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SÅDAN SÅ MESTRENE UD FOR 10 ÅR SIDEN 

SÅDAN SER DANMARKS BEDSTE UD 11970 

og det er stadig AaB 

Facts om de 11 mestre 

Carsten Morild: 34 år 11 mesterskaber, 175 klubkampe. 

Poul W Øhlk: 34 år, 10 mesterskaber, 143 klubkampe. 

Henrik Mortensen, 27 år, 10 mesterskaber, 139 klubkam

pe. Hardy Sørensen: 26 år, 10 mesterskaber, 132 klub

kampe. Geert Kristensen: 24 år, 9 mesterskaber, 101 

klubkampe. Hans Kurt Koch: 26 år, 9 mesterskaber, 98 

klubkampe. Bjarne Lund Pedersen: 31 år, 6 mesterskaber, 

93 klubkampe. Eilif W estergaard, 24 år, 6 mesterskaber, 

78 klubkampe. Per Sørensen, 26 år, 3 mesterskaber, 32 

klubkampe. Sv. Aa. Jeppesen, 24 år, 2 mesterskaber, 17 

klubkampe. Per Terp, 18 år, 1 mesterskab, 12 klubkampe. 
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ENGLAND - IRLANDS 

turen 

Af Søren Nissen 

Vejret var ikke nådigt mod DCF-holdeit under Eng
land-Irlands-turneen. Det ene af turens højdepunk
ter, kampen mod MCC blev helt afblæst på grund 
af klimaets indflydelse på Lords sarte grønsvær, mens 
næsten en hel dag af landskampen mod Irland reg
nede væk og den ene af kampene mod klubholdene 
blev gjort til en farce. 

Nu er det så nemt at være bagklog, men fremtidigt 
bør man nok ikke arrangere turneer i august, hvor 
vejret gennemsnitligt er mere upålideligt end i juli, 
hvortil kommer at det for en kategori af spillere -
nemlig skolelærere - er overordentlig vanskeligt at 
skaffe sig fri. 

Men lad os tage kampene fra en ende af. 

DCF-BRONDESBURY CC 

Opgøret i et af Londons yderdistrikter mod Brondes
bury CC havde kun et formål, nemlig at få givet 
spillerne noget rutine på græspitch forud for vigtigere 
opgaver. Man kan dog nok stille et spørgsmålstegn 
ved om en kamp mod et hold af en sådan styrke kan 
have nogen synderlig interesse for vort landshold. 
Især når man betænker de omkostninger, den med
følger for DCF, og de fridage, som spillerne må ofre 
for at spille den. Havde man sprunget denne match 
over, kunne man have sparet i hvert fald to dage i 

rejseprogrammet, og det havde såmænd ikke været 
ilde. Brondesbury havde efter eget sigende nogle spil
lere af klasse, denne klasse var imidlertid ikke højere 
end at de bedste blev udryddet meget hurtigt. I ste
det strittede et par spillere af ret ordinær standard 
ganske ihærdigt imod, men englændernes halvleg blev 
dog ikke højere end 109. 

Den vikarierende anfører Peer Nørgård - Carsten 
Morild og Henrik Mortensen kom først til selve 
landskampen - fik givet sine fem bowlere selvtillid -
og holdet en humørindsprøjtning - ved at få mod
standerne ud så nemt og så billigt. 

På trods af at danskerne havde to timer og tyve 
minutter til at overtrumfe, var de lige ved at komme 
i tidsnød, og det vindende point blev først scoret i 
kampens sidste over. Det var dog kun hvad man kun
ne vente i en sådan kombineret opvarmnings- og ud
tagelseskamp, hvor ingen ønsker at sælge sig selv for 
billigt - det kunne måske koste en plads på holdet 
mod Irland. Kjeld Jannings spillede ganske nydeligt, 
og toppede med 45 point mod den ganske præcise, 
men ikke rigtig farlige modstanderbowling. Men såvel 
han som især Johan Luther (3 point på en halv time) 
måtte dog med deres - i en sådan match - for defen
sive spil have påtaget sig meget af ansvaret, hvis DCF
holdet på grund af tidnød kun havde klaret uafgjort. 

BRONDESBURY CC - DCF. DCF vandt med 5 ståen
de gærder. BRONDESBURY CC 109 (Tungate 36, K. 
Buus 3 for 13, Bj. Lund Petersen 2 for 11, J. S. Larsen 2 
for 22, 0. Isaksson 2 for 25, P. Nørgård 1 for 9, Kjeld 
Kristensen 0 for 17). DCF 113 for 5 (Hardy Sørensen 10, 
K. Jannings 45, J. Luther 3, K. Buus 31, Bj. Lund Peter
sen 4, Ole lsaksson 11*, P. NØrgaard O*, F. Villumsen, K.
Kristensen, J. S. Larsen og N. Torp Andersen did not
bat, J. Smith 3 for 41.

