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De skal oppe sig ganske gevaldigt 

DC F led sit første nederlag i otte år til BOAR. Ti spillere fra dette DCF-hold, der stillede op i 
Slagelse

, 
e r med på turneen til Irland og England. Her må helt andre takter frem

, 
hvis det ikke 

skal blive nye skuffelser. 

Robertabridge • Suuex, England
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Landsholdet pi uhyggelig stor og vanskelig opgave: 

Bøn og de 14 andre skal spille over evne 

ellers bliver det noget i retning 

øf ragnarok for vort landshold 

på Irland-England turneen

Jørn Steen Larsen i aktion. Kan han genfinde sin tabte farlighed 

pd turneen. 
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UK har fundet frem til følgende 15 spillere, der skal 
på den lidet misundelsesværdige opgave at spille tre
dages landskamp mod Irland (læs om irernes styrke 
andetsteds i bladet, hvor Jens Tjørnehøj aflægger rap
port fra landskampen Holland-Irland) samt vise fa
nen på Lords mod MCC: 

Carsten Morild (anfører), Hardy Sørensen, Henrik 
Mortensen, Bjarne Lund Petersen, alle AaB, Kjeld 
Kristensen, John Madsen, Jørn Steen Larsen, alle 

Skanderborg, Klaus Buus, Hjørring, Kjeld Jannings, 
B 1909, Johan Luther, Finn Villumsen samt Niels T. 
Andersen (keeper), alle AB, Peer Nørgaard, Soraner
ne, samt Ole lsaksson, Svanholm. 

Fra kampen mod BOAR har P. V. Jensen, Hjør
ring, og Torben Skov Nielsen, Chang, fået silkesno
ren. Finn Willumsen er afsat som anfører, Carsten 
Morild genindtræder i sin gamle skipperrolle. 

Fra landskampene mod Holland og Bermuda i fjor 
- begge bød på for svagt gærdespil fra dansk side -
er der kun en enkelt mand, der ikke er med, nemlig
AaBs Gert Christensen. Han var ellers ikke den dår
ligste.

Burde man ikke på et eller andet tidspunkt have 
givet spillere som Jørn Høj og Jørgen Jønsson en 
chance? 

Vi har hørt, at UKs møder er meget langvarige. En 
offentliggørelse af hvad man drøfter kunne være nok 
så interessant. 

Programmet for England-Irlands-turneen er: 12. 
august: Træning på Lords. Den 13. august: En efter
middagskamp i London mod klubben Brondesbury 
CC. Den 14. flyves der til Cork i Irland, hvor føl
gende tre dage er afsat til landskampen: Den 15., 16.
og 17. august. Så må man jo håbe, at vi kan holde så
længe. Den 18. skal der ses på test på Lords, den 19.
spilles der mod klubben Barnes CC - en heltlages
match i London, og den 20. gælder det MCC på
Lords.

Vi krydser fingre og ønsker held og lykke. Dansk 
cricket trænger stærkt til en international opmuntring. 

Nis. 

Cricket udgives af Dansk Cricket Forbund 
Ansvarshavende redaktør: SØREN NISSEN. Frederiksberg Alle 42 A, 

1820 København V. tlf. Ve (r 183) 1122. (kl. 9-17 Mi (0154) 4570.) 

Faste medarbejdere: PER BURMESTER. JENS CHRISTENSEN. 

JØRGEN HANSEN. SIDNEY NØRGÅRD. THOMAS PETERS· 

SON, THOMAS PROVIS. 

Abonntment teenes hos: JØRGEN HANSEN. Koldinuade 31, 2100 

København 0. tlf. Øb (0192) 2957, giro 94302. 

FLYT N I N G skal meddeles enten til det lokale posthus eller til 

JØRGEN HANSEN. 



Dø DCF led sit første nederlag i otte år til BAOR
-----------------

Rhinarmeen var en klasse bedre 

Af Jess Nyhuus 

Under truende regnskyer vandt MacDonnell lodtræk
ningen til vor årlige kamp mod BAOR på det kønne 
anlæg på Slagelse Boldklubs bane. Det danske mand
skab var i forvejen blevet ret grundigt kritiseret i pres
sen og i cricketkredse, og man ventede spændt på ind
satsen. 

MacDonnell valgte naturligvis at gå til gærdet, og 
sendte Woodbridge og Hartley ind som åbnere. Hen
rik Mortensen og Jørgen Steen Larsen åbnede kast
ningen på den tunge bane, der dog ikke var større, 
end at firerne og sekserne var ret billige. Henrik Mor
tensen kastede mest konstant, og selv om hans kast
ning var en del dyrere end Jørgen Steen Larsens, 
havde man hele tiden på fornemmelsen, at det skulle 
blive Henrik Mortensen, der ville tage gærde. - Det 
blev imidlertid Jørgen Steen Larsen, der efter en ti
mes tid fik Hartley grebet ud af P. V. Jensen. Kam
pen var dog afbrudt i 40 minutter på grund af regn, 
hvilket kun gav 20 minutters effektivt spil. Holmes 
kom ind sammen med Woodbridge, og totalen blev 
sat op fra 30 til 82, før Holmes blev grebet ud på 
Carsten Morild i hans 5. over. Det var Woodbridge, 
der med aggressivt spil og med sit specielle stød til 
leg prægede scoringen. Finn Villumsen fandt ikke an
ledning til at sætte marken således, at Woodbridges 
scoring til leg kunne blokeres på trods af, at der var 
flere gribechancer her. Carsten Morild kastede præ
cist og ret billigt, mens Henrik Mortensen stadig 
ikke havde held med sig i den anden ende. Keld Kri
sten erstattede Henrik Mortensen· og fik Wagstaffe 
kastet ud for syv ved en total på 94. 

Det var nu tydeligt, at MacDonnell ønskede at for
cere scoringen i håb om at få DCF ind et par timers 
tid sidst på dagen og få et par danske gærder, inden 
spilletiden udløb. 

Woodbridge blev droppet, da han havde 64, og 
Beer, der kom ind efter Wagstaffe, blev droppet to 
gange ved 20 og en gang til, da han havde 32. Ende
lig blev Woodbridge grebet ud af Luther på Keld Kri
stensen. Hans score blev 92, og han var så absolut ryg
raden i den engelske halvleg. De fleste tabte greb var 
på Carsten Morilds kastning, der på trods af den vå
de pitch skruede en hel del. 

Klokken var nu 16,20, og britterne Sprague og 
Bradshaw kom ind i hurtig rækkefølge. På 40 minut
ter delte Beer, Sprague og Bradshaw 65 point imel
lem sig, hvoraf Bradshaw noterede sig for 24 på I 0 
minutter. 

Man undrede sig noget over, at DCFs mark stadig 
havde to slips og en gully i de sidste 40 minutter, da 
Bradshaw og Co. satte fyrværkeriet igang! 

BAOR lukkede kl. 17,00 med en total på 200 for 6 
gærder, og Hardy Sørensen og P. V. Jensen åbnede 
for DCF. Efter en halv time var begge ude ved en 
total på kun 19 point. Johan Luther og Claus Buus 
skabte lidt ro og tiltro til den danske indsats ved støt 

omend langsomt at sætte totalen i vejret. Men ak! Da 
der var et kvarter tilbage, blev Buus løbet ud ved en 
misforståelse, der vel mest var Luthers fejl. Med tre 
gærder nede for 67 kunne man gå hjem og tænke 
over tingene. 

INGEN IMPONEREDE 
Den danske indsats søndag formiddag var ikke im
ponerende. Kun Luther og Keld Kristensen slap no
genlunde godt fra det. Da Johan Luther blev kastet 
ud af Bradshaw ved en total på 107, svingede Jørgen 
Steen Larsen og Keld Kristensen til kastningen og 
fik 23 point skrabet sammen på 20 minutter, før det 
hele var forbi. På tre timer havde vi scoret 130 point, 
mens MacDonnells tropper havde brugt to timer og 
40 minutter til deres score på 200. - Der var med 
andre ord klasseforskel ved gærdet. 

Nu skulle Finn Villumsen virkelig til at finde på 
noget effektivt for at fastholde mulighederne for et 
godt dansk resultat. Og sandelig om der ikke straks 
sker noget, da BAOR igen gik til gærdet. Det en
giske åbningspar var tilbage som tilskuer efter et 
kvarters spil, Woodbridge løbet ud og Hartley ud med 
ben for på Jørgen Steen Larsen, og totalen var kun 
fire point! Villumsen satte en ren angrebsmark op 
uden smålige hensyn til firere, som Holmes som 3. 
gærde straks havde et par stykker af. Men resultater
ne vedblev at komme, da Henrik Mortensen fik både 
Holmes og Wagstaffe grebet ud kort efter. Fire gær
der nede for 14 point, man øjnede muligheden for 
sensationen, og alle var på tæerne. Beer kom ind som 
5. mand med besked fra MacDonnell om at holde
sig inde, og Sprague som 6. gærde med besked om
at hitte holdet ud af vanskelighederne. Begge adlød
kaptajnens ordrer, og Sprague straffede vore åbnings
kastere med firere frem over gærdet, hvor marken
var meget tynd. Finn Villumsen satte Torben Skov
Nielsen til at kaste til den hårdtslående Sprague, men
glemte at stille en mand, hvor Sprague a!tid bliver
grebet ud, nemlig i slaget. Stakkels Torben blev straf
fet med 22 point i denne over, men Sprague kunne
være grebet ud på den sidste firer, hvis marken hav
de stået rigtigt. Dette var muligvis et vendepunkt i
kampen, idet Sprague på dette tidspunkt havde 3 I.

Nu fortsatte slagtningen af vor kastning. Selvom 
Carsten fik Beer grebet ud (han scorede kun 8 point 
på godt og vel en time), kom vestinderen Bradshaw 
ind, og man kunne straks se, at MacDonnell også 
havde givet ham besked på at score hurtigt. Han st1r
tede med en firer på første bold fra Carsten, og han 
tog 20 point på Henrik Mortensens sidste over en 
over senere. - Selvom Carsten fik Sprague med ben 
for ved totalen 83, fortsatte Bradshaw opvisningen i, 
hvorledes man flytter bolden uden for banen. I løbet 
af 47 minutter fik han 41 bolde kastet til sig, og på 
disse scorede han 91 point. 

Bradshaw vendte kampen, og han havde god støtte 
i Sprague. De scorede til sammen 145 point ud af 
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BAORs 2. halvleg på 179 point, og det hele tog kun 
to timer og tyve minutter. MacDonnell lukkede, da 
otte gærder var nede, hvilket gav Villumsen to timer 
og tre kvarter til at score 250 point for at vinde 
kampen, eller ca. 100 point i timen, eller fem point 
pr. over. 

SKIDT START 

En eller to af'vore gode spillere skulle altså »i stødet«, 
hvis vi skulle kunne vinde kampen. Begyndelsen var 
ikke for god, da P. V. Jensen og Johan Luther blev 
kastet ud af henholdsvis Bradshaw og Thorold, da vi 
havde nået 17 på tavlen. Men Claus Buus og Henrik 
Mortensen gjorde sammen med Hardy Sørensen no
get ved sagen. Som tiden gik, nåede Claus og Henrik 
op på de ønskede fem point pr. over, men desværre 
forivrede de sig begge, og det var såmænd anføreren 
MacDonnell, der selv tog bolden og fik dem begge ud. 
Henrik blev advaret, da han blev tabt på grænsen et 
øjeblik før han blev grebet ud. I den følgende over 
blev Buus stokket ud i et sekserforsøg. 

Da Carsten Morild og Keld Kristensen gik hurtigt 
efter, udviklede kampen sig til et spørgsmål om, hvor
vidt vi kunne holde os inde til tiden udløb og dermed 
klare uafgjort. Heller ikke dette lykkedes. Da der 
var 10 minutter tilbage af kampen, tog MacDonnell 
vor sidstemand - Niels Torp Andersen - med ben 
for, og sikrede sig dermed sit holds første sejr i Dan
mark. 

Det skulle igen vise sig, at det er vor gærdeside, 
der ikke rigtigt kan få grund under fødderne og sco
re de nødvendige point, og ganske særligt kan vi ikke 
score dem hurtigt nok til at skabe liv i to-dages kam-
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pe. I sit stille sind sad man vel og håbede på, at UK 
havde taget Jørn Høj med på holdet. Selvom han ik
ke er god nok i marken, kunne han vel altid have 
»stået en slip«. Povl Verner Jensen og Carsten Morild
fik ikke meget ud af det ved gærdet, og selvom Jo
han Luther blev topscorer i 1. halvleg, så scorer han
for langsomt (2½ time om 24 point). Han må træne
i at føre sine parader igennem, således at han kan
komme op på i hvert fald to point pr. over. - Kun
Claus Buus kan tænke tilbage på kampen med glæde.
Han scorede sammenlagt 86 af vore point, og det kun
ne være blevet til meget mere, hvis hans timing af
slagene var i orden.

HENRIK MORTENSEN MANGLEDE HELD 

Hvad kastningen angår, skal Carsten Morild have si
ne blomster. Han var præcis, og han fik ialt syv gær
der for 127 point. Og så var han endda uheldig i 1. 
halvleg, hvor marken droppede ham et par gange. 
Henrik Mortensen havde en uheldig kamp, hvor han 
gang på gang havde de gode gærdespillere på BAORs 
hold i vanskeligheder, men uden at få de·es g:erd�r. 
Keld Kristensen slap hæderligt fra sin indsats, men 
der er ligesom ikke rigtigt bid i hans kastning til den 
klasse gærdespillere, som vi her stod overfor. Torben 
Skov Nielsen fik vi kun set i en over på et galt tids
punkt, og han skal ikke dømmes på dette grundlag. 
Jørgen Steen Larsen havde heller ikke tur i den, men 

BA OR's hold: Spraque, Fait/i, Gipson, Thorold, Brads/iaw, Smit/i, 

Beer, Wagslaffe. Siddende: Holmes, Hartley, llfcDonnel (an{.), 

Woodbridge, Legny. 



han kaster også gennemgående lidt for kort, hvilket 
særlig Woodbridge i første halvleg benyttede sig af. 

Markspillet var såmænd ikke så galt. Der var nogle 
misforståelser med indstik direkte til gærdet og et par 
gange, hvor BAOR fik ekstra løb på grund af upræ
cise indstik. Også nogle enkelte drops, men disse fo
rekom på et tidspunkt i første halvleg, hvor de ikke 
kom til at spille nogen rolle for kampens resultat. 

Nogen anfører har vi ikke fået endnu. Finn Vil
uumsen kiksede på flere punkter. Han burde således 
have skiftet til defensiv markopstilling i første halvleg, 
da BAOR var nået til ca. 110 point. Han burde også 
have anvendt Torben Skov Nielsen i første halvleg, 
hvor både MacDonnells spinbowlere og Carsten Mor
ild kunne udnytte pitchens modtagelighed for spin. 
Han fik heller ikke blokeret Woodbridges legspil, og 
det kostede i hvert fald mange point. Omstillingen fra 
en angrebsmark i anden halvleg til defensivt spil kom 
også for sent, og da den kom, var den ikke defensiv 
nok. Men mere vigtigt er det nok, at man havde en 
fornemmelse af, at det var MacDonnell, der havde 
grebet om kampen, mens Finn ligesom haltede lidt 
bagefter. En anførers fornemste opgave er jo at søge 
fastslået, hvad modpartens anfører er ude på, og der
efter søge at blokere hans forehavende.· Finn burde 
havde blokeret det offensive gærdespil bedre i begge 
halvlege. - Endelig burde han nok havde holdt Johan 
Luther i baggrunden i 2. halvleg. Hvis det var Finns 
agt at vinde hmpen, kunne det ikke gøres med 
Luthers langsomme scoringsrate alligevel, og det ville 
måske have lunet at have Luther til at prikke kampen 
ud, hvis de mere aggerssive gærdespillere skulle gå 
tabt i et forsøg på at vinde kampen. 

