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Redaktørens egen spalte: 

LØst og fast 
om holdet mod B A O R, om vejret, om 

og om en fremtidsdrøm 

»krisen«

Ingen skal komme og sige, at de fire » UK'er« ikke 
gjorde sig umage, da de barslede med årets første 
udvalgte hold, som d. 18.-19. juli i Slagelse skal møde 
BAOR. 

Fødslen tog noget i retning af 10 timer, og barnet 
kom til at se således ud: 

Finn Villumsen (anfører), Niels Torp Andersen (kee

per) og Johan Luther, alle AB, Carsten Morild, Henrik 

Mortensen og Hardy Sørensen, alle AaB, Jørn Steen 

Larsen og Kjeld Kristensen, Skanderborg, Claus Buus 

og P. V. Jensen, Hjørring, Torben Skov Nielsen, Chang. 

12. mand: Per Nørgaard, Soranerne. 

»Moderen« er UK-medlemmerne, kæmpede i føl
gende opstilling: Erik Møller (formand) Christian 
Morild, Thomas Provis og Poul Riis. 

Man så bort fra Svanholms spillere, der havde bedt 
sig fritaget, da klubben er på englandsturne, mens 
BAOR-kampen spilles. 

En UK bliver næsten altid mødt med kritik og 
dette hold blev det i ganske særlig grad i de aviser, 
der gider beskæftige sig med cricket. 

Overskriften i Aalborg Stiftstidende: » Forbløffen
de landshold« dækker vist meget godt de fleste af 
reaktionerne - formentlig også ude i klubberne, og 
for enkelte af navnenes vedkommende tillige hos un
dertegnede. 

Men forhåbentlig spiller de alle op til UK's for
ventninger - og deres bedste - selvom det så skulle 
blive for første gang i denne sæson. 

Forklaringen på det lange UK-møde tillader jeg 
mig at gætte på er følgende: Der mødtes modstriden
de opfattelser af, hvordan et crickethold bør laves. 
På den ene side den traditionelle danske - forårsaget 
af danske konditioner - nemlig at få lavet det stær
keste hold, selvom man så må slække på de ideale 
fordringer til hvad et crickethold bør bestå af, og på 
den anden side den teoretiske rigtige ide om, at et 
crickethold skal indeholde så og så mange varian
ter, såvel på kaste- som gærdesiden. 

Som min personlige opfattelse skal jeg blot gøre 
gældende, at man selvfølgelig altid bør søge at op
fylde de ideale fordringer til et hold, men at man på 
den anden side ikke skal holde fanen højere end a,t 
fødderne kan nå jorden. 

)f 

På dette sted skal der rettes en dybfølt tak til nog
le, som ellers så ofte er blevet forbandet, nemlig vejr
guderne. DM-turneringen har været begunstiget med 
det dejligste vejr. Kun en eneste kamp hidtil er blevet 
standset af regn. Bare det kan vare ved. 

Der er scoret et utal af point i år, langt flere end 
normalt. Det er sikkert ikke fordi kasterne er blevet 
dårligere - men man kan håbe på, at det skyldes gær
despillerne er blevet bedre. Den mest nærliggende 
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forklaring på de høje totaler er nu nok de stentørre 
pitche. Spinbowlerne har haft dårlige vilkår, det har 
været meget vanskeligt at få bolden til at arbejde. 
Lad os se om de tager revanche, når det bliver fug
tigere i vejret. 

Det er da forresten ganske interessant at bemærke, 
at vor hjemlige gruspitche ikke er helt så ensformige 
at spille på, som folk fra græspitchenes hjemland 
umiddelbart mener. Forandringerne kommer måske 
lidt langsommere - men de kommer. 

Krise er så voldsomt et ord at benytte, men på den 
anden side er det aldrig skade til, at indse realiteter
ne: Det går ik!ke så godt som det burde. 

Under »Officielt« var der i sidste nummer alar
merende læsning, nemlig 5 frameldte hold. Dertil 
kommer, at det knirker slemt hisit og her. 

Problemet er de fleste steder det samme: Leder
mangel. Det er svært at give nogen patentløsning på 
hvordan den afhjælpes, men måske ville det ikke 
være nogen skade til om man så lidt nøjere på mu
lighederne i den1 nye ungdomslov. 

Til sidst et fremtidsønske: En professionel lands
træner, cricketkonsulent, eller hvad man ellers kan 
finde på at kalde ham. Ikke til seniorerne, men en 
mand, der skulle rejse rundt og sætte skub i fore
tagendet. Store forbund har fået en sådan person be
vilget, jeg kan godt se det ligge tungt hvad angår 
DCF, men på den anden side - der skal lægges billet 
ind, hvad der så vidt jeg ved ikke er blevet. 

Vi har manden, han har bevist, at man kan få ung
domscricket til at gro, ud af det rene ingenting, han 
vil gerne, men han skal have så meget i hyre, at det 
ville sluge en stor part af DCF's bevillinger. Men 
hvem siger, at han ikke ville være det værd. 

Nis. 
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Den DM-turnering tegner lovende 
AaB har følgesvende - Det rene "rod" i bunden af 1. division 

- Hård kamp om topplaceringerne i 2. division

Det tegner ærlig talt til en morsom DM-turnering i 
år. Der er spænding i top og bund såvel i 1. som i 2. 
division. Selvfølgelig er AaB'erne favoritter til det 

tiende mesterskab på stribe - og de får det sikkert 

også - men der er tegn i sol og måne på, at de bliver 

fulgt til dørs, og det er mere, end de er blevet så 

mange af de foregående år. Og i bunden af 1. divi

sion ligger i skrivende stund fem hold lige med seks 

turneringspoint hver. Nr. sidst rykker som bekendt 

ned, mens nr. næstsidst skal spille en todages kamp 

mod nr. to i 2. division om den sidste ledige plads i 

divisionen. De fleste vil nok spå Slagelse som den ene 

af nedrykkerne. Og det kan såmænd også godt blive 

dem, men er der nogle, man skal være varsomme med 

at dømme, så er det disse sjællændere, der kan præste

re det helt uventede. 

Lad os for afvekslingens skyld starte denne over

sigt med de nederste hold, og hvorfor ikke med Sla

gelse. 

TO DIAMENTRALT MODSATTE HOLD 

For de indviede var det såmænd ikke nogen særlig 
overraskelse, at Slagelse kunne slå AB, og det var 
det vel heller ikke for AB, der har det med at gå ned 

mod de uortodokse sjællændere. At så AB'erne hver 
gang i deres stille sind mener, at det må være noget 
af en misforståelse, er nok en hel anden ting. Der er 
en himmelvid forskel i de to holds spillestil. Mens 
de fleste af AB'erne spiller det mest polerede cricket, 
man kan tænke sig - sommetider næsten lidt for po-
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leret - så går Slagelse til den med de midler, som 
ligger lige for. »Klatten« skal ud af banen. Og det 
kommer den - en gang imellem, i hvert fald. Og mod 
AB lidt oftere end mod andre hold. 

Slagelse vandt med 132-116. ABs ellers så usvige
ligt sikre åbnere, Niels Talbro og Johan Luther, svig
tede for en gang skyld og var ude ved 18. Slagelse 
havde to matchwinnere. Dels Leif Petersen (5 for 43) 
der smed 20 - efter almindelig smag - en smule for 
korte, men umådelig konstante overe - og dels Leif 
Jacobsen med fire greb i silly mid on. Det fjerde, en 
himmelhøj skier fra ABs glimrende nye spiller, Tony 
Mirza, kostede ham en flækket hånd, men inden han 
blev kørt på hospitalet, afleverede han det fuldbyr
dede greb til en medspiller. 

Det var såmænd heller ikke, fordi sjællænderne var 
synderligt underlegne mod Skanderborg - 1. halvleg 
tabtes 157-129 - men i 2. halvleg skruede Skander
borg tommelskruerne på og vandt med 6 stående gær
der. Den sammensyede Leif Jacobsen scorede 44 og 
52 not out. 

Efter disse to præsentable indsatser havde Slagelse 
nok sat næsen op efter turneringspoint i Horsens, 
men her stødte sjællænderne ind i en hindring af di
mensioner. Jørn Høj fortsatte denne sæsons sikre spil 
og battede op til 79 i Horsens halvleg på 272 (Erik 
Olesen 64), og det var allige,vel mere, end Slagelse 
kunne svare igen på. 

AB har haft en besynderlig og deprimerende sæ
son. Holdet skriger efter en kaster af klasse. De unge, 



der har fået chancen, er nok lidt for tidligt kommet 
til fadet, i hvert fald mangler deres indsatser det lur
mærkede. 

Det må være deprimerende to søndage i træk at 
lave over 230 for 6 gærder og så alligevel tabe. 

At AB gik ned mod Svanholm, som ellers altid har 
været et sikkert bytte, forekom dog lidt selvforskyldt. 
AB battede helt til teen uden for alvor at forcere. 
Man havde dog et halvt hold tilbage, og man gav 
tilsyneladende ikke åbnerne Luther og Talbro ordre 
om at gå til sagen efter frokost, hvor de stadig stod 
inde med I 08 point på tavlen. 

Luther ydede sin første virkelige præstation hos AB. 

Hans century på 108 mod Svanholm var uden lyde. 
Hans makker, Niels Talbro, blev tabt af Jørgen Jøns
son i slip allerede på anden bold. Det kunne svan
holmeren ærgre sig over i tre timer, så længe tog 
det nemlig før Talbro gav næste chance, og var ude 
med en score på 59. Meget tyder på, at landsholdet 
har sit nye åbningsgærde i Niels Talbro. Hans spil, 
koncentreret og tålmodigt, forekommer ideelt på in
ternational basis, hvor tiden er til rådighed, mens det 
til de hjemlige en dages kampe mangler den aggressi
vitet, som må til. Men det er formentlig kun et spørgs
mål om tid. 

AB battede op til 233 for 6 gærder mod Svanholm 
og lukkede ved teen, og gav Svanholm tre timer. 

Der kunne hverken være lukket før eller senere. 
Svanholm måtte spille chancebetonet, brøndbyholdet 
skulle sejre for at følge med i toppen, og mandska
bet havde det held, at den hitterbetonede Finn Mad
sen havde en af sine store dage. 

Han stmtede med at »skie« en bold, der røg op i 
solen og lige ned midt på tæppet, og så begyndte 
han bagefter at traktere AB'emes kastning på det 
kraftigste. Thomas Provis - come back - der altid har 
haft sine kronede dage mod Svanholm, startede med 
at få Svanholm-anføreren Finn Nistrup grebet af kee
peren Niels Torp (4 greb ud af 6 gærdefald) på 2. 
bold, men derefter bowlede han 20 gærdeløse overe 
med 80 point i omkostninger. Ole Isaksson spillede 
67 chancefrie og hurtige point sammen, Finn Mad
sen lavede 63, mens Svanholms øvrige brede gærde
side hjalp til efter bedste evne, og da der resterede 
tre overe, kunne Svanholm holde inde med 235 point 
for syv gærder. 

VILLUMSEN SPILLEDE OP TIL SIT TALENT 

Mod Hjørring gik det efter næsten samme deprime
rende recept for AB. Luther og Talbro skiltes først 
ved 93, Finn Villumsen ydede sæsonens første ham 
værdige præs�ation med 79, og AB lukkede med 244 
for seks gærder tre kvarter tidligere end i kampen 
mod Svanholm. Hjørrings åbningsgærde faldt for 0, 
men det andet (P. W. Jensen 70, Jørgen Holmen 54) 
først faldt ved 121, og så var der oven i købet Aksel 
Morild tilbage. Han gik not out med 59, da Hjørring 
passerede med god tid og fem gærder i behold. 

Der var ikke noget at sige til, at Finn Villumsen 
efter disse to kampe bad til højere magter for at kom
me først i marken mod Nykøbing M. Han blev bøn
hørt, og AB fik årets første sejr. Henning Jensen 
gjorde sig for første gang i år hos morsingboerne og 
blev grebet ud på grænsen, da han stod med 94. Svend 
Rasmussen lavede 40, de sidste ni mand deltes om 17, 
og Nykøbing M. var ude for 155. En sådan score 
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skulle AB'erne jo nok kunne kapere, og med den 
smukt spillende Tony Mirza med 51 i spidsen passe
rede AB med fire gærder i behold. 

KB fik sit tredie knebne nederlag på stribe mod 
Horsens, hvor de to klubber måtte tilkalde egne folk 
som dommere, da DCF på grund af en misforståelse 
havde glemt at tilsige neutrale opmænd. 

Jørn Høj samt broder Poul viste fin form, da de 
lavede 42 og 40 af Horsens 190. H. J. Balling holdt 
med defensivt spil (38) sammen på KBs halvleg, men 
måtte til sidst forlade pindene - dømt ud med ben 
for af KBs egen dommer. 

Traugott Elberth gjorde herved sin pligt i den giv
ne situation, men det er så sandelig en ubehagelig 
situation at sætte en leder ,i. KB vm ude for 175 og 
tabte med 15 point. 

Det så ud til at skulle gå på samme måde for KB 
mod B 1909, der - efter at have scoret 154 point -
havde ni KB-gærder ude for 130. Men Torben Vand
sted og Torben Ankjærgaard bed sig fast. De lod B 
1909s kastere gøre arbejdet og battede de tilstrrekke
lige 25 point sammen. En slowbowler kunne nok have 
gjort underværker for fynboerne. Der er dog ikke no
get at sige til, at Suleman Khan ikke var meget for 
at bruge sig selv i den situation. 

Han havde ellers haft kæmpesucces ved gærdet. 
Fem fynske gærder var ude for 19, men Khan holdt 
fanen - og såmænd også nogle af boldene - højt. 
Da det tyndede ud i makkerne i den anden ende, var 
han tvunget til aggressivitet, og han havde heldet med 
sig. Khan blev grebet ud, da han stod med 98 ud af 
B 1909s 154. 

