg. Her 
gik det meget bedre for Arne Nielsen, der tog seks for 43. 

Endelig vandt Århus smertefrit den sidste kamp mod 
Sorø. Sorø scorede 120 og 158 for syv. Det var dog bar
nemad for Århus at overtrumfe. Jyderne kunne endda 
koncentrere sig om opfindsomme talsammensætninger. De 
scorede nemlig i både 1. og 2. halvleg 144 for henholds
vis to og tre gærder, og de to topscorere i de to halvlege, 
Tom Ivar Poulsen og Mogens Gregersen, lavede begge 64. 

Gør et godt indtryk 

med bogtrtJk 

fra Burmester 

Wilh. Burmesters 

bogtrykkeri A/s

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



3. DIVISION

Årets topnotering kom fra 3. division - Fantastisk sæson for Aksel Morild 

Glostrup 2. division 

3. DIVISION, ØST:
Glostrup ........... . 
Nykøbing Falster .... . 
Frem .............. . 
Soraner II*) ........ . 
Svanholm II*) ....... . 
Kerteminde ......... . 
Ballerup ........... . 

(8) (6) 

7 5 1 
7 2 3 
7 1 3 
6 1 2 
6 1 2 
7 1 1 
7 0 2 

*) rangeres lige på fjerde- og femtepladsen. 

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

8 
10 
8 
7 
9 
8 

4 
3 
2 
1 
1 
0 

3 
4 
2 
2 
1 
1 

(0) 

1 
2 
3 
3 
3 
5 

5 

1 
3 
4 
4 
7 
7 

46 
34 
26 
20 
20 
14 
12 

50 
48 
28 
20 
14 
6 

6,57 
4,86 
3,71 
3,33 
3,33 
2,00 
1,71 

6,25 
4,80 
3,50 
2,86 
1,56 
0,75 

Hvem skulle have troet, at den mest scorende gærde
spiller i Danmark, og den der har det smukkeste gen
nemsnit - og måske også den bedste batføring - be
fandt sig i 3. division vest. Men det gør han ikke de
sto mindre, og når det offentliggøres, at det er Aksel 
Morild, det drejer sig om, er forundringen måske ikke 
så stor. 

Aksel Morild har ganske simpelt haft en fantastisk 
sæson. Med et gennemsnit på 102,8 (og det ville endda 
være større, hvis han ikke havde trukket sig en gang), 
og en samlet score på 617 point er han 195 point bed
re end Jørn Høj, der er den mest scorende i 1. divi
sion. Og så har Aksel Morild kun haft ni halvlege til 
at lave sine point, mens Jørn Høj har brugt 16. 

Og det er kun småtskårne mennesker, der på dette 
sted bryder ind og råber op om, at der måske er for
skel på kastningen ... 

Glosll'Ups sejrende hold i 3 .  division øst og  oprykkere til 2 .  divi

sion. Bagest fra venstre: Peter Kjeld Christensen, Ib Jespersen, 

Flen1ming Jørgensen, Jørgen Hansen, Per lfansen, Thor Jensen 

(anfører), Axel Jacobsen. Siddende: Knud Nordkamp, Harry Møl-

ler, Ole Hedegård og Nlichael Mol/er 

Hartmann Petersen var Aksels tro følgesvend, og 
det viste sig da også, at det gik galt en eneste gang 
for Hjørring Il, nemlig mod Grenå, hvor Hartmann 
Petersen på en kamp mod B. 1909 kunne skabe sig 
det bedste gennemsnit i 1. division. Hjørring II ville 
gerne have spillet oprykningskamp mod vinderen af 
østkredsen, Glostrup, men ville ikke rykke op, og så 
måtte retten til oprykningskamp ifølge turneringsreg
lementet overgå til Grenå, der var det bedst placerede 
førstehold. Da Grenå manglede Knakkergårder'ne 
meldte denne klub også fra, så Glostrup slap op uden 
nogen prøvekamp. 

Det er meget svært at spå om Glostrups mulighe
der, men sejren i 3. division øst var i hvert fald umå
delig sikker. 

GÆRD ESP IL 

Glostrup 

Thor Jensen ........... . 
Harry Møller ........... . 
Flemming J Ørgensen 

HjØrring Il 

Aksel Morild . ' . . . . . . . . . .

Hartmann Petersen . . . . . . .

Kaj Jensen .............. 

KASTNING 

Glostrup 

Thor Jensen . . . . . . . . . . . . .

Peter K. Christensen 

Hjørring Il 

Hartmann Petersen 
Kaj Jensen . . . . . . . . . . . . . .

k. 

7 
7 
7 

7 
6 
7 

k. 

7 
7 

6 
7 

pts. 

280 
148 
131 

617 
217 
145 

grd. 

35 
22 

57 
26 

ssc. gnst. 

82* 46,7 
28 21,1 
59* 16,4 

120*102,83 
67* 53,4 
66 16,1 

ban. gnst. 

6/54 9,9 
6/40 8,9 

6/36 5,9 
7/42 11,9 

pct. 

21,9 
11,6 
10,3 

38,0 
13,4 
8,9 

pct. 

30,2 
19,0 

46,0 
21,0 

Hjørrings vinderhold i 3. division vest. Bagest: Aksel Morild (an

fører), [(aj Hermansen, Hartmann Petersen, Sigurd Uhrskov, 

Christian Morild (keeper). Forrest: 0. Fælled, Kaj Jensen, Jørn 

Steen, Tom Hansen, og Torben Mortensen. Jørn Morild mangler 
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NYKØBING F. •SNYDT• IGEN 

Glostrup vandt 3. division Øst og er i 2._ division, da hver
ken Hjørring Il eller Grenå fra vestkredsen ville spille 
oprykningskamp, men finalen mod Nykøbing F. forløb 
desværre ikke helt uden lyde. 

Glostrup vandt en sejr, der på papiret kom til at hedde 
en halvleg og 67. 

Nykøbing var først inde, og det gik ikke rigtig for nog
le af de sædvanligvis bedste, så mere end 134 kunne det 
ikke blive til. - Glostrups nyerhvervelse fra Nykøbing M., 
Peter Kjeld Christensen, var med sine medium off-cuttere 
en svær herre for falstringerne, og hans udmærkede præ
station blev belønnet med seks gærder for 40. 

Det var også en tidligere Nykøbing Mors-spiller, der af
gjorde kampen gærdemæssigt for Glostrup, nemlig Ole 
Hedegård, som for første gang fik succes i Glostrup, men 
så til gengæld også i den vigtigste kamp. Koncentreret og 
omhyggeligt battede han 71 sammen, og da han fælles med 
Glostrup-anføreren Thor Jensen (51), som fjerde gærde, 
hævede fra 35 til 131, var det sket med Nykøbing F., der 
snart har været lige ved og næsten så mange gange, at man 
godt forstår, at de kan miste modet - bare en lille bitte 
smule - en gang imellem. 

I 1966 vandt Nykøbing 3. division øst, men tabte en 
oprykningskamp til Skanderborg II, i 1967 tabte falstrin
gerne finalen i rækken til Ringsted knebent, i 1968 vandt 
Nykøbing igen Østkredsen, men måtte på ny til opryk
ningskamp i Jylland, hvor Herning var en for stor mund
fuld. 

Det var måske disse mange skuffelser lagt oven i det 
sidste nederlag til Glostrup, der fik Nykøbing til at for
lade Glostrup inden kampen var forbi. Glostrup ønskede 
at spille færdig i håb om at vinde 8-0, hvilket Nykøbing 
ikke ville være med til. Da falstringerne i 2. halvleg havde 
lavet 22 point uden gærdefald, lukkede de ganske simpelt, 
således at de tabte med en halvleg. Nu kan man sige, at 
det kunne være lige meget, da Glostrup havde vundet 
rækken og de ekstra to point ingen betydning havde, men 
alligevel ... 

Lidt spænding i bunden kunne man også byde på i den
ne række. Ved at slå Nykøbing Falster kunne Ballerup 
overlade sidstepladsen til Svanholm II (hvis dette hold tab
te til Næstved) eller til Kerteminde, men Nykøbing havde 
fået spillelysten igen efter hændelserne i Glostrup og vandt 
med 107 point efter 1. halvleg. Ballerups John Knudsen, 
der ellers kastemæssigt er et sjældent bekendtskab, blev 
bragt ind i angrebet til sidst, og han behøvede kun 3,3 
overe for at tage fem gærder for 11, derimellem et hat
trick. Forinden havde Ballerup i en pointrig kamp tabt 
med seks stående gærder efter færdig kamp til Frem, for 
hvem Kaj Hjorth scorede 73 i 1. halvleg og med sine da
lende off-spinnere noterede sig for otte for 33 i anden 
omgang, hvor Ballerups Schack Granell kom helt op på 
73 for Ballerup. 

Også i den sidste - betydningsløse - kamp mod række
vinderen Glostrup, høstede Frem triumfer. Ni Glostrup
bowlere forsøgte sig, men kunne ikke forhindre Frem i at 
score 251 for ni, Jørn Schmidt mindedes de gode gamle 
dage i Horsens og nåede 55 not out. Glostrup var ude 
for 131. 

Svanholm IIs Arne Mogensen sluttede en vellykket sæ
son af med 62 mod Næstved og havde sammen med en 
veloplagt Niels J. Lorentzen en givtig fjerdegærdestand 
fra 43 til 103. På trods af den gamle >starbowler« fra 
KBs anstrengelser, forekom Svanholms score på 136 en 
overgang ikke tilstrækkelig, da Næstveds Erik Jørgensen 
kom ret kraftigt i sving. Men Poul TransbØll har ikke 
glemt dagene i Silkeborg, hvor han sædvanligvis kastede 
fra den ene ende hele tiden, og med fem for 38 sørgede 
han for, at Næstved var ude for 117. 

Endelig vandt Soraner II over Kerteminde, der, hvis 
holdet træningsmæssigt næste år kan tage sig sammen, må 
kunne gøre en helt anderledes indsats. 

AKSEL MORILDS RÆKKESEJR 

Kun et AaB-hold vandt ikke sin række 1 ar, nemlig an
detholdet i 3. division øst, og dette skyldes ikke så me
get et helt modstanderhold, som en enkelt spiller, nemlig 
Aksel Morild. 

Hjørring II vandt i den afgørende kamp over AaB II 
med en halvleg og tre point. Sejren var stort set alene 
baseret på Aksel Morild og Hartmann Petersen. AaB stil-
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lede op med fem tidligere 1. divisionsspillere, men var al
ligevel i 1. halvleg ude for 64. Hartmann P. tog fem for 
26, Aksel M. tre for 26. 

Derefter var de tre første Hjørring-gærder ude for fire, 
men det rystede langtfra vendelboerne. For sæsonens tri
umfator, Aksel Morild, gjorde herefter sin entre sammen 
med Hartmann P., og mens Aksel scorede 96, kunne Hart
mann kun nå at lave 61. Så lukkede Hjørring for øvrigt 
ved 170 for fem, og snuppede AaB'eme for 103. Hart
mann P. tog sig af seks for 36, Aksel M. to for 22. Gam
le storheder forgår ikke så let - i hvert fald ikke i Hjør
ring. 

Hjørrings resterende hold viste dog, at de heller ikke 
er tabt bag en vogn. Uden veteranerne, der var ovre at 
tabe til Carlo RyhØjs XI på ABs bane, vandt Hjørring II 
med en halvleg og 45 over ganske vist svage Århus II. 

Mod knap så kvalificeret modstand gik det også meget 
bedre for AaB Il, der slog Grenå med 163 point efter 
1. halvleg (Flemming Nielsen 83).

Århus II, der tog sig sammen til sidst, og fik spillet en
del af kampene, havde bistand af Jørgen Morild i Nykø
bing Mors, det hjalp ikke overvældende. Nykøbing Mors 
vandt med en halvleg og 95 point. 

Sluttelig slog Grenå Viborg med fem gærder efter 1. 
halvleg. 

MELLEMRÆKKERNE 

Kreds 31: 

AB II .............. 
KB II .............. 
Frem II ............ 
Køge II ............. 
Ringsted II .......... 
Roskilde ............. 
Glostrup II . . . . . . . . . .

Kreds 32: 

B 1909 II . . . . . . . . . .

Esbjerg .............. 
Kolding ............. 
Husum .............. 
B 1913 II . . . . . . . . . .
Aabenraa ............ 

Der mangler resultat fra 

Kolding-B 1913 II 

Aabenraa-Husum 

Kreds 33: 

Dronningborg ........ 
Chang II ............ 
Viborg II ............ 
Skanderborg III . . . . . .

Holstebro II . . . . . . . . . 

A-RÆKKEN:

Soraner III . ......... 
Slagelse II . . ......... 
Svanholm III . . . . . . . .

Ringsted III . . ....... 

" 
Q. 

E"' 
:,: 

6 
6 
6 
5 

5 

5 

5 

5 

5 

3 
4 
3 
4 

4 
4 
4 
4 
4 

3 
3 
3 
3 

�� 
-bl) 
O)•-

"0-0 
- .... 

�.f! 
(8) 

4 
5 

0 
0 
1 
0 
0 

5 

4 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
2 
1 
0 

1 
0 
1 
0 

AB II OG DRONNINGBORG 

OP I 3. DIVISIONERNE 

...; bl) "' 
., " = = 
-> .<) ·; -�
.,_ 

"O "' "' Q. 0 
c.C: .... > 

= :§ :,: 
> ....

(6) (0) 

2 0 44 7,33 
0 1 40 6,67 
3 3 18 3,00 
2 3 12 2,40 
0 4 8 1,60 
1 4 6 1,20 
0 5 0 

0 0 40 8,00 
1 0 38 7,80 
1 2 6 2,00 
1 3 6 1,50 
0 3 0 
0 4 0 

0 0 32 8,00 
0 1 24 6,00 
0 2 16 4,00 
0 3 8 2,00 
0 4 0 

1 1 14 4,67 
2 1 12 4,00 
0 2 8 2,67 
1 2 6 2,00 

Det blev hurtigt klart, at AB II var klasser over de 

fleste af de andre hold i mellemrækken øst. Mens 

AB de tidligere år klubben har vundet denne række, 



ikke har ønsket at rykke op, modtager holdet denne 
gang forfremmelsen til 3. division øst. 

Det bliver imidlertid ikke det veteranguldhold, som 
i år har domineret mellemrækken, der vil vise ABs 
farver i 3. division, men et ungt hold ført an af Tho
mas Provis. Desuden har AB planer om at det nuvæ
rende andethold skal udgøre et trediehold, der lige 
som hidtil kan hærge i mellemrækkerne. 

Siden sidst har AB II kun spillet en enkelt kamp, 
og det gav en halvlegssejr over Køge II. Carl Veng 
tog ialt 11 gærder for 42, Carl Larsen ni for 42. 

KB II var klart det næstbedste mandskab og det 
bevistes bl. a. i løbet af en halvlegssejr over Roskilde, 
hvor Flemming Herman (med 59) og Ole Michaelsen 

(med 61) som åbningsgærde først skiltes ved 107. 
Årets opmuntring så det ud til at Roskilde skulle 

hente mod et ganske godt Glostrup II-hold. Roskilde 
startede med 178, hvoraf Harly Pedersen noteredes 
for de 74, men da Glostrup kom til gærdet, kom reg
nen også. 

Regnen kunne dog ikke redde Glostrup II mod Kø
ge II, som vandt med en halvleg og 114. Jan U. Niel
sen scorede 60. 

Endelig tog Frem II og Ringsted II sig en kvik lille 
affære. Ringsted havde scoret 63 all out, og Frem 
havde svaret med 69 for fem, og så nedlagde man bat
tene for den sæson, men for øvrigt regnede det også 
- spande ned.

GYSER FØREND DRONNINGBORG 

VAR OPPE 

Der kommer et nyt førstehold i 3. division vest i 1970. 
Dronningborg vandt mellemrækken vest og B. 1909 II

midtkredsen. Oprykningskampen mellem disse to hold 
var ikke for de sarte. Dronningborg startede med 83, 
hvoraf kun Chr. Boldsen nåede over 6 point, men han 
kom til gengæld helt op på 48. Hans Erik Olsen tog 
syv for 23 for B. 1909. 

Ikke engang Dronningborg selv ville holde mange 
flade fem-ører på en jysk triumf, da det femte B. 
1909-gærde først faldt ved 59, men Dronningborgs 
Ole Hveisel Nielsen hjalp sit hold til triumfen med 
syv gærder for 32, og alle de rø'e var ude for 75. I 
2. halvleg havde Dronningborg smidt nerverne og vi
ste her acceptabel gærdestyrke. Man sluttede, da Dron
ningborg stadig stod inde med 103 for fire.

I midtkredsen har Åbenrå og Husum afviklet et par 
hjemmekampe. En del kunne tyde på, at de to klubber 
ikke er alt for effektive når det gælder udekampene, 
og det føler deres modstandere sig noget brøstholdne 
over, hvad man ikke kan fortænke dem i. 

Hjemme har Åbenrå tabt til Esbjerg med en halv
leg og 81 point. Erik Arahamsen scorede 65 og tog 
syv for 12 i 2. halvleg, og ligeledes hjemme har Hu
sum vundet efter 1. halvleg over B. 1913 II med 18 
point. Lone Lyager var en gesvindt og udmærket kee
per for Husum, der var dog seks ekstra. Men det be
høver jo ikke at være keeperens skyld. - Mod B. 1909 
nøjedes Lone Lyager med at føre regnskab, og det 
kunne naturligvis ikke gå. Der var hele ni ekstra i 
B. 1909s halvleg på 118, mens Husum nøjedes med
19 og 69.

Esbjerg - med Otto Gade i folden - synes for god 
til denne række og havde en ren walk-over mod B.

1913 Il, der fik noget af en sæk på en halvleg og 94. 

Arne Tlwrbjørnsen Chr. Boldsen 

I vestkredsen sikrede Dronningborg sin rækkesejr 
ved at vinde efter færdig kamp over Viborg II, hvor 
man med glæde genså nogle af stjernerne fra » Viborg 
- før Peter Sørensen«, bl. a. Hans Elsborg og M.
Agerskov, der tog otte for 41 i 1. halvleg.

Dronningborg havde i denne kamp, som i de fleste 
andre, stor glæde af Chr. Boldsen (med 50), Ole 
Hveisel Nielsen (46 og 28, syv for 25), og Fritz G. 
Knudsen (ialt ni for 48). Det skal blive interessant at 
følge denne unge klub i det bedre selskab i 3. division 
vest, men Randers-folkene må nok gøre sig klart, at 
de kan risikere nogle slemme øretæver til at begynde 
med. På den anden side strutter holdet af så meget 
talent og spillelyst, at de uundgåelige skuffelser burde 
kunne tages med godt humør i bevidstheden om, at 
»vor tid kommer også«.

Arne Thorbjørnsen opnåede sin hidtil største succes
som kaster, da han med otte gærder for ti udryddede 
Holstebro II i 1. halvleg. - lait tog Thorbjørnsen ved 
den lejlighed 14 gærder for 29, og hans hold, Viborg 
II, vandt med ti stående gærder efter færdig kamp. 
Peder Johansen tog seks gærder for 16 for Holstebro 
II. 

Chang stillede med et yderst pålideligt udseende an
dethold, hvor særlig Bjarne Holtegård gjorde sig med 
ialt ni gærder for 27 mod Skanderborg III, og det var 
en for stor mundfuld for det juniorlignende midtjy� 
ske trediehold, der tabte med en halvleg og 116 point. 

JUNIORRÆKKERNE 

Kreds 41: 

AB ................ 
Ringsted ............ 
KB . ................ 

Svanholm ........... 
Slagelse ............. 
Køge ............... 
Glostrup ............ 

Kreds 42: 

B 1909 .............. 
Kerteminde . . . . . . . . . . 
Esbjerg ............. 
Horsens ............. 
B 1913 ............. 

" 
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5 
6 
4 
6 
5 
5 
5 

8 
6 
8 
7 
6 
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~ bD 
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4 
3 
2 
2 
1 
1 
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7 
4 
2 
1 
0 
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"" i= 
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" :§ � 
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(6) (0) 

0 1 32 6,40 
0 3 24 4,00 
0 2 16 4,00 
1 3 22 3,67 
1 3 14 2,80 
1 3 14 2,80 
1 5 6 1,20 

1 1 62 7,75 
0 2 32 5,33 
2 4 28 3,50 
0 6 8 1,14 
0 6 0 
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Kreds 43:
Skanderborg 

. . . . . . 
. 
. . 

Dronningborg ........

Silkeborg ............

Århus ...  . . . . . . . . . . . 
Herning ........ ... 

Kreds 44:
AaB .. ............ .  . 
Chang ......... .... . 
Nykøbing Mors . .... . 
Hjørring*) .... ... .. . 

6 5 

7 4 
7 2 
6 1 

6 0 

6 3 

5 1 

6 1 
5 0 

1 0 46 7,67 
0 3 32 4,57 
0 5 16 2,28 
0 5 8 1,33 
1 5 6 1,00 

3 0 42 7,00 
2 2 20 4,00 
0 5 8 1,33 
1 4 6 1,20 

*)Resultatet af kampen den 9. august Hjørring-Chang 
har Hjørring undladt at indberette. 