IRLAND - DANMARK 

Den første tredageslandskamp i dansk crickets historie 
blev spillet i Cork mod Irland, som er en hidtil ukendt 
modstander. Landskampen fik ganske pæn dækning 
i presse og radio - viceanføreren Peer NØrgård blev 
interviewet forud for matchen, og der var direkte 
transmission de 25 minutter, der blev spillet lørdag, 
men der var stort set ingen tilskuere. Hvis 25 menne
sker har betalt entre er det formentlig højden. 

Banen var ret stor og meget hurtig. Græsset var 
tætklippet og stærkt tromlet. Faktisk mindede hele 
banen om en green på en golfbane. Den kunne ikke 
være bedre. 

Tildækningen af pitchen var derimod meget ringe, 
således at kraftige regnskyl før og under matchen, 
gjorde pitchen langsom og død. 

Det bevirkede at bolden ikke kom op i normal 
højde, og at det var svært at spille sine stød. 

Til gengæld kom der næsten ingen slipchancer, men 
i det store og hele må det nok siges, at forholdene 
var værst for gærdespilleren, da pitchen ikke var 
uimodtagelig for spin. 

Første halvleg var defensiv fra begge parter. Dan
skerne var to timer og 37 minutter om at score 102, 
mens irerne brugte 3 timer og 22 minutter til 110. 

Carsten Morild vandt lodtrækningen og valgte at 
batte. Førstedagens spil blev indskrænket til 25 minut
ter, hvor Hardy Sørensen scorede samtlige de 17 
point, vi fik, deraf 4 firere. Et par af grænseslagene 
skyldtes de for kasterne ret håbløse forhold. 

Irerne åbnede også anden;dagen bow�gen med 
O'Riordan og Goodwin, der begge må henregnes til 
fastmedium-klassen. Under de betingelser, som vejr
liget gav dem her, forekom de ikke uspillelige, men 
det skinnede dog tydeligt igennem at O'Riordan under 
mere gunstige forhold - og ikke mindst på en måtte 
som i Holland - er en virkelig klassebowler. 

O'Riordan opnåede forøvrigt i denne match sit 150. 
gærde for Irland, og medbringer Irland denne atle
tiske krafttype til returkampen næste år i Danmark, 
bliver han et meget stærkt våben. 

Hardy Sørensens åbningsmakker Jannings havde 
såvel på den korte førstedag som på andendagen mere 
end rigeligt at gøre med blot at holde sig inde. 

- Det siger egentlig alt, at da Jannings blev bowlet
af O'Riordan ved totalen 25 havde Hardy Sørensen 
scoret samtlige point. 

Luther var trediemand og startede med at nyde 
godt af et overthrow, der indbragte ham en femmer. 

Irerne havde forøvrigt tre af denne slags markbrØ
lere, og deres markspil var langt fra så godt, som be
skrevet fra deres Hollandslandskamp. Kun keeperen 
Colhoun kunne hvad angik markspil siges at være 
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en klasse over sin danske kompagnon, men Colhoun 
forekom nu også på det nærmeste fejlfri, og skulle da 
også - såvel som O'Riordan - have fået tilbud fra 
engelske counties. 

Hardy Sørensen nåede også på andendagen at sæt
te sig i respekt, men mistede ved totalen 42 tålmo
digheden og blev bowlet af O'Riordan. Luther led 
samme skæbne ved 47, og da Isaksson hurtigt blev 
bowlet af spinneren Monteith, så det pludselig ikke 
så lyst ud længere. Henrik Mortensen forekom meget 
bundet - tynget af nerver formentlig - og blev ved 
60 bowlet på en legspinner fra Monteith, der pitchede 
bag ved hans ben, tog fat og snuppede legpinden. En 
skønhed, kaldte irerne bolden. 

Ved 63 blev Buus efter at have holdt stand en time 
stokket ud på Monteith, hvis spinnere, og især deres 
flight - danskerne tydeligvis havde store vanskelig
heder med. 

Carsten Morild var udover Hardy Sørensen den 
eneste, der viste pointgivende gærdespil af interna
tional klasse, men han gik kort efter Bjarne Lunds 
korte optræden, begge som ofre for Monteith. De sid
ste danskere fik dog bragt totalen op på de tre cifre, 
og det var man såmænd lykkelig for efter at så man
ge af vore batsmen havde svigtet. 