DEN STRÅLENDE WESTINDER I BRADSHAW 

På BAORs hold strålede Bradshaw i marken, ved gær
det og som kaster. Han kunne simpelt hen det hele, 

SVANHOLMS 

ENGLANDSTUR 

Svanholm har været 12 dage i England, hvor 1. divi
sionsklubben med sit stærkeste hold spillede fem kampe. 
Det blev til tre sejre, en uafgjort match og et nederlag. 
Svanholm spillede udelukkende kampe over fem timer, 
og den slags pokalprægede matcher er noget, der passer 
holdet. Svanholm fik mulighed for at spille sig ind på 
græspitchen mod to svagere modstandere i grevskabet 
Surrey for derefter at møde alvorlig modstand i Oxford 
og i London. Erfaringerne Svanholm drog var, at det i 
hvert fald kræver en to-tre kampe, førend man føler sig 
nogenlunde hjemme på græs, derfor er landsholdet på 
forhånd handicappet mod Irland. DCF-mandskabet må 
nøjes med en kort opvarmningsmatch, og det er oplagt 
for lidt. 

Svanholm havde sit bedste kort på turneen i Lars Han
sen, der spillede langt bedre end i danmarksturneringen. 
Også åbningsgærdet Poul TransbØII og Thomas Petersen 
indlagde sig fortjenester, mens Ole lsaksson i to kampe 
viste landsholdsklasse. 

Af kasterne viste den forhenværende landsholdsåb
ningsbowler Flemming SØegaard, at hans bowling er over
ordentlig velegnet under engelske forhold, men også Jør-

og han blev uden sammenligning kampens bedste 
spiller. Han scorede 115 point, tog i alt 8 gærder for 
68 point og havde bl. a. det indtsik, der fik Claus 
Buus løbet ud. Han var en oplevelse. Ved gærdet 
brillerede også Woodbridge og Spague med dejlig ag
gressiv cricket, som tilskuerne elsker. For de mere 
indviede var anføreren MacDonnell en oplevelse i sin 
egenskab af anfører. Han manipulerede fortrinligt 
med sine kastere, og hans markopstillinger passede 
som var de skræddersyede til de danske gærdespillere. 
Ikke på noget tidspunkt tabte han grebet om kam
pen, måske med undtagelse af den første times tid, da 
BAOR var ved gærdet i 2. halvleg, hvor vort hold fik 
4 gærder for 14 point. Men selv her lykkedes det ham 
at hitte sig ud af vanskelighederne. 

Alt i alt en god reklame for cricket, og en oplevelse 
at se Bradshaw. 

KAMPEN I TAL 

18.-19. juli 1970. 
DCF-BAOR i Slagelse. BAOR vandt med 78 point. 
BAOR 200 for 6 og 179 for 8 (Woodbridge 92 og 3, 
Hartley 7 og l, Holmes 18 og 9, Wagstaffe 6 og l, Beer 
33* og 8, Spraque 15 og 54, Bradshaw 24 og 91*, McDon
nel (anf.) ej inde og 0, Faith ej inde og 9, Gipson ej 
inde og o•, de Thorold ej inde), J. S. Larsen 7-1-19-1 og 
7-1-27-1, Henrik Mortensen 12-1-62-0 og 14-4-49-2, Car
sten Morild 14-2-71-3 og 9-1-53-4, Keld Kristensen 8-1-43-
2 og 3-0-25-0 ,Torben Skov Nielsen (2. halvleg) 1-0-22-0).
DCF 130 og 172 (Hardy Sørensen, AaB, 4 og 29, P. V.
Jensen, Hjørring, 11 og 7, Johan Luther, AB, 24 og 0,
Claus Buus, Hjørring, 35 og 51, Finn Willumsen, AB,
(anf.) 2 og 21, Carsten Morild, AaB, 2 og 8, Henrik
Mortensen, AaB, 6 og 32, Kjeld Kristensen, Skander
borg, 23 og 2, J. S. Larsen, Skanderborg, 14 og 5, Niels
Torp Andersen, AB, 0* og 5, Torben Skov Nielsen,
Chang, 0 og 0*, Thorold 12-4-15-1 og 9-0-46-1, Gipson
2-0-6-0 og 1-0-3-0, Spraque 2-1-5-1 og 4-2-2-0, Faith 10-
4-23-1 og 3-2-4-0, Wagstaff 14,2-1-47-4 og 5-0-28-0, Brad
shaw 13-4-25-2 og 23-8-43-6, MacDonnell 1-1-0-0 og 6,3-0-
34-3.

gen Jønsson viste udmærkede takter, især i de sidste kam
pe, hvor han kastede den smule længere, som er påkræ
vet, når man har det hurtige måtteopspring til at hjælpe 
sig. 

Svanholm sender taknemmelige tanker især til værterne 
fra Erratics og Enfield Exiles. De to klubber, der er så 
godt kendt i Danmark, gav de danske cricketrepræsen
tanter en kongelig modtagelse. 

RESULTATERNE 

16. juli: Crawley CC-Svanholm. Svanholm vandt med
5 gærder. Crawley 115 (J. Jønsson 6 for 24). Svanholm 
116 for 5 (Finn Nistrup 51 *, Lars Hansen 35). 

18. juli: Balcombe CC-Svanholm. Svanholm vandt med
I gærde. Balcombe CC 106 for 6. Svanholm 109 for 9 
(Lars Hansen 42). 

19. juli: Horspath CC-Svanholm. Uafgjort. Svanholm
189 for 3 (Ole Isaksson 78*, P. Transbøll 71, Ths. Peters
son 30). Horspath CC 127 for 7 (Eri. Christiansen 4 for 
27, H. Lam 3 for 20). 

20. juli: Erratics-Svanholm. Svanholm vandt med 5
gærder. Erratics 170 for 5. Svanholm 171 for 5 (H. Lam 
46, P. TransbØll 38, Lars Hansen 34*, Finn Madsen 25*). 
tid advarsel, hvorefter spillet kunne være fortsat. Det hav-

23. juli: Enfield Exiles-Svanholm. Enfield Exiles vandt
med 6 gærder. Svanholm 166 for 8 (0. Isaksson 55•, Ths. 
Petersson 36, P. Transbøll 27). Enfield 167 for 4. 
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Stillingen 

1. division

K p Kv. 

A:aB 9 68 7,55 

Svanholm ........................... . 9 60 6,66 

Skanderborg ....................... . 9 49 5,44 

Hjørring ............................. . 9 36 4,00 

Chang ............................... .. 9 30 3,33 

Nykøbing Mors .................... . 9 24 2,66 

KB .................................... . 9 18 2,00 

B 1909 ............................... .. 9 18 2,00 

Soranerne ........................... . 9 18 2,00 

Horsens ............................. . 9 18 2,00 

AB ................................... .. 9 12 1,33 

Slagelse ....................... .. 9 6 0,66 

Gærdespil 

" åbO ; åi �� (min. 5 halvlege, 100 point) ,., 
0 - " .,- C: 

" 0 
C: .. .. > c:-
-o &- �·;::::: 

:i: z ,. � 
- "
Vl..C: '-';:; 

1. division:

Henrik Mortensen, AaB 14 8 727 138• 121,2 
Carsten Morild, AaB .... : : : : 14 4 466 92 46,6 
Steffen Meibom, Chang .... 6 0 253 79 42,2 
Jørn Høj, Horsens . . . . . . . ... 18 3 623 102• 41,5 
Axel Morild, Hjørring . . . . . .  10 2 289 82 36,1 
Børge SØvsØ, Chang . . . . . . . .  11 2 317 113* 35,2 
Claus Buus, Hjørring ........ 12 1 384 69 34,9 
Poul TransbØII, Svanholm . .  9 3 203 67 33,8 
Hardy Sørensen, AaB 13 0 424 108 32,6 
P. V. Jensen, Hjørring : : : : : : 13 1 384 70 32,0
Kjeld LyngsØe, Skanderborg . .  10 4 187 57• 31,2 
Ole Isaksson, Svanholm 13 2 340 67 30,9 

2. division:

Jan Hansen, Ringsted 16 3 558 140 42,9 
Jens P. Morild. Holstebro 17 4 544 140 41,8 
Bent S. MØiler, Skanderb. II: : 6 1 206 89 41,2 
Mogens Gregersen, Århus 16 1 518 91 34,5 
Henry Rasmussen, Skanderb. ·Ii 11 1 338 100 33,8 
T. Ivar Poulsen, Århus . . . . .. 14 4 313 63• 31,3 
Ib Hiickelkamp, Sorø 8 0 241 72 30,1 
Knud Randlev, Silkeborg .. . .  8 0 235 132 29,4 
Jørgen Nagstrup, Holstebro .. 16 3 374 90 28,8 
Preben Feldt, Køge .. .... .. 6 1 142 77 28,4 

Torben Petersen, Århus . . . . .. 11 2 254 41 28,2 
John Jespersen, Holstebro .. .. 14 3 308 89* 28,0 
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2. division

Arhus ·································

Køge . ·································
Ringsted ..............................

Holstebro . ··························· 

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

Silkeborg ..............................
Skanderborg Il ·····················

Glostrup ······························ 

Sorø ..................................

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

Kastning 

(min. 20 gærder) "' 
.. 

" 

1. division:

Henrik Mortensen, AaB .... 
Jørgen Jønsson, Svanholm .. 202 
Fl. Søegaard, Svanholm 128 
Ralf Andersen, B 1909 . .  : : : : 114 
Erling Christiansen, Svanholm 148 
Kjeld Lyø, B 1909 . . . . . .. . .. 144 
Keld Kristensen, Skanderborg 227 
Carsten Morild, AaB ........ 
Hans Rasmusen, Soraner . .. .  
John Madsen, Skanderborg .. 131 
Jørn S. Larsen, Skanderborg .. 202 
Ole Isaksson, Svanholm 119 

2. division:

B. 0. Andersen, Herning 105 
Jan Hansen, Ringsted . . . . . .  188 
Erik Madsen, Århus .. . . . .. .  132 
Claus Rasmussen, Ringsted .. 202 
Preben Hansen, Ringsted . . . .  68 
Kaj 0. Jensen, Herning . . . .  145 
Ole Johansen, Holstebro . . . .  172 
Bjarne Rasmussen, Silkeborg .. 157 
Erik Dupont, Holstebro . . . .  133 
Knud Havkjær, Holstebro . . . .  154 

K p Kv. 

7 46 6,6 

7 42 6,0 

8 48 6,0 

7 40 5,7 

7 30 4,3 

7 20 2,7 

7 16 2,3 

7 14 2,0 

5 0 0,0 

8 0 0,0 

"' 
.. å C: 

" 
" " 

't: 't: C: 
·
;; 

.Q ... c:-
" !l �·;::: 

;::; ..J '-' '-';:; 

- 792 94 8,4
50 415 43 9,7
38 281 28 10,0 
35 225 21 10,7 
36 368 33 11,2 
30 322 28 11,5 
52 673 58 11,9 
- 741 61 12,1
- 489 40 12,2

35 386 30 12,9 
48 478 36 13,3 
30 364 27 13,5 

21 315 40 7,9 
42 541 60 9,0 
38 300 33 9,1 
55 448 49 9,1 
14 241 21 11,5 
35 365 31 11 ,8 
38 471 39 12,1 
44 378 31 12,2 
25 343 27 12,8 
31 455 35 13,0 

Slagelses Poul E. Petersen kastes ud på den første bold i Torben 

Vansteds åbningsover i bundkampen KB-Slagelse, KB's topscorer 

Per Sørensen ser koncentreret til. 



Turneringsoversigt. 

1. division har det hele
• 

I 
0 

ar 

Spændingen syder - især i bunden, hvor syv hold 

kan komme i vanskeligheder 

Der kan minsandten hverken klages på spænding el
ler samtalestof .i 1. division i år. AaB følges til dørs 
af Svanholm i kampen om mesterskabet, men det skal 
dog gå meget mærkeligt til, hvis mestrene ikke sikrer 
sig det tiende· mesterskab på stribe, mens Svanho:m 
forekommer lige så sikre på de første sølvmedaljer. 
Og i bunden kan det hele til sidst blive så uover
skueligt, at DCF måske må gribe til den løsning, som 
siges at være brugt før - nemlig at udvide rækken. 

AaB har været indblandet i to kampe, der gav avi
serne masser af stof. I matchen mod Slagelse bed 
sjællænderne så meget fra sig, at sindene kom i kog, 
hvilket fik Sjællands Tidende til at barsle med en 
harsk artikel. Og matchen mod Nykøbing Mors fik en 
vis sætning, som vi ikke tør trykke, til at gå over i 
crickethistorien. Men bortset fra det vandt AaB beg
ge kampe 8-0 med en snæver tidsmargin. Mest be
mærkelsesværdigt var det vel nok, at Slagelse kunne 
score ialt 303 point mod mestrene, der imponerede 
ved i 2. halvleg at score de fornødne 72 point på 6,4 
overe for kun et gærde. 

Mindst besvær havde AaB mod B 1909, der oven i 
købet stillede op med et pokalnederlag fra om lørda
grn mod Holstebro lurende i baghovedet. Her var 
det for en gang skyld Bjarne Lund Petersen, der hav
de hovedrollen. 

SVANHOLM HAR HAFT BESVÆR 

Svanholm har haft væsentlig besvær, men er hver gang 
sluppet ud af bataillerne med skindet på næsen. KB 
havde holdet på hælene, da Steen Lund ydede sin 
hidtil største indsats i 1. division og sammen med Er
ling Krogh battede op fra 44 til 119 som 6. gærde. -
Svanholm var startet med 174. Men så tog Svanho'.ms 
overraskelse i denne sæson, Erling Christiansen fat 
med sine cuttere, og KB var ude for 144. 

I Nykøbing Mors var Svanholm i den største klem
me. Morsingboernes Torben Stetkjær rasede som et 
sandt uvejr i Svanholms ellers solide gærdeside og 
ryddede 7 gærder for 20 i Svanholms halvleg på 75, 
hvoraf Lars Hansen alene tegnede sig for de 41. 
Det slog slet ikke til mod Nykøbings start på 138. I 
2. halvleg lukkede Nykøbing ved 75 for 7 og gav
Svanholm den papirchance, som det normalt må siges
at være at skulle score 143 på 19 overe.

Men samtlige Svanholms »sluggere« havde held 
med sig og pointene nåedes for 5 gærder. 

I Horsens var det kun Jørn Høj, der voldte Svan
holm besvær i hvert fald i 1. halvleg, mens »sø v
kampen« mod Skanderborg gav en overraskende sik
ker gevinst. Skanderborg var ude for kun 96 især på 
grund af fjendtlig bowling fra Jørgen Jønsson, og det 
klarede Svanholms førstegærde Thomas Petersson og 
Poul ;rransbøll næsten alene. 

Skanderborg, der kun trues af Hjørring i kampen 
om bronzemedaljerne, sikrede sig dem formentlig i 
de to klubbers underholdende indbyrdes opgør, hvor 
Hjørring startede med 206 (Buus 69). Men Hjørrings 
kasteside står slet ikke mål med gærdespillernes kva
litet, så en gærdestand på omkring 100 fra Jørn Steen 
Larsen og Kjeld Lyngsøe rettede en svag start op og 
gav Skanderborg en solid sejr på 5 gærder. 

SKANDERBORG VISTE SVAGHEDSTEGN 

Svaghedstegn viste Skanderborg mod Nykøbing M. 
Især forekommer det som Jørn Steen Larsen slet ikke 
er i tidligere tiders form, og det er da vel endda et 
spørgsmål, om han længere kan kaldes åbningsbowler 
på et landshold. Fem Skanderborg-gærder var ude for 
35, de hårdtslående uortodokse John Madsen og Bo 
Jepsen sørgede dog for, at det ialt blev til 180. Ny
købing Mors' senere så omtalte Finn Hvass holdt 
derefter stand i den ene time efter den anden. Selv 
om han ikke scorede mere end 39, var det dog ham, 
der en overgang fik kampen til at tippe over i Ny
købing M.s favør. Men det hele endte dog med en 
sejr på 23 point til Skanderborg. 