AB FORHINDREDE AAB 
I DEN HELT UHØRTE TRIUMF 

AaB var ikke langt fra at opnå den fantastiske suc
ces både at blive dansk mester i senior-, junior- og 
drengerækkerne. 

Men AB's juniorer forhindrede AaB i at opnå alle 
tre titler. På AaB's egen bane vandt det fysisk gan
ske veludrustede og effektivt kastende hold fra Bag
sværd en sikker sejr efter 1. halvleg. 

Dette AB-juniorhold er gærdemæssigt nok endnu 
ikke helt udlært, men det vigtigste i ungdomsrækker
ne - fastbowlere - det har mandskabet næsten til 
overflod. I Aalborg var det Bjarne Rossen med 7 for 
30, der triumferede, men ved andre lejligheder har 
det været Niels Nørregaard eller Per G. Jensen. Og 
så kan anføreren Per Marcussen levere nogle excel
lente offspinnere. Gærdemæssigt har AaB'erne ikke 
domineret i samme grad. Halvlegene har især været 
baseret på Per Marcussens effektive og stilmæssigt 
smukke indsatser, men i løbet af året har bl. a. Car
sten Fenger gjort smukke fremskridt. 

Vi klipper lidt om finalen i AB's fornøjelige med
lemsblad »Ballosophen«. 

Overskriften hedder: Vi bøjer os i beundring - og 
må lide med anstand. Derefter skriver Jarnes W ard: 
Det bliver en drøj vinter på AB i år. Større flok 
skræppehoveder find es ikke på mangen tønde land. 
Men cricket kan de spille, og derfor skal og kan vi 

Finalister hos juniorerne AB og AaB 

lide med anstand, når juniorholdet i de mørke af ten
stunder beretter om sæsonens stolte bedrifter . 

At vinde danmarksmesterskabet er flot. At få kapa
citeter - og AaB-fanatikere - som Svend og Jørgen 
Morild (dette vil nok more Jørgen Morild overordent
ligt (red.s bemærkning)) til at udtale, at der var klas
seforskel i finalen, må få det til at svimle for de fle
ste. 

Kampen mod de almægtige AaB'ere kom for sent 
i gang. Men sekunder efter dommeren havde sagt 
»spil«, var ingen i 50 kilometers omkreds i tvivl om,
at der sket noget sensationelt.

Bjarne »Smededreng« Rossen cleanede den ræd
selsslagne AaB-gærdespiller på første bold, så de tre 
gærdepinde lignede Tordenskjolds tændstikker efter 
en omgang i hakkemaskinen ...

De fem første AaB'ere var ude for næsten intet, 
og denne chockstart kom hjemrneholdet sig aldrig af. 
De nøjedes med 86, og da AB havde scoret 112, ene
des man om at stoppe. 

AB's semifinale mod vinderen af kreds 52, B 1909 
gik efter nogenlunde samme mønster. Her var der 
bare AB, der - holdt sammen af Per Marcussen (33) 
- gik først ind og nåede 113. B 1909's Per Jacobsen
fik s

i
g et hattrick i løbet af sine 7 for 55. B 1909's

hale var mere udpræget end AB's, og holdet var ude
for 70, hvoraf Per Jacobsen tegnede sig for halvde
len. Niels Nørregaard tog 5 for 38, og Per Marcus
sen 4 for 11 for AB.

Var det så som så med spændingen i denne semi
finale, så stod det helt anderledes til mellem AaB og 
Skanderborg. AaB lagde ud med 109 (Boye Elimar 
31, John Simonsen 7 for 33). Denne score nærmede 
Skanderborg sig takket være åbningsgærdet Jan Wit
tus, der ene mand holdt stand. Trods hans holdkam
merater faldt en efter en uden at gøre synderligt 
væsen af sig, klarede Wittus sig på koncentration og 
viljestyrke, og da sidste gærde kom ind, havde Skan
derborg 98. Wittus sørgede for, at der kom endnu 10 
point på tavlen, således at Skanderborg havde 108 -
eller et point mindre end AaB. På dette tidspunkt, 
hvor han havde scoret 56 point, begik han sin eneste, 
men katastrofale fejltagelse. I stedet for at holde bol
den langs jorden forsøgte han sig med et løftet græn
seslag, som da også ville have givet en firer, hvis ikke 
en AaB'er var kommet løbende til og havde sikret sig 
bolden i et pænt greb. 



Det var synd for Wittus, men egentlig ikke så synd 
for holdkammeraterne, der ikke havde været i stand 
til at støtte ham ved gærdet mod AaB'erne Henrik 
Fliigel (4 for 46) og Henning Hoff (4 for 34). 

AB's VEJ TIL FINALEN 

De to sidste kampe i kreds 41 viste klart AB's stærke -
og svage sider. Mod Slagelse scorede AB selv 63 for 8, 
hvad var nok til en halvlegssejr, idet sjællænderne var ude 
for 30 og 34. 

I det, der vel på det tidspunkt måtte betegnes for fina
len - kampen mod Ringsted - nøjedes AB med 91, men 
også dette var nok til en halvlegssejr, da Ringsted nøjedes 
med 31 og 59. Her flottede Niels Nørregaard sig med 7 
for 11 og 4 for 16, og Per Marcussen sig med 5 for 6 
i anden halvleg, hvorimellem fire af gærderne var på fire
på hinanden følgende bolde. Nu må der snart laves et 
ordentligt navn til den bedrift. 

KB klarede sig takket være effektiv bathåndtering af 
Peter Jensen også godt i denne række, det blev til sejr 
over Svanholm på en halvleg og fem point, Peter Jensen 
tog sig af 62 not out. 

Køge har vundet de to sidste kampe, over Svanholm 
med 51 point efter 1. halvleg, og over Glostrup med 64 
point efter færdig kamp. Niels Olsen scorede 64 point af 
Køges point mod Svanholm, der dog bød på kampens 
outstanding præstation. Morten Petersson scorede 73 not 
out ud af 87 - sikken bredde på det brØndby-hold! 

Glostrup har i øvrigt kun vundet en enkelt kamp i den
ne række, men det var til gengæld mod AB i sæsonens 
start - og det var den eneste kamp, som AB tabte -
sådan kan det gå. Troels Møller gør sin far, Harry MØi
ier, ære, og nåede mod Køge 77. 

Endelig vandt Slagelse noget overraskende over Ring
sted, Frank Andreasen scorede 92 not out ud af 215. 

I kreds 42 er der gået mode i at score century mod 
B 1913. Men vi synes ærlig talt ikke, at B 1909 havde 
behøvet at lade Carsten Larsen batte op til 106 not out 
mod et B 1913-hold, der bestod af syv mand og som 
havde været først inde - og ude for 45. Men B 1909 
anså det altså for nødvendigt - og i spillets ånd scorede 
174, for derefter at snuppe B 1913 for 35. 

Esbjerg vandt en spændende kamp, hvor Leif Øre teg
nede sig for 80 for vinderholdet, og Frank Rasmussen 
noteredes for 77 hos taberne, med 159-157 over Hor
sens, og det blev også til en stor sejr over Kerteminde. 
I returkampen mod Horsens gik det meget mere smerte
frit for vestjyderne, der vandt med en halvleg og 54. 

B 1909's Flemming Dalager scorede 67 på 34 minutter 
mod Kerteminde, der tabte med en halvleg. 

Fra kreds 43 har vi kun hørt om to Dronningborg-kam
pe. Randersholdet havde mod Århus en sand matchvin
der i Chr. Boldsen, der scorede 64 point og som med hjælp 
af et hattrick tog i alt 16 gærder for 64. Århus tabte med 
en halvleg. 

Samme bedrift kunne Chr. Boldsen ikke præstere mod 
Skanderborg, der i Egon Jørgensen havde en dominator 
af rang. Sammen med Jan Wittus (38 point) havde Egon 
Jørgensen en åbningsgærdestand på 147, i alt præsterede 
Egon Jørgensen 128 point ud af 207 for 6. Dronningborg 
nøjedes med 93 og 41. 

Da Hjørring af en eller anden grund mener, at man 
ikke behøver at tage det så nøje med at indberette en del 
af klubbens kampe til rette tid, kan vi fra kreds 44 kun 
fortælle om AaB's sejr på 144 point efter første halvleg 
over Nykøbing Mors. Per Terp tog sig af 58 af AaB's 
199 for 5. 

DRENGERÆKKERNE 

AAB VAR OVERLEGEN I 

DRENGEFINALEN 

AaB blev den første danske mester i drengecricket og 
fik således som den første forening sit navn på den 

Kreds 51: 
Ringsted ............

AB .................

Sorø ...............

Slagelse .............

Svanholm . ..........

KB .................

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

Køge ...............

Kreds 52: 
Skanderborg .........

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

Husum .............

Kerteminde ..........

Kreds 53: 
Viborg ............. . 
Århus· ............. . 
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6 0 2 4 
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44 6,29 
30 5,00 
28 4,67 
26 3,71 
18 2,57 
14 2,00 
12 2,00 
0 

28 4,67 
26 4,33 
22 3,67 

6 1,00 

6 3,00 
0 

Efter turneringens afslutning oplystes det, at Holstebro 
har anvendt for gamle spillere. Holdet er herefter diskva-
lificeret. Horsens er trukket. 

Kreds 54: 
AaB*) .............. 6 1 4 1 32 5,33 
Hjørring*) .......... 6 4 0 2 32 5,33 
Chang .............. 6 2 0 4 16 2,67 
Nykøbing Mors ...... 6 0 1 5 6 1,00 

*) AaB og Hjørring har spillet omkamp om førsteplad
sen. AaB vandt denne kamp med 1 halvleg og 3 point. 

smukke evigt vandrende pokal, som Kurt Nielsen har 
skænket til drengemesteren. 

I semifinalen mod vinderen af kreds 43, Viborg, 
fik AaB meget lidt modstand og vandt med en halv
leg. Ringsted kunne i finalen med nød og næppe und
gå et halvlegsnederlag, men formåede ikke at frem
tvinge den mindste tvivl om, at AaB's mesterskab var 
overmåde fortjent. 

AaB'erne har den garderhøje Henrik Fliigel, der 
som fastbowler ( og fast-gærdespiller) er den typiske 
matchwinner i denne aldersgruppe. Men hans hold
kammerater havde alle nået et teknisk nydeligt stade, 
og det var ikke mindst på grund af en pæn bredde, 
at AaB scorede 160 til at starte med i finalen. Hele 
gærdeholdet bar præg af grundig instruktion, næsten 
alle spillede med en nydelig batføring og var i løbet af 
den tre timer lange halvleg i stand til at vente, til de 
løse bolde kom. 

Den, der var længst væk »fra bogen«, var nok Hen
rik Flilgel - han blev for øvrigt topscorer med 45. 
Den samme Flilgel noget i retning af skræmte Ring
steds små gærdespillere fra vid og sans ved sit tilløb 
og størrelse, men han bowlede på ingen måde unfair i 
løbet af sine 5 gærder for 23. Ringsted'erne følte sig 
så lykkelige over at slippe væk fra ham, at de skynd
somt slog af!øsningsbowleren Lars Hedebrandt (4 gær
der for 2) ud i hænderne på nærmeste markspiller. 

En del af Ringsteds publikum gjorde for øvrigt en 
utrættelig vokal indsats ude fra linien, men dommer
ne slap dog - i hvert fald legemligt - absolut uskadte 
hjem til København. 

Ringsted var i sin semifinale mod Skanderborg i 
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AaB's rolle. Sjællænderne var totalt overlegne og ud
ryddede Skanderborg for 36 og 20, mens de selv sco
rede 136. Her gjorde deres manglende fysik ingen 
skade. Lilleputten Per Persson, der kan blive uhyg
gelig god, tog i alt 8 gærder for 35 (og scorede 34 not 
out), mens den fornuftige og effektivt spillende åb
ner, Jan Marrot Nielsen, der også har gode bowler
anlæg, tog 8 for 19 og scorede 23. 

RINGSTED OVERLEGEN I KREDS 51 

Ringsted var klart bedst i kreds 51. Holdet slog Køge 
med en halvleg (Per Persson 14 gærder for 38), og vandt 
over Svanholm med ni gærder efter færdig kamp. 

Det viste sig, at AB's drengehold kunne tåle at und
være Michael LØnhardt, og Bagsværd-drengene slog Sorø 
med 83-63. 

De 22 spillere i drengefinalen Ringsted-AaB. Deltagerne var fra 

Ringsted: Preben Nielsen (anforer og keeper), Niels E. Christen

sen, Max Nielsen, Per Persson, Jan Marrot Nielsen, Henrik \Vil

helmsen, Hans Olsen, Per Nielsen, Bent I(_ I-lansen, Bjarne Han

sen og Øjvind Petersen. Og fra .4aB: Henrik Fliigel (anfører), 

Keld Lassen (keeper), Steen Nielsen, Peter Jørgensen, Michael Kold, 

Lars Hedebrandt, Robert Pedersen, Peter Ørbæk, Finn Larsen 

Klaus Morild og Hans H. Sørensen 

Morten Petersson stod både inde til den første og sid
ste bold i Svanholms halvleg på 145 (70 til Petersson) 
mod KB, der var ude for 106. Frederiksberg-klubben måt
te også strække gevær mod Slagelse, der havde Kim An
dreasen (6 for 23 og 40 not out). 

Endelig var der opmuntring at hente for Frem'erne. 
Valby-drengene - og især Steen Friis (45) og Anton Timm 
(5 for 7) - viste deres talent mod Slagelse, der tabte 119 
-72.

Skanderborg vandt den afgørende kamp i kreds 52 over
Husum med 55 point efter færdig kamp. Svend Ashberg
med 6 for 29, og Ole Jacob Kragh med 31 og 28 not out
samt 6 for 21, var de dominerende hos henholdsvis syd
slesvigerne og midtjyderne.

Husums lange tur til Kerteminde var ikke forgæves,
holdet vandt 79-62.

BEKLAGELIG UDVIKLING I KREDS 53 

En telefonopringning fra en jysk pressemand til DCF 
afslørede, at Holstebro, som havde vundet samtlige kam
pe i kreds 53, havde brugt ulovlige - for gamle - spil
lere. Holdet blev naturligvis diskvalificeret, og Viborg 
vandt så rækken i stedet. 

Vi håber, at dette må være Holstebro - og andre - en 
lære. Det, Holstebro har foretaget sig i denne sæson med 
dette »drengehold«, er at føre modstandere samt turne
ringsledelse bag lyset. Det er i orden, at man for at få 
spillet kampene benytter for gamle spillere .. Men så kræ-
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ver det minsandten også, at man siger det til modstande
ren og DCF og er indforstået med, at kampen er tabt. 

Peder Johansen, der er et meget stort talent, men bare 
ikke hører hjemme i en drengerække, scorere 101 not out 
ud af 172 mod 7 spillere fra Århus, der svarede med 15 
og 74. 

Meget hellere vil vi kommentere drengekampen Viborg
Århus. Lars Andersen, Viborg, lavede sin korte crickettil
værelses højeste med 99 point - century kan man så
mænd altid lave - det er meget sværere med 99, og Vi
borg præsterede hele 247 for 4. Men Århus lod sig ikke 
gå på. Jørn Beir Andersen fortsatte i Lars Andersens fod
spor og opnåede 95 point, inden han faldt. Han stod inde 
sammen med broderen Ole Beir Andersen (42 not out) og 
hævede fra 10 til 151. Første halvleg blev ikke færdig, da 
Århus' 4. gærde stadig stod inde med totalen 159, da de 
fire timer var gået. 

DER MAITE OMKAMP TIL 

Omkampen i kreds 54 mellem Hjørring og AaB (de to 
foreninger lå a point på førstepladsen og havde slået hin
anden indbyrdes med 8-0) gav en sikker sejr til AaB på 
en halvleg og 24 point. Nu skal Hjørrings anden halvleg 
på 20 nok kun tages som et mislykket forsøg på hurtig
scoring i et desperat forsøg på at vende kampen, men før
ste halvleg vandt AaB 96-52. Det var som sædvanlig Hen
rik Fliigel, der klarede ærterne med 44 og 5 for 16. 

Hjørring sikrede sig ret til denne omkamp efter en 8-0 
sejr over Chang. Meget mere spændende var det, da Ny
købing Mors slog Chang med tre point efter første halv
leg (97-94, Changs 3. gærde faldt først ved 85). Og så 
manglede Chang endda så lidt for at vende billedet i 2. 
halvleg, hvor holdet (læs Troels Nielsen med 7 for 13) 
snuppede morsingboerne for 31 og til slut havde fire overe 
til at lave 35 point. Det blev til 32 for 2. Ole Schyum 
flottede sig med 60 not out for Nykøbing Mors i 1. halv
leg, Troels Nielsen tog ialt 11 gærder for 58 og lavede 
i alt 65 point for Chang. 

LILLEPUTRÆKKEN 

Kreds 61: 
Ringsted ........... . 
AB ............... . 
Nykøbing Falster ... . 
Svanholm .......... . 
Køge .............. . 
Frem ............. . 

(8) (6) (0) 

4 1 3 0 
5 1 2 2 
4 0 2 2 
5 1 1 3 
4 0 1 3 
3 0 0 3 

PERSSON OGSA BAG LILLEPUTSEJREN 

26 6,50 
20 4,00 
12 3,00 
14 2,80 
6 1,50 
0 

Når Ringsteds Per Persson, hvem man så sandelig ikke kan 
beskylde for at leve på fysik, kan dominere en drenge
række med både bat og bold, ja, så er der ikke noget at 
sige til, at han også kunne skaffe sin klub sejren i lille
putrækken, hvor han dog kæstemæssigt fik god bistand 

Per Persson, Ringsteds lille 

spiller, men store talent 



UN�DOMSSID(N 

Øerne-Jylland 
Jyden han er stærk og sej . .. Grunden til, at han er stær
kere og mere sej end andre, må stå hen, men· at han er 
det - allerede i opvæksten - giver de årligt tilbageven
dende drengekampe mellem Jylland og Øerne bevis på. 
Jyderne har nu vundet de fire sidste gange, og sejrene 
skyldes ikke mindst en forskel i fysik. 

Sådan var det også i år i Ringsted. Jyderne mødte med 
et hold, der - i hvert fald for de dominerende spilleres 
vedkommende - var langt mere fysisk veludrustede end 
Øernes, og det skal give resultat i ·denne aldersgruppe. 
Enhver ungdomsleder ved, hvordan hans holds psykiske 
tilstand er, hvis modstanderne møder med nogle velvoksne 
størrelser, der så tilmed kan kaste hårdt. Så slår selv en 
pæn teknik ikke til. 

Jyllands dominatorer i Ringsted, Henrik Fliigel, AaB, og 
Troels Nielsen, Chang, var et hoved højere end deres mod
standere, så derfor skal man nok ikke tage jydernes over
legne sejr som noget bevis på, at standarden Østpå teknisk 
set skulle være dårligere end vestpå. 

Det skal ikke nægtes, at disse sammenbr'agte hold ikke 
helt leverede det, man har lov at forvente af Danmarks 
22 formentlig bedste drenge. Men en Øst-vest kamp er 
svære konditioner. Drengene er tydeligt nervøse og for 
manges vedkommende ganske uden kendskab til hinanden, 
et forhold der gØr det til noget af en uriaspost at være 
anfører. 

Øerne scorede flere end normalt, på trods af at flere 
af de bedste svigtede fælt. Her skal først og fremmest lyde 
en ros til Frems John Petersen, som uden at have den 
fuldkomne teknik - men den kommer, for han prøvede 
det rigtige - på fornuftigste vis bar den sidste halvdel af 

' Øernes halvleg. Han fik rimelig støtte af anføreren, Pre
ben Nielsen, Ringsted, og Freddy Nielsen, AB, men også 
Slagelses talent, Frank Andreasen, gjorde sig ganske pænt. 
I anden halvleg stod Ringsteds Jan •Marrot for. det gærde
spil fra Øernes side, der kunne have skabt en spændende 
kamp, hvis det ikke var kommet for sent. 

Den jyske kastning - såvel som Øernes - var spredt 
fægtning. Skal vi fremhæve nogen, må det nok blive Hu
sums Svend Ashberg, der kunne holde længde og retning. 

Jylland behøvede kun fire gærder for at score 194. Halv
legen blev komplet domineret af ålborgenserne Troels 
Nielsen og Henrik Fliigel, hvoraf især den sidstnævnte nØd 
godt af et svigtende Øst-markspil. 

Troels Nielsen (92 point not out) overlevede et greb 
bag gærdet lige i starten, men spillede ellers chancefrit og 
gevaldig aggressivt. Han har et dejligt øje, og med lidt 
afpudsning har Chang et godt kort i ham i fremtiden. 
Viborgs Peter Andersen var den eneste af de øvrige, der 
nåede at gøre sig bemærket. Der skulle kunne blive en god 
åbner ud af ham. 