RESERVER SENDT AF STED MOD AAB 

KBs nyerhvervelse, den tidligere århusianer, Per 
Sørensen, viste nobelt spil med 52 point. KB nøjedes 
med at tabe efter I. halvleg til AaB, anføreren Erling 
Krogh Andersen, der ellers bowlede ubesværet og 
godt mod 9'erne (7 for 33), havde sendt afbud tril 
AaB-kampen på grund af en benskade, og da Aubrey 
Garner sov over sig, var det egentlig ganske godt af 
KB at kunne score 125 point og holde AaB stangen 
i 2. halvleg. Her var fem KB-gærder ellers ude for 
11, men Steen Lund med sin hidtil fornemste præ
station i 1. division (44) og Henning Lystrup (31) bat
tede tiden ud. Det skal dog nævnes, at kampen var 
standset af regn ,i ca. tre kvarter, og at AaB'erne hav
de det endda meget svært med den smattede bold i 
den sølede mark. Til gengæld måtte KBs kastere 
strække gevær mod AaBs gærdespillere, der lavede 
230 point for to gærder, Hardy Sørensen blev grebet 
ud i slip lige efter frokost. Før han spiste leverpo
stejen, havde han scoret 98 point. 

B 1909 har ikke været heldige. Førend det knebne 
nederlag til KB havde fynboerne tabt med sølle 10 
point til Nykøbing M., som tilsyneladende har uane
de mængder af solide spillere at grave frem. Svend 
Rasmussen (41 not out) og Finn Hvass (34) var top
scorerne, og det er folk, man ikke ofte har hørt om. 
Kjeld Larsen blomstrede efter en lang pause hos B 
1909 med 40 point. Han har måttet overtage keeper
posten efter Vagn Hansen, der ødelagde foden mod 
Svanholm, og den post klarer Kjeld Larsen på bedste 
vis, men han har jo også prøvet det før. 

Endnu mere knebent tabte B 1909 til Hjørring. 
Vendelboerne scorede på allround basis 251 point. 



Den lovende Jørgen Holmen var højst med 47, og det 
måtte efter almindelige beregninger være tilstrække
ligt mod B 1909, især da Hartmann Petersen var med, 
og han har altid udryddet fynboerne for et godt ord 
- og få point. Men for første gang i lange tider sco
rede Kjeld Jannings så mange point, som hans per
fekte stil berettiger til. Han blev tabt på anden bold,
men battede derefter chancefrit helt op tål et vel
formet century, inden Aksel Morild dukkede op som
trold af en æske og greb ham i et sekserforsøg på 
grænsen som næstsidste mand. Jannings havde fået
god bistand af Suleman Khan (60). Det må efter alle
disse anstrengelser have ærgret J annings usigeligt, da
dommer Finn Rask dømte B 1909s sidste mand ud
med ben på et tidspunkt, hvor B 1909 havde 242
og stadig manglede ni point.

Havde B 1909 scoret 242 mod Svanholm, havde 
fynboerne kun tabt med to point til brøndbyholdet, 
der ellers havde måttet flytte kampen til Glostrup, da 
en stor gravko et par dage forinden uventet for alle 
- såvel for kommunen som Svanholm - gjorde den
i forvejen minimale brøndbybane til et særpræget
skue.

Men Svanholms gærdespillere følte sig også tilpas 
i nabokommunen. Med Poul Transbøll med 48 i spid
sen scorede den fordrevne klub 244 point for ni gær
der. Det kunne B 1909 kun svare igen på med 116. 
Da 5. gærdet var inde, var der en time af spilletiden 
tilbage, og fynboerne havde 113. Soranerne- er blevet 
rodet ind i bundstridighederne efter tre nederlag på 
stribe. Holdet stillede op med 3-4 andetholdsspillere 
mod AaB. Det kan der have været så mange grunde 
til, men særlig sjovt for de soranere, der tog turen til 
Aalborg, kan det ikke have været, og utilfredsstillen
de for AaBs konkurrenter i toppen af 1. division er 
det også. Per Nørgaard havde ellers fortjent en bed
re støtte end den, han fik af sine medspillere. Han 
battede 40 overordentligt nydelige point sammen. So
ranernes sjette gærde faldt ved 101 - det tiende ved 
104, og i 2. halvleg blev holdet udryddet for 49. 

AaB havde startet med 239 for fem, Hardy Søren
sen · greb med kyshånd et par store chancer, som So
ranernes mark gav ham og spillede sig i kanonform, 
mens han scorede løs. Henrik Mortensen tog sig af 
12 gærder for 67 point. 

John Madsens swingbowling (7 for 21) var alt for 
god for Soranerne, og Skanderborg havde hjemme
holdet ude for 68 i I. halvleg. Efter denne start kun
ne Skanderborg uden at imponere ved gærdet, men 
nok i marken, hente sig otte turneringspoint med 
hjem. 

PÅ DOBBELTTUR UDEN SØVSØ 

Chang måtte tage uden Børge Søvsø på en dobbelt
tur til København, men til gengæld bowlede anføre
ren, Ole Kjeld Kristensen, overordentlig præcist. Bl.a. 
var han i stand til tre gange at bowle »rotter«, og det 
kostede tre af de bedste Soranere pindene - og Chang 
kunne hente gevinst efter 1. halvleg. Hans Christen
sen og den sæsondebuterende Morten Meibom (beg
ge 43 point) hævede som 3. gærde fra 2 til 84. Dagen 
efter var gnisten dog gået af Chang, der tabte efter 
færdigspillet kamp til Svanholm, hvor Jørgen Jøns
son blomstrede. 

Vederkvægende var det, at en af dansk crickets sto
re ærgerrige talenter, Changs Leif Busk Jensen, begge 

disse dage fik udbytte af sine muligheder. Det kan 
kun være et spørgsmål om tid, før der bliver noget 
stort ud af ham. 

Chang - det yngste hold i I. divis,ion - har i det 
hele taget gjort det langt over forventning. De unge 
spillere nærmest piskes frem af den utroligt flittige 
og energiske anfører Ole Kjeld Kristensen, der hol
der strålende sammen på det hele og oven i købet 
personligt fejrer store triumfer både med bat og bold. 

Han var topscorer med 57, da Chang skabte den 
sensation det var at besejre Skanderborg. 

Chang startede med hele 198 point - fem gærder 
ude for 43 - mod sydjyderne, der ellers er løbet igen
nem modstanderne. Og bagefter ydede den præcist 
og fjendtligt kastende Henning Olesen en maraton
indsats af kvalitet, da han på 35 overe tog syv gærder 
for 73. Sidste Skanderborg-spiller faldt ved 190. Det 
ellers ubeskrevne kort, Vagn Nielsen, havde gjort sit 
til, at sejren skulle forblive i midtjylland med 57 point. 

Mod Horsens var Ole Kjeld Kristensen også sit 
holds kransekagefigur med fem gærder for 29 på 18 
overe og 34 not out. Otte Chang-spillere havde to
cifret score, så halvlegen blev på 194. Når man ken
der Horsens som et hold normalt med en ganske pæn 
hale, så det ilde ud, da syvende gærde faldt ved 76, 
men Jørgen Olesen var i behold, og med 58 point 
skabte han nogen spænding. Horsens var dog ude for 
162. Horsens gennemtvang et forsøg på en 2. halv
leg, hvis parodiske skær man gerne havde været for
uden.

Mod Hjøniing gik det dog ikke for Chang, men det 
udelukkende fordi vendelboerne på grund af spiller
mangel havde gravet »good old Aksel« frem igen. 

A. Morild var så begejstret for denne chance, at
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han med 57 år på bagen gjorde det komplet unødven
digt at mindes ham i hans storhedstider. Det, han 
ydede, var ganske simpelt en genoplevelse for tilsku
erne af ham som de elsker, denne gudbenådede spiller. 
82 point scorede han, ingen andre Hjørring-spillere 
nåede over 20, og Hjørring lavede 162. 

Vi har ik!ke skrevet ret meget om AaB i denne om
gang, dels mangler vi nye ord til at beskrive især 
Mortensens, men også Morilds og Hardy Sørensens 
totale dominans, og dels går mange af AaBs kampe 
efter samme skema som f. eks. opgøret mod Horsens. 
AaB starter med 223 for tre, Hardy Sørensen når op 
i nærheden af tallet med de to nuller, mens Gert Kri-

stensen plejer at gå, når han har lavet 30-40 stykker 
for at overlade valpladsen til Morild og Mortensen. 
De batter derefter hurtigt op til en ca. 230 point. 
Modstanderen - i dette tilfælde Horsens - stritter no
genlunde imod overmagten - læs her Henrik Mor
tensen med 9 for 45 - i 1. halvleg og scorer ca. 125, 
men har så opbrugt sin modstandskraft og må ud 
for væsentligt mindre i 2. halvleg. Horsens scorede 
dog her 97 og nøjedes med at tabe med 10 stående 
gærder efter færdigspillet kamp. 

Henrik Mortensen ser ganske simpelt bolden som 
en vandmelon i år, og hans gennemsnit nærmer sig 
snart de 200. 

Holstebro har distanceret sig fra de øvrige - Århus har generhvervet 

sin soliditet - Ringsted skuffer 

Mere og mere tyder på, at det bliver de to jyske klub
ber Holstebro og Århus, der tager sig af de bedste pla
ceringer i 2. division. Ringsted - vor oprindelige favorit 
- har groft svigtet vore forventninger, og Køges over
raskende positive sæsonstart kan ikke holde.

Holstebro er i front og synes oplagt bedst kørende for 
tiden. Århus' gærdeside kan i soliditet og stil nok måle 
sig med rækkens øjeblikkelige nr. 1, men Århus har ikke 
den variation blandt kasterne som Holstebro. 

Mest imponerede Holstebro mod bundholdet Frederi
cia, der har måttet lægge ryg til den ene store gang stryg 
efter den anden. 

Helt forfærdeligt var det i de første to en halv time i 
Holstebro, hvor hjemmeholdet scorede ikke mindre end 
340 point for fire gærder. Det må næsten have været 
grænseslag det hele. Jens Peter Morild scorede igen cen
tury - denne gang på 140. Holstebro har mange kort at 
spille på, også på gærdesiden. Mod Herning faldt Jens 
Peter Morild for et æg, men så overtog Erik Dupont (51) 
og den lovende Ole Johansen (46) scoringen. Herning bed 
ganske godt fra sig og tabte kun 1. halvleg med 155-139 
(Peter GØttsche 53), men i 2. halvleg fortsatte John Jes
persen spinbowler-triumferne fra første omgang (i alt 11 
gærder for 11 ), og Herning tabte med 79 point. Endelig 
vandt Holstebro uden synderligt besvær over Glostrup, 
Jørgen Nordkamp gjorde et ganske vellykket længe Øn
sket come back hos forstadsklubben. 

Kun i en ud af fire kampe har Århus måttet benytte 
mere end halvdelen af gærdespillerne. Det var mod Køge, 
hvor Århus vandt I. halvleg med 100-75. Så gad Køge 
ikke mere, men måtte spille videre på Århus' forlangende. 
Det blev dog Køge, der trak det længste strå, da Århus 
lavede en fair lukning og gav Køge en time til at score 
1 JO point på, hvilket Køge klarede med glans. NykØbing 
F.s hitterbetonede Torben Petersen, der heller ikke er en
ueffen kaster, debuterede for Århus i opgøret mod Frede
ricia, hvilket han godt kunne have sparet sig. Århus var
meget overlegen.

Også Silkeborg måtte afgive alle otte point til Århus, 
der vandt med en halvleg. Nyanskaffelsen fra Sorø, Hen
rik Knap, scorede 95 for Århus, det er sandelig ikke dag
lig kost fra hans side. 

Køge holdt sin ubesejrede status både i kampene mod 
Silkeborg, Århus og Skanderborg II. Men især i de to 
sidste opgØr kneb det så meget, at det ikke forekom helt 
så chokerende, at det blev til et nederlag til bundholdet 
Glostrup, der lagde ud med 280 point. Jørgen Hansen -
det er ellers nogen tid siden, man har hørt fra denne 
spiller med den kæmpestore rækkevidde - scorede 106. 
Også mod Skenderborg II måtte Køges ikke for farlige 
bowlere indkassere en stor score - 237 point, hvoraf Bent 
Stem Møller lavede de 89. Men her kunne Køge følge 
med og svarede med 242 for syv. Ceyloneseren Lal Far
nando spillede efter vor sædvanligvis yderst pålidelige 
kilde i Skanderborg den smukkeste halvleg, der hidtil er 
leveret i 2. division. Han noteredes for 85. Preben Felt 
lavede 77. 
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Endelig havde Køges bowlere for en gang skyld succes 
mod Silkeborg, hvor anføreren, Ebbe Hansen, gjorde sig 
med otte for 21 i 2. halvleg. Silkeborg lavede kun 61 og 
66 og tabte med 91 point efter færdigspillet kamp. 

CENTURIES SNART DAGLIG KOST 

Silkeborg har dog også haft glæder, uden at man der
for kan sige, at der er meget I. divisionsglans tilbage. 

Men en enkelt spiller har dog stadig holdt fanen højt, 
nemlig Bjarne Rasmussen, der carried his bat med 120 
point mod Glostrup. Silkeborg scorede 249 mod Glostrups 
194. Ballerups keeper fra i fjor, Lennart Nielsen, er ved
at vænne sig til 2. divisionsbowlingen og blev topscorer 
for Glostrup med 46. 

Fire mand blev skadet, da Ringsted og Sorø tog sig en 
lokalfight. Det skyldtes bl. a. pitchen i Ringsted på den 
skolhede dag var så livlig, at det nærmede sig det punkt, 
hvor den leg, som cricket nu engang er, ikke længere var 
hverken morsom eller forsvarlig. Ringsted vandt efter 
færdigspillet kamp. Ikke en mand kom over 25 i en halv
leg på 194, til gengæld var der kun to under 12. 

En af Ringsteds ellers mere anonyme spillere, Erik 
Nielsen, reddede sit hold ud af svære kvaler mod Glo
strup, der startede med 164. Fem Ringsted-gærder var 
ude for 55, men så kom hr. Nielsen. Småskidtet med ene
re og toere interesserede ham ikke, bolden skulle ud over 
grænsen - og det kom den. Sammen med Hans Påmand 
(68 hævede han til 218 point og scorede selv 107 point 
på 67 minutter. På de sidste seks overe skulle Ringsted 
score 60 point for at vinde 6-0. På kampens sidste bold 
kom det afgørende point i form af en bye. 