Hardy Sørensens dominans i denne inning fremgår 
af at han scorede samtlige de første 31 point, vi fik. 
Da han gik havde landsholdet på en græspitch, der 
var ved at tørre - et totalt ukendt begreb for de fle
ste - bortset fra Morild, ingen, der formåede at straf
fe de løse bolde, som vitterligt kom. 

DCF's FØRSTE HALVLEG 

Hardy Sørensen, k. O'Riordan . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Kjeld Jannings, k. O'Riordan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Johan Luther, k. O'Riordan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Klaus Buus, stokket ud, Monteith . . . . . . . . . . . . . . 12 
Ole Isaksson, k. Monteith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Henrik Mortensen, k. Monteith . . . . . . . . . . . . . . ... 5 
Carsten Morild, gr. Pigot, k. O'Riordan . . . . . . . . 21 
Bj. Lund Petersen, k. O'Riordan . . . . . . . . . . . . . . O 
Peer Nørgård, not out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Jørgen Steen Larsen, k. Monteith . . . . . . . . . . . . . . 1 
Niels Torp Andersen, ben for, k. Monteith . . . . . . 9 
Ekstra (6 leg byes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Total 102 

GÆRDERNES FALD: 

I 
25 

2 
42 

3 4 5 6 7 8 9 10 
84 102 47 50 60 63 78 83 

KASTNING: 

A. J O'Riordan ................... . 
D. E. Goodwin ................... . 
J. D. Monteith ................... . 
M. Halliday ....................... . 

IRLANDS 1. INNING 

0 M L G 
21 13 30 5 
9 2 34 0 

18,2 2 34 0 
7 3 5 0 

Danskerens indsats ved gærdet kunne ærlig talt ikke 
glæde meget. Det var kun en gentagelse af, hvad man 
har set så mange gange de senere år - at de fleste af 
vore gærdespillere ikke har international klasse. 

Men det var i hØj grad rosværdigt, at danskerne 
trods denne indledning alligevel gik ud og lavede en 
markindsats, som var meget tæt på at skaffe dem 
en føring efter 1. halvleg. Markspillet var eminent, 
ligesom Henrik Mortensen bowlede helt på toppen 
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af sin ydeevne. Ganske utroligt, hvor længe han kun
ne holde dampen oppe, men han fik også den med
gang i form af gærdefald, der skulle til. 

Danskerne skaffede sig lige den start, de havde 
behov for, og som rystede irerne så meget, at de al
drig fik det offensive spil frem ved hjælp af hvilket 
de totalt satte sig på hollænderne. 

I kampens sjette over bowlede Jørn Steen Larsen 
med en bold, der holdt lidt lavt, åbneren Michael 
Reith, som scorede century mod Holland, og ved to
talen 20 fik Henrik Mortensen den anden åbner Pi
got ud med ben for. 

Herefter gravede irerne sig ned næsten uden for
søg på scoring. Den defensive Harrison, der efter en 
svag og chancebetonet start fik spillet sig op, holdt 
sig inde i 2½ time og scorede 41 point. Harrison 
fandt dog kun i O'Riordan en makker, som kunne få 
danskerne til at frygte deres skæbne. Men da Morild 
skiftede Henrik Mortensen ud - efter 18 overe på 
stribe - med Buus, blev O'Riordan i vendelboens an
den over strålende grebet i point takket være et styrt
dyk fra Peer Nørgård. Der røg irernes femte gærde 
for 78, og da Harrison langt om længe prøvede at for
cere, skiede han en bold tilbage til kasteren Morild. 
(6 for 84). Den nærmest stendøde Duffy cuttede efter 
en halv times prikkeri Morilds bold i eget gærde, og 
Monteith fortrød bittert, at han for tidligt havde be
sluttet sig til et grænseslag på Mortensen, der var 
kommet tilbage i sin medium-stil (8 for 88). Nu var 
der lys over land. Endnu mere lyst blev det da Mor
tensen lavede et mesterstykke med et fantastisk ind
stik helt ude fra linien praktisk talt uden bue, der 
landede i Morilds næver to centimeter over pindene, 
og Halliday var løbet ud. (9 for 94). Den irske cap
tai,n Goodwin skabte dog halvlegsføringen på 8 point 
med en gang lystig hitning, inden han i søndagens 
sidste over blev bowlet af Mortensen. 

Den irske presse skrev om denne halvleg: De vir

kelige vindere var naturligvis de danske kastere, som 

bowlede desperc.t tæt og som blev bakket op af en 

mark så hurtig og energisk, som man ikke har set i 
Cork i lange tider. Mortensen, der kun viste små tegn 

på den træthed, han må have fØlt gennem de senere 

af sine 24 overe, tog 5 for 47 i en stor optræden for 

et land, som aldrig har vundet en kamp ... 
Men en enkelt avis omtalte også danskernes måde 

at appellere på mindre pænt, ligesom den ene dom
mer ikke lagde skjul på sin utilfredshed. Men det var 
naturligvis ting, kun få i glædens stund kunne se no
gen form for ræsonnement i. 