Chang er det eneste hold i divisionen, som hverken 
er indblandet i top- eller bundstridigheder. Den en
delige »livsforsikring« fik ålborgenserne mod Slagel
se, der tabte med 195-177. Og så var det endda 
spændende også på andre ledder. Slagelses sidste gær
. de faldt nem:ig ganske kort før spilletidens udløb, 
hvilket betød at sjællænderne var i overhængende fare 
for ikke at nå toget. Der var vist nok noget om, at 
de ikke havde nået det, hvis kampen var gået tiden 
ud. Det er så sandelig en snæver tidsmargin at ar
bejde med. 

INTET UKRISTELIGT TIDSPUNKT 

Slagelses besværligheder, hvad angår rejser, afspej
lede sig også i kampen mod Hjørring, som måtte på
begyndes kl. otte om morgenen. Dette er ikke noget 
ukristeligt tidspunkt, idet KFUMs fodboldspillere al
tid spiller på dette tidspunkt om søndagen. Men tids
punktet er harskt - i hvert fald så harskt, at det er 
umuligt at få neutrale dommere. Så kom de to gæve 
Hjørring-kæmper Sigurd Uhrskov og ·chr. Morild 
til at trække i dommerkitlerne, og de blev årsag til 
en Slagelse-protest. 

Slagelse var ude i 1. halvleg for kun 78 point, men 
da Hjørring skulle til at batte, strømmede regnen ned. 
Da der kom lysning efter adskillige timers regn, ville 
Slagelse ikke spille. Hjørring ville naturligvis gerne, 
og dommerne satte kampen igang. Hjørring passere
de Slagelses score for 5 gærder, hvoraf et par af gær
defaldene skulle have set ret abnorme ud på grund 
af vådt føre. Slagelse protesterede mod at skulle spil-
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le under disse forhold, men en sådan protest fore
kommer lige så håbløs for DCF at behandle som en 
protest mod ben for kendelsen. Skønsafgørelse skal 
man ikke forvente realitetsbehandlet. 

Slagelse var længe næstnederst, fordi sjællænderne 
havde AB at holde sig til. Men AB slap væk fra sjok
pladsen ved at slå Chang, der havde det uheld, at an
føreren, Ole Kjeld Kristensen, hurtigt fik en fiber
sprængning og blev ukampdygtig. Dertil kom at Jo
han Luther overlevede alle tiders stokkechance, og 
at Thomas Provis var med hos AB, mens Tony Mirza 
spillede op til de forventninger, som AB nærer til ud
lændinge. 

DET VAR EN BET 

Derimod var det en bet for AB, at holdet gik ned 
mod Soranerne. Og det var egentlig også uforståe
ligt. At overtrumfe en så forholdsvis beskeden score 
som 116 point burde være muligt for en så solid gær
deside som ABs, selvom Finn Villumsen ferierede. 
Men AB'eme dræbte sig selv i en total negativ og de
fensiv spillestil, hvor de på 37,5 overe scorede 107 
point. Det var nu ikke, fordi Soranerne var meget 
livligere - 116 point på 49,4 overe. Hans Rasmu
sen bowlede 29 overe i træk - resultat 6 gærder for 
50. Han måttet have sin hund til at trække sig ud
bagefter.

Der var også spænding i Odense, hvor ABs sidste
gærde, Niels Torp og Niels Nørregaard, battede op 
fra 97 til 147, hvorefter Niels Nørregaard blev dømt 
grebet ud. B 1909 var startet med 158 point, Kjeld 
Jannings tog sig af de 71. 

KB fik »nyt liv«, da den tidligere Hjørring-bow
ler Ole Christoffersen debuterede for holdet mod Ny
købing M. Han tog sig alene af 7 gærder for 23 og 
blev dermed den gennemtrængende bowler, som KB 
hele sæsonen har skreget efter. Det var væs-entlig 
hans fortjeneste, at KB kunne trække sig tilbage med 
en 6-0 sejr, selvom Erling Krogh Andersen var ef
fektiv ved gærdet. 

Med Soranerne kunne en så pæn KB-halvleg som 
214 for 8 ikke slå til. Dette på trods af, at totalen var 
nået på en bane, der sine steder var den rene nyså
ede pløjemark. Soranernes gærdespillere - og især 
Peer Nørg1ard (68) pløjede boldene endnu sikrere 
gennem mulden end KB'erne og scorede 215 for 6. 

Mod B 1909 måtte Soranerne stille op uden Peer 
Nørgaard og Hans Rasmusen. Alligevel var fynbo
erne ude for 99. Det andet Soraner-gærde faldt ved 
50, og der var fred og ingen fare - troede akademi
sterne. Men de havde gjort regning uden Egon Jen
sen, der højst skruede sine bolde en fingerbredde men 
som havde flight, længde og retning, og som tog 6 
gærder for 24. Dette var for meget for Soranerne, 
der forekommer umådeligt sårbare overfor spin-bow
ling, og de var ude for 88 point. 

Interessant afslutning i vente i 2. division 

2. division synes at skulle få en interessant afslutning.
Vor spådom sidste gang om, at Holstebro og Århus 
skulle gå relativt nemt igennem, holder måske ikke stik. 

I hvert fald spillede Holstebro ikke op til vore forvent
ninger i kampen mod Ringsted, hvor sjællænderne, der 
ellers har vist noget svingende form i år, fik fuldt ud
bytte af næsten hele gærdesiden. 

Kun tre mand havde ikke tocifret score i halvlegen 
på 193. Som svar til den salut bØd Holstebro kun på 
Jens Peter Morild, der i en lidt chancebetonet men dog 
nydelig halvleg præsterede 78 ud af 146. Nu var det nok 
heller ikke lige sagen for Holstebro, der så intenst øn
sker avancement, dagen forinden at have afviklet en 
fremrykket kamp mod Sorø. Selvom det blev til en 8 
---0 sejr måtte Holstebro kæmpe energisk hele lørdagen. 
Det kan ikke undgå at indvirke på en præstation den 
følgende dag. 

Århus har spillet sig op og er ubesejret indtil dato. 
Det skyldes især en yderst solid gærdeside, hvor åbneren 
Mogens Gregersen er i sit livs form. 

Han forlader efterhånden nødigt pindene, før han kan 
begynde at snuse til centuriet, og så er grobunden lagt 
for holdkammeraterne. Noget af soliditeten er dog nu 
gået af Århus, idet Steffen Maibom har udmeldt sig og 
er vendt tilbage til Chang. Det var især disse to, der var 
med til at skaffe Arhus 265 for 8 mod Skanderborg II, og 
det viste sig at være en ganske fornuftig lukning, idet 
Skanderborg mod Århus' ikke sindsoprivende kasteside 
svarede med 225, hvoraf Henry Rasmussen noterede sig 
for præcis 100. Sammen med sin gamle •krigskammerat« 
N. J. Haurum (47) hævede han som tredie gærde fra 58 
til 136. 

Mod Glostrup stillede Århus med et lidt defekt hold, 
hvor Erik Madsen af uransagelige grunde havde sendt 
afbud. Det kom til at svie til jyderne i 2. halvleg, hvor 
kastningen ikke var tilstrækkelig gennemtrængende til at 
få forstadsklubben ud. I I. halvleg havde Randolph 
Gumbs ellers haft sin første rigtige succes med 5 gær
der for 20 i Glostrups halvleg på 89, men slige småting 
kunne Mogens Gregersen klare alene. Han stod for 91 
ud af 210. 
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KØGE HÆNGER PA 

KØge hænger også på endnu og bevarede opryknings
chancen ved at slå Herning 6-0 efter at have vundet over 
Sorø i en kamp, som udviklede sig i en uventet retning. 
Efter at KØge havde lukket for tabet af blot to gærder 
i I. halvleg, lige da Sorøs total på 103 var passeret, sco
rede Sorø 81 for alle, men det måtte Køge have sidste
gærdet ind for at producere. 

Ringsted har slået Skanderborg II 6---0, mens Herning 
i den præcise men begrænset varierede Bent 0. Andersen 
har udviklet en sand stierne. Han har placeret sig som 
rækkens bedste kaster efter at have været med til at ryd
de Silkeborg for 94 og 54 - Herning vandt med en halv
leg - og ikke at forglemme gjort det meget fint mod det 
godt battende engelske rejsehold The Plungers. 

Der er kun Sorø og Fredericia tilbage til at slås om 
at undgå nedrykning. Sorø mangler i uhyggelig grad bred
de, men har dog en top, der ind imellem laver anstæn
dige scorer. Fredericia har faktisk ingen af delene i en 
sæson, hvor Kurt Østergaard på grund af soldatertjene
ste forekommer totalt ude af trit. Fredericia lider det 
ene store nederlag efter det andet. Mod Glostrup var 
holdet dog lige ved at nøjes med at tabe 6---0, idet tredie
gærdet stod inde og prikkede med kort tid tilbage. 

Glostrup havde på dette tidspunkt bragt samtlige spil
lere, bortset fra keeperen og Michael Møller, ind i ka
steangrebet. I nødens stund greb anføreren, Jørgen Nord
kamp så til den mand, han havde mindst tillid til som 
kaster på hele holdet, nemlig Michael Møller, der som 
tiende bowler kom ind og i en enkelt over tog 3 gærder 
for O - hans hidtil eneste over i 2. division. Efter denne 
overvældende succes blev han naturligvis sat af, og de or
dinære bowlere ryddede i kampens allersidste over de sid
ste jyske gærder. 

Også mod Silkeborg fik Fredericia en ordentlig en på 
•trynenc. Juniorspilleren Knud Randlev, der desværre
ikke har noget juniorhold at folde sig ud på, scorede cen
tury med 132, og Silkeborg, der åbenbart ikke har me
gen tillid til sine kastere, lukkede først ved 303 for 8.
Det blev til en halvlegssejr.
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. 

di v isionerne 

Det si d ste · tiårs største sæson 

for Baller u p - Esbjerg og AaB l i  

i sp idsen for m idt og nordkredsen 

3. di vision øs t har få et nye toph old . AB II kunne ikke 

tål e  at und væ re Th omas Prov is , der var tilkaldt i nø
dens stund t il AB s  førsteh ol d  mod C hang , og AB 'erne 
ta b te til S vanh olm II

, 
der derved kom på førs teplads en 

i rækken sammen med N ykøbing F . 
S vanhol ms sejr o ver AB bas eredes P"- en aggressiv 

hal vl eg på 7 9  fra Bjørn Knudsen, der ha vde så stor s uc
ces med >skråskeen « , at AB 's stilrent uddann ede gærde
spillere undrede sig såre o ver, at sligt kunne lade sig 

gøre. 
Svanholms total på 1 88 kunne AB ikke batte op til, 

s elvom Stefan Hoffmann gjorde sit med 63 point. 
Svanholm besejrede også KB II med 6-0. Thomas Pe

tersson lagde grunden til senere gode scorer i I . division 

ved at carry sit bat med 75 ud af 1 3 7. Per Kyhe (6 for 
23) kastede f jendt ligt i KB 's halvleg på kun 63 . 

KB I I  startede sæsonen så godt. Men nu kniber det, 
og den foreløbige bundrekord nåedes i Nykøbing F., 
hvor KB 'erne var ude for 27 i 1 .  halvleg, 

skønt T raugott 

E lber t h  for 
første ga ng i over ti år stillede sig ind ved 

gærdet. KB 'erne tabte med 8- 0. 
NykØb ing F. ha vde fo rment l ig for sidste ga ng i denne 

sæson Harry Erichsen med mod Balle rup, hvor 
ha n sco

rede 43 ud af 131 . Sene re har ha n b rækket hånd leddet. 
J ohn Svensson blev ukampdygtig i en af de fø rste pokal
ka mpe, mens To rben Pete rsen er rejst til Å rhus. Så he l
dig har falst ringerne langtfra væ ret. Det er sikke rt fo r
klari ngen på, at Nykøb ing F. medb ragte en så eno rm 
>ha le« til Balle rup , der startede med 149 point og sikke rt 

anså matchen fo r  tabt , da Nykøb ing F 's andetgæ rde sta
dig s tod ved 106. Me n i løbe

t 
af nul komma nul røg otte 

gæ rde r, og fals t ringe rne var ude for I 3 1.  
Isæ

r 
takket væ re Otto Jacobsens kva liteter har Balle rup, 

der elle rs ha
r 

væ ret en sjkke
r 

>bunddække r«, haft sin 
stø rste sæson i noget i retning a f de sidste ti å r

, 
og tu rne

ringspointene st rømmer nu til Balle rup . 
Ende lig har So raner II anska ffet en ny englænder ved 

navn David I reland , der e r  en ove ro rden t lig begavet gæ r
de spi l le r . Sammen med Jørgen A rn sbje rg har han ha ft 
to gæ rdestande på lang t over 100, og det har indb ragt 
sej r 

o ver KB II og over F rem , de
r 

nu kun har Næst ved 
at stø tte sit ho ved t il i bunden af rækken . 

ESBJERG MOD N YE GODE TIDER 

Der er godt nyt fra Esbjer g,  der > bare «  manglede en 
Otto Gade til at få samling på tr opperne. Det er svært 
at se, h v ordan Esbjerg kan undgå at v inde midtkr edsen ,  
især d a  de øv r ige mandskaber slår hinanden på det ly
steligste, mens Esbjerg sanker turner ingspoint i samtlige 
matcher . Sidst er det blevet til en s ejr over Ker teminde. 
B 1 9 1 3  er specialist i at møde K olding,  når jyderne er 
i s vageste opstilling. Så det bl ev til en ny halvl egssejr til 
Ib Hans ens stromtropper, der ell ers ikk e  har haft man
ge glæder . 

K olding sl og B 1 909 II efter færdig kamp, ikke mindst 
på grund af P oul Erik Nielsens allround- kvaliteter -
ganske pudsig t, at han har en navnebroder i Nykøbing 
F., der er nogenlunde lige så dominerende mens B 1 909 II 
har fået sine førs te 6 point i en ret lige kamp mod Kerte
minde. 

DRONNINGBORG FALDET BAG UD AF DANSEN 

Det kunne ikke vare ved med unge Dronningborgs tri
umfer. Varslet om sværere tider kom, da holdet tabte til 
Grenaa efter en deprimerende 2. halvleg på kun 42 point. 
Jørgen Knakkergaard og Tommy Hansen foldede sig ud 
med 4 for 5 og 4 for 8. Dronningborg vandt dog en 
spæ ndende 1 .  halvleg med 88 -85, og at Grenaa heller 
ikke er altfor stiv i koderne, fik man indtryk af, da holdet 
måtte af med 6 gærder førende de vi ndende 46 point 
var hjemme. 

Mod ubesej rede AaB II måtte D ronningbot rg indkas
sere sit fø rste nul i tabellen efter en kaotisk I . halvleg, 
hvor AaBs Henning Hoff som ska rp retter med 5 for 6 
havde hovedæ ren fo r ,  at D ronningbo rg var ude for 30. 
AaB vandt dog kun 6 -0, selvom fo rdums stjerner som 
Flemming Nielsen og Jørgen Ib Nielsen for en sjælden 
gang optrådte. 

Johan Luthe
r 

ka stes ud e fter a
l 

have sco ret 6 point mod 

So ra n e rn e
. 

Frank Pea rso n  e r keep e r , 
og ka slel'en , der 

mod d
e 

fo
r 

de /'ensiv
e 

A R'e re va r rigtig
t i

s it es
, 

va r 

J!good o ld« Ha n
s 

Rasmusen
, 

hvis le g cu tte re stadig har 

suc c e s , 



På Hjørrings andethold vendte Hans Fausbøll tilbage 
mod Dronningborg, og denne hardhitters gærdespil var 
en for stor nød at knække for udeholdet, der tilmed og
så havde den genopstandne Flemming Jensen som en kva
lificeret bowlermodstander (5 for 26 og 4 for 46). Faus
bØll scorede 60 ud af Hjørrings 117 for 7, hvilket var 29 
point mere end Dronningborg producerede. 