Mod Herning viste Ringsted overraskende dårlig form, 
og Ringsted skal ikke ønske sig en I. divisions-tilværelse 
til næste år med scorer som 97 og 79 mod Hernings trods 
alt ikke overbevisende kasteangreb. Ringsted vandt I. 
halvleg. Herning kampen med to stående gærder, der var 
masser af mislykket gærdespil, og det betød, at der blev 
14 turneringspoint til deling - i stedet for de normale 
6-8 stykker.

Herning har ellers klaret sig bedre end i fjor, hvor det
først var i sidste øjeblik, at jyderne fik billetten til 3. 
division overladt af B 1913. 

Det er blevet til gevinster både mod Skanderborg II 
og endda en halvlegssejr over Fredericia. 

Potzl Transbøll havde sin første virkelige succes 

for Svanholm mod B. 1909, hvor han scorede 48 point. 

B. 1909's keeper er Vagn Hansen,· dommer Latzrilz. 



Dronningborg årets store glædelige overraskelse i 3. divisionerne 

I 3. division øst har AB II 24 point for fire kampe. 
Nykøbing F. 18 for tre. Mens falstringerne har vundet 
alle deres kampe 6-0, har AB vundet tre gange 8-0 
og tabt en enkelt gang. 

Nederlaget kom, da Soranerne havde så mange før
steholdsspillere til overs - dem der ikke var taget 
med til Aalborg for at spille mod AaB - at det sora
nerhold mod AB Il ikke var svagere end det, der 
stillede op i 1. division sidste år. 

Andetgærdet Henning Henriksen og Charles Løn
holdt spillede Provis nærmest efter forgodtbefindende 
og hævede fra 33 til 187 - 83 til Henriksen og 67 til 
Lønholdt. Soranerne lukkede ved 215 for fem, men 
selvom Hans Rasmusen var med, kunne de dog kun 
få AB'erne ud en gang under denne total. 

AB II vandt med 10 stående gærder over KB Il, 
hvor den tidligere Hjørring-spiller Per Nielsen duk
kede op og spillede et par friske halvlege. 

Nykøbing F. er skønt ubesejrede i knibe. Falstrin
gerne har afgivet mange spillere - sidst holdets vel 
nok bedste kort, Torben Petersen - men der er ingen 
tilgang. Samtidig har det trods de ihærdigste anstren
gelser knebet med at få gang i ungdomsarbejdet. 
Kong Fodbold er stærk på sydhavsøerne, og fodbold
lederne er altædende. Nykøbing F.s triste situation 
kom frem i lyset i al sin gru, da holdet måtte rejse 
til Næstved med kun otte mand. At disse så var gode 
nok til at vinde med sølle et point efter 1. halvleg -
90-89 - var selvfølgelig oplivende. Men at det kni
ber med humøret hos Harry Erichsen og P. J. Pe
dersen, som i så mange år har slidt for at få det til
at gå, er der ikke noget at sige til. Modstanderen
Næstved har også været i katastrofestemning. Men et
møde, hvor spillerne blev stillet over for et lukke
ultimatum, har fået skuden oven vande igen. De gam
le kæmper, Benny Pedersen, Helge Pedersen, Kaj
Rieck og muligvis også Kjeld Grandahl har stillet sig
til disposition, når det er påkrævet. Den første glæde
fik Næstved, da det blev til sejr over Frem efter 1.
halvleg. Her nåede Benny Pedersen op i nærheden af
70, der er mange gode halvlege i ham endnu.

Ballerup spillede en vii,kelig underholdende kamp 
mod KB Il. Otto Jacobsen med 46 og 42 i de to halv
lege, var hovedmanden bag Ballerups totaler på 148 
og 97. 

Det skal bemærkes - også med tristhed - at Bal
lerup kun stillede op med ni mand, men dog formåede 
at vinde 1. halvleg med 17 point. 2. halvleg blev 
yderst spændende. KB skulle score 11 7 på 18 overs 
for at vinde. Med »good old« Preben Michaelsen (37 
not out) i slaghumør nåede holdet 117 for fire gær
der og nåede således sammenlagt a point med Balle
rup. Det giver 7 point til KB II - anden gang i løbet 
af denne sæson dette særsyn fremkommer - mens 
Ballerup fik seiks for 1. halvleg. 

Lige så morsomt var det ikke for Ballerup - uden 
Otto Jacobsen - mod Svanholm II, der vandt med 
en halvleg og 75. Svanholm disponerede over Poul 
Transbøll, og Silkeborgs tidligere hovedbowler, som 
ikke benyttes i Svanholms 1. holds kasteangreb, var 
både med bat og bold for god for Ballerup. 

Svanholm Il vandt med 123-99 over Soraner II, 

der i Niels Ove Bjerregaard har en bowler, der snart 
må finde sin plads på Soranernes bedste hold. Sit før
ste nederlag fik Svanholm li mod Frem, der vandt 
med tre stående gærder efter 1. halvleg. Uffe Mor
tensen tog sig af 70 af Svanholms 120. Men det er 
også, hvad Frem har vundet, for det blev til nederlag 
på 187-107 mod KB II, hvor Karl Morild blomstrede 
med sine spinnere (6 for 3 l ). 

ESBJERG I FRONT 

I midtkredsen har Esbjerg lagt sig solidt i spidsen. 
Meget tyder på, at vestjyderne bliver det nye 2. divi
sionshold, hvis da ikke AaB II fra nordkredsen læg
ger sig imellem. Esbjerg var meget overlegen mod B 
1909 II, der blev besejret med en halvleg og 32. Et 
af navnene fra de gode tider, Knud Hansen, scorede 
72 og tog syv gærder for 32. 

Kolding tog til Odense med sølle syv mand og fik 
den i Odense bosiddende gamle »star«, Herluf Niel
sen, til at være den ottende - og sidste. Det kunne 
naturligvis ikke gå mod rutinerede B 1913, der for 
en gang skyld lavede en halvleg - 246 for syv - som 
man forventer af et hold, der har så mange spillere, 
der har været med til cricket i de bedre kredse. B 
1913 vandt med en halvleg og 96. 

Hjemme i Kolding går det åbenbart bedre med at 
samle mandskab. Her er det blevet til sejr på 204-
195 mod B 1909 Il. Også Kerteminde måtte strække 
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gevær i Kolding med 243-152. De to sportsredaktører 
Flemming Christensen (63 mod B 1909) og Frank 
With (45 mod Kerteminde) topper en solid gærdeside. 
De herrer journalister må her have haft alle tiders 
chance for at skildre en præstation fra det nærmeste 
hold, man overhovedet kan tænke sig. 

Lokalopgøret B 1913-Kerteminde vandtes lidt over
raskende af fiskerbyens sønner, der havde et for B 
1913 ukendt våben i kasteangrebet, nemlig den fra 
Holstebro indvandrede Jens Steensen, der tog fem 
gærder for 16. Da Kerteminde havde overtrumfet B 
1913s 160 var alle i og for sig indstillet på at holde op, 
men man blev ved, for at Peter Palle Klokker kunne 
få sit første seniorcentury (på 103). Ær.lig talt - en
ten laver man et century, når der er noget på spil -
eller også lader man være. 

Klokkers century her kan han ikke en gang selv 
være særlig glad for. 

GLADE DAGE I RANDERS 

Dronningborg er sæsonens helt store positive over
raskelse nordpå. Holdet går fra den ene store sejr til 
den anden. Det er imponerende, at det nyoprykkede 
og stort set ganske unge hold så hurtigt er kommet 
efter det. Dette viser, hvad en enkelt mand - læs Fritz 
G. Knudsen - kan gøre for cricket. Dronningborg
vandt over Nykøbing M. II med en halvleg, den fra
Hjørring indvandrede Ole Hveisel Nielsen scorede 78,
mens Fritz G. Knudsen selv boltrede sig med fem
gærder for 20.

Også Hjørring II, der uden Hartmann P. og Aksel 
Morild ganske vist ikke har sidste års kvalifikationer, 
måtte neje sig med en halvleg til Dronningborg. Igen 
gjorde Ole Hveisel sig bemærket med syv for 27. At 
Dronningborg også kan gøre sig gældende mod hold 
af god klasse, har mandskabet bevist ved i den midt
jyske privatturnering (aftenkampe over 20 overe) at 
vinde over Århus. 

Det bliver storopgør, når Dronningborg møder 
AaB II. Aalborgenserne råder over et hold, hvor de 
fleste af spillerne har prøvet at være danske mestre, 
og det var for godt til Nykøbing M. II, der tabte med 
en halvleg og 54 point. 

Grenaa (Bent Hansen 70) har slået Viborg med 21 l 
-115, og har besejret Nykøbing M. II med 204-J 56
(Eigil Crone for anden gang i denne sæson nær cen
tury, denne gang 97).

Endelig blev lykkeligvis for første gang i år en 
kamp standset på grund af regn, nemlig Hjørring Il
Grenaa. 

Centuries på stribe 

i mellemrækkerne 

I mellemrækkerne øst har gærdespillerne - ligesom i 
mange af de bedre rækker - været ovenpå. 

Det manifesterede sig i Køge II-AB HI, hvor Køges 
Lal Fernando mod det guldrandene AB-hold scorede 86 
ud af 160. Det havde dog blot til resultat, at AB med 
Poul Talbro (56) og Niels Mortensen (74 not out) i spid
sen svarede med 166 for to. 

Et par dage efter _tegnede P. A. Svendsen sig for 73,
da AB III slog Roskilde 195 - 107. Men det helt utrolige 
skete dog, da Roskilde mødte Frem II. Mens det nor
malt er bowlerne, der er ovenpå i svagere rækker blev 
de her reduceret til det rene nul og nix. 

' 

Roskilde startede med 287 point for et gærde. Vi tør 
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godt vædde en stegt due på, at når Roskilde ikke luk
kede før, så skyldtes det, at såvel Harly Pedersen (147 
not out og den ellers totalt ubeskrevne Poul Ejner Pe
dersen (103 not out) skulle nå deres century. De battede 
fra 60 til 287 - det må vist være en gærderekord, der ikke 
bliver slået lige med det samme i Roskilde. 

Men det viste sig, at de 287 point kun var 27 for man
ge. For Frem havde i Otto Brændstrup en spiller, der Jod 
mange års rutine i bathåndtering samle sig til en stor præ
station. 130 point scorede han, men måtte dog forlade 
arenaen kort før det sidste Frem-gærde faldt ved 260. 
Han fik stort set kun stØtte af den lovende drengespiller 
John Petersen (34 point). Mod Køge II var der en an
den Fremer med mange års rutine på bagen, der gik hen 
og scorede century. 

Det må da vist være Arne GrønhØjs første 100, han 
nåede, da Frem'erne komfortabelt besejrede gummibyens 
sønner. Endelig har Roskilde slået Ringsted II. 

ÆGTEPAR PÅ CRICKETHOLD 

Esbjerg II står med gode chancer for at vinde kreds 
32. De to kampe mod Husum gik på samme beskub,
Husum vandt knebent 1. halvleg - med henholdsvis 45-32
og 112-105, mens Esbjerg begge gange vandt kampen.
Vi har atter nyheder om Husums stokker Lone Lyager.
Hun har - måske. for at skjule sig for »Cricket« - taget
navneforandring til Ingwersen, hvorved det første ægte
par i dansk crickets historie optræder på samme hold,
idet hendes gemal Hauke batter som nr. tre på Husums
mandskab.

Endelig scorede Fredericia II's .Tørn Ole Pedersen 100 
på 75 minutter (16 firere og 4 seksere) mod B. 1913 II, 
hvor Poul Offersen carried his bat med 85 ud af 112, 
men da jyderne benyttede ulovlige spillere har de tabt 
kampen. 

I kreds 33 går det lidt tungt, vi har kun hØrt om to 
kampe, hvor Chang II vandt 8-0 over Viborg II, og hvor 
Dronningborg sammenlagt vandt 230-99 over Skander
borg Ill. 

I A-rækken boltrede Slagelse's hæderkronede ex-fast
bowler Bent Helt sig med 6 for 23 mod Glostrup II, og 
samme hold måtte lægge ryg til Svanholm Jil's Thomas 
Peterssons maidencentury på 100 not out. 

Konturerne af rækkevinderne 

skimtes i ungdomsafdelingen 

Man begynder efterhånden at kunne skimte kontu
rerne af rækkevinderne hos ungdommen. Lad os be
gynde med den nordjyske juniorrække, hvor favorit
terne AaB tilsyneladende ikke kan holde trit med 
Hartmann P.'s lærlinge fra Hjørring. Med Poul Steen 
og Tom Hansen i spidsen har Hjørring besejret både 
AaB, Nyk. M. og Chang. Mod Chang kunne Peter 
Meyer, Hjørring notere sig for det usædvanlige resul
tat: 5 gærder for O på 4 overe - herimellem et hat
trick. 

Meget tyder på, at Dronningborg vinder kreds 43. 
Men her deltager jo også nogle af »stjernerne« fra 
3. division. Dronningborg vandt i rækkens mest
spændende kamp over Holstebro 154-146 (Jens Peter
Johansen 79) og desuden har Dronningborg slået År
hus med en halvleg. Holstebro har to gange slået
Grenå 8-0, den ene gang tog Jens Peter Johansen ialt
12 for 22. Århus er rækkens priigelknabe, det blev til
nederlag såvel til Viborg som til Grenå.

Skanderborg kan vist ikke undgå at vinde kreds 42. 
Men lidt besynderligt må det have været for de 8 
mand, der blot så på i kampen mod Horsens, mens 
Bent Madsen sammenlagt tog 11 gærder for 17 og 
John Simonsen 9 gærder for 37. Og ved gærdet bat
tede Jan Wittus og Bent Madsen til 87 for 0, hvorefter 



der blev lukket. Horsens scorede 17 og 47. Man læste 
i den lokale presse, at dette var»frækt«. Sikke dog et 
sprogbrug. 

Skanderborg har slået B. 1909 to gange med en 
halvleg - det var atter koryfæerne Wittus, Madsen 
Simonsen, der boltrede sig, mens B. 1909 takket være 
Flemming Dalager har besejret Kerteminde. Endelig 
har Kerteminde tabt til Skanderborg efter 1. halvleg. 