IRLANDS 1. HALVLEG 

D. R. Pigot, ben for, Henrk Mortensen . . . . . . . . 16 
Michael Reith, k. Jørgen S. Larsen . . . . . . . . . . . . 0 
J. Harrison, gr. Morild, k. Morild . . . . . . . . . . . . . . 41 
P. J. Dinesen, k. Henrik Mortensen . . . . . . . . . . . . 3 
Ian Anderson, ben for, Henrik Mortensen . . . . . . 7 
A. J. O'Riordan, gr. P. Nørgård, K. Buus . . . . . . 12 
G. A. Duffy, k. Morild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
J. D. Monteith, k. Mortensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
D. E. Goodwin, k. Mortensen . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
M. Halliday, løbet ud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
0. D. Colhoun, not out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ekstra (4 byes, 2 legbyes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

1 
10 

2 
20 

GÆRDERNES FALD 

3 4 5 6 7 8 

30 44 78 84 88 88 

----

Total 110 

9 
94 

10 
110 



KASTNING 

Henrik Mortensen ................. 
Jørgen S. Larsen 
Carsten Morild 
Klaus Buus . . . 

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

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

TRIST SIDSTEDAG 

0 

23,4 
9 

20 
6 

M L G 
6 47 5 
2 19 1 
9 31 2 
2 7 1 

Da 1. halvleg blev overstået på stort set en enkelt dag 
var der visse forhåbninger fra begge sider om et re
sultat, da man gik i gang med de sidste seks timer 
på sidstedagen. 

Men allerede efter et par timer var man klar over, 
at den match var uafgjort. Danskernes scoringstempo 
var så langsommeligt de første timer, at det var tyde
ligt, at de var fuldt ud tilfredse med uafgjort og ikke 
ville løbe den mindste risiko. 

Man kan i og for sig ikke bebrejde dem taktikken. 
Men man må samtidig sige, i betragtning af den spil
lestil, de lagde for dagen, forekom det at overvurdere 
sig selv, når man efter kampens afslutning mente, at 
hvis man havde haft tid nok til rådighed, så kunne 
man sagtens have vundet den kamp. Hvis man virke
lig havde troet på det, også mens man var i skud
linien, skulle man have bevist det ved at lave mere 
end 17 i den første time, 42 efter to timer, og 122 på 
4 timer. 

Det, der var galt med det danske gærdespil, var 
den manglende evne til at finde hullerne i marken, at 
gøre paraderne til enere. 

Nu måtte danskerne stå og vente på den rigtige 
løse bold, som de er vant til kommer meget oftere 
end her. Men samtidig havde de med deres defensive 
spil lullet sig ind i en så negativ attitude, at de heller 
ikke var i stand til at straffe det, der burde straffes, 
når det endelig kom. 

Bemærkningerne gælder ikke samtlige danskere, 
men først og fremmest spillere som Jannings og Lut
her. Jannings var en time og 6 minutter om sine 6 
point og Luther 2½ time om sine 26. Luther gav lige 
efter at være kommet ind en meget stor chance, og 
det chokerede ham så meget, at han praktisk talt ikke 
løftede battet den næste time. 

Hardy Sørensen var atter den spiller, der lignede 
mest. Der er også tegn i sol og måne på at de mange 
chancer Johan Luther efterhånden havde fået, har 
båret frugt. Han virker sikker og løste den opgave, 

Fra irernes 1. halvleg. 

Carslen Mori/cl kaster li/ 

Duffy. I baggrunden 

ses den irske radios 

reportagevogn I! 

(Pot.: The CorJ, Examiner) 

der hed: Bliv derinde, udmærket. Vi har virkelig brug 
for en spiller af hans type på vort testhold. 

Henrik Mortensen fik i 2. halvleg vist lidt mere 
af sit normale jeg, mens Morild forekom lidt uheldig 
ved at blive strålende grebet på et glance, som nor
malt ikke ville være nogen chance. Buus, lsaksson 
og Bjarne Lund må som gærdespillere siges at have 
skuffet ved i to halvlege ikke at vise noget særligt, 
mens Peer Nørgård med 28 point i 2. halvleg fik en 
debut bedre end de fleste. 

DCF's 2. halvleg på 166 for 9 var da også et frem
skridt, men scoren i en testmatch bØr under normale 
omstændigheder ligge på ikke under 200 point pr. 
halvleg. 