Viborg må vist være noget af det mest defensive, der 
findes i dansk cricket. Holdet var 56 overe om at score 
100 point mod AaB II, hvor Niels J. Andersen bowlede i 
22 overe for at tage 8 for 44. AaB forivrede sig nu hel
ler ikke og var 40 overe om at score 105 for 7, hvoraf 
Jørgen W. Larsen havde de 57. Anders Kold fortsatte 
her maratonpræstationerne ved at bowle konstant i 20 
overe - 5 for 32. Man skulle tro, at de to holds spillere 
havde ambitioner i retnirng af countycricket i England. 

Viborg fortsatte sin tålmodighedskampagne mod Nykø
bing M. II, der på 33 overe scorede 98 point. Viborg var 
herefter 53 overe om at score 92, og da Hans Elsborg, 
der var den eneste tocifrede med 39, i hvert fald tidli
gere ikke var den type, der står og fedter i det, må der 
være en del andre, der har gjort det. Tommy Jensen bow
lede 27 overe i rap for Nykøbing M - 6 for 28 (13 mai
den). Ham kunne Nykøbing M. godt bruge på 1. divi
sionsholdet, men hans arbejde forhindrer ham i at spille 
udekampe. 

Anderledes livligt gik det til mellem Nykøbing M. Il og 
Hjørring II, der trods et ihærdigt 2. halvlegsforsøg fra 
begge hold dog endte med en gevinst på 94-54 efter 1. 
halvleg til Nykøbing M. 

Endelig har Viborg fået lidt opmuntring ved at slå 
Dronningborg, der slet ikke kunne tåle at afgive junio
rerne Chr. Bolden og Bjarne Madsen til Øst-vest junior
kampen. 

MELLEM RÆKKERNE 

Nederlag til AB's guldalderhold 

Meget kan man kæmpe imod, men at man bliver æl
dre er der ikke noget rigtigt at stille op med. Kun 
Aksel Morild synes at kunne sætte sig ud over denne 
kendsgerning. 

For første gang i mangfoldige år måtte ABs guld
alderhold - resterne af Carlo Ryhøjs XI - der nu op
træder som AB III, gå nederlagstyngede fra banen. 
Det skete mod Ringsted Il. Samme Ringsted-hold 
har desuden i mellemrækken øst vundet over Frem 
II, der intet våben havde mod juniorspilleren Jan 
Dahl, der tog 5 for 6 og 5 for 7 på ialt 16 overe, 
hvor halvdelen var maidens. 

Den tidligere landsholdsback i fodbold, Ove Søren
sen, har haft en ganske vellykket sæson på Frems an
dethold, og den kulminerede med 76 ud af 164 mod 
Roskilde. 

Det overtrumfede Roskilde dog smertefrit, Harly 
Pedersen scorede 89 not out ud af 160 for 3. Denne 
total nåedes i løbet af blot 30 overe (til orientering 
for Viborg). 

Endelig har Ringsted slået Køge med 153-105. 

Fredericia II's Knud E. Mammen scorede i kreds 
32 52 på en halv time mod Esbjerg Il, men da Fre
dericia såvel i denne kamp som mod B 1913 II be
nyttede et par førsteb,oldsspillere, tæller Fredericias 
gevinster ikke i tabellen. 

Derimod er B 1913 II's gevinst på 8--0 over Esbjerg 
II gyldig nok. 

Chang vil gerne op i 3. division og kommer det 
nok også, da mandskabet fører kreds 33. Holdet kom 
ellers på ret hårdt arbejde mod Århus II, hvor Jør
gen Morild holdt sammen på tropperne med 43 og 
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56 not out. Chang vandt 1. halvleg med 142 for 3 mod 
128, men var ved bittert at fortryde, at holdet havde 
gennemtrumfet en 2. halvleg, idet »mænneme« måtte 
kæmpe forbitret for blot at holde tiden ud, da 6 gær
der var faldet for 37 i anden omgang. 

JUNIORRÆKKERNE 

Skanderborg overlegen og klar 

til finalerunden 

Der er ved at komme afklaring i ungdomsrækkerne, 
men der resterer dog stadig vigtige kampe hist og 
her. 

Således i juniorrækken kreds 41, hvor kampen AB
Ringsted bliver afgørende ligesom i fjor. Ringsted 
imponerede ikke særlig mod Køge, der efter at have 
tabt I. halvleg med 34 point kun manglede 4 point 
med 4 gærder i behold for at nå Ringsted. Niels Ol
sen, Køge, var kampens største pointsluger med ialt 
76 runs. 

Til gengæld kneb det for Køge mod Slagelse, hvor 
Frank Andreasen, hvis tålmodighed Slagelses første
holdsspillere nok kunne lære lidt af, var gevaldig op
lagt og scorede 71, så hans hold vandt med en halv
leg. 

I kreds 42 er Skanderborg allerede vinder, selvom 
holdet mangler en kamp. Siden sidst er det blevet til 
sejr over Kerteminde, mens Flemming Dalager to gan
ge scorede masser af point mod Horsens, så B 1909 
vandt to komfortable sejre. I den første kamp bed 
Horsens dog så meget fra sig udelukkende takket væ
re Frank Rasmussens 63, at Horsens kunne sikre sig 
sine 6 første turneringspoint for en føring på 6 point 
efter 1. halvleg. 

Kertemindes Peter Palle Klokker manglede kun 5

point i centuriet mod B 1909, og hans holds total på 
153 var minsandten også lige 5 point større end B 
1909s på 148, hvoraf Flemming Dalager tegnede sig 
for 75. 

I kreds 43, hvor alle slår alle, og hvor kampene 
flyttes rundt, så det hele er gevaldigt rodet, har vi kun 
fået melding om Grenaas sejr på en halvleg og 2 
point over Viborg. 

Meget tyder på, at Hjørring vinder kreds 44, siden 
sidst er det blevet til sejr på en halvleg og 1 point 
over Nykøbing Mors. Drengespilleren Niels Chr. Elef
sen, der under gunstige omstændigheder er en uspille
lig svingbowler, tog ialt 11 gærder for 32, men Tom 
Nielsens 6 for 4 i 2. halvleg er nu også værd at tage 
med. 

DRENGERÆKKERNE 

Det bliver svært at afvikle drenge-DM 

Det er stort set de samme klubber, der dominerer dren
ge- og juniorrækkerne. Det forekommer derfor, at det 
bliver vanskeligt samtidigt at afvikle et DM fgr drenge 
og juniorer, da de dominerende spillere i flere tilfælde 
er gengangere. 

Siden sidst er der ikke spillet i kreds 51, hvor finalen 
nok kommer til at stå mellem AB og Ringsted, ej heller 
i kreds 52, hvor Svanholm Il og Køge står med nogen
lunde lige gode chancer. 



I kreds 53 har Skanderborg vundet efter 1. halvleg 
over Dronningborg, Skanderborgs Ole J. Christensen (ialt 
9 for 9), og Dronningborgs Jan Mann (ialt 10 for 19) 
kappedes om at vælte gærdepindene hurtigst. 

Til gengæld har der langt om længe været liv i kreds 
54, som det ser ud til, at Hjørring har sat sig på. Det 
skyldes væsentligst Niels Chr. Elefsen, som i de to 8-0 
kampe mod Chang ialt tog 26 gærder for 25 point!!! 

Hjørring besejrede AaB efter første halvleg, mens AaBs 
drengespillere mod Nykøbing Mors og Viborg fik en for
smag på, hvordan det bliver på førsteholdet til sin tid. 
De samme syv spillere fik ikke lov at røre et bat i no
gen af kampene, der endte henholdsvis 8-0 og 6-0 til den 
sejrevante klub. Mod Nykøbing M. scorede AaBs tredie 
gærde, Peter Jørgensen og Lars Hedebrandt, 132 point 
på 57 minutter. 

Nykøbing Mors fik lidt trøst mod Viborg, der besejre
des med en halvleg - søren Damgaard 6 for 2 i 1. halv
leg - og lige så megen trøst hentedes mod rækkens pril
gelknabe Chang, der også måtte neje sig med en halvleg. 

Niel� Chr. Elefsen sikrede sig en plads i en af de spe
cielle statistikker, da han tog 4 gærder på 4 på hin
anden følgende bolde i Hjørrings anden vundne kamp 
mod Nykøbing Mors, i den første, som Hjørring også 
vandt 8-0, tog han såmænd blot 12 gærder for 18. 

Endelig har AaB slået Chang i en kamp, hvor to 
Chang-drenge løb en sekser, mens Chang var med i en 
lige så usædvanlig kamp mod Viborg, hvor begge hold 
scorede 51 point, og så deler man de 6 turneringspoint. 

Det er ikke noget at byde cricketspillere 

Spilleme i 2. division IO kampe, 3. div. vest også IO 
kampe, midt 8 kampe, og kun 7 kampe til øst plus evt. 
pokal- og privatkampe. Det er ikke noget at byde vore 
spillere, en hel turnering på kun 7 til 10 kampe. Er 
det det, der skal højne standarden i dansk cricket, det 
er jo herfra, afløserne skal komme til I. division. 

Disse kampe arrangeres med sommerferie, pauser 
og hvad ved jeg, når det er sommer, så er det cric
ket-tid, og da skal der spilles cricket. Ikke som f. eks. 
vor turnering i 3. division øst, syv kampe på hele 
sommeren. Først afvikles fire kampe i maj og juni, 
det er meget passende, så er der en måneds pause, der
efter afvikles to kampe, 26. juli og I. august, så er 
der sørme pause til 23. august, og derefter er det slut. 

Der er ikke meget at sige til vore spillere, der efter 
den sidste kamp i juni ikke er til at hive til træning 
længere, for der er jo faktisk ikke noget at træne for 
længere. 

Vore krav må være mindst 10-12 pr. sæson, helst 
12 for så er der noget at træne for, og det skulle jo 
også gøre vore spillere bedre med mere kamptræning. 

Nu vil der være nogle, som vil sige: Det kan ikke 
lade sig gøre, for vore spillere vil have ferie midt på 
sæsonen. Men lad så de klubber, der vil have ferie 
få det, så må der jo blive et strammere program for 
dem på andre tider af sæsonen, f. eks. ved dobbelt
kampe lørdag-søndag mod to forskellige hold, som 
Chang har prøvet det i år. Dette ville også styrke 
vore spillere til internationale kampe, som ofte spilles 

POKALTURNERINGEN 

TV-finale mellem AB og Holstebro 

De to semifinaler i pokalturneringen mellem Holste
bro og B 1909 samt AB og Svanholm fik begge de på 
forhånd nederlagstippede hold som sejrherrer. At det 
defensive AB-hold skulle slå Svanholm i sådan ty
pisk »slugger«-kamp forekom ikke på forhånd indly
sende, og når resultatet blev sligt, skyldtes det også 
uventede faktorer. Juniorbowleren Per G. Jensen vi
ste pludselig i en enkelt over, hvilke muligheder der 
er gemt i ham. Her tog han tre af Svanholms bærende 
kræfter - bl. a. Ole Isaksson på anden bold - hvortil 
kom at Svanholm havde en dag, hvor markspilleme 
tilsyneladende havde fjedre mellem fingrene. "Holste
bros gevinst over B 1909 var så overbevisende som på 
8 stående gærder. Mens B 1909 battede i 30 overe 
for at score deres 94 point for 9, tog det såmænd ikke 
Holstebros knald- eller fald-typer mere end 12 overe 
at score 95 for 2 gærder. 

Det skulle være en kendsgerning, at finalen den 5.

september på AB's bane transmitteres i TV. Det skal 
blive spændende at se, hvordan Gunnar Hansens trop-
per løser den opgave. Nis.

over flere dage. Der kommer nok ikke mange inter
nationale kampe til 2.-3. division, men dobbeltkampe 
burde arrangeres mere i dansk cricket. 

Dette var et par personlige kommentarer fra en 
spiller, der taler på egne og il�ke på min klubs vegne. 

Ole Christiansen, 

medlem af boldklubben Frem. 

CRICKET 

bat 

bolde 

handsker 

skinner 

taapper 

støvler m/plgge 

beklatdnlng 

største udvalg:: 

PDRili 
LJSET 

Ø■t■l'Sllade 12, Sllk■bol'SII, TH. 08•820701 
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Gløde doge i Skanderborg 

Den danske Forty Club har afholdt et vellykket ar
rangement i Skanderborg med gæster fra den hol
landske »Still Going Strong«. Der blev spillet cricket 
tre dage i træk. Det var herlige og festlige dage med 
modtagelse på rådhuset hos borgmester W. Dupont, 
der bl. a. udtalte, at det var ham en stor fornøjelse 
at modtage repræsentanter for den sportsgren, som 
stod i meget høj kurs i Skanderborg. Borgmesteren 
modtog et 40-års jubilæumsskrift af præsidenten I. van 
Herworden, og Skanderborgs førstemand gjorde se
nere gengæld ved under den efterfølgende middag at 
give præsidenterne Herworden og Axel Morild samt 
holdlederne Helge Hørby og W. Honig hver et for
nemt Skanderborg-krus. Helge Hørby blev senere på 
aftenen optaget som medlem af »Still Going Strong« 
under megen fortjent festivitas. 

Den danske XL-klub vandt kampen med to stå
ende gærder. Hollænderne scorede først 145 point med 
captain W. Roning som topscorer med 38 point, Hart
mann Petersen havde en vellykket dag som kaster og 
tog 7 gærder for 51 point, Henry Buh! 2 for 11, Hel
ge Hørby 1 for 22. 

Dansk XL svarede med 208 for 7 gærder. Captain 
Axel Morild lukkede på rette tidspunkt. Johannes 
Knakkergaard var bedst med 48, Sidney Nørgaard 
40, Eigil Andersen 32 og Jørgen Morild 38. 

Hollændernes 2. halvleg: 215. Eikelbon 41, Roning 
35. Hartmann P. 4 for 37. Den danske Forty Club
skulle sluttelig score 153 point for at vinde kampen,
og det lykkedes for tabet af 8 gærder. Abningsgær
det Helge Hørby og Evald Møller faldt ret hurtigt, så
det blev »halen« med Hartmann P. som topscorer med
48 point, der reddede sejren hjem.

Mr. Umpire. 
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logen diskrimination 

i Forty-Ulubben 

Den danske Forty Club har holdt generalforsamling 
i Skanderborg. Ved en sådan lejlighed vælges Simon 
Schmidt, Kolding, altid til dirigent, og det gjorde 
han så sandelig også denne gang. Præsident Axel Mor
ild aflagde en udførlig beretning. Han glædede sig 
over det gode venskab og samarbejde med »Still Go
ing Strong« (Holland), men udtalte sin skuffelse over 
den engelske Forty Clubs sene afbud til triangelmat
chen i Skanderborg. Til trods herfor mente han, at 
den danske Forty Club skulle modtage en indbydelse 
til et stævne i England næste år sammen med den hol
landske Forty Club. 

Kassereren Carl Mikkelsens forslag om at sætte 
kontingentet op til 35 kr. årligt blev vedtaget. 

Fru Bente Nørgaard spurgte, om damer kunne blive 
medlem af Forty Club, og hun fik et bekræftende 
svar. Til orientering for Forty Club UK skal vi med
dele, at fru Nørgaard er meget stærk i gully, lige
som hun kan være et ubehageligt bekendtskab med 
sine veltimede hooks, hvis hun bliver gem't i gærde
ordenen til en nr. syv-otte stykker. 

Vi forventer, at fru Nørgaard får debut næste år 
i England. Ellers må det opfattes som diskrimination 
fra Forty Clubs side. 

Helge Hørby blev den nye mand, der tog sig af 
den udenlandske korr.espondance, alle andre valg var 
genvalg. Men det kan vel heller ikke undre. Som en 
af de få foreninger må i hvert fald Forty Club være 
sikret mod et ungdomsoprør. 

N. 