I kreds 41 vader Ringsted og AB fra den ene sejr 
til den anden, Ringsted har vundet med maksimums
point over Svanholm og Sorø (sidstnævnte scorede 21 
og 12) mens AB med dittopoint har slået Køge og 
AB. Per Marcussen er tilsyneladende alt for god til 
den række - og så er han junior et år til. 

Kim Andreasen - med 60 point - hjalp Slagelse til 
en 8-0 sejr over Svanholm, men mod et KB-hold, der 

ville være meget stærkt, hvis ikke de bedste hellere 
ville spille fodbold, tabte Slagelse med 6-0. Endelig 
har Svanholm slået Sorø med en halvleg. 

Medlemmer af kendte 

cricketdynastier 

gør sig i drengerækkerne 

Drengerækken kreds 51 er set ud fra et turneringsmæs
sigt synspunkt desværre delvist Ødelagt, da såvel Frem 
som Slagelse har set sig nødsaget til at benytte for gamle 
spillere, hvorved de to klubbers kampe ikke tæller. Af 
de øvrige klubber er KB's drenge faldet bagud af dan
sen og Svanholm kan efter et nederlag til Ringsted heller 
ikke gøre sig synderligt håb om en førsteplads. Tilbage 
er så Ringsted og AB. der mødes til sidst 

Ringsted var nær ved at slå et overraskende svagt Svan
holm-drengehold med en halvleg, især takket være Per 
Perssons kvaliteter. Den lovende keeper Hans Olsen viste 
også god styrke i den vundne kamp mod Frems delvise 
juniorhold. 

At AB nok ikke er helt af samme klasse for tiden bevi
stes i den relativt knebne ser over KB, samt »nederlaget« 
til Frem, hvor Anton Timm scorede 60. 

At Svanholm måske ikke er helt så svag som resulta
tet mod Ringsted kunne tyde på, så man, da holdet slog 
Slagelses drenge (plus juniorer) med en halvleg og 21 
point skønt Svanholm selv kun scorede 69. Det var off
spinneren Morten Peterssons dag med ialt 12 gærder for 
17. Det samme som yngste medlem af cricketdynastiet 
Petersson gjorde sig også i den vundne kamp mod KB
med 69 not out og 8 for 23. Her var KB's kraftkarl af en
drengespiller Allan Schultz forøvrigt mester for en usæd
vanlig indsats. I 1. halvleg stod han inde i 6 bolde, de 4 
røg ud til seksere og de to var kiksere - det blev kun
til enere. 

I kreds 52 har Svanholm II og Køge slået hinanden 
indbyrdes, mens begge klubber har vundet over Glostrup 
efter 1. halvleg. Endelig har Svanholm II slået Nyk. F. i 
den eneste kamp dette hold har spillet. Svanholms vin
dende point blev scoret med sidstegærdet inde. Det be
stod af en droppet gribechance til mid off, der tilmed 
sendte indstikket forbi gærdet, da gærdespilleren var langt 
ude på pitchen. 

I kreds 53 ser det godt ud for Fredericia, der bl. a. rå
der over endnu et lovende medlem af dynastiet Østergård, 
nemlig Steen, der får god støtte af Bjarne Jensen og Kurt 
E. Nielsen. Fredericia har vundet over Dronningborg, Sil
keborg og Esbjerg, mens Dronningborg har slået Her
ning med en halvleg. Herning måtte endda nøjes med 13 
point i 2. halvleg, Jens Nielsen tog 5 gærder for 3. Ende
lig har Esbjerg slået Silkeborg med en halvleg (Per Lang
mark 7 for 8 i 1. halvleg).

I kreds 54 er der lagt op til et spændende opløb mel
lem Viborg, AaB og HjØrring. AaB har slået Nyk. M. 
efter 1. halvleg (stortalentet Peter Jørgensen 61 og 6 for 
8) og Chang med en halvleg, AaB lukkede for tabet af
Peter Jørgensen (45) ved totalen 93. Til gengæld har AaB
tabt til Hjørring med 86-67, men Hjørring har tidligere
tabt med en halvleg til Viborg. 

Peter Sørensens tropper fra Viborg kunne imidlertid 
ikke fØlge succes'en op mod Nyk. M., der ellers har måt
tet lægge ryg til nogle slemme tæv. Nyk. M. vandt 68-64, 
det hjalp godt på det, at Jan Zabinski tog et hattrick i 
løbet af sine 6 for 26 og scorede 43 not out. 

Viborgs Lars Andersen havde åbenbart taget ved lære 
af Zabinski, for han scorede mod Chang 42 not out, tog 
7 gærder for 5, derimellem 4 gærder i en over, de tre på 
tre bolde. 

Vejen ud af fodboldens tilskuerkrise 

findes i lilleputrækken 

Lilleputrækken vindes formentlig af Svanholm, der har 

slået de to andre klubber, der stiller med lovlige hold, 

AB og KØge med en halvleg og tilmed efter færdigspillet 

kamp har besejret de to sidste klubber Frem og Ring

sted, der gennem/Ører turneringen med et par for gamle 

spillere. Svanholms sejre baseres på Ole M onensens og 

Kim Thorups-efter lilleputforhold - ganske præcise fast

bowling samt de samme to herrers evner med battet. 

KØge har vundet over AB efter færdigspillet kamp, mens 

Frems hold stiller op med en »verdenssensation« i dansk 

cricket. Der åbnes nemlig med Susanne Friis og Bente 

Johansen, og minsandten om ikke også Susanne Friis 

bowler. Hun startede med 1 gærde for O mod Svanholm 

og tog bagefter 2 for 15 mod Ringsted. 

Det fortælles, at det vakte vild fuore i Frems bestyrelse, 

da de to raske piger ville meldes ind. Man havde ganske 

simpelt aldrig fØr haft et kvindeligt aktivt medlem i den 

store klub, men efter et intenst studium af foreningens 

love fandt man ud af, at der ikke kunne være nogen hin

dringer i vejen for optagelse, så pigerne blev modtaget 

med åbne arme. Nu skal det blive interessant om Frems 

l. senior i fodbold snart fØlger succes'en op - det ville

måske være en måde, hvorpå tilskuerkrisen i fodbold

kunne afskaffes. Der kommer jo snart flere mennesker

til cricket end til fodbold. I vort lille » game« plejer fami

lien da i hvert fald at være tvangsind/agt - om ikke andet

fordi det er konernes eneste chance for at se »mænnerne«

i IØbet af sommeren.

Husk kampen 

IlCF-BAOR 

Lørdag og søndag 

d. 18.-19. juli

i Slagelse 

Nis. 
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Stillingen 

I. division:

AaB . . . . . . . . . . . . . .
Svanholm . . . . . . . . ' 
Skanderborg . . . . . . .
Hjørring . . . . . . . . . .
Chang ............
Horsens ..........
Nykøbing M. . . . . . . 
Soraner ...........
K. B . . . . . . . . . . . . . .
A.B . . . . . . . . . . . . . . . 
Slagelse . . . . . . . . . . .
B. 1909 ............
2. division:

Holstebro ...
Århus .............
Ringsted ..........
Køge .............
Herning ...........
Silkeborg . . . . . . . . . .
Skanderborg II .....
Glostrup . ' ........
Sorø ..............
Fredericia .........

'i ci. ., 
-;'i, 

6 :i,; •-
,:: -0 " - ... 

::<: :i;, 
►-

6 4
6 2
6 3
6 1
8 0
7 0
5 0
5 0
6 0
6 0
6 0
7 0

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

6/7_ 70 
....:"=.0 "" ., ., c 
-� �:a .å ·s
oi- �æ " "" -0 " 
c: -= ;:,- '"' 
::l "i, :§ ►-

2 0 0 44
4 0 0 40
1 1 1 37
4 0 1 32
5 0 3 30
3 0 4 18
2 0 3 12
1 0 4 6
1 0 5 6
1 0 5 6
1 0 5 6
1 0 6 6

0 0 0 32
3 0 0 34
1 0 1 30
2 0 1 28
1 0 2 22
2 0 2 12
0 0 3 8
1 0 4 6
0 0 3 0
0 0 4 0

Gærdespil 

" to
" .; �� (min. 5 halvlege, 100 point) � 

> 0 - Ol ,,,-
C: ... ... > 

'" 0 - 0 ,,,-
"<.) - " 

:i: z "'"' en.i:: 

I. division:

Henrik Mortensen, AaB 7 5 342 138*
Jørn Høj, Horsens . . . . . . . . . 14 3 535 102*
Hardy Sørensen, AaB . . . . . . 7 0 311 108
Carsten Morild, AaB ...... 7 3 17} 51*
Ole lsaksson, Svanholm .... 9 1 31 67 
Niels Talbro, AB .......... 8 1 271 55 
Axel Morild, Hjørring ...... 8 2 211 82
Johan Luther, AB . . . . . . . . . 11 1 329 104
P. V. Jensen, Hjørring 11 2 288 70
Gert Kristensen, AaB 7 1 186 49
Klaus Buus, Hjørring 9 2 204 52*
2. division:

Jens P. Morild, Holstebro 11 4 368 140
Jan Hansen, Ringsted ...... 11 3 413 140
Torben Petersen, Århus .... 5 2 151 41
Bjarne Rasmussen, Silkeborg 7 1 256 120*
Tom I. Poulsen, Århus ..... 8 3 168 63*
Preben Feldt, Køge ........ 5 1 129 77
Mogens Gregersen, Århus .. 9 0 283 68
Jørgen Nagstrup, Holstebro .. Il 2 265 90
John Jespersen, Holstebro .. 8 1 203 89*
Ib Hiickelkamp, Sorø ...... 6 0 169 72

Kastning 

(min. 15 gærder)

I. division:

Henrik Mortensen, AaB
Erling Christiansen, Svanholm
Kjeld Kristensen, Skanderb . .  .
Jørgen Jønsson, Svanholm .. .
John Madsen, Skanderborg ..
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� 
"' ., ... -0 ., 

·;;> 

:.. 

182 63
79 18

140 28
137 30

90. 28

... 
Ol 

-0 
.a ... 
"' !,J 

...:i '-'

368 57
192 25
400 43
284 29
230 23

c 
-�
0
> 

::<: 

7,33
6,67
6,17
5,33
3,60
2,71
2,40
1,20
1,00
1,00
1,00
0,86

8,00
6,80
6,00
5,60
4,40
3,00
2,00
1,20

i;
""
C: 
c:-
�·;::: 
'"''° 

172,0
48,6
44,4
43,5
39,4
38,7
35,2
32,9
32,0
31,0
29,1

52,6
51,6
50,3
42,7
33,6
32,3
31,5
29,5
29,0
28,7

i;
.,
2-
.,--'-'",,,

6,5
7,7
9,3
9,8

10,0

Flemming SØegaard, Svanholm 92 26 197 17 11,3
Kjeld LyØ, B. 1909 ......... 101 21 252 22 11,5
Carsten Morild, AaB ........ 165 64 333 29 11,5
Ralf Andersen, B. 1909 ...... 78 21 174 15 11,6
Ole Schaumann, Horsens 144 44 289 24 11,8
Ole K. Kristensen, Chang 345 28 12,4
Hans Rasmusen, Soraner - 302 24 12,6
2. division

Bent 0. Andersen, Herning 59 12 160 22 7,3
Jan Hansen, Ringsted ....... 121 28 344 45 7,7
Erik Dupont, Holstebro ..... 77 16 180 19 9,5
Kaj Ove Jensen, Herning .... 112 28 257 27 9,5
Ole Johansen, Holstebro .... 92 24 219 23 9,5
Erik Madsen, Århus ........ 84 23 182 19 9,6
Claus Rasmussen, Ringsted .. 122 36 287 28 10,3
Peter GØttsche, Herning ..... 
Steffen Maibom, Århus . .... 
Leif Hansen, Skanderborg II .. 

66
102
61 

11 181 17
25 250 23

8 206 18

Glimt fra vor underfu(g)lde verden 

10,7
10,9
11,5

En svale har sikret sig udødelighed, men det 
kostede også dens liv, da en af de særeste til
dragelser, som crickethistorien kan opvise, 
fandt sted i dette efterår

Om aftenen den 22. november 1969 i Ade

laide var en match mellem Syd- og Vestaustra

lien i gang. Greg Chappel fra Sydaustralien
bowlede til Vestaustraliens viceanfører, John 

lnverarity. I samme øjeblik fløj en svale tværs 

over pitchen. Bolden ramte svalen, der dræbtes 

på stedet, forandrede en anelse retning og ram
te lnveraritys midterpind. Ædelmodigt, men 

nedbøjet forlod lnverarity gærdet uden at sige 
et ord, men det blot for barmhjertigt og kor
rekt at blive kaldt tilbage af testdommeren Co

lin Egar, der efter en hastig rådslagning med 
sin meddommer Godson afgjorde den enestå

ende hændelse ved at dømme »død bold«, en 
afgørelse baseret ikke på crickets men på den 

almene retfærdigheds love. 

lnverarity scorede bagefter 89 point. 

Fuglen og bolden er nu blevet udødeliggjort 
i form af at være udstillet i en æske af ufor
gængeligt splint/ rit glas forsynet med en in

skription om tildragelsen. 

Æsken blev skænket det sydaustralske cric
ketforbund af en avis morgenen efter den hi

storiske begivenhed, men det skal også med i 

historien, at forbundet fik skænket nok en død 
svale. Efter omhyggelig undersøgelse fastslog 

spillerne, at fugl nr. to var blevet skåret op 

med noget, der var skarpere end en cricket
bold. 

Kun en gang tidligere er noget lignende sket 
i 1. klasses cricket. Det var på Lords, da den 
pakistanske bowler Jahangir Khan dræbte en 
spurv under et kast i det herrens år 1936. Det

var for øvrigt Jahangirs søn, A. J. Khan, der 
var med Oxford i Danmark i 1967, og da gjor

de englænderne et stort nummer ud af at de 

havde »en søn af en fugledræber« med. - Så

John lnveraritys familie i mange led kommer
til at lide under den døde svale, der var lige 
ved at skaffe ham et andeæg ...

Nis. 



Sobers ordre: 

Bevis 

v, er 

verdens 

bedste 

Da det sydafrikanske testholds turne til England ikke 
blev til noget må englænderne i øjeblikket nøjes med 
en surrogattestserie mellem England og et hold udta
get fra »resten af verden«. Denne løsning er nu ikke 
så dårlig set fra cricketæstetikeres synspunkt. For det 
engelske publikum kan nu gå ud og se verdens bed
ste spillere brillere uden at tænke på, om »good old 
England« mon kan klaæ den, hvilket godt kunne 
have været svært mod Sydafrika. 