14. 9. 1969

ØERNE-JYLLAND. Jylland vandt med 82 point efter 1. 
halvleg. ØERNE 112 og 71 for 3 (Jan Marrot Nielsen, Ring
sted 2 for 53, Max Nielsen, Ringsted 9 for 5, Frank Andrea
sen, Slagelse 18 og 1, Stig Lund, KB 9 og 1 *, Morten Peters-· 
son, Svanholm 0, Erik Thormose, B. 1913 0, John Petersen, 
Frem 25* og 5*, Preben Nielsen, Ringsted (anfører og keeper) 
12, Per Persson, Ringsted 4, Jens Sørensen, Sorø 3, Freddy 
Nielsen, AB 8, Ekstra 22, Ole J. Kragh O for 4 og 1 for 0, 
Jan Østergård 0 for 1, Troels Nielsen 2 for 24 og 0 for 15, 
Jørgen B. Andersen 1 for 0 og 0 for 15, Henri Flilgel 1 for 
34 og 0 for 6, Svend Ashberg 3 for 10 og 0 for 6, Tom 
Nielsen 1 for 6 og O for 6, Hans J. Eilertzen 2 for 11, søren 
Dahlgård O for 5, Lars Hedebrandt 1 for 12). JYLLAND 
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194 for 4 (Peter Andersen, Viborg 38, Ole J. Kragh, Skander
borg 0, Jan Østergård, Fredericia 0, Troels Nielsen, Chang 
92*, Jørgen Beir Andersen, Århus 0, Henrik Flilgel, AaB 
51*, Svend Aschberg, Husum, Hans J. Eilertzen, Århus, Søren 
Dahlgård, Nyk. M. og Lars Hedebrandt, AaB did not bat, 
Jan Marrot 0 for 8, Max Nielsen 0 for 8, Frank Andreasen 0 
for 14, Stig Lund 1 for 36, Morten Petersson O for 14, Per 
Persson 1 for 35, Jens Sørensen 1 for 33, Freddy Nielsen, 
AB 1 for 33). 

Nis. 

Det afgørende spadestik 
Forty Club - junior Øst måtte aflyses på grund af om
kampene i 1. division. Den tilsvarende kamp i Jylland 
blev gennemført i Herning. 

Når man betragter regnskabsbogen herfra, føler man 
sig tilbøjelig til at anbefale den jyske Forty Club-anfører 
at tænke lidt på, at denne kamp er lavet for at de gamle 
kan lære de unge, og ikke blot for at give »Forty Club
berne« en kamp. 

Sidste år i København lykkedes det Thomas Provis tak
ket være nogle yderst gode lukninger at skabe en spæn
dende to halvlegskamp, hvor alle kunne gå tilfredse hjem. 
Juniorerne fik set, både hvordan cricket skal spilles og 
hvordan en friendly match kan gøres vellykket. 

Ærlig talt - det stik modsatte var tilfældet i Herning. 
Her battede Forty Club i to timer og 50 minutter og gav 
kun juniorholdet 2 timer og 25 minutter til at score 270 
point. Det er ganske simpelt ikke rimeligt, og det var al 
beundring værd, at juniorerne kunne komme helt op på 
255 point for 9 gærder. 

Godt gærdespil viste Jan Wittus, Skanderborg, og Per 
Terp, AaB, der nok stilmæssigt ydede det smukkeste. Mest 
effektivt battede Henning Hoff, AaB, der som niende gær
de sammen med Peter Rasmussen, Nykøbing Mors, hæ
vede fra 186 til 247, førend han blev kastet ud af Evald 
Møller. 

Hvis det var farvel til kampene mellem Forty Club og 
udvalgte juniorhold, skal undertegnede gerne være vidne, 
når det gælder om at finde ud af hvem, der har gravet 
graven. 

7. 9. 1969
FORTY CLUB-JUNIOR VEST i Herning. Uafgjort. FORTY 
CLUB 270 for 10 (Johs. Knakkergård 72, Aksel Morild 62, 
Jørgen Morild 53, Sigurd Uhrskov 25, Jørgen Olesen, Hor
sens 3 for 34, Toben Skov Nielsen, Chang 3 for 84). JUNI
OR VEST 255 for 9 (Henning Hoff, AaB 80, Per Terp, AaB 
44, Jan Wittus, Skanderborg 43, Peter Rasmussen, Nyk. M., 
21, Torben Skov Nielsen 19, John Simonsen, Sk.borg 14, 
Poul Riis 3 for 44, Johs. Knakkergård 3 for 52). 

Nis. 

Jan Wiltus Henning Hof{ N1elsen 



Edrich toppede som 30 årig 

og havde en fantastisk sæson 

men ,er England på 
højde med giganterne 
efter de mange uheld 

I England ser man nu tilbage på en sæson med tre 
tests mod New Zealand og tre med Vestindien, og 
man må konstatere, at det endnu er uvist om Eng
lands hold er på højde med øjeblikkets giganter, Au
stralien og Sydafrika, som i øvrigt mødes denne vin-
�r. 

England har brugt denne sæson til at eksperimen
tere, hvilket tr\an også yar tvunget til, efter de mange 
spilleruheld (Millburn måske fætdig, · Barrington fær
dig, Cowdrey skadet, Graveney karantæneramt). Man 
har simpelthen villet prøve så mange spillere som mu
ligt for at få set emnerne til de kommende års ture 
til Australien og Vestindien. 

Men her lidt om testopgørene: 
England vandt, som tidligere omtalt, den første 

kamp mod Vestindien med ti stående gærder, anden 
test blev uafgjort og England vandt også den tredie 
og sidste med 30 point. De to sidste kampe blev gen
stand for en del kritik i pressen, som bl. a. mente, at 
spillet var for maskinpræget, at kampene var for ke
delige (de lignede county-kampene for meget), og at 
spillerne ikke gjorde tilstrækkeligt for at hæve spillets 
niveau. Kritikken er måske berettiget, men man kan 
ikke. deltage i denne diskussion uden at tage hensyn 
til spillets generelle udvikling efter krigen. Desuden er 
det nok sådan, at mange af kritikerne ser lidt for sen
timentalt tilbage på 30'ernes »store tests«, og ikke helt 
objektivt bedømmer kastningens datidige standard. 

Men de to sidste tests indeholdt dog også megen 
underholdende cricket. Først og fremmest indlagde de
butanten fra Yorkshire, John Hampshire, sig fortje
nester. Han gik til gærdet, da England havde 61 for 
fem, og han præsterede i sin første testhalvleg 106. I 
anden halvleg lavede Yorkshires to andre repræsen
tanter, Boycott og Sharpe 106 og 86, så man har lidt 
svært ved at forstå, at dette hold er endt i bunden i 
county-turneringen. 

Sommerens anden opgave for de engelske testspil
lere var New Zealand, som ikke havde formået at 
vinde en serie over England nogensinde, hvilket heller 
ikke lykkedes for dem denne gang. Ud af 40 tests mod 
New Zealand har England nu vundet 19, mens 21 er 
endt uafgj()rt. I 1969s serie vandt England den første 
med 230 point, den anden blev ødelagt af regn, og i 
den tredie sluttede hjemmeholdet af med en gevinst 
på otte gærder. 

Udslaggivende for serien var, at England havde spil
lere som Derek Underwood og John Edrich, og at 

Også Edrich kan fejle, som her, hvor han bliver grebet ud i en 
test'mod Australien. Men det sker sjældent 

Englands hold gennemgående var mere rutineret end 
New Zealands. Gæsternes kvalitet er sund nok, men 
de er stadig ikke helt gode nok til at bide skeer med 
de store. De vil sikkert få det nemmere på hjemvejen, 
hvor de skal møde Indien og Pakistan. 

Den store spiller var Kents 24-årige venstrearms 
legcutter, Underwood, som i den 1. test tog 11 gærder 
for 70 og i den 3. 12 for 101 - det er helt enestående 
i testsammenhæng. Ydermere havde England åbnings
gærdet John Edrich, som efter behag strøede om sig 
med pointgivende stød (376 runs i fem halvlege). 

EDRICHs FLOTTE SÆSON 

Samme Edrich har været totalt dominerende blandt 
gærdespillerne i England i år. Da county-turneringen 
sluttede den 17. september, lå han som en stensikker 
nr. et på statistikken med 2238 runs i 39 halvlege og 
med et snit på 69,93. Sæsonen 1969 har været hans 
hidtil bedste. Han nåede otte centuries (nu har han 
scoret 64 ialt), og han passerede 20.000 point i sit 29. 
år. Altså igen et bevis for, at en gærdespiller er på 
toppen af sin ydeevne i 30 års alderen. Efter ham på 
statistikken kommer tre udlændinge: Mushtaq Mo
hammed (1831 point, gns. 59,06), B. A. Richards (1440 
point, gns. 57,60) og Clive Lloyd (1458 point, gns. 
48,60). 

Blandt kasterne gjorde Derbyshires nye fund, Allan 
Ward, det bedst med 69 gærder, gns. 14,82. Han hav
de en helt eventyrlig sæson, der førte ham på testhol
det i en alder af kun 20 år. Sidste år var han næsten 
ukendt, men i år fik han så meget kontrol over sin 
fastbowling, at han kunne prøves på højere plan. -
MCC venter sig meget af ham, og han må have en 
lang testkarriere foran sig (sammen med folk som Un
derwood, keeperen Knott og åbningsgærdet Dennes). 
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GLAMORGEN VANDT OVERRASKENDE 

County-turneringen blev overraskende vundet af Gla
morgan, der endog præsterede det fornemme at gå 
ubesejrede gennem sæsonen. De sidste tre års mestre, 
Yorkshire, skuffede sine tilhængere kolossalt og und
gik kun med nød og næppe sidstepladsen. Til gen
gæld tog de revanche i den populære Gilette Cup (po
kalturneringen), som de vandt efter en overlegen fi
nalesejr over Derbyshire. 

Toppen i countyturneringen: Nr. 1 Glamorgen, 2. 
Gloucestershire, 3. Surrey, 4'. Warwickshire og 5. 
Hampshire. - Bunden: Nr. 15 Lancashire, 16. Derby
shire, 17. Somerset. - Lancashire satte sig på første
pladsen i den af publikum meget yndede specielle søn-
dagsturnering, Players Leagure. Thop. 

Repræsentantskabsmødet 

afholdes i København 

søndag den 7. december 1969 

kl. 10,00 på Park hotel. 

Dønish Diørg - eller 

Hørgreøves ,,testamente'' 

Hermed følger den sidste »Danish Diary« fra Peter 

Hargreaves. Hargreaves er rejst hjem til New Zealand, 

men formåede i løbet af et par år at gøre sig til en 

personlighed i dansk cricket både som spiller, træner 
(for ABs juniordanmarksmestre) og som kommenta

tor. 

Hargreaves har lovet at holde »Crickets« læsere ori

enteret et par gange om året om, hvad der hænder 
i australsk og new zealandsk cricket. Han er altså vor 

korrespondent i disse fjerne egne. 

Men forinden har han bedt om plads for disse be

tragtninger. I en følgeskrivelse henleder han opmærk

somheden på, at hans sidste »Danish Diary» indehol
der et- vigtigt budskab, som den danske cricketadmini

stration må tage hensyn til, hvis landsholdet skal opnå 
bedre resultater i fremtiden. 

The second half of the 1969 Danish cricket season 
may be summarized thus: the sound defeat at the 
hands of Holland, unusual occurence of three club 
teams simultaneously in England, further coaching 
courses by Ted Whitfield in Denmark, the neverdoub
ted ninth successive first division championship to 
AaB, the successful bid for promotion by KB, the ju
nior title to AB and boys' title to AaB, and relega
tion again for Silkeborg. 

The achievement of AaB needs no embellishing he
re, but what might call for a good deal of thought is 
the dominance of the AaB pattern of attack as also 
used in the national XI. Against Bermuda it worked, 
but it was permitted to crack very early against Hol-

80 

land and the Danish skipper's !imitations at handling 
the bowling beyond this were then all too boldly dis
closed. Carsten Morild is still a fine cricketer, but the 
time would seem near when his successor should be 
undergoing hard traning to take over the captaincy 
role, even if it is hoped that Carsten will serve Den
mark for many years yet as a bowler. Henrik Morten
sen is now incredibly bowling little more than half 
a dozen overs at top pace with the new ball, meaning 
that his chief value to the side is vastly reduced: and 
Henrik is only in his mid-twenties! A new national 
pattern simply must be formed for the best to be got 
from these two outstanding players. 

The best signs on the horizon have nearly all come 
from youth, however, which is good. Torben Skov 
Nielsen, Jan Hansen, John Madsen, Niels Torp An
dersen and Silkeborg's Bjarne Rasmussen will all go 
far with the right handling, and the country's fielding 
as a whole is probably better than it has ever been. 
More analysis is needed when batting, though, for the 
best in the country are still committing fundamental 
errors which a well-trained junior should not produce, 
let alone senior. The more primitive characteristics of 

play must be weeded out - the yielding to tempera
ment rather than concentration, harmful scolding of 
one's teammates rather than encouragement, and none 
too smooth handling of umpires, no matter how weak 
the letter may be. A more positive and constructive 
approach is vital if progress is to be achieved. 

Peter S. Hargreaves. 



PROVIS slår igen på dommerstandens vegne: 

Jagtsæsonen på cricketdommere åbnedes officielt i det 
sidste nummer af »Cricket« med en kanonade fra re
daktøren, af en størrelsesorden tilstrækkeligt til med 
en salve at nedlægge hele standen; det siddende bytte 
som det stående, alle til hobe! 

Det har nok ikke været redaktørens hensigt at af
folke de danske cricketbaner for dommere på en gang, 
men formen for kritikken er gans�e velegnet til at 

,have denne virkning! 
Det er naturligvis tilladeligt at kritisere dommere, 

også i Dansk Cricket Forbunds officielle organ -
hvor virkningen dog nok er noget stærkere end ellers 
- men det forekommer mig ganske utilladeligt at kri
tisere dem for antallet af ben - for kendelser, de har
afgivet - eller undladt at afgive - i en bestemt kamp.

Kritiser dem - om man vil - for manglende kend
skab til lovene; for egenartede fortolkninger; fordi de 

ryger dårlig tobak; for hvad som helst; men ikke for 
deres ben-for kendelser. Og slet ikke på rent statistisk 
basis. 

Stakkels dommere! »Stakkels« fordi de kan aldrig, 
i sagens natur, gendrive beskyldningerne. Dommerne 
er absolut neutrale - alle andre på banen - med me
get få undtagelser - er partisk. Dommerne er de ene
ste, som står rigtigt placerede for at bedømme ben

for situationer - alle andre på banen står forkert pla
cerede, inklusive kasteren! 

Men dommeren kan aldrig »bevise«, at hans ben
for dom var rigtig. Han kan kun gentage, at manden 
var ude! Redaktøren antyder, at han ikke tror på 

ham - på rent statistisk basis. Selv om der ingen 
dansk statistik over gærdefaldsmåden findes! 

Igennem et langt citat fra Jacques Hermann lader 
redaktøren os forstå, at to gange ben-for om året må 
være rationen pr. dommer. Med al ære og respekt er 
dette noget forfærdeligt vås. Hver dom er en situation 
for sig. Og ingen dommer med respekt for sig selv 
ville lade sig påvirke af foregående dom eller hæn
delser. Disse er sagen uvedkommende. 

Uheldigvis kommer kritikken til at styrke dem i de
res tro - det meget større antal dommere, som meget 
sjældent dømmer ben-for. Som hænger sig i »tvivlens 

beneficium«, som Jacques Herman så elegant har be-

1uiv� Bm,,.efi_ciwn 
�

� �? 
nævnt det, og dømmer aldrig - fordi de altid er i 

tvivl. Mon ikke det tit er tilfældet - hen på eftermid
dagen - at en nægtet ben-for appel mere skal opfat
tes som en »blundens indicium« end en rigtig anven
delse af »tvivlens beneficium«. 

Jacques Herman citatet siges at være skrevet for 
omkring 30 år siden. Jeg husker ikke årstallet for ind
førelsen af loven om »ben-for på offskrueren« i Dan

mark, men det må være sket for omkring 30 år si
den. Når Jacques Herman imidlertid, i en udtalelse 
om ben-for dom som tilsyneladende er ment som en 

vejledning for andre, ikke med et ord nævner ben
for på off-skrueren, er jeg meget tilbøjelig til at tro, 

at citatet stammer fra et tidspunkt fra før »den nye« 
ben-for lov blev indført herhjemme. Såfremt dette er 

tilfældet, er det ikke så lidt af en tilsnigelse, når ci
tatet anvendes som støtte for redaktørens synspunk
ter. 

FLERE BEN-FOR TIL AAB END TIL ANDRE 

Analyserer man spørgsmålet rent cricketmæssigt, 
indser man, at såfremt dommeren ikke lader sig 
skræmme af hyppigheden, og dømmer konsekvent, er 

det ganske naturligt, at AaB får flere ben-for kendel
ser end andre hold. 

AaBs kasteangreb består af landets to bedste ka
stere, som begge anvender en blanding af off-skruere, 
legcuttere og yorkers, kastet med varieret fart og kon
stant god længde. Off-skrueren er dog deres hoved
bold. Som redaktøren meget rigtigt bemærker, bru
ger de fleste danske gærdespillere deres ben forkert. 
Det gør de også, når de møder Carsten Morild og 

Henrik Mortensen, I stedet for at møde off-skrueren 
fremme på pitchen med bat og skinne tæt op ad hin

anden, lader de sig skræmme af AaBs aggressive 
markopstilling med keeperen op bagved, og lille Geert 
Kristensen i »super-silly« mid-off tæt foran, og for
søger at spille alt i back. 

Når man spiller Carsten og Henrik i back, bliver de
res skruninger større og vanskeligere at beregne. Før 
eller senere kommer bolden forbi battet, og rammer 
den gærdet, er dommerens opgave begrænset til at løf
te fingeren. Men rammer den skinnen, som tit er til

fældet, især når gærdespilleren spiller »frontvendt«, 
kommer der en appel. Dette sker oftest, når to off
skruekastere af klasse viser sig i stand til at presse 
gærdespillerne tilbage mod gærdet. Hermed årsagen 
til at AaB'erne appellerer hyppigere end andre hold, 
som anvender andre former for kasteangreb. En ting 
de tit er blevet kritiseret for! 

Med AaBs angrebsform, som presser gærdespille-
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ren i back, bliver dommerens opgaver ved bedømmi;l
sen af ben-for situationer gjort væsentlig lettere for 
ham. Afstanden fra træffepunktet på skinnerne frem 
til gærdet er meget kort; skruningen har »arbejdet« 
færdigt, og boldens retning kan bedømmes; benenes 
placering i rektanglet er let at konstatere. Mulighed for 
at tvivl kan opstå formindskes, og dommeren kan nu 
med sikkerhed konstatere, om betingelserne for at 
dømme ben-for er til stede eller ej. 

DER SKAL DØMMES UD FRA DEN 
ØJEBLIKKELIGE SITUATION 

Det må være indlysende, at såfremt dommerne tør 
dømme ud fra den øjeblikkelige situation hver gang, 
uden at ænse om de har »givet« AaB en, to eller ni 

ben-for allerede i halvlegen, må holdets kaste- og 
marktaktik frembringe flere ben-for domme gennem
snitligt and andre former for angrebstaktik. 

Dommerne i kampen Soraner-AaB var Jørn Finnich 
og Poul Talbro-to af landets mest erfarne cricketspil
lere, som dømmer objektivt og samvittighedsfuldt, 
uanset hvilke hold der er med i de kampe, som de ac
cepterer at dømme. Deres indstilling til cricketsporten 
er velkendt af cricketspillere over hele landet. Jeg har 
gjort mig den ulejlighed at tale med dem begge om 
netop denne kamp, og de fortæller mig, at hyppighe
den af ben-for kendelserne, som de måtte afgive, for
uroligede også dem, men at de måtte fortsætte med at 
dømme hver situation for sig, som om intet tidligere 
var hændt. Hvis de er bange for noget, er det, at de 
alligevel har ladet sig påvirke af de mange foregåen
de ben-for, og ikke har dømt så mange, som de i vir
keligheden burde. De har imidlertid bestræbt sig for 
at dømme så korrekt som overhovedet muligt. 

At man så derefter i Dansk Cricket Forbunds offi
cielle organ udsætter dem for antydninger om, at de
res kendelser i denne kamp har været lemfældige -
uden først at tale med dem om kampens forløb og 
give dem mulighed for at forsvare sig - mener jeg, og 
jeg tror mange. vil være enige med mig, ikke er cric
ket! 

Thomas Provis. 

REDAKTØRENS SV AR: 

Når man læser Provis, er det vigtigt at gøre sig tre 
ting klar: 

Provis er 
1. englænder,
2. kaster,
3. en teoretiker af Guds nåde.

Ad. 1.: 
Selv om man har boet så længe i Danmark, som Pro

vis, kan det måske alligevel af og til knibe med den sprog
lige forståelse. Det er mig umuligt ved en nøje gennem
læsning af sidste nummer at finde en eneste antydning af, 
at Talbros og Finnichs kendelser i Soranerne-AaB skulle 
være »lemfældige«. Tværtimod står der under en billed
tekst, at Poul Talbro hØjst forståeligt ikke ser ud til at 
være i tvivl, da han »skyder« en soraner ud med ben for. 
Videre hedder det, at de fem ben-for kendelser, som de 
to AB-dommere afgav, vakte diskussion - hvilket er en 
kendsgerning og ingen kritik - men at undertegnede på 
grund af fravær var ganske ude af stand til at tage stil
ling til kendelserne. 