DCF's 2. HALVLEG 

Hardy Sørensen, k. Monteith . . . . . . . . . 32 
Kjeld Jannings, gr. Colhoun, Monteith 6 
Johan Luther, gr. Colhoun, Halliday . . . . . . . . . . . . 26 
Klaus Buus, ben for, O'Riordan . . . . . . . . . . . . . . 2 
Carsten Morild, gr. Monteith, O'Riordan . . . . . . . . 4 
Henrik Mortensen, ben for, Goodwin . . . . . . . . 28 
Ole Isaksson, k. Monteith . . . . . . . . . . . . . . 13 
Peer NØrgård, gr. O'Riordan, Goodwin . . . . . . . . 28 
Bj. Lund Petersen, gr. Monteith, O'Riordan 11 
Niels Torp Andersen, not out . . . . . . . . 3 
Jørgen Steen Larsen, not out . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Ekstra (7 byes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Total 166 

GÆRDERNES FALD 

1 
17 

2 
42 

3 4 5 6 7 8 9 
� fl % 1m 1n lfl Ifl 

KASTNING 

0 M L G 
O'Riordan .......... 22 10 50 3 
Goodwin . . . . . . . . 21 14 26 2 
Monteith . . . . . . . . ........... 26 10 41 3 
Halliday .......................... 16 7 25 1 
Duffy . .  ......................... 8 1 17 0 

159 POINT PA FEM KVARTER 

Morilds lukning var udelukkende for »syns skyld«. 
Om man havde scoret 166 for 9 eller battet videre 
efter theen havde været det samme, for man kan ikke 
forvente noget som helst, når man lukker i en test
match og overlader modstanderen 5 kvarter - hvilket 
blev til ialt 24 overe - at score 159 point på. 

73 



Dermed være ikke sagt, at lukningen kom for sent. 
Den beviste blot, at vi var tilfredse med - og vel også 
glade over - at spille uafgjort og at have strittet så 
godt imod det, man havde forventet ville være en 
overmagt. 

Der er ikke meget at sige om disse sidste fem kvar
ter, hvor irerne scorede 74 for 3. Det skulle da lige 
være, at Jørn Steen Larsen igen lynhurtigt bowlede 
åbneren Reith, og ved at gøre dette to gange må 
siges at have været yderst værdifuld, selvom en åb
ningsbowler bør kunne køre for fuld damp længere 
end 5-6 overe pr. halvleg. 

Bjarne Lunds kastning forekom ikke af tilstræk
kelig klasse, men det var nu ikke hans skyld at der 
blev noget farceagtigt over hans overe. Hver gang 
han smed sin googly var den danske keeper Niels 
Torp så overrasket, at det blev til fire byes. I det hele 
taget var Niels Torps indsats i denne halvleg langt 

under den standard, man med rimelighed må forlan
ge. I 1. halvleg var der derimod ikke noget at udsætte 
på ham. 

IRLANDS 2. HALVLEG 

Pigot, gr Bjarne Lund, Carsten Morild . . . . . . . . . . 29 
Reth, k. J. Steen Larsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

J. Harrison, ben for, Henrik Mortensen . . . . . . . . . . 28 
Dineen, not out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Anderson, not out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Ekstra (11 byes, 1 fejlbold) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

GÆRDERNES FALD 
I 2 3 
6 70 74 

KASTNING 
0 

Henrik Mortensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Jørgen S. Larsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Bjarne Lund Petersen . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Carsten Morild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Dommere var E. Vincent og W. G. O'Neill. 

OG DET REGNEDE 

lait 74 

M L G 
1 J 5 1 
1 27 1 
1 16 0 

1 4 I 

Fra Cork gik turen med flyvemaskine tilbage til 
London, hvor holdet tirsdag overværede sidstedagen 
af den femte test mellem England og Resten af Ver
den. Det var en ganske dejlig dags cricket. 

Onsdag skulle man så efter planen spille mod den 
londonske klub Barnes, men vejret var håbløst. 

Imidlertid pressede det unge engelske hold samt 
deres dommer voldsomt på for at komme til at spille, 
og med et par timers forsinkelse gik man i gang med 
en 25 overes kamp. Banen var opb]Ødt, og pitchen 
blev hurtigt moradsagtig, så nogen form for sportslig 
interesse havde matchen ikke, men alligevel forekom 
det meget uheldigt, at et par af vore bedste spillere og 
vel særlig tydeligt Henrik Mortensen, viste deres 
manglende interesse så klart. Og det er minsandten 
noget pinligt, at et dansk landshold taber så stort som 
nedennævnte tal beviser til et middelmådigt engelsk 
hold. 