Foreløbig er der kun spillet en test, men i den fik 
England også en ligeså kold douche, som de engelske 
fodboldstjerner fik i Mexico. Sobers verdenshold gav 
det noget mangelfulde britiske mandskab en så grun
dig lektion i alle spillets grene, at afslutningen var 
blevet pinlig, hvis ikke Ray Illingworth, Colin Cow
dreys stedfortræder som anfører, havde overgået sig 
selv ved gærdet i begge halvlege. 

England blev faktisk fejet ud af banen i 1. innings, 
der kun blev på sølle 127. Vestindiens allroundgeni 
Gary Sobers stod for eksekutionen med 6 for 21 på 
20 overe. Før kampen sagde Sobers til sine stjerne
kolleger: » Vi er blevet udtaget til at spille her som 
verdens bedste, lad os gå ud og vise folk, at vi er 
det«. Indtil nu må man sige, at spillerne har fulgt 
denne parole, og resultatet er_ altså blevet en sejr på 
en halvleg og 80 point i den første kamp. 

Strålende batting 

Oven på de 127 ved gærdet måtte englænderne så 
lægge ryg til gæsternes kæmpetotal på 546 for alle, 
en sum som først og fremmest kom i stand ved strå
lende batting af sydafrikaneren B. A. Richards, E. J. 
Barlow og Greeme Pollock fulgt op af 183 aggres
sive runs fra Sobers ske. Sidstnævnte, der i slutnin
gen af sidste sæson var kørt så spilletræt, at han næ
sten ikke orkede at løfte battet for Vestindien mod 
New Zealand, har åbenbart haft gevaldig godt af en 
lang og temmelig cricketfri vinter. Nu spiller han 
med fornyet punch - også i grevskabsturneringen. 
Ofte får han dog i denne turnering ikke den fornød
ne støtte af sine medspillere, hvilket f. eks. kan ses 
af tallene fra kampen Nottinghampshire mod Surrey. 
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Sobers scorede 160 og 103 n.o. - i begge halvlege 
nåede han iøvrigt de hundrede med en sekser - men 
alligevel vandt Surrey med 7 stående gærder. 

Efter denne score til verdensholdet var det kun et 
spørgsmål om, hvor stort England skulle tabe. Men 
i anden omgang gik det lidt bedre for den engelske 
gærdeside, der unægtelig også ser lidt tynd ud i papi
rerne. For at kunne klare sig helt fremme i forreste 
linie må England omgående grave topspillere som 
Boycott, Edrich og Cowdrey frem. Nu blev Englands 
ære nogenlunde reddet i land af anføreren llling
worth, der, ligesom keeperen Allan Knott, normalt 
laver flere points for England end for deres klub. Gid 

Danmark dog havde et par spillere af den kategori!! 
- Illingworth battede stille og roligt med skiftende
makkere op til 94, men på det tidspunkt behandlede
han ikke Sobers googly med tilstrækkelig forsigtig
hed, og han kunne derfor gå tilbage til pavillonen
med ærgrelse over, at han på stedet blev valgt til an
fører i den næste test som starter d. 2. juli.

Leeds United om igen? 

I skrivende stund er de tre store turneringer i en
gelsk cricket kun knap halvvejs, så endnu er det fak
tisk for tidligt at tippe noget. Men visse tendenser 
tyder på, at sidste års vinder af søndagsturneringen, 
Lancashire, i år har chancen for at gå til tops i både 
John Players League (enhalvlegskampe om sønda
gen), Gilette Cup (pokalkampe) og Countyturnerin
gen (tredageskampe). Holdet synes i hvert fald at have 
den helt rigtige psyke til de korte søndagskampe, og 
i denne række fører de sammen med Derbyshire. I 
grevskabsturneringen er Lancashire i front med følge
skab af uberegnelige Surrey. 

Men som sagt, vi er kun halvvejs gennem sæsonen 
og positionen i toppen af alle tre rækker medfører 
jo også risikoen for at lide fodboldholdet Leeds Uni
teds triste skæbne - at være med helt fremme på tre 
fronter og at komme tomhændet fra det. 

Thop. 

CRICKET-KURSER 

Det meddeles herved, at der vil blive afholdt 3 kurser 
under ledelse af den engelske træner, Mr. Ted Whitfield. 
Kurserne er forbeholdt lovende talenter blandt drenge, 
juniores og ungseniores. 

Kursus I: Drengespillere under 15 år 

Mødested Akademisk Boldklubs bane, Skovdiget 1, Bag
sværd 

Mandag den 20. juli kursus start kl. 9,30 pr. 
Tirsdag - 21. -
Onsdag - 22. - slut over middag. 

Kursus II Juniores fra 15 til 17 år 

MØdested Akademisk Boldklubs bane, Skovdiget 1, Bag
sværd 

Onsdag den 22. juli kursus start kl. 13,30 prc. 
Torsdag - 23, -
Fredag - 24. - slut efter aftensmaden. 

På disse to kurser har vi brug for 2 spillere over 17 år 
til hjælp for Mr. Whitfield, samtidig får de så selv en ud
dannelse som træner. 

Tilmelding til disse to kurser må ske til Jørgen Mo
rild, Jennisvej 6, 8230 Åbyhøj. 
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Harry Hansen 

siger farvel 

efter 33 år 

Følgende har vi set i 

»Idrætsliv«, og det for

tjener så sandelig også

at komme i »Cricket«

Omkring stiftelsen af Sorø Cricket Club i 1931 kom 
Harry Hansen umiddelbart efter til klubben og deltog 
ivrigt i cricketspillets glæder for derefter at fortsætte 

i bestyrelsen fra 1937. Ved siden af sit, bestyrelses
hverv var Harry Hansen en glimrende cricketspil/er 
og boltrede sig især som gærdespiller helt op til 1960' 
-erne. Fra 1960 og uafbrudt i ti år har Harry Hansen
været formand for Sorø Cricket Club og altså været
klubbens leder det sidste tiår.

Harry Hansen har været af uvurderlig betydning 
for cricketsporten i Sorø såvel i krisetider som i gode 
tider. 

Især er det Harry Hansens fortjeneste, at Sorø Cric
ket Club overlevede sine værste kriseår i starten af 
1960' erne, hvor klubben med hensyn til spillermate
riale og økonomiske midler var langt nede. 

Ved Harry Hansens 60-årsdag i år kom beslutnin

gen om tilbagetrækningen, og sammen med hans næst
formand i de sidste syv år, den kendte cricketkæmpe 

Gerhard Huckelkamp, overlod Harry Hansen pladsen 
til yngre kræfter. 

I 1971 har Sorø Cricket Club 40 års jubilæum, og 
ved denne lejlighed vil klubbens ledelse rette en sær
lig hyldest til den tidligere formand og næstformand 
for deres indsats for crickettraditionen i Sorø. 

Kursus III: Ungseniorer fra 17 til 25 år 

Mødested Den jyske IdrætshØjskole, Vejle 

Tirsdag den 28. juli kursus start kl. 9.30 pr. 
Torsdag - 30. 
Onsdag - 29. -
Fredag - 31. -
Lørdag 1. aug. slut over middag. 

Tilmelding til dette kursus må ske til: 

Erik MØiler, Frederiksgade 2, 4200 Slagelse. 

Elevernes antal på hvert kursus kan max. blive 15, og 
skulle flere melde sig, forbeholder forbundet sig ret til at 
afgøre, hvem der skal udskydes. - For kurset i Vejle er 
det meningen, at UK skal udpege deltagerne, men man 
ser gerne, at klubberne anmelder spillere. 

Forbundet betaler de udtagne kursisters ophold, mens 
rejseudgifter må afholdes af deltagerne selv eller disses 
klubber. Der vil, for de deltagere, der optages på kursus 
I og II, være at betale et anmeldelsesgebyr på 40 kr., 
mens anmeldelsesgebyret for kursus III udgør 70 kr. Ge
byrerne indbetales på: 

GIRO nr. 94 302, Dansk Cricket Forbund. 

Man har bragt i erfaring, at flere kommuner betaler 
rejseudgifter m, v. efter bilag ved hjemkomsten fra et 
sådan kursus, men for en sikkerheds skyld, spørg kom
munekontoret. -

HUSK cricket-udstyr og bolde. 
For D.C.F. 

Axel Morild 



RESULTATER 

1. division :
31. maj.
NYK M-HORSENS (0-6). Horsens vandt med 66 p. efter 1. 
halvleg. HORSENS 135 (J. Høj 33, Jørgen Olesen 29, P. E. 
Hjorth 28) og 49 for 1. NYK. M. 69 (J. Høj 6 for 10, 0. 
Schaumann 4 for 33). 

SKANDERBORG-A.B. (7-0). Uafgjort. Sk.borg vandt I. 
halvleg med 105 p. SKANDERBORG 184 (Kj. Kristensen 
64, Pr. Juul 28, John Madsen 27, Lam Persson 3 for 50, D. 
Råhave 3 for 52) og 7 for 0. A.B. 79 (L. Persson 46, Kj. 
Kristensen 6 for 20) og 112 (F. Willumsen 43, Kj. Kristensen 
5 for 58). 

7. juni.
SV ANHOLM-B. 1909 (6-0). Svanholm vandt med 128 p. ef
ter i. halvleg. SV ANHOLM 244 for 9 (P. TransbØll 48, Finn 
Madsen 34, 0. lsaksson 32, Bent Henriksen 26*, S. Khan 4 
for 73). B. 1909 116 (S. Khan 37, F. SØegaard 4 for 12). 

HORSENS-AA.B. (0�8). Aa.B. vandt med 10 g_ efter færdig 
kamp. Aa.B. 223 for 3 (Hardy Sørensen 77, Henrik Morten
sen 58'", C. Morild 37"', Gert Kristensen 29) og 4 for 0. 
HORSENS 126 (Jørgen Olesen 34, H. Ellassen 25, H. Mor
tensen 9 for 45) og 97 (Paul E. HØj 29, C. Morild 5 for 27, 
H. Mor-tensen 4 for 50). 

SORANER-SKANDERBORG (0-8). Sk.borg vandt med 5 g. 
efter færdig kamp. SORANER 68 (John Madsen 7 for 21) 
og 99 (A. Bloom 33, Kj. Kristensen 6 for 36, John Madsen 
4 for 37). SK.BORG 118 (P. NØrgård 4 for 21, J. Kofoed 3 
for 35) og 51 for 5. 

CHANG-HJØRRING (0-6). Hjørring vandt med 62 p. efter 
1. halvleg. HJØRRING 162 (Aksel Morild 82, T. Skov Niel
sen 5 for 49, 0. Kjeld Kristensen 3 for 29) og 97 for 4 (C.
Buus 52'", T. Skov Nielsen 3 for 24). CHANG 100 (0. Kjeld
Kristensen 43, Hartm. Petersen 5 for 54, C. Buus 3 for 22) 
og 103 for 8 (Hartm. Petersen 5 for 42). 

A.B.-SLAGELSE (0-6). Slagelse vandt med 16 p. efter 1.
halvleg. SLAGELSE 132 (John Christensen 30, Pr. Christen
sen 29, Gert Hansen 25, Niels Nørregård 5 for 43) og 120 
for 3 (John Andersen 48, Erik Sørensen 45'''). A. B. 116 (D. 
Råhave 25, Leif Petersen 5 for 43, Erik Sørensen 3 for
38).

14. juni.
SK.ANDERBORG-CHANG (0-6). Chang vendt med 8 p. ef
ter 1. halvleg. CHANG 198 (Ole K. Kristensen 57, B. SØvsØ 
31, J. S. Larsen 4 for 54, John Madsen 3 for 47, Kjeld Kri
stensen 3 for 80). SK.BORG 190 (Vagn Nielsen 57, Pr. Juul 
47, Henning Olsen 7 for 73). 

B. 1909-NYK. M. (0-6). Nyk. M. vandt med 10 p. efter 1.
halvleg. NYK. M. 162 (F. Hvass 34, Erik Hansen 34, Ralf
Andersen 6 for 39). B. 1909 152 (Kjeld Larsen 40, J. TjØrne
hØj 31, Lars Mathiassen 4 for 52).

AA.B.-SORANER (8-0). Aa.B. vandt med 1 halvleg og 86 p. 
Aa.B. 239 for 5 (Hardy Sørensen 108, Gert Kristensen 49, 
H. Mortensen 40, C. Morild 25). SORANERNE 104 (Peer 
Nørgård 40, H. Mortensen 5 for 52, C. Morild 3 for 22) og
49 (H. Mortensen 7 for 15, C. Morild 3 for 22).

A.B.-SVANHOLM (0-6). Svanholm vandt med 3 g. efter 1.
halvleg. A.B. 233 for 6 (Johan Luther 104, N. Talbro 59,
Eri. Christiansen 4 for 37). SVANHOLM 235 for 7 (Ole
Isaksson 67, Finn Madsen 63, Lars Hansen 30, F. Nistrup,
29, N. Nørregård 3 for 52). 

HORSENS-K.B. (6-0). Horsens vandt med 15 p. efter 1. 
halvleg. HORSENS 190 (H. Eliassen 47, J. Høj 42, P. HØj 
40, T. Vandsted 6 for 64).K.B. 175 (H. J. Halling 38, Steen 
Lund 25, H. Lystrup 25, 0. Schaumann 4 for 32, H. Elias
sen 3 for 60). 

21. juni.
K.B.-B. 1909 (6-0). K.B. vandt med 1 g. efter 1. halvleg.
B. 1909 154 (S. Khan 98, Eri. Krogh 7 for 33). K.B. 159 for
9 (Per Sørensen 52, K. LyØ 4 for 13, Erik Olesen 3 for 51). 

SLAGELSE-SKANDERBORG (�8). Sk.borg vandt med 5 
g. efter færdig kamp. SLAGELSE 129 (Leif Jacobsen 44, 
Erik Sørensen 38, Kjeld Kristensen 7 for 36) og 138 (Leif 
Jacobsen 52*, J. St. Larsen 4 for 40, Kj. Kristensen 4 for 61). 
SK.BORG 157 (K. LyngsØe 36, Leif Petersen 4 for 37, Erik 
Sørensen 4 for 53) og 115 for 5 (J. St. Larsen 30'''). 