Altså for at gøre det helt klart - som Baunsgaard si
ger - har jeg hverken ytret noget positivt eller negativt 
om Finnichs og Talbros kendelser i den kamp. Jeg vil 
kun beklage med hensyn til de to AB'ere som dommere, 
at de ikke virker meget oftere, netop fordi de har de 
egenskaber, som Provis fremhæver. 
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Uden - forhåbentlig - at støde nogen_ p,å manchet
terne må jeg dog lige anke over måden, som Talbro ifØlge 
billedet afgiver sin kendelse på. Denne anke ligger i or
det, at han »skyder« en soraner ud. Jeg bryder mig per
sonligt ikke om, at en dommer signalerer en spiller ud 
ved at pege direkte på ham. Det kan virke som »man 
trækker fra hoften«. Det giver mig indtrykket af en art 
fjendskab mellem dommer og gærdespiller, som selvfølge
lig slet ikke eksisterer. Jeg er meget vel bekendt med, at 
adskillige dommere benytter - og især har benyttet -
denne fremgangsmåde, men en rolig finger lige op over 
hovedet forekommer mig som det korrekteste. 

Ad. 2: 
Jeg tror ikke, det kan undgå at påvirke i en ben-for 

diskussion, om man er gærdespiller eller kaster. Provis 
er, så vidt jeg ved, mest det sidste. 

Ad. 3: 
»Med al ære og respekt for Provis er det noget for

færdeligt vås«, at man ikke skulle kunne diskutere en 
dommers ben-for kendelser. Vel står dommeren bedst 
placeret, men man kan anbringe sig på »strategiske« ste
der, hvor man ser næsten lige så godt. Havde Provis ret, 
ville det betyde, at når der vælges dommere til første 
klasses kampe, skulle man se bort fra deres domme på 
det punkt, hvor de fleste problemer opstår, nemlig ben
for kendelserne, og udelukkende bedømme dem på det 
øvrige. Ja, det ville ofte være umuligt at vælge den ene 
fremfor den anden, da det ofte ikke vil være fair at kri
tisere en dommer for f. eks. at undlade at dømme en 
mand grebet ud, da dommeren rent faktisk kan være for
hindret i at se og/eller høre noget. 

Jeg føler mig overbevist om, at en dommers måde at 
håndtere ben-for reglen er en af de vigtigste indicier for 
hans kapacitet som dommer. 

Med hensyn til statistik har Provis ret - i teorien. En 
dommer skal ikke lade sig påvirke til at undlade at døm
me gærdespiller nr. 40 ud med ben-for i en kamp, blot 
fordi han har fjernet de foregående 39 (med ben-for). 
Hver situation må bedømmes for sig, og i nogle kampe 
og overfor nogle holds spillere er der muligheder for flere 
ben-for domme end i andre. Så langt er vi enige, og der
for kan jeg heller ikke med nogen ret kritisere Finnich 
og Talbro fordi de dømte fem soranere ud med ben-for 
mod AaB. 

Det er rigtigt, at man ikke kan kritisere en dommer 
for et stort antal ben-for domme i en kamp (som man 
ikke har set), men jeg vil hævde, at man kan kritisere en 
dommer, der gennem flere sæsoner ligger et godt stykke 
over gennemsnittet. Og det er nok ikke et dansk gennem
snit, man skal regne med, men et tal måske lidt over et 
internationalt gennemsnit. 

Ved et løseligt gennemsyn af det engelske »The Cricke
ter« er der ca. en ben-for dom pr. kvartleg (det drejer sig 
om tre dages kampe), og ved en gennemgang af regn
skabsbogen for DCF's kampe i udlandet i de sidste to år, 
hvor der har været udenlandske anerkendte dommere i 
hvert fald i den ene ende, er der i 19 kvartlege dØmt 11 
ben-for, hvoraf de fem har •ramt« danske spillere. Der 
har ikke været over to ben-for kendelser i nogen kvart
leg. 

Den ene cricketkamp er ikke så forskellig fra den an
den, at en førsteklasses dommer ikke, når han gør en 
sæson op, vil komme til nogenlunde det samme antal 
ben-for domme, som sidste sæson. (Dette. er påstand. Jeg 
indrømmer, at jeg ikke har materiale til at bevise den). 

Som I'rovis rigtigt skriver, har det ikke været mit Øn
ske at nedlægge, endsige genere, vore danske dommere. 
Vi kan ikke undvære en eneste af dem. Men jeg vil stadig 
væk mene, at der oftere herhjemme bliver dØmt for man
ge »ben-for« end for få. To ben-for domme om året, som 
hos Jacques Herman, tror jeg heller ikke på kan være 
rigtigt, men lidt færre end det ofte er tilfældet tror jeg 
ville være passende. Hvad angår »blundens indicium« har 
jeg sådan lidt løst på fornemmelsen, at det er nemmere 
at få en ben-for hen på slutningen af eftermiddagen end 
om formiddagen, hvor alle parter er friske. Men den på
stand er lige så uunderbygget som Provis' antydning om 
det modsatte, som da for øvrigt er en skrækkelig fornær
melse af vore dommere. Men de er heldigvis ikke så 
nemme at støde, hverken når det gælder ytringer fra Pro
vis eller fra undertegnede. For hvis en dommer lader sig 
gå på af kritik, skulle han hurtigt smide den hvide kit-
tel. Nis. 
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Selv om man ikke følger særlig meget med i cricket 
ude i den store verden, kan man næsten ikke undgå 
at høre navnet Gary Sobers. 

Han har i de sidste 15 år været intet mindre end 
kongen over alle, og er regnet som den største all
rounder født i moderne tid. Han rangerer helt givet 
blandt de allerstørste gennem tiderne. 

Sobers force ligger i hans utrolige alsidighed. Da 
han i 1953-54 første gang blev udtaget til det vestin

diske testhold var det som slow left-arm bowler, men 
allerede i 1957 beviste han under Vestindiens turne til 
England, at han var en allrounder af verdensformat. 
I en alder af kun 21 år scorede han i tests og kampe 
mod engelske county-mandskaber over 1600 point, tog 
37 gærder og var en lynhurtig og aggressiv in-fielder. 

I 1958 satte han en verdensrekord, som ingen hidtil 
har kunnet fravriste ham. Pakistan var den ulykkelige 
nation, der måtte lægge ryg til rekorden. Dette lands 

bowlere måtte se ham score 365 point not out på ca. 
ti timer - den højeste testscore nogensinde. Siden har 
hans vej ført ham fra rekord til rekord. I dag står 
han som 33-årig som den største vestindiske cricketer, 
og som verdens førende allrounder. Håbet er, at han 
endnu nogle år vil berige cricketarenaerne og tilsku
erne med sit spil. 

Her skal kun omtales nogle få af hans utallige re
korder, for at dette blad ikke skal komme til at ligne 
en lokaltelefonbog i tykkelse. 

Gary Sobers, den mest »allroundede« allrounder i cricket 

Af testrekorderne kan nævnes: Han har spillet flere 
tests (70), haft flere greb (89), scoret flere point (6556) 

og lavet flere centuries (21) end nogen anden vestin
der. Han var med sine 21 år og 216 dage den hidtil 
yngste spiller, der har scoret et tredobbelt century 
(365 not out). Blandt hans øvrige førsteklasses rekor

der er den mest enestående vel nok, at han i 1968 
(som den hidtil eneste i verden) blev noteret for seks 

seksere i en seksboldes over. (Den arme kaster hed 
M. A. Nash, og han bruges alligevel stadig som bow
ler hos Glamorgen). Også som anfører for Vestindien
har Sobers haft succes, idet hans hold rangerede som
verdens bedste i seks-syv år, indtil tronskiftet sidste
år, hvor Australiens unge himmelstormere satte Vest
indien til vægs.

Da engelske county-hold før sæsonen 1968 fik lov 
til at købe udenlandske spillere, stod Gary da også 
øverst på de flestes ønskeseddel. Nottinghamshire løb 
af med ham og gjorde ham omgående til anfører for 
et hold, som ellers ikke havde gjort synderligt væsen 

af sig. I den første sæson førte han sit hold til en hæ
derlig fjerdeplads i county-turneringen (hans egen an
del var 1590 point og 84 gærder). 

Tilbage står at sige, at Gary Sobers har de største 
chancer for at placere sig som verdens største cricket
spiller gennem tiderne, hvis han bare spiller nogle få 
år endnu. Spørgsmålet er dog om han kan komme 

over den spilletræthed, som meget forståeligt har præ
get ham det sidste års tid. Sobers vil sikkert have godt 

af en vinter uden topcricket, efter at han har spillet 
næsten hver eneste dag året rundt de sidste tre-fire sæ

soner under det umådelige pres, at det er ham, der al
drig må svigte - det er ham folk har betalt deres entre 
for at se. Thop. 

Ct•icket-anekdote 

Mangel på speed 

Han var en meget langsom bowler, og hans bolde 
var blevet tævet mere eller mindre ud af syne, da om
sider gærdespilleren gik galt af en bold, som pitchede 
lige på gærdet - som de andre savnede den totalt 
spin - og ramte ham på skinnen. Bowleren vendte 
sig med et triumferende brøl mod dommeren og råbte: 
»How's that ?« 

»Not out,« sagde dommeren. Kasteren var en meget 
velopdragen cricketer, og først da overen var forbi, 
og han var blevet lagt ud til endnu tre seksere, sagde 
han til dommeren: 

»Den bold pitchede midt på gærdet, ikke?« 
»Jo.« 
»Den skruede ikke?« 
»Nej.« 
»Han rørte den heller ikke, vel?« 
»Nej.«
»Hvorfor søren var han så ikke ude?«
»Bolden var ikke hurtig nok til at få overliggeren

til at falde ned!!!« 
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En "MENIG" tager bladet fra munden 

Sjældent ja vel aldrig tidligere, har et dansk cricketlands
hold væ'ret så velforberedt og optimistisk før en lands
kamp mod Holland, som før denne. Og det med re_tte. 
De to gange fællestræning havde under Carst�n. Monlds 
fortræffelige ledelse sat spillerne op, og samt1d1g havde 
spillerne fra de klubber, der lå nær ved hinanden, trænet 
sammen for yderligere at opbygge formen. Det udmær
kede resultat mod Bermuda, hvor både markspil og kast
ning var helt på toppen, Øgede yderligere optimismen. 
Ganske vist faldt vort gærdespil mod Bermuda helt sam
men men det var overfor væsentlig stærkere kastning, 
end 'hollænderne ville være i stand til at præstere. Vi tog 
af sted med et ungt, stærkt hold, der struttede af selv; 
tillid, og som, efter at vi havde hørt, at Bermuda o�sa 
havde slået hollænderne med en halvleg, skulle kunne give 
hollænderne hård kamp. Og så faldt det hele sammen 
med et brag! Hollænderne vandt som bekendt med en 
halvleg. Lad os se lidt på forarbejdet til landskampen og 
selve landskampen. 

DCF's bestyrelse havde i år besluttet, at der skulle væ
re fællestræning for landsholdsemnerne, og der var ble
vet udtaget 22 mand. Den første fællestræning foregik i 
Skanderborg. Man havde ikke rigtig klargjo:t si?, hvor)e
des det skulle gribes an men Carsten Monld fik hurtigt 
lagt træningen rigtigt ti!' rette. Der blev trænet i_ to bå_se 
og på midten, og samtidig blev enkelte taget ud til specie) 
marktræning. Alle var i aktivitet begge dage, selv om v1 
den ene dag måtte være indendørs. Som afslutning på de 
to dage kom Henry From og gav konditionstræning, så 
det var 22 udmattede spillere, der forlod Skanderborg. 
I p2.userne var der blevet holdt små møder, hvor de en
Aalborg, hvor træningen foregik mere planlagt, idet man 
nu vidste hvor man især skulle sætte ind. Det hele blev 
som sagt' strålende ledet af Carsten Morild, der var alle 
vegne for at dele ris og roser ud. . Lid os for fremtiden få mere fællestrænmg, og lad Car
sten udarbejde træningsprogrammet, naturligvis i forstå
else med UK. I Aalborg stod i øvrigt Karlo Niilonen for 
den udmærkede konditionstræning, lad ham udarbejde et 
cricketkonditionsprogram, hvis han er interesseret. Betyd
ningen af fællestræningen var stor, folk lærte hinanden at 
kende, blev rystet sammen, og man begyndte a_t ane kon
turerne til et hold et hold, hvor alle kender hmanden og 
er i stand til at støtte hinanden. Så vidt om fællestrænin
gen, lad mig slutte af med at sige, at det er et skridt, 
og et godt skridt, i den rigtige retning, DCF her har taget. 

DET ADMINISTRATIVE KLAPPEDE 
Vi drog af sted til Holland med Erik MØiler som leder. 

Han har, så vidt jeg er orienteret, i det væsentlige klaret 
dett,: store arrangement alene, og det på fremragende vis. 
Alt det administrative klappede til punkt og prikke, og 
det er første gang, det er sket, mens jeg har deltaget i 
DCF's ture. Måltiderne var klar til tiden, taxaer kørte os 
til og fra banen, så vi ikke skulle trættes med at gå der
ud vi var i biografen aftenen før kampen, og der blev 
sØ;get for, at vi var i seng til rimelig !id, hvilk_et spiller�e 
naturligvis også selv var indstillet pa. Skal Jeg ende!Jg 
fremkomme med en kritisk bemærkning, skal det være 
angiiende DCF's oldnordiske regel om, at spillerne på 
afrejsedagen selv skal sørge for frokost. Det kan ikke have 
sin rimelighed, at man skal starte en ti-dages rejse med 
og for DCF med en tør madpakke i kufferten. De ekstra 
300 kr. kan ikke vælte budgettet. Når alt ellers er lavet 
så godt, kan vi lige så godt få 100 pct. tilfredshed hos alle 
parter. 

Alt er klappet og klart fra ledernes side, og nu er det 
op til spillerne at klare det sportslige. Vi trænede dagen 
før landskampen på den bane, vi skulle spille på._ !'ie_lden 
var lidt tung, da der var sandbund, men el_lers deJli? Jævn 
og nyklippet. Pitchen var meget hård, hvilket bevirkede, 
at bolden sprang lidt højere end normalt, men det burde 
ikke betyde noget, da den var meget stabil og pålidelig. 
Vi fik en udmærket generalprøve. 
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For første gang - så vidt vi ved - har en 1>menig« landsholds

spiller til »Cricket« fremkommet med åbenhjertige betragtninger 

over en lands/ioldstur. Det er AB's anfører Finn Willumsen, der 

også som fodboldspiller ikke lagde skjul på, hvad lian mente 

HVORFOR GIK DET SA GALT? 
Næste dag stod vi tidligt op og tog ud til _ banen, hvo� 

vi varmede godt op. Carsten tabte lodtrækningen, og v1 
blev sendt til gærdet. Starten var udmærket, åbningsgær
derne holdt en god times tid, og for tre eller fire fald 
(hæng mig ikke op på det) havde vi 70 point, men så r_ul
lede lavinen, og pludselig stod der 9 for 71. Ja, ufatteligt, 
men nervøsiteten bredte sig åbenbart som e� steppebran�. 
Vore to sidste gærder formåede dog at reJse totalen til 
81 men det var jo ikke dem, man havde regnet med skul
le '1ave point. Jeg mener, at en af årsagerne, forude� de 
psykiske, til sammenbruddet er, at vi ikke fra vores �Je�
lige turnering er vant til at vente med at score pomt til 
de løse baller kommer. Herhjemme er spillet for forceret. 
Vi trænger til flere to-dages kampe. Vi må lære, at langt de 
fleste af de bolde, der bliver kastet, kan der ikke scores 
på, uden at der bliver givet chancer, og sådanne chancer 
bliver næsten altid udnyttet af vore udenlandske modstan
dere. Til gengæld skal alle løse bolde straffes .med 1�0 
pct. sikkerhed, thi det er her, vi skal hente de man?e bil: 
lige point. 81 point var ikke mange, men så matte v1 
stole på vor udmærkede kastning og markspil og se at få 
hollænderne lige så billigt. Vi var virkelig opsat på at 
præstere noget ekstraordinært, og vi fik da også en mand 
i første over. 

Vi havde tre mand nede for omkring 80, og hollæn
derne var stadig presset, selv om vore bowlere kastede 
knap så godt som mod Bermuda, og markspillet heller 
ikke havde helt samme højde. Men nu gik Carsten plud
selig i hi ude i outfielden og lod Henrik og Jørn �teen 
kaste i evigheder, Jørn Steen en slags slow eller medmm
slow som hollænderne stille og roligt scorede enere og 
toer; på efter behag, mens presset på dem løb ud i sa�
det. Først ved omkring 150 point vågnede Carsten op til 
dåd igen og skiftede kastere, og vi fik også et par gærder, 
men da var slaget tabt. Det ligger uden for min fatte
evne at en anfører som Carsten kan lave en sådan kapi
talbrøler, en mand, der har spillet næsten samtlige la1;1ds
kampe, vundet snart ti danske m�sterskaber og spil_let 
cricket i snart en menneskealder. Tilmed havde han hge 
set den hollandske anfører ustandselig skifte sine kastere 
ud selv om vi kun fik 81 point, eller måske derfor. Efter 
mi� mening må det være en anførers opgave ustandselig 
at presse gærdespillerne og sørge for, at de skal yde deres 
bedste for at overleve, og på intet tidspunkt lade dem tage 
initiativet og bestemme, hvad der skal ske. 

NEDERLAGET SKAL BEGRÆNSES 
Var der blevet skiftet kastere noget oftere, er jeg ikke 

i tvivl om, at vi ville have opretholdt presset på hollæn
derne, og så ville de sikkert ikke have scoret så ma1;1ge 
point. Og havde de alligevel scor_et samme a?tal P?Int, 
ville det have taget dem væsentlig længere tid, hvilket 
ville have bevirket, at vi nok ikke havde tabt med en 
halvleg men sandsynligvis havde fået uafgjort eller tabt 

med et' antal stående gærder. Det må dog være af be-



tydning, når man står i en taberposition, at begrænse et 
eventuelt nederlag så meget som muligt og ikke bare 
lade stå til. 

Nå, men hollænderne fik deres mange point, og vi gik 
atter til gærdet og brød velvilligt sammen for en ny lav 
score, men på det tidspunkt var holdet heller ikke i bed
ste psykiske tilstand. Halvlegsnederlaget var en kendsger
ning. Vi tabte stort til et hold, som vi kun skulle tabe 
knebent til eller have haft uafgjort med. Men der korn-

Jørgen Cold efter el af KB's mesterskaber 

Jørgen Cold blev den 18. september 70 år. For yngre 
læsere vil Jørgen Colds navn sikkert først og frem
mest være kendt fra retsreportagerne i dagspressen, 
hvor han er blevet kendt som en strålende og effektiv 
forsvarer. I øjeblikket forbereder han sig på at skulle 
i retten som advokat for cykelrytterne, der ved by
retten fik dorn for totalisator-juks på Ordrupbanen. 

Men i sine yngre dage gjorde Jørgen Cold sig kendt 
og agtet som en af de bedste danske cricketskribenter, 
der kan opvises til dato. Ikke blot var han en skattet 
medarbejder ved dette organ, men han forfattede tal
rige afhandlinger om cricket. Hans mest imponerende 
værk er bogen »Cricket«, der nu kun kan fås i dyre 
domme hos antikvarboghandlere, men som burde gen
optrykkes og være tvungen og fornøjelig læsning for 
enhver, der befatter sig med spillet i Danmark. 

Også som aktiv på KB's hold gjorde Jørgen Cold 
sig bemærket. Han spillede 105 kampe på KB's første
hold og fejrede som slow-kaster ikke få triumfer. 254 
gærder faldt for hans hånd -gennemsnit 11,51 point. 
Ti gange var han med til at vinde en turnering for 
KB, og 11 gange var han med i repræsentative kam
pe. Han sad i ti år i KBU's bestyrelse og fik i 1931 
oberst Hoskiærs ærespræmie. 

rner nye tider og nye folk, og det kan med garanti ikke 
vare længe, inden vi får fat i ørerne af de hollændere, for 
med den energi og træningslyst, der har været vist, kan 
det kun gå i den rigtige retning. 

Til sidst vil jeg takke DCF endnu en gang for turen, 
den var simpelt hen fortræffeligt arrangeret, og den mo
ralske støtte til spillerne uovertruffen. 

Finn Villumsen, AB. 

Jørgen 

Cold 

70år 

I KB's medlemsblad skriver Master S., der vist ikke 
kan være andre end Berlingskes sportsredaktør Poul 
Prip: 

Cold har taget ivrigt del i KB's liv gennem et par 
menneskealdre, og han har altid gerne villet gøre et 
arbejde, når der blev kaldt ... 