BARNES CC - DCF XL (to gange 25 overe). Barnes 
vandt med 39 point. Barnes 115 for 6 (Curtis 39, Jacobs 
25, Carsten Morild 4 for 40, Peer NØrgård 1 for 26, Hen
rik Mortensen 1 for 39, John Madsen O for 7). DCF XI 
76 for 9 (C. Morild 4, Hardy Sørensen 6, Henrik Mor
tensen 7, F. Villumsen 11, P. NØrgård 0, John Madsen 
0, K. Kristensen 2, Bj. Lund Petersen 0, Klaus Buus 21, 
Niels Torp Andersen 15, K. Jannings 9, Richards 5 for 
36). 

Torsdag skulle turens andet højdepunkt - matchen 
mod MCC på Lords være gået for sig. Landsholdet 
måtte imidlertid nøjes med at få lov til at klæde sig 
om i de fornemme gemakker. Spil blev der intet af. 
Banen havde ikke kunnet tage det meget vand, og 
baneledelsen og dommerne mente, at den ville tage 

for meget skade. Vores gamle bekendte Fellows 
Smith, der var med på MCC's hold, gjorde sit for at 
der skulle blive lidt spil, men det blev altså kun til 
lamperøg - samt receptionen bagefter. 

Og sådan sluttede den spillemæssige side af denne 
tur, der trods den uafgjorte kamp mod Irland ikke 
helt blev, hvad man havde håbet. 

1Jeb11tanten Peer Sorg<1.rd gik uimµonel'l'l til sagerne i 2. 

halvleg. /-Jer lorcen!r han med Ole Jsaksso11 som makker. 

Den yli111rencle irske J;eeper Colhoun er arbejdslos i den

ne situation. ( Foto: '
T

he Cork 1-:.',t·aminer) 



En turneringsøf slutning 

med mosser øf spænding 

AaB fik det tiende mesterskab sammen med sit nye anlæg - Slagelse 

kunne ikke holde dampen oppe længere i 1. division • AB uden kastere 

blev næstsidst 
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1. division

AaB 11 7 3 1** 74 6,73 
Svanholm 11 3 7 1** 66 6,00 
Skanderborg 11 3 5* 3 55 5,00 
Hjørring 11 1 5 5 38 3,45 
Nykøbing M. 11 0 6 5 36 3,27 
Soraner 11 1 4 6 32 2,91 
Chang 11 0 5 6 30 2,73 
Horsens 11 1 3 7 26 2,36 
KB 11 0 4 7 24 2,18 
B 1909 11 0 4 7 24 2,18 
AB 11 0 3 8 18 1,64 
Slagelse 11 0 1 10 6 0,54 

* incl. en kamp, hvor klubben opnåede uafgjort med
gærder i behold.

** incl. en kamp, hvor 1. halvleg ikke blev færdigspil-
let. 

Selvom det vist ikke længere kan være nogen nyhed, 
skal vi meddele, at AaB i det herrens år 1970 satte 
sig på et danmarksmesterskab i cricket, og dermed 
modtog mesterskabspokalen for tiende år i træk. 

Pokalen skulle have været evigt vandrende, men 
højst naturligt overlod DCF den til AaB som minde 
om den enestående bedrift. 

Aalborgs borgmester Marius Andersen erfarede 
dette, og ved AaB's afslutningsfest forærede han DCF 
en ny mesterskabspokal - formentlig i det håb, at 
den blev stående i hans by. 

Og det er vel også sandsynligt, at AaB på trods af 
bebudet afgang fra spillere som Bjarne Lund og Poul 
Wøhlk er den første, der indskriver sit navn på den 
nye pokal. For selvom AaB fik god modstand et par 
gange i år synes holdet - igennem en hel sæson - så 
meget mere konstant end de øvrige tophold, at et 
magtskifte ikke forekommer troværdigt. 

GODT PLANLAGT AFSLUTNING 

Siden sidst har AaB spillet mod de tre hold, som 
af turneringsudvalget var spået som de værste kon
kurrenter. Og turneringsudvalget viste sig at have 
set næsten rigtigt. Hjørring, Skanderborg og Svan-

holm blev nr. 4, 3 og 2, men man havde vel påregnet 
- da Skanderborgs kamp mod AaB var lagt sidst -
at midtjyderne skulle blive Danmarks nr. to. Skan
derborg byttede imidlertid plads med Svanholm, som
viste en solidaritet over en hel sæson, som klubben
ikke tidligere har ejet.

Det blev da også Svanholm, der sørgede for at AaB 
ikke vandt alle sine kampe, selvom brØndbyholdets 
triumf ikke skulle blive som i 1967, hvor det som det 
hidtil eneste i AaB's glorværdige æra besejrede ål
borgenserne. 