De fire spillere, der i 

spænding venter på, om det 

vil lykkes jordens 

tynydekrafl al trække 

Sidney Nørgårds bold ned 
til overfladen. er 

gwrdespillerrn, Still Going 

Strongs anfører W. Honiny, 

i den anden ende A. Ferwiel, 

keeperen er Sigurd Uhrskov, 

mens Evald Møller ser 

vagtsom ud i slip. Situationen 

er fra det vellykkede 

forty-arrangemenl i 

Skanderburg. 



England kørt agterud af resten i "0 L S E R I E N" 
Englands testhold rejste sig som fugl Phønix i den 
anden kamp mod det udvalgte hold fra resten af ver
den. Godt hjulpet af typisk engelske forhold med fug
tivt vejr og dermed øgede muligheder for at svinge 
med bolden vandt Ray Illingworths tropper med 8 
gærder. Sejren baseredes på solidt holdarbejde, hvil
ket også indbragte de engelske sejrherrer ca. 6000 kro
ner hver - det højeste beløb, der hidtil er blevet ud
betalt til engelske cricketspillere. 

Anføreren Illingsworth reddede endnu en gang sit 
hold ud af en decideret krise, da han i første halvleg 
lavede 97 ud af 279, og dermed gav han et nyt be
vis på, at han på sine »gamle dage« er blevet en gær
despiller på højeste testplan. Samtidig styrkede han 
ved sit holds sejr i høj grad sin kandidatur som anfø
rer for MCC, som i vinter spiller i Australien. 

Sussex' to meter høje mediumbowler, Graig, fik en 
fin testdebut med 4 for 59 og 3 for 71 i Restens to 
halvlege på 276 og 286. D'Oliveira svingede så det var 
en lyst og fik 4 for 43 og 3 for 63. Kents mange
årige åbner Luckhurst ha,r nu endelig fået sin test
chance, og han udnyttede den med bravour med 113 
not out i anden halvleg. Om han kommer til at åbne 
for England i Australien afhænger imidlertid af, om 
Yorkshires G. Boycott genfinder tidligere tiders form. 

På Restens hold var to spillere outstanding. Sydaf
rikaneren Eddie Barlow tog 5 for 66 og scorede 142 
ud af 286. Vestindiens muskelsvulmende Clive Lloyd 
hamrede i første halvleg 114 point ud. Englands tak
tik var at kaste kort til ham, og han tog imod de kor
te bolde med kyshånd og bookede dem ud med en 
sådan fart, at det var livsfarligt at se på. 

PUBLIKUM I MASSEVIS 
Tusinder af tilskuere med cricketnæse strømmede 

SAND ENTUSIASME 

Intet kan standse en west
inder i hans begejstring 
over en stor cricket præ
station. - Sydafrikaneren 
Bar/ow gratuleres her af 
et menneske af den hud
farve, som han ifØlge et 
regeringsdekret skal hol
des adskilt fra. W es/inde
ren er Løbet ind over ba
nen og midt ind på pit
chen under den anden test 
for at give sin begejstring 
til kende over Barlows 
century. Med hvilke fØ
le/ser Bar/ow modtager 
håndtrykket må stå hen. 
Barlow var an/Ører for det 
sydafrikanske testhold, 
som skulle have turneret 
i England denne sommer, 
men som blev erklæret U• 
Ønsket af den engelske re
gering. 

til Birmingham for at overvære den tredie fight i øl
serien - disse fem erstatningskampe er alle arrangeret 
af ølfirmaet Guiness. Da Resten endelig i denne 
match fik fuldt udbytte af sin uhyggelig brede gærde
s-ide, kunne England intet stille op. Resultatet blev, 
at Sobers og co. vandt med fem stående gærder og 
temmelig stor tidsmargin. Kampens højdepunkt lå i 
Restens første halvleg, hvor samtlige af de velrenome
rede batsmen på nær Barlow lavede point. De engd
ske kastere måtte lægge ryg og gennemsnit til 563 for 
9, fordelt som følger: Lloyd 101, Sobers 80, Kanhai 
71, Murray 62, Procter 62, Richards 47, Intikhab 45 
og G. Pollock 40. Kun John Snow og Illingworth 
kunne være deres analyser bekendt (4 for 124 og 4 for 
131 på henholdsvis 38 og 49 overs). 

Situationen var nu, at England var 269 bagud med 
to dage tilbage af kampen. Det gik dog denne gmg 
bedre for Hendes Majestæts sønner, idet totalen blev 
409. D'Oliveira var bedst i begge halvlege med 1 IO
og 81. Gamle Cowdrey spillede måske sin første or
dentlige testhalvleg i år og nåede 71, men denne præ
station var ikke nok til at overbevise udtagelsesko
miteen med den tidligere teststar Alec Bedser i spidsen
om, at han var i stand til at fortrænge Illingworth
fra jobbet som anfører på turen til Australien. Sidst
nævnte blev valgt, Cowdrey blev viceanfører, hvoref
ter Cowdrey blev så knotten, at han udbad sig be
tænkningstid.

På indeværende tidspunkt har han dog sagt ja tak 
til dette hverv, og han kan så koncentrere sig om den 
fjerde test, hvor det ikke ser for godt ud for g3mle 
England. Resten (læs: sydafrikanerne Barlow og Proc
ter) bowlede hele holdet ud for kun 222 på den før
ste dag. Havde det været en rigtig test, burde Union 
Jack have været på halv. Nu er det jo trods alt kun 
en slags opvisningskamp, hvor man spiller om penge 
og personlig ære, mens de nationale følelser (og der
med Union Jack) træder i baggrunden. 

Gør et godt indtnJk 

med bogtryk 

frø Burme•ter 

Wilh. Burmesters 

bogtrykkeri Ats 

Thop. 
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Da en ordinær onsdag blev en festdag 

Fra pokalcricket i topklasse til rotteslum 

i benzinosens London 
Af Thomas Petersson 

En ganske ordinær onsdag formiddag i et ganske or
dinært overfyldt, lummert og lugtende undergrunds
tog i London. Folk myldrer ikke som sædvanlig ud 
ved de store stationer. Toget fyldes tværtimod mere 
og mere, selvom man skulle mene, bristepunktet var 
nået. De fleste medbringer madpakker, tæpper og sol
briller, der er en munter, forventningsfuld stemning. 
Toget standser ved stationen The Oval, og som på 
kommando tømmes det, og passagererne næsten løber 
om kap ned til køerne, der står udenfor det impone
rende cricketanlæg The Oval - Londons næststørste 
- hvor hjemmeholdet Surrey kl. 11 påbegynder semi
finalen i den fantastisk populære Gilette-turnering
mod Sussex. lait dukker på denne hverdag 12.000
mennesker op. Som dansker undrer man sig over, hvor
de egentlig kommer fra. Hvor mange mennesker vil
le der være i Idrætsparken til en semifinale i den
hjemlige fodboldpokalturnering en onsdag kl. 11?

Men englændere tænker ikke på arbejde, når der 
er en stor cricket- eller anden sportsbegivenhed i ud
sigt. De skaffer sig fri - på den ene eller den anden 
måde. 

Sussex er i marken, og de medbragte tilhængere for
søger på bedste vis at opildne det sydengelske hold 
med de rige traditioner. Det må dog siges, at tilrå
bene og stemningen bliver højere, efterhånden som 
de mange barer rundt om banen begynder at få solgt 
ud af deres ølbeholdninger. 

Sussex' og Englands åbningsbowler John Snow ka
ster kampens første over til sin testkammerat, Surreys 
åbner, John Edrich. Begge har spillet testmatch mod 
»Resten af Verden« de fem foregående dage. Hvem
er mest oplagt?

MARKEN UDEN EN SLIP 

På trods af de mange tusinde mennesker høres ikke 
en lyd, da Snow starter sit lange rytmiske perfekte 
tilløb. Edrich timer bolden sikkert og scorer en be
hersket ener til leg. Et kultiveret bifald lyder omgå
ende. Snow bowler hurtigt, men fair. Han kaster op 
til gærdespilleren. Marken er defensiv fra starten, men 
det bliver hurtigt meget værre. Kun når der kommer 
en ny gærdespiller ind, benyttes en slip, ellers spil
les der med en dyb third man og en long leg samt to 
rækker markspillere i leg- og offsiden - nogenlunde 
ligeligt fordelt. De fielder så strålende, at hurtige 
enere er udelukket, ligesom mængder af angrebsstød 
blot havner i deres sikre hænder. Det er tydeligt, at 
denne specielle form for cricket - skønt den er så rela
tivt ny - har fundet sin g,nske specielle egenartede 
form. Is is not cricket, siger man, men i hvert fald er 
det et ganske interessant nyt spil, der er opfundet. 

I den tredie over har Edrich intet stød til Snows lan
ge bold, og han er ude lbw. Måske har han glemt 
den nye ben for regel, der siger, at man kan dømmes 
ud, selvom man standser bolden udenfor rektanglet, 
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når blot den ville have ramt gærdet, og man ikke 
forsøger at spille den. Meget kunne tyde på det. 

Da lidt senere en anden af Surreys stjerner, paki
staneren Younis Ahmed bliver grebet ud på en halv
syg rundskæv i leg, finder man ud af, at denne kamp 
skal skabes af »arbejderne« og ikke af »kongerne«. 
Edrich var sidste år »årets spiller«, Younis var »årets 
bedste nye spiller«, nu er de begge ude for 5 runs til 
sammen. Men den anden åbner af den halvanonyme 
smådefensive »proff-type« og keeperen Long redder 
Surreys halvleg, som sniger sig op på 196 på 59 af 
de tilladte 60 overe (hver kaster må bowle 12 overe). 

De fanatiske Sussex-tilhængere i baren var ovenpå 
i lang tid, men da den lille spinkle, garvede og hårdt
slående keeper Long begyndte at smadre boldene ud 
af banen, blev de tavse. Først da Snow kom på igen 
og straks bowlede Long (42 point) kunne de med let
telsens suk tage fat på den ottende liter øl. 

Sussex åbningsgærder scorer relativt livligt, indtil 
spinbowleren Intikhab fjerner dem begge. Det er for
friskende at se en blød kaster i en pokalkamp i ste
det for de traditionelle halvhårde seamere. 

LÆNGSEL EFTER FRIKADELLER 

Intikhab kaster med en dejlig flight og en perfekt 
længde. Kun en bold i hver anden eller tredie over 
kan effektivt straffes - når den er blot en anelse for 
kort - men der står en mand plantet på strikken i 
legsiden, så der kun bliver en to'er ud af det. Intik
habs 12 overe koster blot 28 point, men han var nu 
også med på »Resten af Verden«s hold og det med 
succes. 

Sussex' mellemste gærdespillere svigter, og de med
bragte heppekor fortier. Klokken er efterhånden seks, 
og danskerne begyndte at føle trang til en god gang 
frikadeller med fed brun sovn og udkogte kartofler, 
men de, lige så lidt som en eneste af de andre af de 
12.000 tilskuere, kunne drømme om at forlade kam
pen, der arbejdede sig op til en crescendoagtig finish. 

Sussex havde mistet 5 gærder for 95, og der er 
kun to rigtige gærdespillere tilbage. Den ene er Indi
ens testanfører Nawab of Pataudi, der normalt spiller 
ret langsomt, men som her gør det eneste rigtige i 
den givne situation. Han tager skeen på nakken og i 
en stil, som han formentlig må have lært i Darimark 
øser han 42 point ud over den noget desillusionerede 
Surrey-mark. Hans makker Graves laver 45, før han 
falder i kampens næstsidste over ved totalen 192 for 
7. 

Surreys eneste chance er at kaste skævt. Domme
ren svarer med at dømme udenom. Alligevel, da kam
pens næstsidste bold skal kastes, mangler Sussex to 
point i at nå op. Et fortvivlet forsøg på et løb fjerner 
Sussex' syvende gærde, og John Snow træder nu ind 
på arenaen med den ene opgave på kampens allersid
ste bold at score en toer - det vil nemlig bringe Sus
sex op på 196 point for 8 gærder, og så har Sussex 



vundet, fordi holdet har gærder i behold - selvom 
begge hold har en lige stor total. 

Surreys garvede veteranbowler, fastbowleren Ar
nold, er sikkert lige så nervøs som Snow. Han kaster 
en bold godt ude i off, Snow driver bolden hårdt til 
cover - er omtrent midt oppe på pitchen, inden slaget 
er fuldendt - Intikhab, formentlig Surreys dårligste 
markspiller, kludrer med bolden, og inden han når at 
stikke ind, er de to løb hjemme. 

DEN DEJLIGE LEG 
Ubeskrivelige jubelscener fra disse hvide mænd, der 
dag ud og dag ind spiller cricket, men for hvem det 
hver dag både er brødet på bordet såvel som den 
dejlige leg, vi andre oplever det som. 

De sidste drinks skylles ned. På balkonen får John 

Snow overrakt en fek check for at være »man of the 
match«. Andre med mindre navne havde måske bed
re fortjent det. Ind imellem slørede Snow den i mar
ken, men han tog dog 4 gærder for 35, og han lavede 
den afgørende toer. De mest fanatiske af tilskuerne 
venter et par minutter, så de kan købe de ajaurførte 
scorekort med kampens resultat med hjem. 

Et hold danskere, der har oplevet en ny form for 
cricket, som har været tryllebundet over otte timer, 
glemmer helt, at de skal hjem til et af Londons mest 
snuskede hoteller, hvor rotterne løber udenfor vin
duerne. De ærgrer sig blot over, at de ikke kan være 
til stede på Lords den 5. september 1970, hvor finalen 
i Gilette Cup-turneringen spilles. Men det kan ikke 
engang nytte, de flyver over for at se den, for der 
er allerede udsolgt. 

Vi har ikke en chance mod Irland 

Jens Tjørnehøj skriver fra landskampen 

Holland-Irland i Haag 

Når man i tre dage på HBS's fortrinlige cricketan
læg i Haag har været vidne til det irske landsholds 
fuldstændige nedsabling af de - og det ved vi jo godt 
i Danmark - ellers ikke uefne hollændere, kan man 
kun have den største medlidenhed med vore egne 
landsholdsspillere, når de den 15., 16. og 17. august 
i Cork skal forsvare de danske farver mod de stærke 
irere. 

Irerne vandt en kæmpesejr på 187 point efter fær
digspillet kamp, og vi blev i den grad imponeret af 
det irske gærdespil, kastning og markspil, at vi ofte 
måtte tænke: hvordan skal det dog gå vore egne? 
(» Vi« var Kjeld Larsen, Kjeld Lyø, Kjeld Jannings
og undertegnede).

Alt kan selvfølgelig ske i cricket, men nøgternt vur
deret efter landskampen i Holland er det ikke muligt 
selv med det mest fanatiske danskersind at øjne en 
chance mod de meget stærke irere, der i rækkerne har 
to fastbowlere af en klasse, vi ikke er forvænt med 
herhjemme, og gærdespillere, der nok spiller sikkert 
men alligevel så aggressivt, så man imponeres, når 
man kender den hjemlige standard. 

Irerne var først ved gærdet og scorede for tabet 
af kun fire 332 point. Således så vi ikke samtlige irere 
ved gærdet. Men da det irske landshold udtages efter 
princippet: gærdespillere, kastere, keepere etc., er de 
gærdespillere, vi så, så gode, at de alene nok skal 
score de nødvendige point. 

GLIMRENDE ALL-ROUNDER 

Hollænderne nåede i deres inning 215 point for samt
lige gærder. Her var det imponerende, at det irske 
landsholds bedste kaster, venstrearmsfastbowleren O'
Riordan tog otte gærder for 60 point. O'Riordan er 
Irlands bedste all-rounder, han viste sine færdigheder 
ved gærdet ved at score 57 not out. Han er i øvrigt 
højrehåndet ved gærdet. At den 30-årige O'Riordan 
ikke er nogen novice udi cricket bevises også af, at 
han sidste år scorede 102 not out mod MCC på 
Lord's. 