Og med hensyn til Cold som skribent til medlems
bladet: En gik man aldrig forgæves til, Jørgen Cold, 
der både skrev reelt, ætsende og vittigt. Han var ofte 
lidt af en rebel, men det var netop, hvad KB ofte 
trængte til i en periode, hvor selvglæden til tider gik 
over alle bredder ... 

- Måtte Cold mange år endnu kunne glæde sig over
sit arbejde i retten - og over at kunne følge de sports
grene, han har holdt så meget af. Jeg tvivler ikke på, 
at cricket 1. holdets succes har været en af hans bed
ste 70 års-fødselsdagsgaver ... 

Måtte en mand, der kun kender Jørgen Cold som 
en misundelsesværdig god cricketskribent, komme med 
et ønske, da skulle det være, at han atter ville tage 
cricketpennen i hånden og berige disse spalter med ar
tikler fyldt af sand cricketkultur. 

Nis. 

C1•icket-anekdote 

Historierne fra engelsk landsby-cricket er talrige. Her 
er en af dem: 

Præsten havde spillet 20 år for sit landsbyhold med 
minimal succes. Alt i alt havde han scoret 40 point og 
taget seks gærder, mens det aldrig var lykkedes for ham 
at holde en gribechance. 

På årets største dag i landsbyen, hvor nabobyen ud
gjorde modstanderen, lykkedes det pastoren, idet han rap
fodet bevægede sig fra sin vante plads i long-on, at snup
pe en yderst svær chance med den ene hånd til det tal
rige publikums jubel. Han smed bolden op i luften, greb 
den igen, mens publikum blev ved at råbe, og til slut 
lagde han sig ned på den frodige jord, rullede bolden ned 
ad næsen, forbi hagen og lod den springe op og ned på 
hans af stolthed fyldte bryst. Hvorpå rnid-on med ånde
nød i fuldt firspring korn styrtende og skreg til ham: 

Smid nu den bold ind, din gamle idiot, det var en fejl
bold - og de har allerede løbet syv point. 
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Kendelse fra amatør- og ordensudvalget 

Sag: Ringsted Idræts Forening. 

Ved skrivelse af 19. juli 1969 har Ringsted Idræts For
ening indgivet protest til Dansk Cricket Forbund i anled
ning af, at klubben uberettiget mener sig tvunget til at 
spille en kamp mod Herning Cricket Klub den 20. juli 
1969. 

Sagen er behandlet af DCF, som i skrivelse af 27. au
gust 1969 har afvist den af RIF nedlagte protest. 

RIF har herefter indklaget bestyrelsens afgørelse for 
Amatør- og Ordensudvalget. 

Sagens faktiske omstændigheder er følgende: 
RIF havde ansøgt turneringsleder Jørgen Hansen om 

udsættelse af kampen den 20. juli 1969 mod Herning 
Cricket Klub, fordi RIF skulle stille sin bedste spiller 
til landskampsturen mod Holland. 

Jørgen Hansen gav denne tilladelse og aftalte, at RIF 
skulle meddele HCK, at kampen af turneringslederen var 
tilladt udsat. 

RIF meddelte HCK dette i skrivelse af 15. juli 1969. 
HCK protesterede mod udsættelsen ved skrivelse af 17. 

juli 1969, og da turneringsleder Jørgen Hansen var bort
rejst, henvendte HCK sig til DCF's formand, civilinge
niør Kurt Nielsen. 

Kurt Nielsen anmodede Douglas Steptoe om at sætte 
sig i forbindelse med RIF og gøre RIF opmærksom på, at 
kampen ikke kunne udsættes, idet der ikke var hjemmel 
i turneringsreglementet hertil. 

Kurt Nielsen var ikke bekendt med den tidligere om
talte aftale mellem RIF og Jørgen Hansen. 

D. Steptoe ringede den 17. juli 1969 til RIF.
og talte med RIF's formand Helmer Hansen og med for
manden for cricketafdelingen J Ør gen Petersen og pålagde 
dem i telefonen at spille kampen. 

Under telefonsamtalen fik han oplyst, at Jørgen Han
sen havde givet tilladelse til udsættelse af kampen. 

Efter overvejelse af sagen udfærdigede D. Steptoe en 
skrivelse af 18. juli 1969 til RIF og meddelte her: 

• 1. Såfremt Ringsted udebliver fra kampen, og oven
nævnte fremstilling bekræftes af Jørgen Hansen, vil
bestyrelsens afgørelse være, at kampen betragtes som
ikke spillet, og den kan ansættes til afholdelse på et
senere tidspunkt.

2. Såfremt Ringsted udebliver fra kampen, og oven
nævnte fremstilling ikke bekræftes af Jørgen Hansen, 
kan det forventes, at bestyrelsens afgørelse vil være, 
at Ringsted får O point, medens kampen betragtes 
som ikke spillet af Herning. Under henvisning til pa
ragraf 11 i turneringsreglementet gøres der for or
dens skyld opmærksom på, at dersom denne point
fordeling får indflydelse på nedrykning, vil Ringsted 
rykke ned. « 

Inden afsendelse af brevet meddelte han indholdet til 
RIF's formand Helmer Hansen, men talte ikke med cric
ketafdelingens formand Jørgen Petersen. - Brevet frem
kom til RIF lørdag den 19. juli 1969 om formiddagen. 

Det fremgår af sagen, at cricketformanden Jørgen Pe
tersen, da han modtog skrivelsen, ikke forstod den såle
des, at den efter afsnit 1 gav tilladelse til udeblivelse fra 
kampen. 

Jørgen Petersen opfattede skrivelsen som et fortsat på
læg om at spille og indgav samme dag i overensstemmelse 
hermed protest til DCF. 

DCF har ved sin fremsendelse af sagen til Amatør- og 
Ordensudvalget påstået denne afvist, som ikke hørende 
under Amatør- og Ordensudvalgets kompetance, da sagen 
vedrører spørgsmål angående turnering og med henvis
ning til turneringsreglementets paragraf 17. 

Amatør- og Ordensudvalget anser sig berettiget til at 
behandle den indgivne klage, idet henvises til DCF's love 
paragraf 13. 
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Det indankede spørgsmål vedrører en anvendelse af 
ordens- og udelukkelsesbestemmelser, overtrædelse af reg
lement og lignende, og turneringsreglementets paragraf 17 
kan ikke ændre bestemmelsen i lovens paragraf 13. 

Med hensyn til RIF's klage lægges til grund, at J Ørgen 
Hansen som turneringsleder har givet RIF tilladelse til 
udsættelse af kampen. 

Det fremgår, at D. Steptoe i sin første telefonsamtale har 
pålagt RIF at spille kampen, men at han derefter har æn
dret sit standpunkt i skrivelsen af 18. juli 1969. 

Amatør- og Ordensudvalget finder det undskyldeligt -
i idrætsforhold - at RIF efter først telefonisk at have fået 
påbud om at spille kampen ikke forstår D. Steptoes skri
velse som en reel ændring af D. Steptoes stilling til sa• 
gen, men som et fortsat påbud om at spille. 

Herved er taget hensyn til tidspunktet for brevets mod
tagelse lørdag formiddag, hvor der hviler et stærkt pres 
på cricketformanden med hensyn til at stille hold m. v. 

Amatør- og Ordensudvalget mener herefter, at RIF's 
protest, selv om den beror på en forkert opfattelse af, at 
kampen er spillet efter krav fra forbundets side, må ta
ges til følge, således at kampen mellem RIF og HCK den 
20. juli 1969 betragtes som ikke spillet, og RIF må her
efter have krav på, at kampen, hvis den har indflydelse
på op- eller nedrykning, skal spilles om.

Herefter bestemmes: 
Den mellem Ringsted Idræts Forening og Herning 

Cricket Klub afholdte turneringskamp betragtes som ikke 
spillet. 

Kampen mellem Ringsted Idræts Forening og Herning 
Cricket Klub skal, hvis den har indflydelse på op- eller 
nedrykning, spilles om. 

Arhus, den 12. september 1969. 

Dansk Cricket Forbund 
Amatør- og Ordensudvalget 

Helge Hørby Erik Hylstrup Knud Nielsen 

Bestyrelsen har besluttet at appellere kendelsen til DIF's 
amatør- og ordensudvalg med påstand om, at DCF's 
amatør- og ordensudvalg ikke lovligt har optaget sagen 
til realitetsbehandling. 

Som fØlge heraf vil hverken kendelsen eller Ringsteds 
læserbrev i forrige nummer af »Cricket« blive kommen
teret, førend sagen har fundet sin endelige afslutning. 

Kurt Nielsen. 

Hvorfor ikke? 

Årets dommerhistorie kommer fra Horsens, 

hvor et københavnsk hold var på besøg til en 

I. divisionskamp.

Københavnerne var i marken og undrede sig

såre over, at dommeren markerede leg bye et 

par gange, hvor, så vidt de kunne se, gærdespil

leren ikke havde rørt bolden. 

Hvorfor markerede du egentlig leg bye der, 

spurgte de dommeren, da det skete en gang til, 

og deres nysgerrighed for alvor var vakt. 

Jo, svarede dommeren. Når bolden passerer 

forbi gærdet til legsiden, og der løbes uden at 

gærdespilleren har spillet bolden, så er der leg 

bye!! 

Det lyder jo logisk nok. Nu mangler vi bare 

en rubrik i regnskabsbogen til en »off bye«. 



"TLe sfory ol (ONTIN(NTAL (Rl(R(T'· 

af P. C. G. Labouchere, T. A. J. Provis og 

Peter S. Hargreaves. (Hutchinson, London). 

260 sider. Ill. - Pris: Kr. 57,50. 

Selv om denne bog dækker cricket fra Spitsbergen i 

nord til Malta i syd, fra Lissabon i vest til Cypern i 
øst, handler langt den overvejende del om cricket i 
Holland og Danmark. Bogens forfattere har udført et 
meget stort arbejde med at finde og sammensætte stof
fet, og man har måttet overvinde uhyre vanskelighe

der, før bogen langt om længe kunne udgives. Det må 
derfor være en stor tilfredsstillelse for d'herrer, at den 
i mange blade, strækkende sig fra » The Times« i Lon
don til »Norges Handels- og Sjøfartstidende« i Oslo, 
er blevet godt modtaget. 

At forfatterne kender til, og holder af, cricket, her
sker der ingen tvivl om, men det er lige så klart, at 
de er meget dygtige salgs- og reklamefolk, og alene 
på grundlag af det sensationsfyldte første kapitel, hvor 

de foreslår, at cricketspillets oprindelse går helt tilbage 
til spillet knattleikr, som er omtalt i de islandske sa

gaer, skal bogen nok blive solgt i et stort antal i den 
allerede rystede engelske cricketverden. Det er dyg
tigt gjort, og selv om deres påstand ikke kan bevises, 
kan den til gengæld heller ikke modbevises. Man aner 
forfatternes smil mellem linierne, og det gør man hel
digvis også andre steder i denne ellers seriøse bog. 

Den del af indholdet, der vedrører cricket uden for 
Danmark, har jeg for lidt kundskab til at udtale mig 

om, blot synes jeg, at afsnittet om Holland virker no

get tørt. Det indeholder dog mange interessante op
lysninger, og det er morsomt at sammenligne hol
landsk cricket's historie og fremgang med vor egen. 
Det vil sikkert forbavse mange, at Hollandske Damers 
Cricket Forbund blev stiftet i 1934 - eller at det over
hovedet eksisterer! 

Man begynder afsnittet om Danmark med en be
skrivelse af Cowdrey's 96 point på AB's bane i 1954, 
en innings som vi muligvis kan takke Kurt Nielsen 
for - eller var han virkelig i tvivl om den første bold 
fra Carl Larsen? 

Historisk begynder man fra den første bog, der 
blev udgivet (1801) på dansk og hvori cricket nævnes 
(under navnet »portbold«), den første dokumenterede 
stiftelse af en cricketklub her i landet, nemlig i Ran

ders i 1865, de to kampe, på Sorø Akademi og i Aal
borg, den 7. oktober 1866 og videre frem gennem 
årene indtil 1969, hvor Bermuda's besøg lige når at 
blive nævnt i et postcriptum. Vi følger pionererne fra 
1870'erne og 1880'erne, DBU's stiftelse i 1889, der re
sulterede i at turneringer blev organiserede, de for
skellige lokale unioners opdukken, Dansk Cricket Ring 
og endelig Dansk Cricket-Forbund's fødsel i 1953. 

Andre afsnit fortæller om cricketklaner som Morild 
og Rasmussen i Jylland samt Hansen-klanen på Sjæl
land. Der er anekdoter, regnskaber fra alle »test mat
ches« med Holland og Skotland, statistik og endelig 
en trekantsamtale mellem forfatterne om fremtiden. 

Bogen er smukt udført, er indbundet og forordet er 
skrevet af Colin Cowdrey himself - som tak til hin 

dommer i 1954? Det er en bog, som alle cricketin
teresserede vil kunne læse og få glæde af, blot de har 
det engelsk i behold, som de lærte i skolen .. Den bør 
være at finde på boghylden i alle klubber og kan pas
sende bruges som præmie inden for klubberne. 

Skal man kritisere noget, er det kun småtterier. Det 

er nok at gå for vidt, når man på kortet, der viser 
de byer, hvor cricket har været spillet, medtager Nice 

og Barcelona. Husum i Tyskland savner man på sam
me kort. - I en beskrivelse af en »cricketkamp« på 
Grønland udnævner man fejlagtigt S. E. Worm til 
rektor på Sorø Akademi. Man spekulerer (side 223) 
på, hvordan »Chang« Aalborg fik sit navn, men man 
kunne have fundet svaret i klubbens jubilæumshefte 
fra 1962. Endelig har man i indekset stavet navnet 
Krøyer-Kielberg på diverse forkerte måder, men i 
selve bogens tekst er det stavet rigtigt. 

Men som sagt, en bog der kan anbefales varmt. Et 
pionerarbejde inden for verdens cricketlitteratur, 
hvormed de to »danskere«, sammen med deres hol
landske kollega, har fået sig et varigt minde. 

Douglas G. Steptoe. 

Er han cricketentusiast 

så er gaven til ham •

Labouchere, Provis og Hargreaves 

TD( STORY OF 

CONTIN(NTAL CRICR(T 
Historien om cricket i: Danmark, Holland, Tysk

land, Italien, Schweiz, Grækenland, Portugal, Bel

gien, Frankrig, Rusland, Randstaterne, Sverige, 

Norge, Grønland, Spanien, Ungarn, Tyrkiet m.fl. 

- af speciel interesse for danske læsere! 

Dansk crickets historie: fra Horatio Nelson over 

Hoskjær, Hilarius-Kalkau, Ibsen, Sylow, Th. Mo

rild, Ginge, Rosenkrantz, Chaplin, Buchwald, Phi

lipson, Ferslev, Pockendahl, Oskar Jørgensen, Axel 

og Sven Morild, Finnich og Kurt Nielsen til Car

sten Morild og Henrik Mortensen. 

* 

Bevisførelse for at cricket er opstået Skandi-

navien! 

* 

Colin Cowdrey's eneste halvleg i Danmark. 

* 

Regnskaber og korte referater af alle de danske 

landskampe. 

* 

Danske cricket familier. 

* 

Danmark og Hollands cricket statistik op til 1968. 

* 
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Egoisme 

skal 
• 

1 en 

være et fremmedord 

cricketers ordbog 

I Dansk Idræts Forbunds årbog har Carsten Morild 

skrevet følgende artikel. Den indeholder så mange 

interessante og vel ligefrem bevidst provokerende 

synspunkter, at vi her gengiver artiklen in extenso 

med tilladelse fra redaktør John /dorn. 

Cricket? - Nå ja, er det ikke der, hvor de drikker 

te hele eftermiddagen og så bare en gang imellem 

går ud og slår et slag? 

Hvor ofte har jeg ikke hØrt den bemærkning i mine 
33 leveår. Af og til ærgrer man sig lidt, af og til nøj
es man med at trække på skulderen, men uanset, hvad 
der bliver sagt, kan ingen nogensinde berøve mig 
glæden over at være blandt de heldige, der har »op
levet« cricket. 

SADAN OPDAGER MAN CRICKET 

Noget af det dejligste, man kan se på en bane, er en 
af vore ny drengespillere, når han laver sit første po
int kort efter, at han har lært at beherske battet. Se
nere - når han har fået flere kræfter - så at opleve 
hans Øjne, der følger bolden på vej ud mod hans livs 
første firer. Så venter han kun på det højeste, en ung 
gærdespiller ønsker: En sekser. Pludselig er den der: 

Han ved i hver fiber af sin krop, at han har ramt 
bolden rent, så klokkerent, at den næsten synger i 
luften. Med feberhede Øjne følger han bolden på vej 
mod grænsen ca. 60 meter borte, den sidste 1/100 af 
et sekund - og linien passeres. Der kom den - fØlel
sen af cricket. Helt ind til rygmarven og tilbage igen, 
fornemmelsen af en kildren langs rygraden. Pludselig 
ved han, hvad gærdespil er - og er fortabt. 

DET »NEDERDRÆGTIGE« MARKSPIL

Vi ved det alle, spillerne på det hold, der for ottende 
gang bragte danmarksmesterskabet til vor dejlige 
klub. Og vi er alle fortabt. Enhver af os føler, at vi 
er medlemmer i et samfund, der spænder over hele 
verden, næsten en republik, hvor de første pladser 
kun kan opnås ved dygtighed, der er ingen favorise
ren noget sted, her er hverken fødsel eller penge ad
gangskort til parkettet. 

Det helt fremtrædende træk er, at »personen« skal 
glemmes, egoisme skal være et fremmedord i enhver 
god cricketspillers ordbog. Hans første og hØjeste mål 
må være at bringe ære til holdet. 

Lyder det kunstigt? Nuvel, så tænk på den anden 
fase i spillet: Markspillet. En sekser appellerer direkte 
til jeg'et: Der lavede jeg et godt slag. Så sandt, for 
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slåeren er ene om at føre battet. Men når man »står 
i marken« er man ikke en ener. Der gælder det hol
det og kun holdet. Jeg synes, det er en almindelig 

udbredt opfattelse hos for mange af vore cricket

spillere, at markspillet kun er en nederdrægtig »pligt«, 

noget, der blot skal overstås. En mand, der har den 
opfatelse, vil aldrig komme på hold, så længe mine 
ord som anfører har vægt i AaB. Om han er aldrig 

så god en kaster eller gærdespiller, vil han Ødelægge 

den følelse, at de 11 mand er et hold. 

EN KERNE P A FIRE SPILLERE 

Det var alle disse krav, der i stedet for krav føltes 

som en selvfølgelig ydelse af alle spillere, der gjorde, 

at AaB i 1968 var Danmarks stærkeste hold og havde 

sin bedste sæson nogensinde. En sådan sæson laver 

man naturligvis ikke uden videre. Træning, hård træ

ning og en næsten perfekt blanding af rutine og ung

dommeligt talent er betegnelser, der ligger lige for. 

Fire af os har været med gennem alle otte år: Har

dy Sørensen, Henrik Mortensen, Poul Wøhlk og jeg 

selv. To-tre andre har været med i seks år, og så føl

ger de øvrige med mindre anciennitet. 

INGEN TILGANG 

Jeg tror, ungdom er et vigtigt ord i denne sammen

hæng. Vi lider naturligvis i lige så høj grad som an

dre klubber under, at vore unge må afbryde for kor

tere tid, mens de er soldater, eller endog for bestan

dig, hvis studier kræver adresseforandring, men i cri
cketaf delingen har vi haft ledere, der ustandseligt har 
forstået at udskifte i tide, ikke bare fordi folk flyt

ter, men også ved enkelte lejlighedsafbud. I sådanne 
tilfælde har vi næsten altid en sidste års junior med i 
stedet for en ældre, for at give de unge 1. divisions

atmosfære så tidligt som muligt. 

Vi får ingen særlig tilgang. Det virker som om de 

spillere, der kommer til byen, holder sig væk, fordi 
de ikke tror på muligheden for at spille sig på holdet. 
Derfor er det rimeligt at bruge udtrykket »baby-hold«, 

for de fleste af os er begyndt som juniorspillere, nog

le, fordi de ikke slog helt til i fodbold, som alle drenge 

begynder med, andre, fordi de boede op ad AaB's 

anlæg og fik gamle bat og bolde, som de så brugte 

til gade-cricket. Jeg selv har det lidt anderledes: Jeg 

er født cricketspiller. 



MORILD'ERNES STAMTRÆ 

Det er sagt mange gange: Hvad er et crickethold i 
Danmark uden en Morild? Jeg vil vende det om og 
sige: Hvad er en Morild uden cricket? 

Der er ikke ret meget, der forpligter indenfor 
idræt, som det at hedde Morild. Vi har traditioner, 
der skal følges op, og jeg håber og tror, det skal lyk
kes i mange generationer endnu. »Stamtræet« er min 
farfar Thomas og hans bror Jens. 

Thomas Morild er kongen over familien. Han har 
betydet alt for spillet, han var med til at starte cri
cket i Hjørring omkring århundredskiftet og svingede 
selv battet, til han var 60 år. 