Kampen i Brøndbyerne blev ikke helt det, man 
havde ventet, og som det efter københavnske forhold 
talrige publikum havde set frem til. Og det var nok 
mest AaB's skyld, fordi mandskabet spillede så ud
præget safety first. Carsten Morild gik ud og spillede 
den kamp ud fra taktikken, at Svanholm ikke måtte 
få point. Om hans egne tropper selv fik noget ud af 
matchen betød mindre for slutstillingen. 

Derfor spillede AaB usædvanligt forsigtigt ved gær
det, og derfor kom lukningen så sent. Morild over
lod nemlig kun Svanholm ca. 2½ time til at score de 
249 point, som AaB havde lavet for 6 gærder på 
mere end den dobbelte tid. Det må med AaB's kast
ning og markspil in mente på forhånd betragtes som 
en uoverkommelig opgave. 

Men Svanholm prøvede alligevel, og kom, mens 
Henrik Lam og Poul TransbØII dannede makkerpar 
som andet gærde, også op på den krævede scorings
hastighed. Men da disse to var ude ved totalen 109 
efter at have scoret henholdsvis 37 og 53 gik det ri
vende ned af bakke med de næste, der forsøgte sig 
som hittere, og Flemming SØegård og Ole Isaksson 
befandt sig pludselig inde som sidstegærde på et 
tidspunkt, hvor der stadig resterede 13 overe. 

Det lykkedes dog disse to rutinerede spillere at 
grave sig ned, og mens de hævede totalen fra 126 til 
131 i løbet af de 13 overe krøb AaB'erne efterhån
den helt op i battet på dem. 

Men de holdt stand tiden ud, og sørgede derved 
for, at Svanholm kunne bevare sin status som ube
sejret i 1970. 

Svanholms forhåbninger om sejr over AaB faldt 
til jorden med de to kæmpestore gribechancer, som 
Svanholms »onde ånd« Hardy Sørensen gav - og 
overlevede. Siden byggede han AaB's halvleg op, først 

sammen med overraskelsen Hans Kurt Koch og siden 
med Henrik Mortensen. De scorede henholdsvis 62, 
4 7 og 77, men de tog også deres tid til det, men det 
var jo netop taktikken. 
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HJØRRING HAVDE INGEN V ABEN 

Hjørring, der ellers har åbenbaret en god gærde
side, kunne intet stille op mod Morild og compagni. 

Efter at Henrik Mortensen havde domineret AaB's 
halvleg med 97 not out ud af 175 kunne Hjørring 
kun stritte igen med 86 og 72. Ganske interessant var 
det, at Axel Morild sammenlagt var den mest sco
rende vendelbo med 26 og 11 point. 

Skanderborg gav ligesom i fjor mestrene god mod
stand og startede med 138 point. Ellers ubeskrevne 
navne som Jens Kamp og Steen Sørensen blev top
scorere med 25 og 26. 

Henrik Mortensen svigtede til sin egen noget kraf
tigt tilkendegivne ærgrelse for en gangs skyld som 
gærdespiller, men Hardy Sørensen (74) og Morild 
(48) klarede skærene, så AaB kunne få overrakt me
daljerne på sit nye anlæg i Øster Uttrup efter en sejr
på 3 stående gærder.

Svanholm sluttede sin hidtil bedste sæson, der endte 
med sølvmedaljer, med at besejre Hjørring så sik
kert som med 8 gærder efter 1. halvleg. Et af mand
skabets lyspunkter i denne sæson, åbningsgærdet Tho
mas Petersson og Poul TransbØll bragte tilsammmen 
totalen langt op i nærheden af de 109, som Hjørring 
var startet med i løbet af 59 overe. Jørgen Jønsson 
har også været sit hold en god mand i årets lØb og 
kastede med sædvanlig præcision og konstanthed 22 
overe for så små omkostninger som 31 point (4 gær
der). Buus var den eneste, brøndbyholdet ikke kunne 
magte, han tegnede sig for et halvt century, førend 
hans sidste makker forlod pindene. 

Skanderborg sikrede sig endeligt sine broncemadal
jer i opgørene mod KB og Horsens. Mod KB rullede 
Jørn Steen Larsen sig ud i sin mest fjendtlige åb
ningsstil og ryddede KB's åbnere, inden københav
nerne havde fået gnedet søvnen ud af Øjnene. Og da 
Kjeld Kristensen fulgte trop med 5 for 30 på 20 ove
re var KB ude for kun 83. Det var ingen opgave for 
Skanderborg, hvor Kjeld Lyngsøe med et uafsluttet 
halvt century igen viste, at han for alvor var kom
met i form. 

Mod Horsens fejrede Kjeld Kristensen påny trium
fer med 53 og 5 for 54, og da Jørn HØj havde en af 
sine få off days var Horsens endda tæt på også at 
tabe efter færdigspillet kamp. 