HJØRRING- A.B. (6-0). Hjørring vandt med 5 g. efter 1. 
halvleg. A.B. 244 for 6 (F. Willumsen 79, N. Talbro 55, J. 
Luther 41, N. Torp Andersen 27, M. Uhrskov 3 for 46). 
HJØRRING 245 for 5 (P. V. Jensen 70, A. Morild 59*, J. 
Holmen 54, K. Buus 38). 

CHANG-HORSENS (6-0). Chang vandt med 32 p. efter 1. 
halvleg. CHANG 194 (0. Kjeld Kristensen 34*, Finn Nielsen 
30, B. Søvsø 29, Hans Christensen 27, 0. Schaumann 4 for 
43, H. Eliassen 3 for 47) og 93 for 2 (P. V. Jensen 41"'). 
HORSENS 162 (Jørgen Olesen 58, J. HØj 37, 0. K. Kristen
sen 5 for 29, Henning Olesen 3 for 111) og 18 for 1. 

27. juni. 
SORANER-CHANG (0-6). Chang vandt med 31 p. efter 1. 
halvleg. SORANER 112 (F. Pearson 25, 0. Kjeld Kristen
sen 7 for 45, Henning Olesen 3 for 50) og 96 for 4 (Henn. 
Henriksen 39'', P. Nørgaard 39'", T. Skov Nielsen 3 for 50). 
CHANG 143 (M. Meibom 43, Hans Christensen 43, L. Busk 
Jensen 28''', S. Adya 3 for 22, P. Nørgaard 3 for 41) og 52 
for 1. 

28. juni.
NYKØBING M.-A.B. (0-6). A.B. vandt med 4 g. efter 1. 
halvleg. NYKØBING M. 155 (Henning Jensen 94, Svend 
Rasmussen 40, L. Person 4 for 21, V. Ludvigsen 4 for 48). 
A.B. 162 for 6 (T. Mirza 51, J. Luther 44, V. Ludvigsen 
38'''). 

AA.B.-K.B. (6-0). Aa.B. vandt med 105 p. efter 1. halvleg. 
AA.B. 230 for 2 (Hardy Sørensen 98, C. Morild 51"', H. 
Mortensen 39*, Gert Kristensen 36). K.B. 125 (Per Sørensen 
37, T. Vansted 28*, C. Morild 5 for 66). og 85 for 6 (S. 
Lund 44'", H. Lystrup 31*, H. Mortensen 5 for 49). 

SV ANHOLM-CHANG (8-0). Svanholm vandt med 9 g. ef
ter færdig kamp. CHANG 139 (M. Maibom 37, L. Busk 
Jensen 27, J. Jønsson 6 for 44, Erling Christiansen 3 for 22) 
og 76 (L. Busk Jensen 29, J. Jønsson 5 for 34). SVANHOLM 
168 for 7 (H. Lam 39, 0. Isaksson 32, Leif Hansen 27, P. 
TransbØII 26, Henning Olesen 5 for 86) og 50 for 1 (Erling 
Christiansen 25'''). 

B. 1909-HJØRRING (�6). Hjørring vandt med 9 p. efter 
1. halvleg. HJØRRING 251 (J. Holmen 47, K. Buus 46, Kaj
Jensen 29, P. V. Jensen 26, S. Khan 3 for 14, Erik Olesen 3 
for 39, Egon Jensen 3 for 66). B. 1909 242 (K. Jannings 134, 
S. Khan 60, K. Buus 5 for 69, Hartmann Petersen 5 for 106).

HORSENS-SLAGELSE (6-0). Horsens vandt med 118 p. ef
ter !. halvleg. HORSENS 272 (J. Høj 79, Erik Olesen 64, 
Jørgen Olesen 32, H. Eliasen 30, John Andersen 4 for 19, 
Erik Sørensen 4 for 77). SLAGELSE 154 (Jens Chr. Hansen 
46'", Pr. Christensen, 38, H. Eliasen 7 for 74) og 155 for 9. 
(Leif Petersen 51, Erik Sørensen 37, John Andersen 34, P. 
Walkusch 5 for 55). 

2. division: 
31. maj.
SORØ-SILKEBORG (0-6). Silkeborg vandt med 76 p. efter
1. halvleg. SORØ 35 (John Knudsen 6 for 21, Bj. Rasmussen 
3 for 11) og 229 for 6 (Preben Hansen 102, Ole Hiickel
kamp 62). SILKEBORG 111 (Sv. Åge Jensen 28, Bj. Ras
mussen 27, J. Sarøe 5 for 20) og 143 for 7 (Erik Mikkelsen
44, Sv. Åge Jensen 26, John Hansen 4 for 52, J. SarØe 3
for 29).

7. juni.
SILKEBORG-KØGE (0-8). KØge vandt efter færdig kamp 
med 91 p. KØGE 106 (Jens P. Jensen 26, Bi. Rasmussen 5 
for 14) og 112 (Ebbe Hansen 29, John Knudsen 5 for 26). 
SlLKEBORG 61 (Arne Nielsen 6 for 28, Ebbe Hansen 3 for 
13) og 66. 

ÅRHUS-FREDERICJA (8-0). Århus vandt med 7 g. efter 
færdig kamp. FREDERICIA 79 (St. Meibom 5 for 33, Erik 
Madsen 3 for 40) og 96 (F. Kirkeby 32, H. 0. Luther 4 for 
17). AARHUS 89' for 3 (M. Gregersen 36, Torben Petersen 
33) og 91 for 3 (M. Gregersen 42).

SKANDERBORG II-HERNING (0-6). Herning vandt med 
76 p. efter I. halvleg. HERNING 154 (Leif Andersen 60, 
Folmer Christiansen 30, Leif Hansen 3 for 41, Kaj M. Niel
sen 3 for 50). SK.BORG II 78 (P. GØttsche 4 for 16) og 31 
for 2. 
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HOLSTEBRO-GLOSTRUP (8-0). Holstebro vandt med 10 
g. efter færdig kamp. GLOSTRUP 72 (K. Havkjær 6 for 31)
og 129 (Thor Jensen, 46, Jørgen Nordkamp 35*, J. Jespersen 
4 for 54, 0. Johansen 3 for 14, E. Dupont 3 for 24) og
21 for 0. 

RINGSTED-SORØ (8-0). Ringsted vandt med 9 g. efter fær
dig kamp. Ringsted 194 (John Hansen 6 for 50, Ib Hiickel
kamp 3 for 65) og 33 for 1. SORØ 89 (Cl. Rasmussen 5 for 
16) og 124 (Ib Hilckelkamp 43, Jan Hansen 4 for 35, Cl. 
Rasmussen 3 for 33).

14. juni. 
GLOSTRUP-RINGSTED (0-8). Ringsted vandt med 8 g. 
efter færdig kamp. GLOSTRUP 164 (Aksel Jacobsen 48'", 
Jan Hansen 5 for 67) og 133 (Aksel Jacobsen 39, Jan Han
sen 4 for 41, Claus Rasmussen 3 for 47). RINGSTED 238 
for 7 (Erik Nielsen 107, H. Påmand 68, Jan Hansen 26, Pe
ter K. Kristensen 3 for 53) og 60 for 2 (Erik Nielsen 25). 

HERNING-HOLSTEBRO (0-8) Holstebro vandt med 79 p. 
efter færdig kamp. HOLSTEBRO 155 (E. Dupont 51, Ole 
Johansen 46, John Jespersen 30, Kaj 0. Je�en 5 for 43, 
Bent 0. Andersen 4 for 19) og 122 (K. Havk1ær 27, Jens P. 
Morild 27, Folmer Christiansen 3 for 22, Kaj 0. Jensen 3 
for 48). HERNING 139 (P. GØttsche 53, John Jespersen 7 
for 51) og 59 (E. Dupont 5 for 12, J. Jespersen 4 for 19). 

KØGE-ARHUS (8-6). Køge vandt efter færdig kamp med 5 
g. ARHUS 100 (Ebbe Hansen 4 for 24, Arne Nielsen 4 for
32) og 85 for 2 (Torben Pedersen 30, Freddy Kruse 25).
KØGE 75 (Erik Madsen 4 for 29, H. 0. Luther 4 for 35)
og 114 for 5 (Keld Nielsen 36, Fl. Lintrup 28).

21. juni.
SILKEBORG-GLOSTRUP (6--0). Silkeborg vandt med 55 p. 
efter 1. halvleg. SILKEBORG 249 (Bj. Rasmussen 120*, K. 
Randlev 33, Sv. Age Jensen 27, Jørgen Hansen 3 for 22, Thor 
Jensen 3 for 71). GLOSTRUP 194 (Lennart Nielsen 46, Jør
gen Hansen 28, Harry Møller 26, Thor Jensen 25, Bj. Ras
mussen 4 for 32). 

FREDERICIA-HERNING (0-8). Herning vandt med 1 halv
leg og 42 p. FREDERICIA 37 (K. 0. Jensen 7 for 15) og 
83 (P. Østergård 28, P. Gøttsche 4 for 19, Leif Andersen 4 
for 29). HERNING 162 (K. 0. Jensen 43, Jan Rasmussen 
5 for 49, Fl. Larsen 3 for 16). 

SKANDERBORG II-KØge (0-6). KØge vandt med 3 g. efter 
I. halvleg. SK.BORG II 237 (Bent Stern MØiler 89, Henry
Rasmussen 43, N. J. Haurum 25, Evald MØiler 25, Ole Olsen
25, JØrgen B. Nielsen 4 for 51). KØGE 242 for 8 (L. Fer
nando 85, Pr. Feldt 77, Kjeld Nielsen 26, Henry Rasmussen
3 for 50). 

27. juni.
SORØ-AARHUS (0-6). Aarhus vandt med 8 g. efter I. halv
leg. SORØ 145 (I. Hilckelkamp 72, Torben Petersen 3 for 5, 
Steffen Meibom 3 for 68). AARHUS 151 for 2 lukket (M. 
Gregersen 68, T. I. Poulsen 27''). 

28. juni
KØGE-GLOSTRUP (0-6). Glostrup vandt med 123 p. efter 
1. halvleg. GLOSTRUP 280 (Jørgen Hansen 106, 0. Hede
gaard 49, Lennart Nielsen 38, Thor Jensen 27, L. Fernando 
4 for 86, Jørgen B. Nielsen 3 for 49). KØGE 157 (Keld 
Nielsen 40,, Jørgen B. Nielsen 33, Jens P. Jensen 32, L. Fer
nando 27, J. Nordkamp 3 for 13).

RINGSTED-HERNING (6--8). Herning vandt med 2 g. efter 
færdig kamp, Ringsted førte I. halvleg. RINGSTED 91 (H. 
Påmand 28, Kaj 0. Jensen 5 for 36) og 80 (Folmer Chri
stiansen 3 for 25, Kaj 0. Jensen 3 for 26, B. 0. Andersen 3 
for 28). HERNING 74 (Jan Hansen 4 for 19, H. Påmand 3 
for 7) og 102 for 8 (Kaj 0. Jensen 31"', P. GØttsche 25, 
Jan Hansen 6 for 33). 

HOLSTEBRO-FREDERICIA (8-0). Holstebro vandt med 
1 halvleg og 80. HOLSTEBRO 343 for 4 (J. P. Morild , 140, 
J. Nagstrup 64, Ole Johansen 62*, K. Østergaard 3 for 123). 
FREDERICIA 108 (P. Østergaard 45, Jan Petersen 25, K. 
Havkjær 5 for 47) og 155 (J. Østergaard 50, P. Østergaard
31, K. Østergaard 25, John Jespersen 4 for 66, Ole Johansen 
3 for 23). 

AARHUS-SILKEBORG (8-0). Aarhus vandt med 1 halvleg 
og 95 p. AARHUS 249 for 4. (H. Knap 94, T. I. Poulsen 
63*, Torben Pete,rsen 41, M. Gregersen 39, H. 0. Luther 
33*). SILKEBORG 73 (S. Maibom 6 for 26, H. 0. Luther 3 
for 21) og 126 (Bjarne Rasmussen 63, L. NØhr 27, T. I. 
Poulsen 5 for 22, Erik Madsen 3 for 33). 
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3. divisionerne:

6. juni. 
SORANER II-SVANHOLM II (0-6). Svanholm vandt med 
24 p. efter I. halvleg. SVANHOLM II 123 (Ib Laursen 25, 
N. 0. Bjerregård 5 for 34, C. Sapru 3 for 29). SORANER II
99 (Sidney NØrgård 25, Bjørn Knudsen 3 for 23, Per Kyhe 3 
for 27). 

FREM-K.B. II (0-6). K.B. II vandt efter 1. halvleg med 80 
p. K.B. II 187 (Ole Michaelsen 40, Peter Jensen 30, John 
Holmes 27, P. Filssel 3 for 49). FREM 107 (K. Hjorth 31, 
P. Filssel 28, Karl Morild 6 for 31, J. Holmes 4 for 35) og 
88 for 5 (Søren Sørensen 25*, Karl Morild 3 for 30). 

7. juni.
B. 1913-KOLDING (8-0). B. 1913 vandt med I. halvleg og 
96 p. B. 1913 246 for 7 (J. Hvidkjær 67, Pr. Mouritzen 48,
Kurt Hansen 35, Eri. Hauge 31). KOLDING 62 (Ole Mad
sen 28*, Kurt Hansen 4 for 19) og 88 (Å. Wange Thomsen
28, Kurt Hansen 3 for 21).

NYK. M. II-DRONNINGBORG (0-8). Dr.borg vandt med 
I. halvleg og 46 p. NYK. M. II 72 (Bj. Jensen 25, Ole Hv.
Nielsen 3 for 15, Fl. Rasmussen 3 for 12) og 30 (F. G. Knud
sen 5 for 20, Ole Hv. Nielsen 3 for 9). DR.BORG 148 (Ole
Hv. Nielsen 78, Bj. Jensen 6 for 35).

13. juni.,
SV ANHOLM II- FREM (0-6). Frem vandt med 3 g. efter
I. halvleg. SV ANHOLM II 120 (Uffe Mortensen 70, K.
Hjorth 3 for 19, J. Hosten 3 for 27). FREM 127 for 7 (L.
Onink 29, Michael Petersson 3 for 29).