Hollændernes 2. halvleg ved gærdet blev. intet min
dre end en katastrofe. Holland, som vi jo altid har 

haft de største problemer med, måtte lide den tort 
at se en total på kun 41 point, da alle mand var ude. 
Forinden havde irerne i en håndevending for tabet 
af syv gærder scoret 111 point og lukket. I Hollands 
anden halvleg benyttede Irland kun to kastere, men 
det var til gengæld også foruden O'Riordan anføre
ren Goodwin, der selv betegner sin kastning som fast 
medium. Men det ved vi jo udmærket herhjemme, at 
efter danske forhold så er han fastbowler. Han kaster 
hårdt og fantastisk præcist. Der var ikke mange »løse 
bolde« fra den kant. 

O'Riordan og Goodwin er nævnt for deres fortræf
felige bowling, og vore landsholdsspillere skal nok 
selv erfare, at det ikke er tomme ord, når de selv 
står over for de to høje irere. 

EN RØDHARET KLASSESPILLER 

Men måske mest benovet blev vi over at se den unge, 
rødhårede Michael Reith's gærdespil. Han er lefthan-

CORK bliver en oplevelse 
Som danske tilskuere til landskampen i Haag 
kunne man kun imponeres over det flotte an
læg og den dejlige bane, som 1. divisionsklub
ben HBS råder over. Alle udenomsfaciliteterne 
og hele arrangementet var af en klasse, man 
ikke er forvænt med herhjemme ved lignende 
arrangementer. Vel omkring et par tusinde til
skuere nød det hele i fulde drag. 

Men kunne alt dette virke storslået på en 
beskeden dansk crickettilskuer, for i Danmark 
har vi intetsteds en sådan bane, ej heller lig
nende omgivelser, så var det dog overvældende 
at høre irerne fortælle, at i Cork har de en cric
ketbane, der får den hollandske til at ligne en 
pløjemark. Vi bøjede vore hoveder og fortalte 
ikke så meget om de danske cricketbaner, men 
om ikke andet så venter der de danske lands
holdsspillere en virkelig oplevelse, når de kom
mer til Cork. - Men uha! Hvor bliver det svært 
- og så på græs!
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ded og -åbnede· sammen med Pigot. Han scorede 129 
fuldstændig chancefrie point, og det var en nydelse 
af rang at se ham ·spille »hele gærdet rundt« og egent
lig forbavsende, at han ikke. allerede er blevet indfan
get af et engelsk county-hold. Men det irske lands
hold råder over flere gærdespillere af format foruden 
Reith og O'Riordan. Den skæggede Anderson f. eks., 
der kom ind som 4. gærde. Han scorede ganske vist 
kun 27, men man skulle være en underlig en for ikke 
at kunne se, at han var en ypperlig spiller. Han er 
righthanded og forøvrigt også off-spin kaster, men det 
sidste fik han nu ikke vist, da. irerne. kun brugte et 
fåtal af bowlere. Anderson har spillet 18 landskam
pe og scoret 830 point, og for at det ikke skal være 
løgn, så er han en kvik markspiller i cover point til
ligemed. Af de øvrige gærdespillere så vi Dineen, Ieft
handed, som scorede 71 point not out, og Jim Har
rison, righthanded, der nåede 31. 

Foruden O'Riordan og Goodwin kaster holdets 
ældste, den tyndhårede Duffy. Han er leg-spin bow
ler og skulle vel ikke volde de allerstørste kvaler. 
Han kastede syv overe i 1. halvleg og tog et enkelt 
gærde for 26 point. Desuden var der Monteith, ven
strearms slowbowler, og Halliday off�spin bowler. 

RUTINERET KEEPER 

Et helt kapitel for sig var den irske keeper, Colhoun, 
der som gærdespiller har patent på 1 1. pladsen. Han 
fortalte, at han intet er værd som gærdespiller, hans 
største score i en landskamp var 15 mod Pakistan i 
1962. Han har spillet 44 landskampe - i de sidste otte 
år samtlige kampe. Han fortalte ikke noget om sine 
evner som keeper, men de var også evidente. Han 
havde seks greb og en stakning og i øvrigt at reper
toire så store, at man må habe, at Niels Torp Ander
sen vil studere ham intenst. 

Tilbage er kun at håbe - og det vil kun glæde un
dertegnede - at forudsigelserne om vort landsholds 
skæbne i Cork vil blive gjort til skamme, men skulle 
de blive det, så vil det for vi fire, der så landskampen 
i Holland blive en glædelig overraskelse af de helt 
store og et vendepunkt i dansk cricket. Og til aller
sidst en lille trøst til landsholdet - dagen før lands
kampen i Haag startede, spillede Irland mod Exelsior, 
1. divisionshold (B) fra Rotterdam. Irerne vandt ef
ter 1. halvleg, men de scorede kun 170 point. Til de
res undskyldning må dog noteres, at det var første
gang, de spillede på tæppe.

Som man ser det 
Ålborg Stiftslidende og Morsø Folkeblads versioner 

al Finn Hvass-Henrik Mortensen/Carsten Morild allceren 

Affæren i Nykøbing Mors, hvor hjemmeholdets anfø
rer Svend Villumsen anmodede en af sine egne spil
lere om at forlade gærdet på opfordring af Carsten 
Morild, er så enestående i dansk cricket, at kommen
tarerne fra to af de journalister, der overværede kam
pen her aftrykkes. Det er interessant at se, hvor me
get redaktør Samuelsen, Aalborg Stiftstidende, og re
daktør Ole P. Larsen, Morsø Folkeblad divergerer. 
Det skal også blive interessant at se, om DCF's be
styrelse finder anledning til at gribe ind. Jeg finder 
det yderst overraskende; at den ene anfører, Carsten 
Morild, kan bringe den anden, der til orientering for 
redaktør Samuelsen hedder Svend (Finn Villumsen 
er eks-landsholdsanfører fra AB), i en sådan situa
tion, der ligegyldigt hvad han end gør bringer ham i 
svære vanskeligheder. 

AaB burde være så store og så rutinerede, at de 
kunne lade slige ytringer - er det forresten injudier 
at sige om en mand, at han er rødmosset og beskæf
tiget på landet? - gå ind ad det ene øre og ud ad det 
andet. 

Nis. 

MorsØ Folkeblads kommentar: 

Der plejer altid at være dramatik i de årlige cricketop
gØr mellem NykØbing og AaB - særlig når kampene er 
blevet spillet i Nykøbing. Det var også tilfældet i går, 
men desværre kom dramatikken ikke til at dreje sig om 
point, men derimod om noget så usædvanligt som udvis
ning af en spiller - forme/I/lig er det fØrste gang, det er 
sket i denne »gentleman-sport•. 

Den hændelse, der bragte gemytterne i kog, såvel hos 
flertallet af NykØbings spillere som hos de over 300 cric
ketinteresserede, der var kommet dc·ls for at se godt cric
ketspil, men også i håb om, at NCC måske kunne over
raske, fandt sted i Nykøbings 2. halvleg. 
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Der var ca. tre kvarter tilbage af spilletiden, og Nykø
bing manglede endnu ca. 50 point for at undgå at tabe 
med en halvleg. NCC's Finn Hvass stod ved gærdet, mens 
Henrik Mortensen kas1ede. Ef1er sigende rystede Hvass 
på hovedet af en af Mortensens apeller til dommeren, 
hvorefter Mortensen bad ham tie. Hvass svarede Morten
sen igen i skrappere vendinger, og det var nok til, at 
AaBs og landsholdets anfører, Carsten Morild, standsede 
spillet og kaldte NykØbings an/Ører, Svend Villumsen, 
ind for at forlange Hvass udvist - i modsat fald ville 
AaB ikke spille videre. 

Villumsen fulgte til ti/skuernes udelte mishag opfor
dringen og sendte Hvass ud af banen. Publikum kvittere
de med at huje og pifte af AaB spillerne, da de forlod 
banen, og stemningen på NCCs hold var i kampens hede 
sådan, at flere truede med at lægge battet på hylden. 

Sådanne beslwninger hos spillerne kræver naturligvis 
overveje/se, og vi tror da også, at Ønsket om at spille 
cricket er størst - publikum kan der jo ikke gØres noget 
ved - men tilbage bliver det principielle spØrgsmål. 

Hvis der var dem, der efter NCCs kamp mod Svan
holm mente, at AaB havde grund til at være utilfreds 
med, at den kamp endte 8-6 i Svanholms favør, kan Svan
holm efter kampen i går være ligeså u1ilfreds med, at AaB 
vandt 8-{). Point, der kan blive afgØrende for mesterska
bet. 

Rent umiddelbart skulle man tro, at Svanholm kunne 
få medhold i en pro1es1, fordi NCCs sids1e (dvs. niende) 
gærde først faldt 13 minutter /Ør spilletidens udløb. Var 
en gærdespiller ikke blevet trukket, er det ikke sikkert, 
at AaB kunne have kastet NykØbing ud /Ør spilletidens 
ud/Øb og dermed ikke have vundet med en halvleg. Man 
kommer ikke uden om, at episoden var med til at Øge 
AaBs chancer for otte turnerings point. 

Dertil kommer den omstændighed, at det er ganske 
usædvanligt, at en an/Ører udviser en spiller. En dommer 
kan tildele advarsler til hele holdet og evt. afbryde kam
pen. Dommerne blev ikke spurgt i forbindelse med epi
soden i går og kunne kun notere i indberetningsskemaet, 
at Hvass var »trukket - ej ude«, samtidig med at det 



blev bemærket, at •et par af NykØbings spillere havde 
en direkte uhøvisk optræden både på og udenfor banen. « 

Noget om årsagen til episoden blev ikke nævnt, og det

mener vi er forkert. Vi finder også en diskussion af den
art på banen uforenelig med spillet. 

Reelt skulle såvel Finn Hvass som Henrik Mortensen 
have været vist ud, men hvis Carsten Morild ikke havde 
indvilget, måtte begge spillere have nøjedes med en kraf
tig advarsel, hvorefter spllet kunne være fortsat. Det hav
de været den sportsligt set mest korrekte udgang på den 
affære og på kam pen. 

Aalborg Stiftstidendes kommentar: 
Det var pinligt at overvære afslutningen på cricketkam
pen i NykØbing Mors. Det er heldig vis sjældent, at det 

kommer til så dramatisk et klimaks, som da Svend V il
lumsen måtte bede en medspiller om at forlade banen 
efter usømmelig optræden. Det var besynderligt nok, at 
denne episode skulle forekomme i en kam p, hvor AaB
erne var så neddæmpet som sjældent set. Vi erkender 
blankt, at vi har vores store fejl, sagde Henrik Mortensen, 
men i denne match var vi indstillet på overhovedet ikke 
at give anledning til epsoder. Og så sker det allige vel. 

llngdomssiden 

J U N I OR  ØST - VEST 
Uafgjort, men mora lsk sej r ti l vest-holdet 

Øst-vest juni orkampen blev spillet på ABs anlæg. Øst
holdet vandt lodtrækningen og valgte at gå i marken. 
Det jyske hold åbnede med Jan Wittus, Skanderb org, 
og Per Aarup, AaB . Det bl ev en meget fin åbning. Øst
holdets kastere måtte lægge ryg til en mængde point. 
All e  løse b olde blev straffet. Der gik 40 minutter, før 
det første gærde faldt ved totalen 46 . Det var Jan Wit
tus, der blev dØmt ud med ben for, da han forsøgte at 
slå på tværs på en b old fra Per Marcussen ,  AB. Forin
den havde han afsløret et fantastisk boldØje. Han havde 
en god evne til at lave points i leg på hårde men lidt 
korte b olde fra Per G .  Jensen, AB . Per Aarup spill ede 
meget s ikkert, og man fik mange kønne slag a t  se  fra 
hans side. Han faldt ved totalen 1 03 og havde da scoret 
39 point, hvor han slog en ret let b old fra Jan Dahl , 
Ringsted , ud i nærheden af Peder Palle Kl okker, Ker
teminde. D et er en ting , man sjældent sl ipper g odt fra . 
Den gode markspiller og tidligere keeper greb boldP.n 
sikkert . Per Aarups kommentar : »Der var ikke fl ere vi
taminer i mig . « 

Forinden var John Simonsen fra Skanderborg kommet 
ind. John har fået udvidet sit slagrepertoire betyd el igt. 
Han har stadig sin spilleglæde i behold, hv ilket gav sig 
udslag i et festfyrværkeri af slag. Det blev til 42 point, 
inden han slog en b old fra Jan Dahl lige op i luften.  
Jan Dahl takkede for tilbudet ved selv at gribe bolden. 

Forinden havde Troels Nielsen, Chang, været på en 
kort visit ved gærdet. Han sl og en bold fra Jan Dahl 
ind i gærdet. Christian B oldsen fra Dronningborg kom 
ind og scorede ved temmelig defensivt spil en del point. 
Da der var spillet 19 overs, måtte Per Marcussen, øst-hol
dets anfører, udgå.  Han følte sig syg. P osten som anfører 
blev overtaget af M ichael Petersen, Svanholm, der kla
rede sin opgave ganske godt. Heldigvis for holdet satte 
han sig selv til at kaste. Det resulterede i, at han på sin 
første bold selv greb Bjarne Madsen fra Dronningborg. 
De to sidste spillere hævede totalen fra 1 78 til 203 ,  som 
blev vest-holdets score. Den ene spiller var Peter Ander
sen fra Viborg. Han slog friskt til boldene, må man sige. 
Den anden spiller var Ole Fælled, Hiørring. 

Der var brugt godt tre timer af spilletiden. Hvad ville 
Øst-holdet nu? Ville de holde tiden ud og derved spille 
på uafgjort - eller ville de forsøge at passere vest-holdets 
score? Der blev åbhet med Carsten Fenger, AB, og Pe
der Palle Klokker. Af åbningsgærder at være spillede de 
temmelig offensivt .  Det styrkede nok Peder Palle Klok
kers selvtillid, at han scorede nogle heldige point gennem 
slippen. 

Andet sted fortæller en NykØbing -spiller om sit syn på 
den dramatiske afslutning, hvis udfald med udvisning af 

en NykØbing-spiller han fandt helt korrekt. De bemærk
ninger, som AaBs Carsten Morild og Henrik Mo rtensen 
blev mØdt med, da de gik til gærdet fra to af NykØbings 
spillere, var så grove, at Svend Villumsen nok allerede 
da burde være skredet hårdt ind. T

i
l sidst blev det altså 

for meget for AaB 'erne, der i Øvrigt i denne kamp var 

så spagfærdige rent oratorisk, at de i hele kampen kun 
havde tre hørlige appeller. 

Hvad der ville være hændt, hvis Svend Villumsen ikke 
havde vist sin medspiller ud - alternativet var at AaB 
ville gå - kan man kun gisne om. AaB havde s it på det 

tØrre, idet holdet havde sikret sig en sejr på det tids
punkt efter tørste halvleg, og NykØbing var uden chan
ce for at vinde noget. Mulig vis var der ikke sket noget 
ud over, at AaB ha vde fået seks turneringspoint mod i 
stedet nu otte. Måske ville forbundet have set nØjere på 
sagen, og måske have erklæret kampen ikke spillet og 
givet A aB nul point. Nu traf Villumsen afgØrelsen, og så 
er den pot ude. 

Ved totalen 1 4  skiltes åbningsgærderne, da Cars ten 
Fenger blev grebet ud . Så kom Flemming Dalager, B 
1 909 ind. Han gik hårdt til boldene og gav en oplagt 
griberchance, en rigtig damegriber, men til alles over
raskelse blev bolden tabt. Både Peder Palle Kl okker og 
Flemming Dalager faldt ved totalen 59 . 

M ed de to spillere forsvandt det offensive spil. På to 
timer og tyve minutter blev der sc oret 76 point. Blandt 
gærdepræstationerne kan nævnes, at Ole Helmersen , Ring
sted, spill ede ganske nydeligt. Hans slagrepertoire er 
ikke så stort, f. eks . ingen slag i l eg ,  men han udnyttede 
sine muligheder klogt. Jan Marrot, Ringsted, s pillede ud
mærket men blev grebet · ud på kampens bedste detalje. 
På John Simonsens hårde kast snitter han bolden på leg
siden. Keeperen Jan Wittus kaster sig næsten vandret i 
luften, og helt nede ved j orden griber han b olden. Et 
fantastisk godt greb . Også Erik Vestergaard, AaB ,  P eter 
Andersen og Bjarne Madsen havde gode greb. 