Hans søn - min far (Svend Morild) - rejste fra 
Hjørring til OB, hvor han blev en af landets bedste, 
inden han rejste til Aalborg, hvor han valgte AaB. 
Det har klubben sikkert ikke haft noget imod, og jeg 
i hvert fald slet ikke, for det ville vel være utænkeligt, 
at jeg havde valgt en anden klub. 

Alle øvrige i familien kommer fra min farfars bro
der, Jens, der fik seks sønner. De er (efter alder) Carl 
(medlem i KB), Aksel (Hjørring), Christian (Hjør
ring), Jørgen (Århus), Per og Thomas (Hjørring). 

DEN GODE ANFØRER KAN ALENE 

VINDE EN KAMP 

Forskellige crickethold i Odense, Hjørring og Aalborg 
har fået betegnelsen: Morild & Co. Vend det om. En 
af grundene til det udtryk skal nok søges i, at flere 
i vor familie har fået det ærefulde hverv at være an
fører. Men hvad er en anfører uden ti spillere, der 
er villige til at lytte? 

Jeg tror godt, jeg kan vove den påstand, at der er 
flere store kampe indenfor cricket, end i noget an
det boldspil, (f. eks. blandt de store testmatcher Eng
land-Australien), der er vundet på prima anfører
egenskaber. Man kan næsten blive tynget til jorden, 
når man tænker på de krav, der kan (og bør) stilles 
til en god anfører. Jeg er kommet dertil, at hvis man 
blot kan opfylde 50 pct. af dem, hører man til de 
bedste: Ro, overblik, suveræne taktiske evner, men
neskelige egenskaber som tålmodighed, selvbeherskel
se, psykologi til overmål. Jeg har ikke ret mange af 
dem, men må forsøge at opveje på andre felter, og 
ansvaret lettes ved at alle på holdet, selvom det er 
Bjarne, Henrik og Hardy, der scorer de fleste af vore 
point, tager deres tørn uden at kny. 

FODBOLDENS SUCCES BETØD REDNINGEN 

FOR CRICKET 

En af de ting, vi i cricketafdelingen har grund til at 
takke klubben mest. for, er den indstilling, at man 
aldrig har prØvet at presse en dreng, der var lige god 
til både fodbold og cricket, til at spille fodbold. Jeg 
er overbevist om, at det er få klubber, der føler, at 
man »skal have råd« til det. 

Det får mig til a't tænke på fodbold og dens sti
gende popularitet gennem de sidste 10-15 år. Jeg tror, 
paradoksalt nok, at den reddede mange drenge for 
cricketspillet. For /Ør i tiden blev man cricketspiller, 
når fodbolden holdt sommerferie. Ferie er snart et 
ukendt begreb i fodbold. Pludselig blev drengen stil
let overfor valget: Fodbold eller cricket - ikke både• 

og. Noget lignende skete indenfor bordtennis i fyr
rerne og håndbold i begyndelsen af halvtredserne. Jeg 
tror, alle fire grene har vundet ved det. 

ENGLAND »DØDE« AF FAIRNESS 

Det betyder noget, at man går ind for en sag. At man 
fighter for det. Man skal kæmpe efter lovene, både 
de skrevne og uskrevne, og i cricket bliver man min
det oftere om de uskrevne love, end i mange andre 
boldspil, og »fairness« har været et begreb i forbin
delse med engelsk cricket. Jeg tror, englænderne er 
gået tilbage på grund af det. 

Det skal ikke forstås derhen, at jeg vil indføre ufi
ne metoder. Slet ikke. Men jeg vil gerne ordet »spille« 
lidt til livs - i over/Ørt betydning. Der skal »fightes«, 
så det gnistrer. Den ny verden - i skikkelse af Vest
indiens professionelle cricketspillere - har lært den 
gamle verden noget nyt. De siger simpelthen: Kæmp 
med de stærkeste midler, der er, forsøg hele tiden at 
skrue tempoet op, tag alle de chancer, der er nød
vendige for at slå modstanderen. 

England har tabt vigtige skridt, fordi de for længe 
siden har villet »spille«, som de altid har gjort det. 

»KOM FRIT FREM«

Fight værdsættes ikke af »ofrene«. Vi (i AaB) er af 
og til blevet beskyldt for at virke overlegne i vort 
spil. Hvis det ser sådan ud, er det nok en stille pro
test mod det defensive spil, som jeg synes for mange 
af vore modstandere benytter sig af. Jeg vil håbe, at 
1969 bringer vore modstandere bort fra den tanke, 
at det mod os bare gælder om at begrænse nederla
get. Med den indstilling har man da næsten tabt på 
forhånd. 

HVAD,HVORFOR,HVORDAN? 

Men publikum kan li' fight. Ingen kan »beskylde« 
cricket i Danmark for at være publikums yndling. 
Vi cricketspillere er ikke anderledes, end at vi - som 
fodboldspillerne - fornemmer, om der er 50 eller 5000 
tilskuere og svinger i veloplagthed dermed. 

Takket være en fantastisk god presse kan vi glæde 
os over et stort publikum i Aalborg. Hvorfor skulle 
det ikke blive større hos os - og i andre danske byer? 
Skal vi ikke gribe os selv i barmen? Hvad om alle 
klubber fik lavet en lille fik brochure, der kunne ud
deles til publikum. Små regler, let forklaret med nog
le illustrationer. Vi kunne stille et lille »spØrgetelt« op 
på banen, hvor der sad en eller to mand, der ikke 
skulle have anden opgave end at forklare, hvad der 
skete, for de, der Ønskede det. Eller hvad om vi fik 
overskueJige tavler med navnene på spillerne, så man 
kunne følge 'hvormange hvem havde scoret, og hvor
den gærderne var faldet? 

Må jeg lige i forbifarten sige til de, der ofte siger, 
det er noget pjat, man skal høre om alt det cricket i 
Radioavisen søndag middag: For det første betyder 
det noget for os spillere at få ofte værdifulde tips om, 
hvordan det går i andre kampe (fodboldspillerne har 
jo musikradioen om eftermiddagen) og for det andet 
er det, i hvert fald i Aalborg, ofte sket, at vi har 
fået stor publikumstilstrømning, når folk i Radio
avisen har lyttet sig til, at kampen tegner spændende. 
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DEN SVED ... MEN SÅ 

I de otte år har vi kun tabt en kamp, til Svanholm 
i 1967 i en kamp, hvor hele deres talent kom til ud
foldelse i en stor indsats. Det var en letelse - for os. 
Nu kunne vi ældre sige til de unge, vi er altså ikke 
så gode alligevel. Men jeg har aldrig været anfører 
for så godt et hold som det AaB-mandskab, der søn
dag den I. september 1968 stillede op i BrøndbyØster 
for at få revanche. 

Vi blev ramt hårdt i 1967. Nu slog hævnens time. 
Markspillet var vel noget af det bedste, et dansk hold 
har lavet. Vi havde fået Bjarne Lund Petersen til
bage fra KB. Det stivede os af, og med den største 
halvleg i dansk turneringscricket blev Svanholm nær
mest »kulet ned«. 

FAR VI OGSÅ NR. TI? 

Jeg har set enkelte blade, der hævder, at vi ikke er 
så gode som tidligere. Sæsonen 1968 siger noget an
det, synes jeg. Otte gange dansk mester? Nej, det bli
ver man ikke træt af. Målet er helt klart DM nr. ti. 

Når vi det? 1969 og 1970 må svare på det spørgs
mål. Men det er helt sikkert, at AaB's hold bliver 
ikke dårligere. Det må blive afgØrende, hvor meget 
de andre hold går frem. 

Det er mit inderlige håb, at andre klubber hur
tigst muligt må blive godt trætte af AaB's overlegen
hed og mange mesterskaber. Så trætte, at de for al
vor tager fat. Skulle det ske - og jeg får ret med hen
syn til, at AaB ikke bliver ringere - resulterer det i, 
at dansk cricket går en stor tid i mØde, og det ville 
vi i AaB blive lige så glade for at have medvirket til, 

som vi er for vort ottende Danmarksmesterskab 
træk. 

Carsten Morild. 

Privatkampe: 

13. 6. 69. 
AARHUS--DARTMOUTH. Aarhus vandt med 8 gærder efter 
1. halvleg, DARTMOUTH 62 (Fl. Gregersen 4 for 12, Per
Sørensen 3 for 8). AARHUS 68 for 2 (F. Kruse 31 x).

8. 7. 69. 
HURSTPIERPOINNT COLLEGE-AB. Hurstpierpoint Col
lege vandt med 90 p, HURSTPIERPOINNT COLLEGE 
202 for 5 lukket (T. H. Brackstock 56, F. G. Johnson 35, 
A. P. Cooper 32). AB 112 (N. Talbro 34, Lars Hansen 29, 
R. St. J, Hickmann 5 for 30, R. G .Grantham 3 for 35).

9. 7. 69. 
CHRIST's HOSPITAL--AB. Uafgjort, CHRIST's HOSPITAL 
153 for 4. (Koronka 69, Ware 52*). AB 152 for 6. (N. 
Talbro 82*, S. Lund 34). 

11. 7. 69. 
WORTH SCHOOL--AB. Uafgjort. AB 119 for 7 Jukket (S. 
Lund 25, Belson 4 for 29, Bamford 3 for 22). WORTH 
SCHOOL 99 for 9. (Lars Hansen 3 for 18). 

26.-27. 7. 1969. 
ESBJERG-ENFIELD EXILES .Enfield Exiles vandt med 
100 point. ENFIELD EXILES 178 for 7 lukket (R. Smith 
45, R. Stevens 36*, 0. Langerhuus 7 for 84) og 159 for 9

lukket (R. Smith 64, 0. Langerhuus 5 for 96, 0. Gade 3 for 
45). ESBJERG 138 (0. Biehl 33, E, Abrahamsen 31, K. 
Fielder 5 for 27, C. Bartram 5 for 42) og 99 (N. J. Svane 
l.7*, K. Fielder 4 for 46, C. Bartram 3 for 22). 

28./29. 7. 69. 
AARHUS--ENFIELD EXILES. Enfield Exiles vandt med 
9 gærder efter færdigspillet kamp. AARHUS 174 for 8 
lukket (Fl. Gregersen 45, J. Morild 37, D. Warne 4 for 45) 
og 128 (Gunnar Rasmussen 34*, Fl. Gregersen 33, J. Mo
rild 26, D. Warne 5 for 62). ENFIELD EXILES 146 for 3 
lukket (R. Vango 37*, F. Kensey 35*, D. Warne 31) og 157 
for 1. (R. Stevens 70*, R. Smith 70). 

2.-3, 8. 69. 
RINGSTED-ENFIELD EXILES. Ringsted vandt med 2 
stående gærder. EXILES 201 for 5 (Kensey 73, Thomas 69) 
og 85 (Warner 47, Pr. Hansen 5 for 36, Geert Jensen 3 for 
43). RINGSTED 140 (Jan Hansen 39, Pr. Hansen 36, Claus 
Rasmussen 27, Fielder 5 for 40) og 151 for 9 (Jan Bansen 
67*, Pr. Hansen 27, Fielder 3 for 23, Kensey 3 for 75). 

Cricketinstruktionsbogen! 
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RINGSTED-SKANDERBORG II (8-6). Ringsted vandt med 
35 p. efter færdigspillet kamp. RINGSTED 114 (H. Berg 48, 
Kaj Nielsen 5 for 14, Leif Hansen 4 for 45) og 134 (Preben 
Hansen 51, Egon Jørgensen 3 for 13, Bo Jepsen 3 for 21). 
SKANDERBORG II 131 (Sv. Aa. Nielsen 44, Bo Jepsen 48, 
Preben Hansen 5 for 27) og 82 (Jan Hansen 5 for 26, Preben 
Hansen 4 for 29). 

24. 8. 69.
SKANDERBORG II-B. 1913 (8-0). Skanderborg II vandt 
med 4 gærder efter færdigspillet kamp. B. 1913 123 (J. Hvid
kjær 53'", Leif Hansen 4 for 45, Kaj M. Nielsen 3 for 26) 
og 93 (Kurt Hansen 30, Leif Hansen 5 for 37, Kaj M. Niel
sen 4 for 39). SKANDERBORG II 171 for 5 lukket (Bo Jep
sen 97, Leif Hansen 28) og 48 for 6 (0. EgstrØm 4 for 25). 

HERNING-FREDERICIA (8-6). Herning vandt med 6 gær
der efter færdigspillet kan1p. FREDERICIA 304 (Flemming 
Larsen 105, K. Østergaard 46, P. Østergaard 29, Sv. Aa. Pe
dersen 28, Børge Gormsen 28, Finn Kirkeby 27, Jan Pedersen 
31 *, P. GØttsche 5 for 85) og 37 for 5 lukket (K. Østergaard 
30*, P. GØttsche 3 for 22). HERNING 232 (Leif Andersen 
77, T. Munksgaard 41, Bent 0. Andersen 28, F. Kirkeby 3 
for 19, K. Østergaard 3 for 34) og 113 for 5 (P. GØttsche 
48, Kaj 0. Jensen 39*). 

HOLSTEBRO-RINGSTED (0-6). Ringsted vandt med 4 p. 
efter 1. halvleg. RINGSTED 142 (Gert Jensen 31, Kurt John
sen 28, E. Dupont 3 for 12, John Jespersen 3 for 51) og 133 
for 7 lukket (Gert Jensen 34, J. P. Morild 3 for 36, John 
Jespersen 3 for 73). HOLSTEBRO 138 (J. P. Morild 54, E. 
Dupont 27, K. Havkjær 25'', Jan Hansen 4 for 45, Claus 
Rasmussen 4 for 25) og 67 for 4 (J. Nagstrup 26''') 

AARHUS-SORØ (8-0). Aarhus vandt med 7 gærder efter 
færdigspillet kamp. SORØ 120 (H. Knap 33, J. SarØe 33, 
Knud E. Jensen 5 for 34, Erik Madsen 4 for 22) og 158 for 
7 lukket (I. Hilckelkamp 63, K. Hørby 26, J. Sarøe 25). 
AARHUS 144 for 2 lukket (Tom J. Poulsen 64, Mogens Gre
gersen 57*) og 144 for 3 (Mogens Gregersen 64"', J. Morild 
44). 

KØGE-KB (0-0). Uafgjort, 1. halvleg ikke færdigspillet p. 
g. a. regn. KØGE 147 for 8 (F. Lindtrup 30*, E. Krogh
Andersen 4 for 33). 

31. 8. 69.
HERNING-SKANDERBORG II (6-8). Skanderborg II vandt 
med 88. p. efter færdigspillet kamp. SKANDERBORG II 
161 (Egon Jørgensen 55, Bent S. MØiier 25, P. GØttsche 6 for 
38, Leif Andersen 3 for 42) og 173 (Bent S. MØiier 44, Leif 
Hansen 41, B. Rosendahl 3 for 5). HERNING 203 (P. 
GØttsche 46, Bent 0. Andersen 39, Kaj 0. Jensen 36, Fol
mer Christiansen 35, Egon Jørgensen 5 for 59, Ole Olsen 3 
for 19) og 42 (Kaj M. Nielsen 7 for 21, Leif Hansen 3 for 
21). 

3. division Øst:
10. 8. 69.
GLOSTRUP-NYKØBING F. (8-0). Glostrup vandt med 1 
halvleg og 67 p. NYKØBING F. 134 (E. Svensson 28, P. J. 
Pedersen 27, Peter K. Christensen 6 for 40) og 22 for 0. 
GLOSTRUP 223 (0. Hedegaard 71, Thor Jensen 51, Poul E. 
Nielsen 4 for 37, J. Buchan 3 for 63). 

FREM-BALLERUP (8-0). Frem vandt med 6 gærder efter 
færdigspillet kamp. FREM 209 (K. Hjorth 73, Ole Christian
sen 38, Bent E. Madsen 35, Erik Nielsen 4 for 22) og 62 for 
4 (C. Fabian 32). BALLERUP 108 (John Knudsen 35, Otto 
Jacobsen 32, Jørn Schmidt 6 for 19, C. Fabian· 4 for 27) og 
159 (S. Granell 73, K. Hjorth 8 for 33). 

17. 8. 69.
SORANER II-KERTEMINDE (6-0). Soraner II vandt med 
79 p. efter 1. halvleg. SORANER II 147 (J. Arnsbjerg 60*, 
Aksel Pedersen 5 for 75) og 84 for 4 lukket. KERTEMINDE 
68 (S. 0. Petersen 6 for 19, John K. Jørgensen 3 for 28) og 
92 for 5 (Otto Nielsen 33). 

SV ANHOLM II-NÆSTVED (6-0). Svanholm II vandt med 
19 p. efter 1. halvleg. SV ANHOLM Il 136 (A. Mogensen 
62, N. J. Lorentzen 35, Erik Jørgensen 6 for 54). NÆSTVED 
117 (Erik Jørgensen 44, P. TransbØII 5 for 38, N. J. Lorent
zen 4 for 58). 

NYKØBING F.-BALLERUP (6-0). NykØbing F. vandt med 
107 p. efter 1. halvleg. NYKØBING F. 193 (Harry Erichsen 
42, Bent A. Olsen 37, Erik Svensson 26, John Knudsen 5 for 
11) BALLERUP 86 (E. Svensson 5 for 27). 
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GLOSTRUP-FREM (0-6). Frem vandt med 120 p. efter 1. 
halvleg. FREM 251 (Jørn Schmidt 55*, Ole Christiansen 51, 
Otto Brandstrup 33, Bent E. Madsen 31, K. Hjorth 26, Thor 
Jensen 3 for 68). GLOSTRUP 131 (Thor Jensen 51, Per 
Hansen 25, C. Fabian 4 for 21, K. Hjorth 3 for 28). 

3. division vest:
5. 6. 69.
HJØRRING II-AaB II (6-0). Hjørring II vandt med 7 gær
der efter 1. halvleg. AaB II 131 (Hartmann Petersen 6 for 
47). HJØRRING Il 137 for 3. (A. Morild 94*, 0. Bentsson 
30). 

27. 7. 1969.
VIBORG-AARHUS II (6-0). Viborg vandt med 9 point ef
ter 1. halvleg. VIBORG 184 (A. Kold 61, N. Aaboe 33, 0. 
SchjØdt 28, Per Sørensen 3 for 28). AARHUS II 175 (Age 
Hermansen 58, Knud Jensen 40, A. Kold 4 for 76, 0. SchjØdt 
3 for 38, K. Hessel 3 for 46). 

GRENAA-HJØRRING II 8-0). Grenaa vandt med 4 gærder 
efter færdigspillet kamp. HJØRRING II 120 (K. Morild 29, 
A. Morild 29, Tommy Hansen 4 for 54) og 116 for 4 lukket 
(Tom Hansen 49). GRENAA 124 for 6 lukket (E. Crone 40, 
Kaj Jensen 3 for 46) og 115 for 6 (Viggo Hansen 34, E. 
Crone 28, Johs. Knakkeraard 27, Jørgen Henriksen 3 for 38),

3. 8. 69. 
VIBORG-AaB II (0-6). AaB II vandt med 78 p. efter 1. 
halvleg. AaB 181 (N. J. Andersen 71, Fl. Nielsen 67*, A. 
Kold 3 for 57). VIBORG 103 (A. Kold 30, N. J. Andersen 
7 for 49) og 109 (A. Kold 44*, Sv. Aa. Jeppesen 6 for 58). 

Læserne får lov at gætte, hvorfor AB-gærdespilleren ser så sur 

ud og Changs keeper Kurt Jensen jubler. 
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NYKØBING M. II-HJØRRING II (6-8). Hjørring vandt 
med 76 p. efter færdigspillet kamp. HJØRRING 83 (A. 
Morild 36, Peter Rasmussen 5 for 11) og 181 for 6. (A. Mo
rild 77, Peter Rasmussen 4 for 98). NYKØBING M. 113 for 
6 lukket (Bjarne Jensen 65, Hartmann Petersen 4 for 36) og 
75 (Sv. Villumsen 53, Hartmann Petersen 5 for 29, A. Mo
rild 3 for 22). 

10. 8. 69.
AaB-GRENÅ. AaB vandt med 163 p. efter 1. halvleg (6-0). 
AaB 240 (Flemming Nielsen 83, Ernst Poulsen 57, Peter 
Christensen 46, Jørgen Knakkergård 5 for 43, Tommy Han
sen 4 for 65). GRENÅ 77 (Sv. Å. Jeppesen 6 for 38, N. J. 
Andersen 4 for 37) og 164 for 5 (N. SjØrup 62*, Johs. Knak
kergård 47, Jørgen Knakkergård 29). 

HJØRRING II-AARHUS II (8-0).HjØrring II vandt med 1 
halvleg og 45 p. AARHUS 23 (Tom Nielsen 5 for 11, Kaj 
Jensen 3 for 4) og 91 (J. Beier Andersen 30, Tom Nielsen 
3 for 8, Kaj Jensen 3 for 21). HJØRRING II 159 (Kaj Jen
sen 66, Tom Hansen 50, Poul Steen 25, Jørn Beier Andersen 
4 for 51). 