BALLERUP-K.B. II (6--7). Uafgjort. K.B. havde 6 gærder i 
behold, da kampen -sluttede. Ballerup vandt 1. halvleg med 
19 p. BALLERUP 148 (Otto Jacobsen 46, H. AnseII-Henry 
45, J. Holmes 5 for 24, Pr. Michaelsen 3 for 56) og 97 (Otto 
Jacobsen 42, Kaj Pedersen 27, J. Holmes 4 for 32. Fl. Her
mann 3 for 28) K.B. II 129 (Fl. Hermann 25, Kaj Pedersen 5 
for 33) og 116 for 4 (Pr. Michaelsen 37*, J. Holmes 28). 

14. juni.
NÆSTVED-NYK. F. (0-6). Nyk. F. vandt efter 1. halvleg 
med 1 p. NÆSTVED 89 (Mogens Hansen 26, Stig Elholm 
25, P. J. Pedersen 3 for 15, Erik Svensson 3 for 18) og 151 
for 6 (Leif Henriksen 40, Torben Petersen 29, E. Svensson 4 
for 61). NYK. F. 90 (P. J. Pedersen 28, Bruno Jensen 25, 
Mogens Hansen 5 for 26) og 96 for 1 (H. Erichsen 42*, E. 
Svensson 27*). 

KOLDING-B. 1909 II (6--0). Kolding vandt efter 1. halvleg 
med 9 p. KOLDING 204 (Fl. Christensen 63, Frank With 
37*, Lars P. Nielsen 31, Ole Madsen 29, Egon Jensen 5 for 
45, P. Riis 3 for 63). B. 1909 II 195 (P. Riis 57, Per Jacob
sen 56, Lars P. Nielsen 4 for 53). 

KERTEMINDE-B. 1913 (6--0). Kerteminde vandt med 31 p. 
efter 1. halvleg. B. 1913 160 (Bent Damsgård 35, J. Steensen 
5 for 16). KERTEMINDE 191 for 5 (P. P. Klokker 103*). 

NYK. M.-GRENA (0-6). Grenå vandt med 48 p. efter 1. 
halvleg. NYK. M. 156 (K. Mark 41*, Peter Rasmussen 41, 
Per Petersen 27, Sv Dichmann 26, O. Malfeldt 4 for 21, Vig
go Hansen 3 for 29, Jørg. Knakkergård 3 for 56). GRENA 
204 (E. Crone 97, Johs. Knakkergård 27, Sv. Dichmann 5 
for 49, Tommy Jesen 4 for 86). 

20. juni. 
SVANHOLM Il-BALLERUP (8-0). Svanholm vandt med l 
halvleg og 75 p. SVANHOLM Il 200 (P. TransbØII 47, P. 
Kyhe 46, Bjørn Knudsen 31, Mich. Petersson 25, Erik Niel
sen 6 for 82, Frank Miller 4 for 22). BALLERUP 95 (Kaj 
Pedersen 41, P. TransbØII 4 for 24, Mich Petersson 3 for 9) 
og 30 (P. TransbØII 4 for 12, Mich. Petersson 3 for 16). 

21. juni. 
A.B. II-SORANER II (0-6). Soraner II vandt med 112 p. efter
1. halvleg. SORANER II 215 for 5 (Henning Henriksen 83, 
Charl. LØnho,lt 67). A.B. II 103 (St. Hoffmann 62, Hans
Rasmusen 3 for 26, Chr. Eifer 3 for 30) og 115 for 1 (Ths.
Provis 71).

KOLDING-KERTEMINDE (6-0). Kolding vandt med 91 p. 
efter 1. halvleg. KOLDING 243 (Frank With 45, Lars P. 
Nielsen 38, Knud Jessen 34, P. P. Klokker 4 for 50, P. Win
ther 3 for 41). KERTEMINDE 152 (Svend Madsen 38, Jør
gen Nielsen 32, M. Ghosh 3 for 37). 

B. 1909 II-ESBJERG (0-8). Esbjerg vandt med 1 halvleg og 
32 p. ESBJERG 157 (Knud Hansen 72, Egon Jensen 6 for
70, P. Riis 3 for 41). B. 1909 Il 50 (Knud Hansen 7 for 32,
0. Gade 4 for 17) og 75 (0. Gade 5 for 24).



GRENA-VIBORG (6-0). Grenå vandt med 96 p, efter 1. 
halvleg. GRENÅ 211 for 9 (Bent Hansen 70, Johs. Knakker
gård 40, A. Kold 4 for 85). VIBORG 115 (Poul Pedersen 
50, Tommy Hansen 6 for 45, Viggo Hansen 3 for 42)., 

AA.B. II-NYK. M. II (8--0). Aa.B. vandt med 1 halvleg og 
54 p. AA.B 199 J. W. Larsen 57, Villy Andersen 41, N. J. 
Andersen 36, K. Mark 4 for 56). NYK. M. 81 Henning Jen
sen 39*, H. Hoff Nielsen 4 for 11, T. Juul Laursen 3 for 22) 
og 64 (Peter Christensen 4 for 11, N. J. Andersen 3 for 32). 

DRONNINGBORG-HJØRRING Il (8--0). Dr.borg vandt 
med 1 halvleg og 5 p. DR.BORG 133 (Finn Holm 44, Bj. 
Madsen 28, Tom Nielsen 4 for 17, Tom Hansen 4 for 30). 
HJØRRING II 61 (F. Rasmussen 6 for 28) og 67 (Poul Steen 
45, Ole Hv. Nielsen 7 for 27). 

27. juni.
K.B. II-A.B. II (0-8). A.B. II vandt med 10 g. efter færdig 
kamp. K.B. 70 (E. Froulund 5 for 16, J. Ward 4 for 21). 
og 94 (Per Nielsen 33, T. Provis 7 for 38). A.B. II 87 (J. 
Ward 36, P. Michaelsen 6 for 43, K. Morild 3 for 32) og 79 
for O (T. Provis 41*, P. A. Svendsen 35*). 

B. 1913-B.1909 II (6-0). B. 1913 vandt med 60 p. efter 1. 
halvleg. B. 1913 188 (P. Offersen 43, B Damsgaard 41, P
Fredberg 3 for 21, B Rasmussen 3 for 45). B. 1909 128 (Car
sten Larsen 67, J. Hvidkjær 5 for 29, E. Hauge 3 for 29). 

28. juni. 
NYKØBING F.-SORANER II (6-0). Nykøbing F. vandt 
med 36 p. efter 1 halvleg. NYKØBING F. 143 (Harry Erich
sen 35, Bent A. Olsen 26, J. Arnsbjerg 6 for 17). SORANER 
107 (J. Arnsbjerg 35, John Jørgensen 29, Erik Svensson 6 
for 36, Poul E. Nielsen 3 for 29). 

FREM-NÆSTVED (0-6). Næstved vandt med 53 p. efter 1. 
halvleg. NÆSTVED 173 (Benny Pedersen 65, Mogens Han
sen 29, K. Hjorth 4 for 43, P. Fiissel 4 for 40). FREM 120 
(Ole Christiansen 38, Søren Sørensen 27, Mogens Hansen 5 
for 43, Torben Petersen 5 for 56). 

Mellemrækkeme: 
31. maj.
HUSUM-ESBJERG II (6-8). Esbjerg vandt med 7 g. efter 
færdig kamp. HUSUM 112 (Henry Buh! 35, Niels Abraham
sen 5 for 46, Sven Hansen 3 for 41) og 42 (Sven Hansen 4 
for 16, A. Ankersøe 3 for 3). ESBJERG II 105 (Leif Øre 38, 
Sven Hansen 26, H. Buh! 5 for 42, Sv. Aschberg 3 for 34) 
og 53 for 3. 

5. juni.
A.B. III-KØGE II (6-0). A.B. III vandt med 8 g. efter 1. 
halvleg-KØGE 160 (Lal Fernando 86, Hans Jensen 42, J. 
Finnich 4 for 14. C. Veng 3 for 48). A.B. III 166 for 2 
(Niels Mortensen 74*, P. Talbro 56). 

SKANDERBORG III-VIBORG II (0- ). Tabt af Sk.borg III,
der benyttede ikke spilleberettigede spillere. VIBORG II 124 
(Peter Sørensen 30, 0. SchjØdt 28, Kaj M. Nielsen 4 for 29, 
B. Stem Møller 4 for 43). SK.BORG III 228 (Jørn Steen
Larsen 63, Sten Sørensen 38, B. Stem Møller 30, Egon Jør
gensen 30).

7. juni.
VIBORG II-CHANG II (0-8). Chang vandt med 10 g, efter 
færdig kamp. VIBORG II 91 (Lars Andersen 36, L. P. Buh! 3 
for 29, Frank Jensen 3 for 32) og 58 (Frank Jensen 6 for 
30). CHANG 127 (Finn Nielsen 45, Sten Sørensen 43*, M. 
Agerskov 5 for 46, 0. SchjØdt 4 for 39) og 30 for 1. 

A.B. III-ROSKILDE (6--0). A.B. III vandt efter 1. halvleg 
med 88 p. ROSKILDE 107 (S. Naqui 30, P. Talbro 4 for 
16), A.B. ]II 195 (P. A. Svendsen 73, Carl Larsen 43, Hen
ning Jensen 3 for 25, S. Naqui 3 for 39). 

13. juni
GLOSTRUP II-SLAGELSE II (0-8). Slagelse vandt med 1. 
halvleg og 33 p. SLAGELSE II 159 (S. Hechmann 42, Frank 
Andreasen 30, Kaj Hansen 28, Lindy Petersen 25, Carl Pe
tersen 5 for 34, Ib Jespersen 3 for 49). GLOSTRUP II 71 
(T. Green 26*, Bent Helt 6 for 23) og 55 (S. Hechmann 4 
for 20, E. SchiØnning 3 for 10). 

14. juni.
DRONNINGBORG II-SKANDERBORG III (8-0). Dron
ningborg vandt med 133 p. efter færdig kamp. DRONNING
BORG II 116 (Chr. Anker 27, Ole Kragh 3 for 29) og 114 
for 7 (L. Wiirtz 42, John Simonsen 3 for 51). SK.BORG III 
66 (L. Wiirtz 4 for 31, R. Webb 4 for 35) og 43 (R. Webb 
5 for 7). 

20. juni.
B. 1913 II-FREDERICIA II ( --0). Tabt af Fredericia 11, 
der brugte ikke spilleberettiged.e spillere. FREDERICIA 201
(J. 0. Pedersen 105, Jan Østergård 35, T. Rix 5 for 26, J. 
Brandt 3 for 65). B. 1913 II 112 (P. Offersen 85", J. 0. Pe-

21. juni.
ESBJERG II-HUSUM (8-6). Esbjerg II vandt med 7 p. ef
ter færdig kamp. ESBJERG II 32 (H. Buh! 4 for 9, Lorenz 
Thomsen 3 for 7. Sv. Aschberg 3 for 13) og 58 (H. Buh! 3 
for 9, Sv. Ashberg 3 for 20). HUSUM 45 (R. Neumann 30'", 
J. Vid Petersen 5 for 20) og 38 (Jan Madsen 6 for 13). 

FREM II-ROSKILDE (0-6). Roskilde vandt med 27 p. efter 
1. halvleg. ROSKILDE 287 for 1 (Harly Pedersen 147*, Poul 
Ejn. Pedersen 103*). FREM II 260 (0. Brandstrup 130,
John Petersen 34, Poul E. Hansen 25, Bent Johansen 6 for
22).

27. juni. 
KØGE II-FREM II (0-6). Frem II vandt med 139 point ef
ter 1. halvleg. FREM II 265 for 6 (A. GrØnhØj 115*, John 
Petersen 47, J. Belling 32*). KØGE II 126 (Tom Lauritzen 
41, Jørgen Nielsen 26, P. E. Hansen 5 for 44, John Petersen 
3 for 35). 

28. juni.
ROSKILDE-RINGSTED II (6-0). Roskilde vandt med 2 p. 
efter 1. halvleg. ROSKILDE 178 (Bent Johansen 54*, Hen
ning Larsen 29, Jan Dahl 5 for 38). RINGSTED II 176 (Jan 
Marrot 35, Poul Carlsen 30, Jan Dahl 27*, Harly Pedersen 
4 for 18, S. Naqui 3 for 25, Henning Jensen 3 for 65). 

A-rækken:
27. juni
SVANHOLM III-GLOSTRUP II (8--0). Svanholm III vandt 
med 1 halvleg og 84 p. SVANHOLM III 188 for 5 (Thomas 
Petersson 100'", Kai Lang 25, P. Kyhe 25*, Per Hansen 3 for 
61). GLOSTRUP II 53 (Mich. Petersson 5 for 14, Bj. Holm
gård 3 for 14) og 51 (Morten Petersson 4 for 8). 

Juniorrækkerne: 
5. juni. 
SLAGELSE-SVANHOLM (8--0). Slagelse vandt med 9 gær
der efter færdig kamp. SV ANHOLM 40 (Alf Sørensen 5 for 
1 Jan Helt 3 for 10) og 80 (Alf Sørensen 5 for 15). SLA
GELSE 116 (Kim Andreasen 60, Mich. Petersson 6 for 30) 
og 5 for 1. 

HORSENS-SKANDERBORG (0-8). Sk.borg vandt med 1 
halvleg og 23 p. HORSENS 17 (Bent Madsen 5 for 2, Jan 
Wittus 5 for 9) og 47 (Bent Madsen 6 for 15, Jan Wittus 4 
for 26). SK.BORG 87 for O (Jan Wittus 48'", Bent Madsen 
35''). 

RINGSTED-SORØ (8-0). Ringsted vandt med 1 halvleg 
og 68 p. SORØ 21 (Per Persson 4 for 6, Jan Dahl 3 for 13) 
og 12 (Per Persson 5 for 1). RINGSTED 101 (Jan Marrot 
29, B. Blume 5 for 43). 
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a ger 5 fo r 2 5). B .  1909 1

5
8 for 6 

(F l . Dalage r 63, Car s t e n La r s
e n 52 , P . P . Klo kk

e
r 4 fo

r 
49

, 
Ja n 

S
k ri v e r 3 

fo r 52 )
. 