Da spilletiden udløb, havde øs t- holdet lavet 1 37 point 
for tabet af 8 gærder ; og kampen endte dermed uafgjor t. 
D et var et meget stort handicap for øst- holdet, at P er 
Marcussen måtte udgå på det meget t idl ige t idspunkt i 
kampen. Da nogle af de b edste gærdespillere på ø- holdet 
var faldet, forsøgte holdet ikke at score poi nt nok til at 
vinde men gik dter uafgjort .  Denne d i spos it i on synes 
fuldstændig rigtig. Michael Petersen gav sine tropper or 
dre til bare at forsøge at holde gærdet. Denne opfordr ing 
blev fulgt til punkt og prikke af Stig Lund, KB.  Han stod 
inde i 100 minutter og lavede 10 point. 

D et må vel siges ,  at det d efensive spil blev overdrevet. 
Man skal i en sådan situation bestemt ikke sælge s it 
gærde billigt, men man skal stadig spille cr icket. M en, 
som Michael Petersson sagde: »Det blev da s pændende 
til sidst, om vi kunne holde t iden ud. « 

På vest- holdet imponerede Jan Wittus meget både som 
gærdespiller og som keeper. John Simonsen er vel den 
mest talentfulde spiller på de to hold. Ham får Skander 
borg megen glæde af. Jens Peter Johansen,  Holstebro, 
kastede udmærket. Det ser ikke særlig farligt ud, men 
han opnåede det gode kasteresultat 3 for 8. Per Aarup og 
Peter Ander sen spillede også en god kamp. På øst-hol
det klarede Flemming Dalager sig bedst både som gærde
spiller og som kaster. Jan Dahls kaster esultat var også 
udmærket . 

Til slut skal det nævnes som et kuriosum, at samtlige 
otte gærdefald på Øst-holdet skete ved grebet ud. 

Jylland 203 (Jan Wittus, Skanderborg 30, Per Aarup, 
AaB 39, John Simonsen, Skanderborg 42, Tr oels Nielsen, 
Chang 5, Christian Boldsen, Dronningborg 25, Bjarne 
Madsen, Dronningborg 1 ,  Erik Ves_tergaard, AaB 1 ,  J ens 
Peter Johansen, Holstebro 2, Tom Hansen, Hjørr ing 0, 
Peter Andersen, Viborg 22 not out, Ole Fælled, Hjørring 
1 2. Ekstra 24. Per G.  Jensen 1 for 30, Jan· Dahl 4 for 

65  



38 Per Marcussen I for 36, Flemming Dalager 3 for 19, 
Stig Lund O for 16, Peder Palle Klokker O for 18, Mi
chael Petersson I for 13, Frank Andreasen O for 8). 

Øerne 137 for 8 (Carsten Fenger, AB 3 Peder Palle 
Klokker, Kerteminde 23, Flemming Dalager, B 19�9 27, 
Stig Lund, KB 10, Frank Andreasen, Slagelse 2, Michael 
Petersson, Svanholm 6, Ole Helmersen, Ringsted 17, Jan 
Marrot Nielsen, Ringsted 19, Preben Nielsen, Ringsted 5 
not out, Jan Dahl, Ringsted 12 not out. Ekstra 12. John 
Simonsen 3 for 47, Troels Nielsen I for 57, Per Aarup 
1 for 8, Jens Peter Johansen 3 for 8, Tom Hansen O for 
5, Christian Boldsen O for 0). 

Reeds· School vandt alt 

Fra den 18. til den 24. juli turnerede det engelske skole
hold Reeds School i Danmark og spillede mod udvalgte 
distriktshold. De officielle kampe mod danske ungdoms
hold vandt englænderne alle. Det har utvivlsomt været 
lærerigt for de danske ungdomsspillere at være med mod 
englænderne, selvom gæsternes spil ind imellem kunne fo
rekomme for defensivt. Men det var altid korrekt, og 
dette skolehold beviste, hvor stor forskel der er på en
gelsk og dansk cricket. 

At en engelsk skole kan besejre samtlige distriktsjuni
orhold fortæller lidt om, hvor langt vi er bagud. 

Resultaterne: 
18. juli: Sydjylland-Fyn-Reeds School i Odense. Reeds

School vandt med 7 gærder efter I. halvleg. Sydjylland
Fyn 168 (Carsten Larsen, B 1909, 96, P. P. Klokker, Ker
teminde, 29). Reeds School 176 for 3 (Fl. Lalager 3 for 
42). 

19. juli: Sjælland-Reeds School i Ringsted. Reeds School
vandt med 4 gærder efter I. halvleg. Sjælland 143 (Jan 
Hansen, Ringsted, 63). Reeds School 147 for 6 (Jan Dahl, 
Ringsted, 3 for 36). 

21. juli: København U-Reeds School på KBs bane.
Reeds School vandt med 5 gærder. København 88. Reeds 
School 89 for 5. 

26. juli: Jylland midt-Reeds School i Viborg. Reeds
School vandt med 85 point. Reeds School 218 for 9. Jyl
land midt 113 (Knud Randlev, Silkeborg 33, Chr. Bold
sen, Dronningborg 28). 

23. juli: AaB-Chang-Reeds School. AaB-Chang vandt
med 4 gærder efter I. halvleg. Reeds School 93 for 6. 
AaB-Chang 94 for 6 (Leif B. Jensen, Chang, 28). 

24. juli: Jylland nord-Reeds School på AaBs bane.
Reeds School vandt med 8 gærder efter 1. halvleg. Jyl
land nord 141 for 5 (P. Steen, Hjørring 47*, Troels Niel
sen, Chang 45). Reeds School 142 for 2. 
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DRENGE ØST-VEST 
Kasterne for gode 

Den årlige drengekamp mellem Øst og vest, der i år spil
ledes på AaBs nye baneanlæg, blev ikke for opløftende. 
Kasterne var, som man så ofte ser det i ungdomsræk
kerne, ovenpå, og der var skuffende få gærdespillere, der 
formåede at gøre en indsats. 

Vestholdet vandt 1. halvleg og manglede kun at tage 
et gærde, da spilletiden udløb, for at vinde efter færdig
spillet kamp. Sejren forekom dog ikke så sikker som 
de foregående år, men blev halet i land takket være en 
udmærket allround-præstation af Ole Jacob Kragh, Skan
derborg. 

De overraskende godt kastende Allan Schultz, KB, og 
især den lille Stig Hansen, KØge, havde i vestholdets 1. 
halvleg de fire første gærder ude for kun 18 point. Men 
så reddede Ole Kragh (23) og Peter Jørgensen (AaB) 
holdet fra et totalt sammenbrud med en frisk og chance
betonet femte gærdestand på 52 point. Dette stabilisere
de nu ikke meget, og hele holdet var ude for kun 87 
point. Otte mand under 5 taler sit tydelige sprog om 
kasternes store dag. Allan Schultz gjorde sig bemærket 
med et udmærket markspil, deriblandt tre flotte greb. 

Herefter ville man tro på en sikker øst-sejr, men man 
havde ikke taget Ole Kragh i betragtning. Da han først 
havde fået has på den nydeligt spillende Jan BØgh Niel
sen, Svanholm, gik det slag i slag, og hans kaste�verage 
på 6 for 18 var stærkt årsag til, at alle mand var ude for 
57 point. 

Kun sidstegærdet, Stig Hansen, Køge, bed lidt fra sig, og 
med sine 13 point var han ved at sætte spænding på 1. 
halvlegs afslunting. 

Vestholdet gik til gærdet igen og scorede 42 point for 
5 (Allan Schultz 5 for 11), hvorefter anføreren Jan Svej
strup, Viborg, klogt lukkede og dermed gjorde sit til, at 
kampen skulle få en spændende afslutning. 

Østholdet skulle slutteligen score 70 point på en time 
for at vinde, men dette lykkedes ikke, først og fremmest 
på grund af præcis kastning fra Tom Christiansen, Hjør
ring (6 for 15). Kampen sluttede med Øst-holdets sidste 
gærde inde kæmpede for at holde tiden ud. 

Tidspunktet for kampens afvikling betød desværre, at 
i hvert fald Østholdet måtte stille op uden flere af de 
bedste. Skal disse kampe fortsætte, bør de afholdes uden
for ferietiden. 

Troels Nielsen, Clwng må have hårbånd på for at kunne se no

get i juniorkampen Øst- Vest på A R's anlæg. Del hjalp ham dog 

ikke på denne bold /i'a Wngsteds Jan Marrot, der i halvkikset li/

stund går i retning af ,\B's Per G. Jensen i legslip. Preben Niel

sen, Rinysted. er keeper. 



Vest: 8Z for 10 og 45 for 5 (Peter Jørgensen, AaB, 32 
og 2, Michael Kold, AaB 3 og 2, Jens Nielsen, Dron
ningbord 0 og 0, Steen Østergaard, Fredericia 0, Lars 
Andersen, Viborg 0, Ole J. Kragh, Skanderborg 23 og 12, 
Jens Preiss, Skanderborg 3 og 16*, Jan Svejstrup, Viborg 
3, Jan Zabinskl, Nykøbing Mors 5, Tom Christiansen, 
Hjørring O og 2*, Niels Chr. Elefsen, Hjørring 0* og 3). 

Kastning: Allan Schultz 1-14 og 5-11, Steen Friis 3-19, 
Per Persson 3-21, Stig Hansen 3-15 og 0-6, Bent Hansen 
0-16, Jan B. Nielsen 0-3.

Øst: 54 for 10 og 39 for 9 (Mie. Jørgensen, KØge 2 og 
o•, Jan BØgh Nielsen, Svanholm 10 og 0, Keld Nielsen, 
AB 1 og 6, John Petersen, Frem 5 og 3, Hans Olsen, 
Ringsted 6 og 4, Allan Schultz, KB O og 2, Bent Hansen, 
Ringsted 4* og o•, Jan Svendsen, Glostrup 4 og 5, Steen 
Friis, Frem 2 og 5, Per Persson, Ringsted O og 2, Stig 
Hansen 13 og 1. 

Kastning: Peter Jørgensen 1-5, 0. Kragh 6-13 og 1-21, 
Jens Preiss 0-3, Jan Svejstrup 0-3, Toh Christiansen 3-9 
og 6-15, Niels Chr. Elefsen 0-9 og 1-0. 

Steen Lund. 

RESULTATER 

1. division:
5. juli
KB-SV ANHOLM (0-6). Svanholm vandt med 30 point efter
1. halvleg. SVANHOLM 174 (0. lsaksson 59, F. Nistrup 31,
B. Burmeister 4 for 42). KB 144 (Steen Lund 52, Eri. Krogh
Andersen 37, Eri. Christiansen 5 for 25, J. Jønsson 4 for 39). 

HJØRRING-HORSENS (8---0). Hjørring vandt med 8 gærder 
efter færdig kamp. HORSENS 125 (J. Høj 75, Harm. Petersen 
6 for 68, K. Buus 3 for 13) og 90 (J. HØj 28. P. E. Hjorth 
25, K. Buus 6 for 39, Hartm. Petersen 3 for 51). HJØRRING 
135 for 6 (J. Holmen 48, J. Høj 3 for 61) og 81 for 2 (P. V. 
Jensen 32*). 

CHANO-SLAGELSE (6---0). Chang vandt med 18 point efter 
1. halvleg. CHANO 195 for 8 (M. Meibom 64, Leif Busk
Jensen 47, T. Skov Nielsen 42, Erik Sørensen 3 for 74).
SLAGELSE 177 (Leif Jacobsen 65, John Andersen 30, T. 
Skov Nielsen 4 for 33, 0. K. Kristensen 3 for 49).

SKANDERBORG - NYK. M. (6---0). Skanderborg vandt med 
23 point efter 1. halvleg SKANDERBORG 180 (John Mad
sen 52, Bo Jepsen 42, K. LyngsØe 28, T. Stetkær 5 for 53). 
NYK. M. 157 (Erik Hansen 45, Finn Hvass 39, J. S. Larsen 
5 for 54, Kjeld Kristensen 4 for 60). 

AAB-B. 1909 (8---0). AaB vandt med 7 gærder efter færdig 
kamp. B. 1909 76 (H. Mortensen 4 for 24) og 96 (K. Jan
nings 31, Bj. Lund Petersen 6 for 42). AAB 130 for 3 (Bj. 
Lund Petersen 59*, Gert Kristensen 39, C. Morild 27*) og 
46 for 3. 

12. juli
B. 1909-AB (6-0). B. 1909 vandt med 11 point efter 1. halv
leg. B. 1909 158 (Kjeld Jannings 71, D. Råhave 4 for 29, N.
Nørregård 3 for 19). AB 147 (N. Torp Andersen 36*, L.
Persson 25, Ralf Andersen 6 for 36, K. LyØ 3 for 37).

KB-SORANER (0-6). Soraner vandt med 4 gærder efter 1. 
halvleg. KB 214 for 8 (Per Sørensen 54, H. Lystrup 35, E. 
Krogh Andersen 32, Steen Lund 29*, H. Rasmusen 6 for 70). 
SORANER 215 for 6 (Peer NØrgård 68, A. Bloom 46, Sid
ney NØrgård 31*). 

SKANDERBORG-HJØRRING (6---0). Skanderborg vandt 
med 5 gærder efter 1. halvleg. HJØRRING 206 (K. Buus 69, 
Hartm. Petersen 56, A. Morild 33, Bo Jepsen 4 for 45, K. 
Kristensen 3 for 42). SKANDERBORG 208 for 5 (J. S. Lar
sen 60, K. Lyngsøe 57*, Harm. Petersen 3 for 88). 

SLAGELSE-AAB (0-8). AaB vandt med 9 gærder efter 
færdig kamp. AAB 235 for 5 (H. Mortensen 67*, C. Morild 
43, Bj. Lunn Petersen 38, Gert Christensen 33, Hardy Søren
sen 30) og 72 for 1 (C. Morild 41 *, H. Mortensen 25). 
SLAGELSE 147 (Erik Sørensen 39, F. Ulrich 31, Leif Ja
cobsen 27, C. Morild 4 for 57, H. Mortensen 4 for 69) og 
155 (Leif Petersen 49, Erik Sørensen 30, Hardy Sørensen 4 
for 10). 

NYK. M.-SV ANHOLM (6-8). Svanholm vandt med 5 gær
der efter færdig kamp. NYK. M. 138 (Erik Hansen 59,
Bjarne Jensen 29, Flem. Søegaard 4 for 12, Eri. Christiansen 
3 for 34) og 75 for 7 (A. Ali 28, 0. Isaksson 4 for 35, Eri. 
Christiansen 3 for 35). SV ANHOLM 75 (Lars Hansen 41, 
T. Stetkjær 7 for 20) og 143 for 5 (Finn Madsen 35, Bent
Henriksen 31, Leif Hansen 26*, Erik Nielsen 4 for 46).

26. juli
AB-SORANER (0-6). Soraner vandt med 8 point efter 1. 
halvleg. SORANER 116 (F. Pearson 33, Lars Persson 5 for 
35). AB 108 (Lars Persson 47, Hans Rasmusen 6 for 50,
Peer NØrgård 3 for 30). 

HORSENS-SVANHOLM (0-6). Svanholm vandt med 62 
point efter 1.halvleg. HORSENS 99 (J.Høj 51,J.Jønsson 6 for 
20, Fl. SØegaard 3 for 28) og 169 for 4 (H. Eliasen 59, E. 
Olesen 42*, J. HØj 30). SVANHOLM 161 for 4 (P. TransbØll 
67, H. Lam 36, Ths. Petersson 29, 0. Schaumann 3 for 42) 
og 29 for 1. 