17. 8. 69. 
NYKØBING M. II-AARHUS II (8-0). NykØbing M. Il vandt 
med I halvleg og 95 P. NYKØBING M. II 244 for 4 lukket 
(Hans K. Kristensen 76, Sv. E. Dichmann 69, F. Hvass 44). 
AARHUS II 73 (F Hvass 6 for 35) og 76 (J. Morild 29, Sv. 
E. Dichmann 5 for 17, F. Hvass 3 for 13).

GRENÅ-VIBORG (6-0). Grenå vandt med 5 gærder efter 1. 
halvleg. VIBORG 173 (Jørn Mathiesen 53, A. Kold 52, B. 
Friis 32, Gunnar Hansen 4 for 62, Johs. Knakkergaard 3 for 
35). GRENÅ 177 for 5 (Gunnar Hansen 47*, Johs. Knakker
gaard 46, E. Crone 38, 0. SchiØdt 3 for 55). 

AaB Il-HJØRRING II (0-8). Hjørring Il vandt med 1 halv
leg og 3 p. AaB Il 64 (Hartmann Petersen 5 for 26, A. Mo
rild 3 for 26) og 103 (P. Thorup 25, Hartmann Petersen 6 
for 36). HJØRRING II 170 for 6 lukket (A. Morild 96, Hart
mann Petersen 61, Niels J. Andersen 3 for 61). 

Mellernrækkeme: 
5. 7. 1969. 
K.B. II-GLOSTRUP II 08-). K.B. II vandt med 1 halvleg og 
6 point. K.B. II 119 (J. Holmes 29, Carl Petersen 4 for 27, 
Knud JØrgensen4 for 65). GLOSTRUP II 28 (B. Gottlieb 
3 for 17) og 85 Knud Jørgensen 54, E. Jonstorp 4 for 23). 

6. 7. 1969.
ROSKILDE-KØGE II (0-6). Køge II vandt med 41 point 
efter 1. halvleg. ROSKILDE 180 (Svend Ottesen 32*, Ben
ny Pedersen 31, S. Naqui 28, S. Ridett 5 for 70). KØGE 
II 221 for 6 (Jens P. Jensen 86, Niels Olsen 72, Henning 
Jensen 4 for 67). 

12. 7. 1969.
FREM II-KØGE II (6-0). Frem II vandt med 2 point efter
1. halvleg. KØGE II 111 (Tom Lauritzen 58, Poul Erik Han
sen 5 for 40, Leo Onink 3 for 30). FREM II 113 (P. Fyssel
31, Peter Jensen 4 for 34, S. Ridett 3 for 39).

18. 7. 1969.
FREM II-GLOSTRUP II (6-0). Frem II vandt med 80 point 
efter 1. halvleg. GLOSTRUP II 111 (H. Espensen 36, Carl 
Pedersen 29, L. Onink 4 for 34). FREM II 191 (John Peter
sen 67*, Søren Sørensen 31, Knud Jørgensen 3 for 79).

20. 7. 1969.
B 1909 II-KOLDING (8--0). B 1909 II vandt efter færdig
spillet kamp med 7 gærder. B 1909 II 176 for 8 lukket 
(Egon Jensen 98, Kaj Jørgensen 26, Poul E. Nielsen 6 for 
40) og 47 for 3. KOLDING 43 (Ole Madsen 32, E'.rik Olesen
4 for 5, P. Riis 3 for 16, Egon Jensen 3 for 19) og 167 (Poul
E. Nielsen 57, Ole Madsen 35, Egon Jensen 4 for 38, Erik
Olesen 3 for 14).

26. 7. 1969.
GLOSTRUP II-A.B. II (0-8). A.B. II vandt med 1 halvleg 
og 122 point. AB. II 234 for 9 lukket (L. Person 50, P. A. 
Svendsen 38, St. Hoffmann 31, Flemm. Jørgensen 4 for 57). 
GLOSTRUP II 73 (Flemm. Jørgensen 26, Carl Larsen 5 for 
22, B. Rossen 3 for 15) og 39 (L. Person 3 for 9, Niels Mor
tensen 3 for 17). 

2. 8. 69.
AB II-RINGSTED II (8-0). AB II vandt med 1 halvleg og 
25 p. RINGSTED 46 (Carl Larsen 5 for 26) og 58 (Carl 
Veng 3 for 5). AB II 129 for 7 lukket. (P. Talbro 55, B. 
Rossen 39, Jan Dahl 5 for 51). 

KB II-FREM II. KB vandt med 7 gærder efter færdig kamp 
(8-0). FREM 44 (W. Dorsett 4 for 25, K. Morild 3 for 7, 
Claus Andersen 3 for 12) og 134 (Ove Sørensen 46, L. Onink 
27, Fl. Hermann 5 for 22, K. Morild 3 for 45). KB Il 132 
for 4 (F. Berger 66*, Ebbe Hansen 56*) og 50 for 3 (Ebbe 
Hansen 26). 

3. 8. 69.
DRONNINGBORG-HOLSTEBRO II (8-0). Dronningborg 
vandt med 1 halvleg og 37 P. DRONNINGBORG 174 (F. 
Holm 45, 0. Hveisel Hansen 45, L. Wiirtz 34, Peter Johan
sen 4 for 47, Kurt Pedersen 4 for 60). HOLSTEBRO II 99 
(Kurt Pedersen 41, F. G. Knudsen 3 for 36) og 44 (F. G. 
Knudsen 5 for 21, 0. Hveisel Hansen 5 for 22). 

10. 8. 69.
KB Il-ROSKILDE (8-0). KB II vandt med 1 halvleg og 66 
p. ROSKILDE 53 (W. Dorsett 5 for 13, J. Holmes 4 for 27) 
og 85 (K. Morild 6 for 19, J. Holmes 3 for 41). KB II 174 
for 6 lukket. (Ole Michaelsen 61, F. Hermann 59).

HUSUM-B. 1909 II (0-8). B. 1909 II vandt med 1 halvleg 
og 30 p. B. 1909 II 118 (M. FausbØll 37, F. Dalager 30, D. 
Sierks 4 for 10, H. Ingwersen 3 for 27, H. Buhl 3 for 47). 
HUSUM 19 (Bruno Rasmussen 4 for 5, B. Christiansen 3 
for 1) og 69 (H. Buhl 37*, P. Riis 3 for 20). 

17. 8. 69.
ESBJERG-B. 1913 (8-0). Esbjerg vandt med 1 halvleg og 94
p. B. 1913 46 (0. Langerhuus 5 for 28, 0. Gade 4 for 18)
og 41 (Jørn V. Pedersen 3 for 3, 0. Gade 3 for 9). ESBJERG
181 for 4 lukket (0 Biehl 75, J. Søndergaard 29).

CHANO-SKANDERBORG (8-0). Chang vandt med 1 halv
leg og 116 p. CHANG 198 (Henning Olsen 35, H. Schneider 
34, B. Ingwardsen 32, Hans Christensen 29, B. Holm 3 for 
55). SKANDERBORG 48 (L. P. Buhl 4 for 13, B. Holte
gaard 3 for 11) og 34 (B. Holtegaard 6 for 16). 

DRONNINGBORG-VIBORG (8-0). Dronningborg vandt 
med 99 p. efter færdigspillet kamp. DRONNINGBORG 107 
(0. Hveisel Nielsen 46, M. Agerskov 8 for 41) og 92 (Chr. 
Boldsen 50, 0. Hveisel Nielsen 28, A. ThorbjØrnsen 7 for 
40, M. Agerskov 3 for 49). VIBORG 53 (F. G. Knudsen 6 
for 28) og 49 (0. Hveisel Nielsen 7 for 25). 

KØGE-AB (0�8). AB vandt med 1 halvleg og 47 p. KØGE 
71 (Karl Larsen 6 for 18, Carl Veng 4 for 19) og 48 (Carl 
Veng 7 for 22, Karl Larsen 3 for 24). AB 166 for 5 (P. A. 
Svendsen 49, Per Marcussen 45, Finnich 29). 

FREM-RINGSTED (6-0).Frem vandt med 6 p. efter 1. 
halvleg. RINGSTED 63 (Erik Larsen 5 for 26, Poul E. 
Hansen 5 for 32). FREM 69 for 5. (Helge Hansen 3 for 23). 

GLOSTRUP-ROSKILDE. (Uafgjort, 1. halvleg ikke færdig
spillet p. g. a. regn). ROSKILDE 178 (Harly Pedersen 74, 
0. Hedegaard 6 for 49, Axel Jacobsen 3 for 65). GLOSTRUP
24 for 0.

AABENRAA-ESBJERG (0-8). Esbjerg vandt med 1 halvleg 
og 81 p. AABENRAA 27 (0. Gade 4 for 7, Knud Hansen 3 
for 3) og 32 (E. Abrahamsen 7 for 12). ESBJERG 140 for 6 
lukket (Erik Abrahamsen 65, B. Rovoth 5 for 64). 

30. 8. 69. 
GLOSTRUP-KØGE (0-8). Køge vandt med 1 halvleg og 114
p. KØGE 207 for 7 (Jan U. Nielsen 60, Tommy Jørgensen
45, Jens P. Jensen 26, Jørgen Hansen 3 for 38, Axel Jacob
sen 3 for 43). GLOSTRUP 29 (Peter Jensen 5 for 11, SØren
Larsen 4 for 18) og 64 (Axel Jacobsen 33, Tom Lauritzen 5
for 17). 

31. 8. 69.
HUSUM-B. 1913 (6-0). Husum vandt med 18 p. efter 1. 
halvleg. B. 1913 49 (S. Aschberg 4 for 6, H. Buhl 3 for 16). 
HUSUM 67. 

Oprykningskamp til 3. division vest. DRONNINGBORG-B. 
1909. Dronningborg vandt med 10 p. efter 1. halvleg. DRON
NINGBORG 83 (Chr. Boldsen 48, Hans E. Olsen 7 for 23, 
Bruno Rasmussen 3 for 43) og 103 for 4 (Chr. Boldsen 31 *, 
Hans E. Olsen 3 for 37). B. 1909 73 (M. FausbØll 30, 0. 
Hveisel Nielsen 7 for 32). 

7. 9. 1969 
HOLSTEBRO II-VIBORG II (0-8). Viborg vandt med 10
gærder efter færdig kamp. VIBORG II 64 (P. Johansen 6
for 16 K. Pedersen 4 for 24) og 21 for 0. HOLSTEBRO II 
28 (A'. ThorbjØrnsen 8 for 10) og 53 (A. ThorbjØrnsen 6 
for 29, M. Agerskov 4 for 22).
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A-rækken:
19. 7. 1969.
SV ANHOLM III-RINGSTED III (0-6). Ringsted III vandt 
med 145 point efter 1. halvleg_ SVANHOLM III 69 (H. 
Påmand 6 for 29) og 73 for 3 (J. Dahl 3 for 13). RING
STED III 214 for 6 lukket (Frede Hansen 84, Poul Carlsen 
53*, Helge Hansen 39). 
SLAGELSE II-SORANER III (6-0). Slagelse II vandt med 
131 point efter 1. halvleg. SORANER III 87 (Georg Olsen 
44, Jens Chr. Hansen 5 for 36, Ebbe Jensen 3 for 1) og 9 
for 2. SLAGELSE 218 (Leif Jacobsen 63, Jens Chr. Hansen 
58, S. Sapru 5 for 68, J. Arnsbjerg 4 for 44). 

Juniorrækkerne: 
28. 6. 1969.
KØGE-A.B. (0-8) A.B. vandt med 1 halvleg og 66 point. 
KØGE 30 (Per G. Jensen 6 for 4) og 48 (Niels Olsen 25, 
N. Nørregaard 7 for 11, B. Rossen 3 for 15). A.B. 144 for
6 lukket Per Marcussen 55, Niels Olsen 3 for 17). 
AARHUS-HERNING (8-6). Aarhus vandt med 95 point efter 
færdig kamp. AARHUS 97 (J. Beier Andersen 31, 0. Beier 
Andersen 25, Kim. Nielsen 5 for 40, Svend P. Nielsen 5 for 
56) og 145 for 3 (Jan Beier Andersen 76*, Jørn Beier An
dersen 31, Kaj MØiler 25). HERNING 100 (Jan Nielsen 35, 
Kim Nielsen 33, Jan Beier Andersen 4 for 4, Jørn Beier 
Andersen 3 for 17) og 47 (Ole Beier Andersen 3 for 0). 

6. 7. 1969. 
AAB-NYKØBING M. (8-0). AaB vandt med 1 halvleg og 
31 point. AAB 121 (H. Hoff 36, E. Westergaard 30, Tor
ben Pedersen 3 for 25, Peter Rasmussen 3 for 57). NYKØ
BING M. 60 (P. Aarup 5 for 23, H. Flygel 4 for 19) og 30 
Peter Rasmussen 25, H. Flygel 5 for 10, P. Aarup 4 for 5). 

13. 7. 1969. 
B 1909-ESBJERG (8-0). B 1909 vandt med 1 halvleg og 39
point. B 1909 178 for 8 lukket (F. Dalager 94, Carsten
Larsen 41, N. Abrahamsen 3 for 105). ESBJERG 78 (L. 
Øre 32, Carsten Larsen 5 for 40, Benny Christiansen 3 for 
0) og 61 (Carsten Larsen 6 for 26, F. Dalager 4 for 30).

HJØRRING-NYKØBING M. (6-0). Hjørring vandt med 42
P. efter 1. halvleg. HJØRRING 147 (P. Steen 83, Hans T. 
Thomsen 26. Bent Hansen 5 for 31). NYKØBING M. 105
(Per Pedersen 26, Tom Hansen 4 for 23, Palle Pedersen 3
for 8).

19. 7. 1969.
B 1913-B 1909 (0-8). B 1909 vandt med 1 halvleg og 60
point. B 1913 108 (J. Hvidkjær 59*, S. Thormose 25) og 24. 
B 1909 192 for 5 lukket (Per Jacobsen 139*, B. Dyreborg 3 
for 92). 

AAB-HJØRRING (6-0). AaB vandt med 13 point efter 1. 
halvleg. HJØRRING 129 (Tom Hansen 52, P. Steen 33, 
H. Hoff 6 for 34). AAB 142 (Jens E. Nielsen 31, J. T. 
Petersen 28, P. Terp 28, John Nielsen 4 for 19, P. Steen 
3 for 34, Torben Mortensen 3 for 61). 

20. 7. 1969. 
NYKØBING M-CHANG (0--o). Chang vandt med 56 point 
efter 1. halvleg. NYKØBING M. 118 (Bj. Jensen 55, Troels 
Nielsen 7 for 38) og 115 for 2 (Bi. Jensen 79*, S. Dahlgaard 
26*,). CHANG 176 for 4 lukket (Troels Nielsen 78, H. San
den 40, H. Schneider 28, Per Pedersen 4 for 38). 

KØGE-SLAGELSE (0-8). Slagelse vandt med 2 gærder efter 
færdigspillet kamp. KØGE 125 (Søren Larsen 84, Jan Helt 
4 for 22, B. TØnnesen 3 for 29) og 88 for 5 lukket (Niels 
Olsen 62). SLAGELSE 167 (S. Heckmann 51, Kaj Hansen 
32, B. TØnnesen 26, Jørgen F. Nielsen 3 for 38) og 61 for 8 
(Jørgen F. Nielsen 4 for 11). 

26. 7. 1969. 
KERTEMINDE-B 1913 (8-0). Kerteminde vandt med 1 
halvleg og 70 point. KERTEMINDE 201 for 7 lukket (P. P. 
Klokker 100, P. Due Andersen 53, J. Hvidkjær 3 for 80, B. 
Dyreborg 3 for 65). B 1913 79 (J. Hvidkjær 28, T. Hirtz 27) 
og 5� (Hans Nielsen 3 for 20). 

CHANG-AaB (0-6). AaB vandt med 20 P. efter 1. halvleg. 
AaB 147 (P. Arup 35, Jens Nielsen 30, Steen Sørensen 5 for 
44, Troels Nielsen 3 for 57). CHANG 127 (Troels Nielsen 
42, P. Winther 38, H. Hoff 7 for 47). 

2. 8. 69. 
DRONNINGBORG-SILKEBORG (8-0). Dronningborg vandt 
med 1 halvleg og 25 P. SILKEBORG 18 (C. Boldsen 4 for 6,
S. Hulten 4 for 12 og 57 (John Knudsen 33, C. Boldsen 5 for 
22). DRONNINGBORG 100 for 1. (Chr. Boldsen 40*, S.
Hulten 35*).
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AARHUS-SKANDERBORG (0-8). Skanderborg vandt med 
1 halvleg og 50 P. AARHUS 109 (T. Dahl 28, John Simon
sen 3 for 18, Bent Madsen 3 for 38) og 45 (Egon Jørgensen 
5 for 12). SKANDERBORG 204 (John Simonsen 55, Egon 
Jørgensen 43, 0. Beier-Andersen 4 for 37, J. Beier-Andersen 
3 for 45). 

9. 8. 69. 
KB-SV ANHOLM. KB vandt med en halvleg og 5 p. (8-0). 
SVANHOLM 57 (A. Schultz 6 for 29, Stig Lund 4 for 27) 
og 95 (Mich. Petersson 29, S. Lund 6 for 52). KB 157 (Pe
der Jensen 62*, Niels Sørensen 34). 

SLAGELSE-RINGSTED (6-0). Slagelse vandt med 112 p. 
efter 1. halvleg. SLAGELSE 215 (Frank Andreasen 92*, Kaj 
Hansen 34, P. Persson 5 for 56, Leif Mortensen 3 for 71). 
RINGSTED 103 (Per Persson 36*, S. Heckmann 7 for 45, 
Frank Andreasen 3 for 26) og 133 for 9 (Preben Nielsen 32, 
Frank Andreasen 3 for 35, S. Heckmann 3 for 38). 

KØGE-GLOSTRUP (8-0).KØge vandt med 64 p. efter fær
digspillet kamp. KØGE 132 (Niels Olsen 33, Troels MØiler 4 
for 50, F. Staalkær 3 for 30) og 105 for 6 lukket (Freddy 
Jensen 57*, Troels Møller 3 for 56). GLOSTRUP 118 (Troels 
MØiler 77, søren Larsen 4 for 30) og 55 (Søren Larsen 3 
for 24, Niels Olsen 3 for 27). 

10. 8. 69. 
RINGSTED-AB. AB vandt med en halvleg og 1 p. (0-8). AB 
91 (J. Dahl 5 for 37, P. Persson 3 for 11). RINGSTED 
31 (N. Nørregaard 7 for 11) og 59 (P. Markussen 5 for 6, 
N. Nørregaard 4 for 16). 

HORSENS-ESBJERG, Esbjerg vandt med 2 p. efter 1. 
halvleg (0-6). ESBJERG 159 (L. Øre 80, K. Madsen 27, 
Frank Rasmussen 7 for 63, K. Bodholdt 3 for 20). HORSENS 
157 (Frank Rasmussen 77, Jesper Rasmussen 34, N. Abra
hamsen 6 for 82). 

DRONNINGBORG-SKANDERBORG. Skanderborg vandt 
med en halvleg og 73 p. (0-8). DRONNINGBORG 93 (Chr. 
Boldsen 40, Egon Jørgensen 4 for 23, Bent Madsen 3 for 40) 
og 41 (John Simonsen 7 for 16, Egon Jørgensen 3 for 25). 
SKANDERBORG 207 for 6 (Egon Jørgensen 128, Jan Wittus 
38). 

NYKØBING MORS-AaB. AaB vandt med 141 p. efter 1. 
halvleg (0--o). AaB 199 for 5 (P. Terp 58, H. Fliigel 38*, H. 
Hoff 25, Peter Rasmussen 4 for 35). NYK. M. 55 (H. Hoff 
4 for 15, H. Fliigel 3 for 15, P. Aarup 3 for 17) og 47 for 
3. 

16. 8. 69. 
GLOSTRUP-KB Tabt af KB. (0 turneringspoint til KB, 
kampen regnes for ikke spillet af Glostrup). 

SVANHOLM-KØGE. KØge vandt med 51 p. efter 1. halvleg 
(0-6). KØGE 138 (Niels Olsen 64, Tommy Jørgensen 26, Mi
chael Petersson 4 for 50, Ib Laursen 3 for 24) og 30 for 5 
(Ib Laursen 3 for 13). SV ANHOLM 87 (Morten Petersson 
73*, søren Larsen 6 for 22). 

ESBJERG-KERTEMINDE. Esbjerg vandt med 184 P. efter 1. 
halvleg (6-0). ESBJERG 215 (Sv. E. AnkersØe 80, L. Øre 63, 
P. P. Klokker 5 for 78, I. Due 4 for 61). KERTEMINDE 
31 (N. Abrahamsen 5 for 11, A. AnkerSØe 4 for 18). 

B. 1909-B. 1913. B. 1909 vandt med en halvleg og 94 p. 
(8-0). B. 1913 45 (Per Jacobsen 3 for 24) og 35 (Per Jacob
sen 3 for 16, Carsten Larsen 3 for 17). B. 1909 174 (Carsten
Larsen 106*, Per Jacobsen 46, T. Hirtz 3 for 43, J. Hvidkær
3 for 57).