? . jun i. 
H J ØR R I NG -N YK . M . (8-0

)
. Hj ørri ng van d t  med 1. halvl

eg 

og 83 p. NY K. M .  52 ( Tom N ie l se n  5 f
o

r 16, Steen F
r
a nk

sen 3 for 9) og 60 (P. S teen 5 
fo r 23)

. 
H JØRRI NG 1 95 

( T o m 
H

a
n s

e
n 7 9

, 
P
. 

S t e e n 6 7 * )
. 

1 3 . jun i . 
B. 190 9 - SK AN D ER BO RG (0 -8 ) . Sk. bor g van dt med 1 ha

l
v 

le g o g 18 p. B. 1 9 09 8 7 (C h r. L ar se n 26 , Be nt M
a
d s en 6 fo r 

5 7, J .  P r iis 3 for 1 8) og 6 7 ( Fl. Dalager 3 4 , J
o
hn Simo n sen 

5 for 21 , Bent Mads en 4 for 38). SK. BORG 
1 72 ( Ja

n 
Wit tu

s 
5

1 , 
J

o h
n 

Si m o n s
e n 3 8

, 
Fl. D

a
l a g e r 7 fo r 4 1 ) . 

D RON NINGB O RG- Å RHUS (8- 0) . Dr. b org v a n d t  m e d 3 1 
p. eft e r f ær d

ig ka mp. D R .BOR
G 

97 (0 . Be i e r And�r s en 7 
for 4 0, H . J . E ilert z e n  3 for 36) . ÅRHUS 36 (J . B e 1 er An 
d erse n 26, Fl. Rasmus se n 5 fo r  1 8, Chr. Bo ld se n 4 fo r 10 ) o g 3 0 ( P

o u l E
. 

P
e t

e
r s e

n 

4 f o r 2
, 

P
. 

Sc h m i d t  3 fo
r 

1 6) . 

G REN Å- H OLS TEBRO ( 0 -8) .  Holsteb ro v an dt m ed 9 g . e f 
ter f ærd

i
g k a mp . G RE NÅ 33 (C. Wo rm 6 for 9, J. P .  Joh

a
n 

s e n 4 f o r 21 ) o g  59 (J . P. Johans en 5 f
o

r 9 ,  C. Wo, r m  
3 fo r 

21 ). HO
LSTEBR O 74 (J . P .  Jo han sen 3 3 , F . B yr g er s e n 6 fo r 25 , 

H
. 

0
. 

M a l fe l d  3 f o
r 24 ) o

g 
2 4  fo

r l. 

B. 1 90 9 - SK. BO RG (0- 8) . Sk.bo rg v and t m e d  1. h alv le g o g 
17 p. B. 1 90 9 8 7 (C arst en Lars en 2 6 , Be n t  M ad se n 6 fo r 37 , 
Jens Pr i

ess 3 for 18) og 67 (Fl. Dal 
ager 34 , Jo

h
n Simon s e

n 
5 for 2 1, B en t  M ads e n 4 f or 38). SK.BORG 

17 1 (
J . W ittu

s 5 1 , Jo h
n 

Si m o n s e n 
38 , F l. Da la g e

r 
8 fo r 4 1

) . 

14. jun i . 
K. B. -S L AG ELSE ( 6-0 ). K.B. va ndt me d 32 p. ef

t
er 1. ha

l

v 
leg. K. B .  154 (Cl aus A nde r se n 4 6, Pe r B .  And er se n 33 , Joh

n 
H a nse n 26, B o Ch ri stia n s e n  3 for 5 3 ) . SLAGELS

E 
12 2 (Ja

n 

H
e lt 

30 , 
Fra n k A

n

dr e a s e n  30 , 
Sti g 

Lu n d 6 fo r 7 0
) . 

S VA N HOLM- SORØ (8- 0 ). Svanho lm va nd t me d I . h a
l v

le g 
og 82 p. SO RØ 8 2  (Mich

. Pet e r ss
o n 5 for 31, Ib La nr se

n 
3 

fo r 14) og 30 (I b La urse n 3- f or 4, Mo rte n Peterss on 3 fo r 
1 3 ) . S VANH OL M 194 f or 6 ( Ib Lanrs e n 52 , Mor t e n Pet e r s 
s o n M

, 
M ic h . 

P
e t e r s s o n  3 3 , 

J
. 

Elia s s en 
3 fo

r 
4 5

) . 

20. j uni
. 

CHANG -HJ ØRRI N G  (0 - 6). Hjø rr in
g 

va n dt m ed 5 5 p. 
eft e r 

1. h alv
l

eg. C HANG 5 7 (P. M ey er 5 for 0, Poul Stee n 3 fo r 
6) o g  77 for 2 ( T roels Nielsen 5 4 * ). HJØRR I N G 11 2  fo r 4 
( P

a ll e 
P

e d e r se n 3 7 , O
l e Fæ ll

e
d 2 8

) . 

K. B. -A. B .  (0-8) . A.B. v an dt m ed 1 halvl eg og 28 p. K.B . 
24 ( P. M arc usse n  7 f or 1 3 ,  Per G. Jens en 3 fo r 9 )  og 7 8 
(

S
t ig L u n d  3 0, P .  Mar cu s se n 4 for 42, P er G. J ensen 3 fo r 

19 ). A.B . 130 f o r  5 ( F r e d
d y Ni

e
ls en 3 6 ' ", Be n t Ro

s s en  2
5 , 

St i g L
u n d 3 fo r 

4 1
) . 

H OLST EB RO-DR
O
NNINGBORG (0-6 ) .  Dr. b o rg va n d

t 
m e d 

8 p. efter 1. halvl e g. HOL ST
E

BR O 1 46 ( J. P. Jo h a n sen 7 9 , 
Chr. Boldsen 6 for 45) o g 5 5 f o r 3. DR.B ORG 154 ( B j

. 

M
a d s e n 

4 4
, 

F
r a nk A n d

e r se n  2 6
, 

J. P. Jo h ans e n 7 f o
r 

37 ) . 

S KA ND
ER BO RG - K ERTEMINDE ( 6-0

)
. Sk .borg v an d

t 
med 8 0 p. eft er 1. ha lv l eg. K

E
RTEMINDE 7 5 (Jo hn S

i
m

o nsen 7 
for 24) o g  9 0  f or 2 (P . P. Kl ok

k
er 46 *, Be nt N i else n 

36 ) . 

S
K. B O

R G 1 5
5 

( J . 
W itt u s 7 7

, 
P
. P

. 
Klo k k e r 

6 f o
r 42 ) . 

Å R HUS.-G R EN Å (
0

-8 ). Grenå v an dt m ed 9 g. 
e

fte r fæ rd j g 
kamp. Å R HUS 5

8 
(H. 0. Ma l fel d t  5 for 2 1) og 73 (C ars

t
e

n 

A nde rsen 3 8, H. 0 . Mal
f

el d t 4 fo r 13, Fr . By
r

ges en 4 fo r 
3 5) . GR EN Å 8 1 (Ole B ei e r Ande r s

e n 3 
fo
r 

2 1 , H. J. Ei l
e

r t 
z e n 3 fo r 3 2 ) o g 

3 8  
for 1

. 

A fle v e re t t i l p o s t væ s e n e t  d e n 10 . i u li 19 7 0 

N Y K. M. - AA.B . (0- 8). Aa . B . v and t  med 8 g. efter færdig 
ka mp. N YK. M. 5 5  (P Aamp 6 for 2 7 , Rober t Pedersen 4 

for 5 ) og 68 (Peter Rasmussen 26, P . Aaru p  4 for 27 , H. 
Fltigel 3 for 15 , Rober t Pedersen 3 for 1 5) . Aa. B. 80 (Peter 
Rasmussen 4 for 1 8 , Torben Petersen 3 for 25 ) og 46 for 2. 

2 1 . j uni. 

SVANHOLM- RINGSTED (0-8). Ringsted vandt med 9 g. 
efte r fæ rdig kamp. S V  AN HOLM 8 1  (Mo rten Petersson 33, 
Ole Hel me rsen 4 for 6, Pe r Pe rsso n 3 for 4, Jan Dahl 3 fo r  

44) og 73 (Jan BØgh Nielsen 26, Max Nielsen 5 for 6). 
RINGSTED 129 (O le Helme rsen 33, P r. Nielsen 29, Mich. 
Pete rsson 6 for 48, Mo rte n Pete rsson 3 for 67) og 32 for 1 .

2 7. juni . 
HJØRRING- AA.B. (6-0 ). Hjø r ring vandt med 6 g _  efter 1. 

ha l vleg. Aa. B 103 (Peter Jø rgensen 4 1, Robe rt Pedersen 
31, Tom Nielsen 5 for 29 , N. C . Elefsen 4 for 20 ) . HJØR
RING 1 12 for 4 (Tom Hansen 59* ) . 

D renge række me : 
2 3 . maj. 
ESB JERG- SKA NDERBORG (0 -8) . Sk. b o rg vandt med 

1 
ha l v leg og 50 p . ESB JERG 46 (0 . J . Kragh 6 for 10 , J .  Priis 
4 for 19) og 13 ( J . P rii

s 6 for 8 , 0 .  J . Krag h 4 for 4 ) . SK. 
BORG 1 09 ( J . P riis 4 7 . Pe r Langmark 3 for 45 ) . 

5 . j uni . 

VIBORG- NYK. M .  (6-0). Vibo rg vandt med 4 p. e fte r 1. 

halvleg . VIBORG 64 ( J . Svejst rup 34 , Jan Zabinsk i  6 for 26 ) 
og 77 fo r 3 (La r s Ande rsen 3 2, J .  Zabinsk i 3 fo r 20) . NYK . 
M . 6 8  ( J . Zabinski 4 3 '" , J . Svejst rup 

5 for 2 9 , La rs Ander 
sen 3 fo

r 
3 7 ) og 3 6 fo r 

8 
( John Andersen 3 fo r 8 , La r s An 

dersen 3 fo r 8) . 

HERNING- DRONNINGBORG (0-8) . Dr.borg vand t med 1. 
ha lvleg o

g 
2 1 .  p . HERNING 3

0 
( J an Mann 6 fo r 1 1 , Jen s 

Nielse
n 4 fo r 1 7) og 1 3 ( Jen s  Nielse n 5 fo r 3 ,  J an Mann 5 

fo r 8) . DR. BORG 6
4 

fo r 7 
(Jen s Nielsen 29 , F . Sangild 5 f o r 2 0) . 

Aa. B.- CHANG (8- 0
)

. Aa. B . vand t me d 1. halvle g o g  1 3 p . 
CHANG 3 6  ( L . Hedebrand t 4 fo r 14 , Clau s Moril d 3 fo r 4 ) o

g 4
4 

( Pete r Jørgensen 
6 f o r 1 9 ,  L. Hedebrand t 3 fo r  20

)
. 

A a. B . 9 3  f o r 
J 

(Pete r Jørgense n 45 ' ", Stee n N ielse n 41
) . 

Lille p utrække n : 
1 6. m a j.
R E

T
TEL SE 

TI
L 

RI NG S TED-KØGE . Kampe n tabte s a f Rings ted , d
e

r benyt ted e fo r gaml e sp ill ere . 0 turn eringspoin t t il  Ring s ted , kampe n regne s fo r  ikk e sp ille t a f  Køge . 

5. j u n i . 
A. B.- KØ G E  (0 - 8 ) . KØg e vand t me d 2 5  p. eft

e
r færdi g kamp . 

KØG E  5 7  (Mogen s Ped e rse n 5 fo r 14 ) o g  2 4  fo r  0. A .  B . 2 4 
f o r  7 (Ja n Ped erse n 4 fo r 7 , Benn y B .  Niel se n 3 fo r  16 ) o g 3 2  (Ja n Ped erse n 6 fo r 19 , Benn y  B . Niel se n 3 fo r  1 1

) . 

7 . jun i . 

FR EM- KØGE (0 - ). Tab t a f Frem, de r benytted e fo r gaml e 
spill er e. FREM 84 (Ben n y B .  Nielse n 4 fo r  25 , Ja n Pede r 
se n 4 f o r 3 1 ) .  KØG E 6 1  (Clau s Johanse n 5 fo r 1 2, P. Kas 
p e rse n 3 fo r 2 1

) . 

1 2 . ju n i . 
A .B.- SVANHOLM (0- 8 ). Svanhol m van dt me d 1 halvle g o g 3 p. A . B . 3 6  (O

l
e M ortense n 5 fo r  1 4, Micha el M ortense n 3 

f or 6) og 19 (O le Mortense n  5 f or 3, Ki m Th oru p 4 fo r  1 0 ) . SVANHOL M 5 8  f or 6 (H. Sc hrød er 3 fo r  1 9
) . 

1 4. jun i . 

RI
NG STED- FREM (0-0) . Begg e klubbe r be nytted e ikk e 

sp ill eberettige d e spiller e. RINGSTE D 9 4  ( P. Kasperse n 3 fo r 20 ). FRE M 66 (Joh n Peterse n 4 0, Be nt Hanse n 5 fo r  1 7, P e r 
Ni els en 5 fo r  25 ) . 

1 6. j un i . 
SV A NHOLM - FRE M ( - 0

)
. Tab t af Frem , d

e
r be nytted

e 
ik

k
e spilleberettiged e spille re. FRE M 2 9 (Ki m Th.om p 5 fo r 

1 2, O le M ortense n 4 fo r 1 3) og 2 7 (Ki m Thoru p 7 fo r  1 3 , 
Mic h. Morten se n 3 f or 

5
). SVANHOL M 5 3 (O le Mortens e n2 6, O l e Månss

o
n 5 f o r 4, Kla us Johanse n 3 f or 2 6) o g 5 f or o . 

20. ju n i . 

A. B. - FRE M (0-0 ). T a bt af beg ge klubb er, d er benytte de ik k
e 

spilleberett ige de spil le r e . A. B. 96 ( L.  Dirks e n 3 3, Ge rt Ni e l s en 30 , Kl a u s J ohanse n 4 f or 2 2, Fl. B u h! 3 f or 1 2). FRE M 76 ( Fl.  Bu h !  2 6, Pe t er Ch ristens en 6 f or 2.3 ) . 