2. division:
12. juli 
FREDERICIA-GLOSTRUP (0-8). Glostrup vandt med 149 
point efter færdig kamp. GLOSTRUP 124 (Jørgen Hansen 
55, Thor Jensen 33, J. Nordkamp 28, F. Kirkeby 5 for 17) 
og 160 for 6 (0. Hedegård 73*, F. Larsen 3 for 32). FRE
DERICIA 70 (Thor Jensen 5 for 20, Peter K. Kristensen 4 
for 27) og 65 (Michael MØiler 3 for 0). 

ARHUS-SKANDERBORG II (6---0). Århus vandt med 40 
point efter 1. halvleg. ARHUS 265 for 8 (St. Meibom 66, M. 
Gregersen 43, Erik Madsen 41*, Freddy Kruse 39). SKAN
DERBORG II 225 (Henry Rasmussen 100, N. J. Haurum 47, 
B. Stem Møller 31, Fl. Gregersen 5 for 58).

SORØ-KØGE (0-8). Køge vandt med 1 gærde efter færdig 
kamp. SORØ 103 (Preben Hansen 43, Ebbe Hansen 4 for 
24, L. Fernando 3 for 30) og 81 (K. Hørby 32, Bjørn Olsen 
3 for 1, Ebbe Hansen 3 for 10). KØGE 112 for 3 (Jens P. 
Jensen 34, Niels Olsen 34*, J. Sarøe 3 for 31) og 75 for 9 (J. 
Sarøe 5 for 20). 

f[ERNING-SILKEBORG (0-8). Herning vandt med 1 halvleg 
og 24 point. SILKEBORG 94 (Sv. Age Jensen 29, Bent O. 
Andersen 4 for 48, Leif Andersen 3 for 24) og 54 (Leif 
Adersen 5 for 35, Bent 0. Andersen 5 for 18). HERNING 
172 (Søren Lauritzen 45, Svend H. Nielsen 33, Folmer Chri
stiansen 26, Sv. Age Jensen 4 for 31). 

3. divisionerne:
4. juli
KB II-SV ANHOLM II (0-6). Svanholm II vandt med 74 
point efter 1. halvleg. SV ANHOLM II 137 (Thomas Petersson 
75*, Pr. Michaelsen 3 for 35). KB II 63 (P. Kyhe 6 for 23). 

5. juli
VIBORG-AAB II (0-6). AaB II vandt med 3 gærder efter
1. halvleg. VIBORG 100 (0. SchjØdt 25, N. J. Andersen 8
for 44). AAB II 105 for 7 (Jørgen W. Larsen 57, A. Kold 5

for 32).

NYK. M. II-HJØRRING II (6-0). Nyk. M. II vandt med 40 
point efter 1. halvleg. NYK. M. II 94 (Per Pedersen 41, Tom 
Christiansen 4 for 6, N. Elefsen 3 for 43) og 101 (S. Dahlgård 
28, Andersen Jensen 26, Tom Christiansen 3 for 17, Tom C. 
Nielsen 3 for 17). HJØRRING II 54 (Tom C. Nielsen 25*, 
Tommy Jensen 6 for 25, Per Pedersen 3 for 8) og 127 for 
8 (P. Steen 53, Tom C. Nielsen 33, Per Pedersen 4 for 53, 
Tommy Jensen 3 for 53). 

11. juli
KB II-SORANER II (0-6). Soraner II vandt med 118 point 
efter 1. halvleg. SORANER II 203 for 6 (D. Ireland 83, J. 
Arnsbjerg 52*, John Jørgensen 28). KB II 85 (N. 0. Bjerre
gård 3 for 20). 

12. juli
BALLERUP-NYK. F. (6-0). Ballerup vandt med 18 point 
efter 1. halvleg. BALLERUP 149, (Otto Jacobsen 52, P. J. 
Pedersen 5 for 28, Poul E. Nielsen :t for 72). NYK. F. 131 
(Poul E. Nielsen 50, Harry Erichsen 43, H. Ansell-Henry 6 
for 29, Kaj Pedersen 4 for 33). 
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KOLDING-B. 1913 (0-8). B. 1913 vandt med 1 halvleg og 
41 point. KOLDING 50 (Eri. Hauge 5 for 32, Børge Hansen 3 
for 6) og 78 (Fl. Christensen 26*, Kaj Hansen 4 for 23, 
Kurt Hansen 3 for 28). B. 1913 169 (E. Lykke 46, P. Offer
sen 36, Kjeld Jessen 5 for 49, Lars P. Nielsen 4 for 42). 

DRONNINGBORG-AAB II (0-6). AaB II vandt med 81 
point efter 1. halvleg, DRONNINGBORG 30 (H. Hoff Niel
sen 5 for 6, T. Laursen 3 for 13) og 88 for 3 (0. Hveisel 
41, Chr. Boldsen 29*). AAB II 111 (Fl. Rasmussen 4 for 26). 

VIBORG-NYK. M. II (0-6). Nyk. M. II vandt med 6 point 
efter 1. halvleg. NYK. M. II 98 (S. Dahlgård 29, Bent Jensen 6 
for 33, A. Kold 4 for 37) og 104 (Poul Pedersen 39, Jørn 
Mathiasen 6 for 30). VIBORG 92 (H. Elsborg 39, Tommy 
Jensen 6 for 28). 

19. juli
B. 1909 II-KOLDING (0-8). Kolding vandt efter færdig 
kamp med 84 point. KOLDING 123 (Lars P. Nielsen 37,
Leif Nielsen 6 for 59) og 130 for 3 (Poul E. Nielsen 65*,
Lars P. Nielsen 28*). B. 1909 II 66 (Lars P. Nielsen 5 for
26. Poul E. Nielsen 4 for 26) og 103 (Kaj Jørgensen 28,
Poul E. Nielsen 4 for 35).

HJØRRING II-DRONNINGBORG (6--0). HjØrring II vandt 
�ed 3 gærder efter I. halvleg. DRONNINGBORG 88 (Frank 
Andersen 26, Fl. Jensen 5 for 26) og 101 (Bjarne Madsen 
43, Fl. Jensen 4 for 46). HJØRRING II 117 for 7 (H. Faus
bØII 60, Ole Berntsson 26, Fl. Rasmussen 5 for 19) og 11 
for 3. 

26. juli 
GRENA-DRONNINGBORG (8-6). Grenå vandt med 4 gær
der efter færdig kamp. DRONNINGBORG 88 (L. Wiirtz 27, 
Tommy Hansen 4 for 24) og 42 (Jørgen Knakkergård 4 for 
5, Tommy Hansen 4 for 8). GRENA 85 (Viggo Hansen 28, 
0. Hveisel 5 for 16) og 48 for 6 (Fl. Rasmussen 4 for 17).

Mellemrækkerne: 
5. juli
RINGSTED II-KØGE II (6--0). Ringsted II vandt med 48 
point efter I. halvleg. KØGE 105 (Pr. Feldt 33, Poul Carlsen 
3 for 22) og 64 (L. Sonberg 25*, Helge Hansen 5 for 31). 
RINGSTED 153 (Max Nielsen 42, Helge Hansen 35, Jørgen 
Nielsen 7 for 34). 

FREDERICIA 11-B. 1913 II (0- ). Tabt af Fredericia, der 
benyttede ikke spilleberettigede spillere). B. 1913 II 89 (Pr. 
Mouritzen 33, Jørn 0. Petersen 4 for 7, K. Østergård 4 for 
43) og 106 (Pr. Mouritzen 41, Fl. Larsen 3 for 7, K. Øster
gård 3 for 51). FREDERICIA II 143 (K. Østergård 45, F.
Kirkeby 32, T. Hirtz 3 for 15) og 55 for O (Jan Østergård
31 *).

ROSKILDE-FREM II (6--0)). Roskilde vandt med 3 gærder 
efter 1. halvleg, FREM 164 (Ove Sørensen 76, Henning Jen
sen 5 for 24). ROSKILDE 180 for 3 (Harly Pedersen 89*, S. 
Naqui 36). 

25. juli
RINGSTED II-FREM II (8-0). Ringsted vandt med 99 point 
efter færdig kamp. RINGSTED II 89 (Poul E. Hansen 4 for 
31, Claus Brandstrup 3 for 18, Steen Friis 3 for 28) og 96 
for 6 (Helmer Hansen 29, Poul E. Hansen 3 for 35). FREM 
II 42 (Jan Dahl 5 for 6) og 44 (Jan Dahl 5 for 7). 

26. juli
FREDERICIA II-ESBJERG II. Tabt af Fredericia, der be
nyttede en ikke spilleberettiget spiller. ESBJERG II 46 (Jan 
Østergård 4 for 21, K. E. Mammen 4 for 21) og 62 (K. E. 
Mammen 7 for 34). FREDERICIA li 123 (K. E. Mammen 
52, N. Abrahamsen 6 for 73, Svend Hansen 3 for 34). 

CHANO 11-ARHUS II (6-0). Chang vandt med 14 point ef
ter 1. halvleg. ARHUS II 128 (Jørgen Morild 43, T. Justesen 
30, Finn Nielsen 4 for 35, L. Andreasen 3 for 19) og 115 for 
3 (Jørgen Morild 56*). CHANO II 142 for 3 (Kim Steffensen 
56, Finn Nielsen 38*, Bj, Holtegård 34*) og 37 for 6 (0. 
Beir Andersen 3 for 6). 

Juniorrækkeme: 
4. juli 
KØGE-RINGSTED (0-6). Ringsted vandt med 34 point efter
1. halvleg. RINGSTED 93 (Jan Marrott 48, Per H. Hansen
8 for 32) og 91 for 5 (Ole Helmersen 49, Niels Olsen 3 for
60). KØGE 59 (NJels .Olsen 33, Jan Dahl 5 for 23, Per Pers
son 4 for I 8) og 121 for 6 (Niels Olsen 43, Ib Petersen 32, 
Jan Dahl 3 for 33).

Afleveret til postv1Csenet den 13. august 1970 

11. juli 
SLAGELSE-KØGE (8---0). Slagelse vandt med 1 halvleg og
18 point. KØGE 42 (Jan Helt 4 for 10) og 105 (Niels Olsen
36, Kaj Hansen 4 for 18). SLAGELSE 165 (Frank Andrea
sen 71, Niels Olsen 3 for 36). 

18. juli 
GRENA-VIBORG (8---0). Grenå vandt med I. halvleg og 2 
point. VIBORG 55 (H. 0. Malfeld 5 for 19) og 34 (F. Byr
gersen 5 for 13). GRENA 91 (J. Krogh 46*, Peter Andersen 
4 for 26, Jan Svejstrup 4 for 44).

25. juli
B. 1909-KERTEMINDE (0-6). Kerteminde vandt med 5 point
efter 1. halvleg. KERTEMINDE 153 (P. P. Klokker 95,
Claes Henriksen 6 for 37, Fl. Dalager 3 for 57). B. 1909
148 (Fl. Dalager 75, Carsten Larsen 35, J. Skriver 5 for 70).

26. juli
NYK. M.-HJØRRING (0-8). Hjørring vand med 1 halvleg 
og 1 point. NYK. M. 52 (N. Elefsen 7 for 18) og 18 (Tom 
Nielsen 6 for 4, N. Elefsen 4 for 14). HJØRRING 71 for 2 
(Tom Hansen 36*). 

Drengerækkeme: 
6. juni.
HJØRRING-AA.B. (6--0). Hjørring vandt med 19 p. efter
1. halvleg. AA.B. 67 (L. Hedebrandt 26, Jens J. Jensen 4 for
for 8. N. C. Elefsen 3 for 15). HJØRRING 86 (Tom Chri
stiansen 27, Claus Morild 5 for 16, Peter Jørgensen 3 for
31).

SILKEBORG-ESBJERG (0-8). Esbjerg vandt med 1 halvleg 
og 32 p. SILKEBORG 24 (P. Langmark 7 for 8) og 49 (J. 
Chr. Ankersøe 5 for 8, P. Langmark 4 for 12). ESBJERG 
105 (J. Chr. Ankersøe 27, Leif Rasmussen 5 for 22). 

SV ANHOLM-RINGSTED (0-6). Ringsted vandt efter l. 
halvleg med 70 p. SVANHOLM 54 (Jan BØgh Nielsen 27, 
Per Persson 5 for 31, Bent Hansen 3 for 18) og 80 for 6 
(Morten Petersson 43). RINGSTED 124 (Per Persson 47, 
Hans Olsen 31, Torben Pedersen 3 for 16). 

SLAGELSE-K.B. (0- ). Tabt af Slagelse, der brugte ikke
spilleberettigede spillere. K.B. 25 (Kim Andreastn 5 for 8) 
og 59 for 3 (A. Schultz 34). SLAGELSE 77 (A. Schultz 5 
for 30, Per B. Andersen 4 for 30). 

DRONNINGBORG-FREDERICIA (0-6). Fredericia vandt 
med 55 p. efter 1. halvleg. DR.BORG 68 (Jens Nielsen 34, 
Bj. Jensen 4 for 13). FREDERICIA 123 for 4 (H. Chr. 
Nielsen 29, Bj. Jensen 26*, Kurt E. Nielsen 25, H. U. Aa
strup 3 for 25). 

7. juni. 
NYKØBING F.-SVANHOLM II (0-6). Svanholm II vandt 
med 14 p. efter 1. halvleg. NYKØBING F. 80 (Johnny Niel
sen 31, Ole Mortensen 7 for 29, Claus Frederiksen 3 for 18).
SVANHOLM II 94 (Finn Olsen 5 for 37, Jimmy Frederiksen
4 for 30).

K.B.-A.B. (0-6). A.B. vandt med 22 p. efter 1. halvleg. A.B.
107 for 4 (Gert Nielsen 40). K.B, 85 (Per B. Andersen 35, 
Torben Olesen 5 for 36). 

13. juni. 
SLAGELSE-SVANHOLM (0- ). Tabt af Slagelse, der be
nyttede ikke spilleberettigede spillere. SV ANHOLM 69 (Alf 
Sørensen 4 for 26, Kim Andreasen 4 for 31). SLAGELSE 
16 (Morten Petersson 5 for 9, Claus Frederiksen 4 for 5) og
32 (Morten Petersson 7 for 8, Torben Pedersen 3 for 6).

ESBJERG-FREDERICIA (0-8). Fr.cia vandt med I halvleg 
og 16 p. FR.CIA 134 for 5 (H. C. Nielsen 43, St. Østergård 
39, J. Chr. Ankersøe 5 for 5 I). ESBJERG 58 (St. Østergaard 
7 for 20, H. C. Nielsen 3 for 36) og 60 (St. Østergård 6 for 
23, H. C. Nielsen 3 for 31). 

Aa.B.-NYK. M. (6-0). Aa.B. vandt med 96 p. efter 1. halv
leg. AA.B. 111 (Peter Jørgensen 61, J. Zabinski 5 for 35, S. 
D1mgård 3 for 59). NYK. M. 15 (Peter Jørgensen 6 for 8, 
Claus Morild 3 for 7) og 89 for 9 (Tage Mikkelsen 58, Peter 
Jørgensen 6 for 31, Claus Morild 3 for 34). 

CHANG-VTBORG (0-6). Viborg vandt med 107 p. efter I. 
halvleg. VIBORG 122 (J. Sveistrup 48, Lars Andersen 42*, 
Jens J. Pedersen 6 for 33, H. Sanden 4 for 47). CHANO 16 
(Lars Andersen 7 for 5, J. Sveistrup 3 for 11) og 95 for 4 
(H. Sanden 34, Jens J. Pedersen 30). 

14. juni.
RINGSTED-FREM ( ---0). Tabt af Frem, der benyttede ikke
spilleberettigede spillere. RINGSTED 102 (Hans Olsen 49,
John Pedersen 4 for 20, Claus Johansen 3 for 31). FREM
37 (Bent Hansen 4 for 18, Per Persson 3 for 17) og 64 for 4 
(John Petersen 35*, Per Persson 3 for 35). 

Wilh. Burmesters bogtrykkeri A'S - Aalborg 

 