DRONNINGBORG-ARHUS. Dronningborg vandt med en 
halvleg og 51 P. (8-0). DRONNINGBORG 153 for 6 (Chr. 
Boldsen 54, Frank Andersen 26). ARHUS 60 (Jan B. An
dersen 28, Chr. Boldsen 8 for 35) og 42 (Chr. Boldsen 8 for 
29). 

17. 8. 69.
KERTEMINDE-B. 1909. B. 1909 vandt med en halvleg og 
147 p. (0-8). B. 1909 213 (Fl. Dalager 67, søren Steensen 
42, Per Jacobsen 34, P. P. Klokker 4 for 63, I. Due 5 for 
66). KERTEMINDE 14 (Per Jacobsen 3 for 4, Carsten Lar
sen 3 for 9) og 52 (Carsten Larsen 3 for 18, Per Jacobsen 3 
for 32). 

AB-SLAGELSE. AB vandt med 10 stående gærder efter 
færdig kamp (8-0). SLAGELSE 30 (N. Nørregaard 4 for 
18, P. Markussen 4 for 9) og 34 (B. Rossen 6 for 15, N. 
Nørregaard 3 for 8). AB 63 for 8 (B. TØnnesen 5 for 13) og 
8 for 0. 



23. 8. 69. 
ESBJERG-HORSENS (8-0). Esbjerg vandt med 1 halvleg 
og 45 p. ESBJERG 132 (A. AnkersØe 56, L. Øre 26, Jesper 
Rasmussen 5 for 51, Frank Rasmussen 3 for 43). HORSENS 
33 (Niels Abrahamsen 7 for 19) og 54 (Niels Abrahamsen 4 
for 24, A. Ankersøe 3 for 2). 

24. 8. 69.
Semifinale i juniorrækken. AB-B. 1909. AB vandt med 43 p. 
efter 1. halvleg. AB 113 (Per Marcussen 33, Per Jacobsen 7 
for 55) og 43 for 0. B. 1909 70 (F. Dalager 35, N. Nørre
gaard 5 for 38, Per Marcussen 4 for 11). 

AaB-SKANDERBORG. AaB vandt med 1. halvleg. AaB 109 
(B. Elimar 31, Henning Hoff Nielsen 29, John Simonsen 7 
for 33) og 33 for 1. SKANDERBORG 108 (J. Wittus 56, H. 
Hoff 4 for 34, H. Fliigel 4 for 46). 

31. 8. 69. 
Finale i juniorrækken. AaB-AB. AB vandt med 7 gærder 
efter 1. halvleg. AaB 89 (H. Hoff 29, B. Rossen 7 for 30). 
AB 113 for 3. 

Drengerækkeme: 
28. 6. 69.
AaB-CHANG (6-0). AaB 39 (Troels Nielsen 8 for 25) og 
61 for 7 (Peter Ørbæk 35, Troels Nielsen 7 for 25). CHANG 
28 (H. Fliigel 5 for 7, Robert Pedersen 4 for 12). 

29. 6. 1969. 
HJØRRING-NYKØBING M. 8-0). HjØrring vandt med 30 
point efter færdig kamp. NYKØBING M. 22 (Tom Nielsen 
6 for 2, P. Meyer 4 for 15) og 84 for 4 (S. Dahlgaard 39*). 
HJØRRING 43 (Tom Nielsen 26, S. Dahlgaard 5 for 15, 
Per Pedersen 5 for 19) og 75 for 8 (Jens J. Jensen 53, S. 
Dahlgaard 6 for 17). 

5. 7. 1969.
NYKØBING M.-AAB (0-6). AB vandt med 61 point efter 
1. halvleg. AAB 103 (Peter Jørgensen 32, H. Flygel 26, 
Per Pedersen 4 for 39, S. Dahlgaard 3 for 38). NYKØBING 
M. 42 (H. Flygel 4 for 13, Peter JØrgensen 4 for 13) og 36 
for 4 (H. Flygel 3 for 15). 

SORØ-KØGE 8-0). Sorø vandt med 1 halvleg 41 point. 
SORØ 73 (Svend Nielsen 28, J. Eliasen 26, Per H. Hansen 
7 for 39, Stig Hansen 3 for 26). KØGE 16 Jens Sørensen 
7 for 6) og 16 (Jens Sørensen 6 for 12, B. Blume 4 for 3). 

12. 7. 1969.
CHANG-NYKØBING M. (8-0). Chang vandt med 10 gær
der efter færdigspillet kamp. NYKØBING M. (Sten Søren
sen 6 for 16, Troels Nielsen 4 for 11) og 74 for O (Karl 
Hansen 47*, S. Dahlgaard 26*). CHANG 38 for 7 lukket (H.
Sanden 25*, S. Dahlgaard 4 for 16, Per Pedersen 3 for 22) 
og 77 for O (Troels Nielsen 43*, Jens J. Pedersen 29*). 

AAB-HJØRRING (0-8). Hjørring vandt med 1 halvleg og 38 
point. HJØRRING 73 (Tom Nielsen 30, H. Fliigel 7 for 28, 
Robert Pedersen 3 for 35). AAB 17 (N. Elefsen 5 for 4, 
Tom Nielsen 3 for 5) og 18 (N. Elefsen 4 for 3). 

19. 7. 1969.
FREDERICIA-SKANDERBORG (6-0). Fredericia vandt
med 42 point efter 1. halvleg, FREDERICIA 128 (J. Øster
gaard 36, P. Eskildsen 30, Bo F. Christensen 27, J. Priess 4 
for 47). SKANDERBORG 86 (0. J. Kragh 31, J. Østergaard
5 for 27, S. Østergaard 5 for 34).

26. 7. 69.
SLAGELSE-KØBE (8-0). Slagelse vandt med 1 halvleg og 
121 P. SLAGELSE 171 for 6 lukket (Frank Andreasen 99, 
Kim Andreasen 25, Stig Hansen 3 for 59). KØGE 31 (Kim 
Andreasen 6 for 13, Frank Andreasen 3 for 5) og 19 (Kim 
Andreasen 7 for 7). 

27. 7. 69. 
NYKØBING M.-HJØRRING (0-8). HjØrring vandt med 6 
gærder efter færdigspillet kamp, NYKØBING M. 56 (S. 
Dahlgaard 30, N. C. Elefsen 3 for 3, Tom Nielsen 3 for 20,
P. Meyer 3 for 22) og 5 I (Jens J. Jensen 4 for 11, P.
Meyer 4 for 19). HJØRRING 93 (Jens J. Jensen 76, Per
Pedersen 5 for 45, S. Dahlgaard 3 for 25) og 54 for 4.
(P. Hald 38). 

SKANDERBORG-KERTEMINDE (8-0). Skanderborg vandt 
med 1 halvleg og 52 point. KERTEMINDE 18 (J. Priess 4 
for 8, 0. J. Kragh 4 for 8) og 23 (J. Priess 6 for 11). SKAN
DERBORG 93 for 7 (0. J. Kragh 33, Peter B. Nielsen). 

2. 8. 69.
HJØRRING-AaB (0-8). AaB vandt med 1 halvleg og 67 p.
AaB 100 (H. Fliigel 29, P. Meyer 4 for 38). HJØRRING 19
(Robert Pedersen 5 for 3, H. Fliigel 5 for 10) og 14 (Robert
Pedersen 7 for 4, H. Fliigel 3 for 5). 

VIBORG-HOLSTEBRO (0-8). Holstebro vandt med 9 gær
der efter færdigspillet kamp. VIBORG 40 (Peter Johansen 7 
for 16, C. Worm 3 for 8) og 57 (Peter Johansen 9 for 19). 
HOLSTEBRO 72 (Peter Andersen 5 for 30, Lars Andersen 
4 for 34) og 38 for 1. 

3. 8. 69.
CHANG-AaB (0-6). AaB vandt med 42 p. efter 1. halv
leg. AaB 116 (Troels Nielsen 6 for 30). CHANG 74 (H. 
Sanden 27, H. Fliigel 6 for 20, Robert Pedersen 4 for 49). 

HUSUM-FREDERICIA (0-8). Fredericia vandt med 1 halv
leg og 6 p. HUSUM 31 (Jan Østergaard 4 for 5) og 40 
(Jan Østergaard 4 for 22). FREDERICIA 77 for 2 lukket 
(Jan Østergaard 38, Per Eskildsen 29*). 

9. 8. 69. 
ARHUS-HOLSTEBRO. Holstebro vandt med en halvleg og 
83 p, (0-8). HOLSTEBRO 172 for 2 (Peder Johansen 101 * 
Jens Nielsen 42). ARHUS 15 (C. Worm 4 for 10, Peder Jo� 
hansen 3 for 4) og 74 (Jørn Beir Andersen 42, Viggo Poulsen 
3 for 12). 

13. 8. 69.
SV ANHOLM-KB. Svanholm vandt med 39 p. efter 1. halv
leg (6-0). SV ANHOLM 145 (Morten Petersson 70, A. Schultz 
4 for 47, Stig Lund 3 for 66). KB 106 (Stig Lund 28, T. 
Westring 3 for 23. Morten Petersson 3 for 22, S. Thorning 3 
for 28). 

15. 8. 69.
SLAGELSE-FREM (0-6). Frem vandt med 47 p, efter 1. 
halvleg. FREM 119 (S. Friis 45, Kim Andreasen 4 for 52, 
Alf Sørensen 3 for 56). SLAGELSE 72 (Kim Andreasen 35, 
A. Timm 5 for 7).

16. 8. 69. 
HJØRRING-CHANG. Hjørring vandt efter færdig kamp 
med 9 stående gærder (8-0). CHANG 49 (Tom Christiansen 
3 for 17) og 37 (Tom Nielsen 6 for 21). HJØRRING 78 for 
3 og 10 for 1 . 

AB-SORØ. AB vandt med 20 p. efter 1. halvleg (6-0). SORØ 
63 (Freddy Nielsen 4 for 24). AB 83 (Jens Sørensen 6 for 48, 
Børge Jensen 3 for 22). 

17. 8. 69. 
KØGE-RINGSTED (0-8). Ringsted vandt med 1 halvleg og 
12 p. KØGE 36 (Per Persson 8 for 15) og 57 (Per Persson 6 
for 13, J. Marrot 4 for 9). RINGSTED 105 for 5 lukket 
(Max Nielsen 35*, Preben Nielsen 29, Stig Hansen 3 for 41). 

23 8. 69. 
SVANHOLM-RINGSTED. Ringsted vandt med 9 stående 
gærder efter færdig kamp (0-8). SVANHOLM 51 (Per Pers,. 
son 5 for 31, Jan Marrot 4 for 14) og 87 for 5 (Morten 
Petersson 57). RINGSTED 93 (Per Persson 27 Steen Thor
ning 4 for 14, Morten Petersson 3 for 43) og 51 for 1 (Jan 
Marrot 39*). 

VIBORG-AARHUS (0-0). Uafgjort, 1. halvleg ikke færdig
spillet. VIBORG 247 for 4 lukket (Lars Andersen 99, Peter 
Andersen 41 *, J. Sveistrup 40). AARHUS 159 for 3 (Jørn 
Beier Andersen 95, Ole Beier Andersen 42*). 

NYKØBING M.-CHANG (6-0). NykØbing M. vandt med 3 
p. efter 1. halvleg. NYKØBING M. 97 (0. Schyum 60*, H.
Sanden 5 for 28, Troels Nielsen 4 for 45) og 31 (Troels Niel
sen 7 for 13, Steen Sørensen 3 for 18). CHANG 94 (Troels 
Nielsen 43, H. Sanden 31, J. Zabenski 7 for 8) og 32 for 2.

SKANDERBORG-HUSUM (8-0). Skanderborg vandt med 
55 p. efter færdigspillet kamp. SKANDERBORG 70 (0. J. 
Krag 31, S. Aschberg 6 for 29) og 49 for 4 lukket (0. J. 
Krag 28*, S. Aschberg 3 for 23). HUSUM 48 (J. Pries 5 for 
30, 0. J. Krag 3 for 15) og 16 (J. Pries 4 for 10, 0. J. 
Krag 3 for 6). 

AaB-HJØRRING. Kvalifikationskamp i kreds 54. AaB vandt 
med 1 halvleg og 24 p, AaB 96 (H. Fliigel 44, L. Hedebrandt 
31, Tom Christiansen 4 for 20, Tom Nielsen 3 for 32, P. 
Meyer 3 for 43). HJØRRING 52 (H. Fliigel 5 for 16, Robert 
Pedersen 3 for 25) og 20 (Robert Pedersen 6 for 8, H. Fliigel 
4 for 12). 
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24. 8. 69. 

KERTEMINDE-HUSUM (0-6). Husum vandt med 17 p. 
efter 1. halvleg, KERTEMINDE 62 (Peter B. Nielsen 25, 
Lorenz Thomsen 4 for 42). HUSUM 79 (R. Neumann 28, 
S. Klokker 4 for 12, J. Klokker 4 for 20).

KB-SLAGELSE (0--6). Slagelse vandt med 117 p. efter l. halv
leg. KB 56 (J. Bennike 29*, Kim Andreasen 6 for 23, Alf 
Sørensen 4 for 10) og 53 for 2. SLAGELSE 73 for 4 lukket. 
(Kim Andreasen 40*, A. Schultz 3 for 28) og 29 for 1. 

31. 8. 69.

AaB-VIBORG. Semifinale i drengerækken. AaB vandt med 
1 halvleg og 63 p. AaB 146 (Finn Larsen 34*, Peter Andersen 
4 for 31, Lars Andersen 3 for 36). VIBORG 39 (Robert Pe
dersen 6 for 15, H. Flilgel 4 for 19) og 44 (Robert Peder
sen 5 for 18, H. Flilgel 5 for 20). 

RINGSTED-SKANDERBORG. Semifinale i drengerækken. 
Ringsted vandt med 1 halvleg og 80 p, SKANDERBORG 36 
(Per Persson 5 for 18, Jan M. Nielsen 4 for 17) og 20 (Jan 
M. Nielsen 4 for 3, Per Persson 3 for 17). RINGSTED 136
(Per Persson 34*, J. Pries 5 for 54, 0. J. Krag 4 for 55). 

7. 9. 1969 

RINGSTED-AB (finale). AaB vandt efter 1. halvleg med 
101 point. AAB 160 (H. Flilgel 45, L. Hedebrandt 29*, Peter 
Jørgensen 26, Bent K. Hansen 3 for 32, P. Persson 3 for 53). 
RINGSTED 59 (Max Nielsen 25, H. Flilgel 5 for 23, L. 
Hedebrandt 4 for 2) og 102 for 9 (Jan Marrot 31, Robet 
Petersen 6 for 38). 

Lilleputrækken: 
7.8. 5. 69. 

AB-SVANHOLM (6-0). AB vandt mec! 41 p. efter 1. h�lv-
1eg, SVANHOLM 37 (M. Astrupgaard 6 for 1) og :u; for 1. 
AB 78 for 4 lukket. (Torben Olesen 29*}. 

31. 5. 69.
RINGSTED-SVANHOLM (8-0). Ringsted vandt med 8 
gærder efter færdigspillet kamp, SVANHOLM 16 (P. Persson 
8 for 5) og 22 (P. Persson 6 for 10, Bent Hansen 4 for 11). 
RINGSTED 34 (Jan Nielsen 3 for 6, Klaus Frederiksen 3 
for 15) og 8 for 1. 

5. 6, 69.

AB-KØGE (0-6). Køge vandt med 4 gærder efter l. halvleg. 
AB 72 (Benny Nielsen 5 for 20, Ib Petersen 3 for 5). KØGE 
78 for 6. (Ib Petersen 42). 

29, 6. 69. 

AB-RINGSTED (6-0). AB vandt med 13 p, efter 1. halvleg. 
AB 57 (Michael LØnhardt 30, P. Persson 6 for 10). RING
STED 44 (Freddy Nielsen 4 for 17, Keld Nielsen 3 for 22). 

NYKØBING F.-KØGE (6-0). NykØbing F. vandt med 50 
p, efter 1. halvleg. NYKØBING F. 132 (Bjarne Pedersen 
72*, Jan Petersen 4 for 25, Benny B. Nielsen 3 for 45). 
KØGE 82 (Jens Sørensen 39, Bjarne Petersen 6 for 38. 
BJarne Jørgensen 3 for 17). 

IO. 6. 69. 
AB-FREM (8-0). AB vandt med 1 halvleg og 11 p. AB 85 
for 6 lukket. (Gert Nielsen 37*). FREM 22 (Peter Christen
sen 4 for 4, Gert Nielsen 4 for 4) og 52 (Torben Olesen 5 
for 16). 

14. 6. 69.
SV ANHOLM-NYKØBING F. (0-6). NykØbing F. vandt med 
17 p, efter 1. halvleg. NYKØBING F. 71 (Claus Frederiksen 
6 for 23, Jan Nielsen 4 for 28) og 38 for 3. SVANHOLM 
54 (Ole Mortensen 28, Bjarne Petersen 5 for 6) og 20 for 6. 
(Jimmy Frederiksen 4 for 5). 

15. 6. 69. 
RINGSTED-AB (6-0). Ringsted vandt med 9 p. efter 1. halv
leg, AB 74 (H. Wilhelmsen 6 for 25, P. Persson 3 for 25) og 
33 for 2. RINGSTED 83 (P. Persson 39*, M. Astrupgaard 
3 for 20). 

17. 8. 69.

KØGE-RINGSTED (0-6). Ringsted vandt med 11 p. efter
1. halvleg, KØGE 85 (Ib Pedersen 58, Bent Hansen 5 for 
34, Per Persson 5 for 42). RINGSTED 96 for 3 (Per Persson 
51*).

19. 8. 69. 

SVANHOLM-FREM (8-0). Svanholm vandt med I halvleg og 
47 p, SVANHOLM 103 (Ole Mortensen 26, P. Caspersen 4 
for 49, Fl. Buh! 3 for 13). FREM 10 (Ole Mortensen 6 for 

23. 8. 69. 

NYKØBING F.-AB (0-6). AB vandt med 2 gærder efter 1. 
halvleg. NYKØBING F. 110 (Bjarne Petersen 42, Torben 
Olesen 7 for 35) AB 118 for 8 (L. Dirksen 48*, Torben 
Olesen 44, Finn Olsen 5 for 53). 

30. 8. 69. 

SV ANHOLM-KØGE (6-0). Svanholm vandt med 42 p. efter
1. halvleg, KØGE 52 (Ole Mortensen 4 for 20, Claus Frede
riksen 4 for 23) og 42 for 4. (Mich. Mortensen 4 for 16).
SVANHOLM 94 for 2. lukket (Ole Mortensen 41*). 

RINGSTED-NYKØBING F. (6-0). Ringsted vandt med 111 
p, efter 1. halvleg, RINGSTED 138 (Per Persson 74, Bent 
K. Hansen 48, Erik Olsen 3 for 18). NYKØBING F. 27
(Per Persson 5 for 12, Bent K. Hansen 4 for 15).

Pokalkampe: 
11. 5. 69.

KOLDING-AARHUS. Aarhus vandt med 103 p, AARHUS
171 + 15 for 5. (Per Sørensen 63, Fl. Gregersen 47, Erik
Madsen 30 x). KOLDING 43 + 40. (Fl. Gregersen 4 for 10,
Per Sørensen 3 for 6). 

5. 6. 69. 

HORSENS-AARHUS. Horsens vandt med 4 p, HORSENS 99

(Jørgen Olesen 28, J. Morild 4 for 0. AARHUS 80 + 15 p. 
(J. Morild 25*). 

28. 6. 69. 

KB-SVANHOLM. KB vandt med 4 stående gærder. SVAN
HOLM 109 for 9, H. Lystrup 4 for 14, G. Ellegård 3 for 27), 
KB 95 for 6 + 15 (0. Isaksson 40*, E. Krogh Andersen 
47*). 

Semifinale 6. 7. 1969. 

HORSENS-NYKØBING M. Horsens vandt med 7 gærder. 
NYKØBING M. 149 for 7 (Erik Nielsen 46*, J. HØi 3 for 
22). HORSENS 153 for 3 (J. HØj 77*, P. HØj 33). 

Semifinale. 2. 8. 6. 

RINGSTED-KB. KB vandt med 83 p. KB 186 for 5. (E. 
Krogh Andersen 103, B. Burmeister 68, Preben Hansen 3 
for 41). RINGSTED 103 (Per V. Jensen 33*, Gert Jensen 31, 
B. Burmeister 4 for 20, S. Lund 3 for 31). 

10. 8. 69.

HORSENS-KB (Finale) KB vandt med 48 p. KB 174 for 5 
(E. Krogh Andersen 65*, B. Burmeister 25). HORSENS 126 
(0. Schaumann 34, Jørn Høi 25, Pr. Michaelsen 3 for 33). 

\ P5YCl-lOLOGl!>T 

I) og 56 (Claus Frederiksen 3 for 1, Michael Mortensen 3 Havde De aldrig den fornemmelse, at folk undgik Dem, før De 

for 17). blev kasserer i cricketklubben? 

Afleveret til postvæsenet den 22. oktober 1969 Wilh. Burmestcrs bogtrykkeri A/S - Aalborg 