Nej, den droppede chance betød ikke nedrykning for [(B, selvom 

både Torben Vands/ed (siddende) og Henning Lystrup tager det 

tunat. Nlogens Faussbol tager n1ere praktisk på tingene - han 

sæl/er i løb efter bolden. 
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KISSEJAV I BUNDEN 

Bunden i rækken endte i et hæsblæsende kissejav 
for at undgå de to sidste pladser. 

Slagelse måtte rykke ned, og holdet må vel også 
betragtes som divisionens svageste. 

Nedrykning har man spået sjællænderne til i flere 
sæsoner, men der har altid været spillere, der i pre
kære situationer har præsteret det uventede. 

Det kneb det med i år, selvom Leif Jacobsen hav
de sin hidtil bedste sæson. Markspillet var som sæd
vanlig godt og ihærdigt, men bredde manglede såvel 
gærde- som kastemæssigt. 

Det kom katastrofalt til udtryk i den match, som 
vel reelt gav sjællænderne det afgørende puf, nemlig 
kampen mod KB. KB startede med 147, hvoraf Per 
Sørensen lavede en så væsentlig del som 84. Men 
trods åbneren Leif Jacobsens solide indsats (41) kun
ne Slagelse ikke nå højere end til 108. Nu var det 
også sjællændernes uheld, at KB i denne kamp hav
de bistand af Ole Christoffersen, hvis venstrearms
slowkastning (7 for 35) måtte få succes mod Slagelse, 
hvor gærdespillerne har meget svært ved at begå sig 
mod langsomme kastere. 

Men Slagelse fightede vanen tro også for sin eksi
stens mod Nykøbing Mors, og scorede med Erik 
Sørensens 71 som topnotering 184, men det var 18 
for lidt mod jydernes 202, hvoraf Azar Ali, der var 
kommet ind i en god stime, havde lavet de 81. 

Men så var Slagelse også slået - vel især psykisk. 
Mod Soranerne i farvelkampen gik holdet ned i en 
sådan grad, at skuffelsen stod malet over præstatio
nen med brede penselstrøg, og Soranerne kunne uden 
at folde sig særligt ud sikre sig en af holdets meget 
sjældne 8-0 gevinster. 



AB UVENTET NUMMER NÆSTSIDST 

AB, der som eneste mandskab i løbet af sæsonen 
tabte til Slagelse, blev nr. næstsidst, og det kan jo 
nok overraske med det spillermateriale, som klubben 
råder over - men som ikke altid er til disposition. 

Akademikerne affærdigede dog især takket være 
en solid Johan Luther-innings på 61 not out Horsens, 
hvor Jørn Høj (61) og Ole Schaumann (50) scorede 
111 ud af 144. Men i en bundgyser af rang mod KB 
gik det galt. 

AB-KB var sidste kamp og skulle blive afgørende 
for placeringen som nr. næstsidst. 

KB modtog natten før matchen afbud fra Ole Chri
stoffersen, hvis indsats i to af de tre foregående kam
pe må siges at have været afgørende for, at KB og 
ikke Slagelse endte på sidstepladsen. 

KB stillede derfor op med forvisningen om at en 
meget stor halvleg var nødvendig, da klubbens for
håndenværende bowlermateriale ikke hidtil havde væ
ret godt nok. 

Og med en solid indsats, hvor Burmeister (48) Ly
strup (56) og anfører Erling Krogh (61) gik i spidsen 
nåede KB 237 for 7, før end man lukkede og over
lod AB tre timer og et kvarter. 

AB's åbning med Erling Froulund som en lidet 
AB-agtig, men gevaldig effektiv hitter (52), gav en 
start, der indbragte 69, før Froulund trak sig tilbage. 
Senere fulgte Tony Mirza i Froulunds tempo, og 
efterhånden gik Luther også med i dansen og fik sco
ret 61 point. Det hele arbejdede sig op til et gevaldigt 
klimaks i kampens allersidste overe, hvor AB's otten
de gærde faldt ved 185, det niende ved 223, og det 
sidste ved 225. Det skulle falde i Torben- Vandsteds 
lod efter en lang og drøj kasteindsats at få den sidste 
AB'er grebet ud kort før klokken faldt i slag. Vand
sted var egentlig også den eneste af KB's kastere, der 
havde fortjent denne triumf, men det stod endnu 
værre til hos AB, hvor Provis måtte tage 4 af de fald
ne 7 KB-gærder for 61 på 26 overe. 

Havde Horsens samme dag tabt til B. 1909 var det 
blevet jyderne, der skulle have haft den ikke særligt
behagelige kamp mod 2. divisions nr. to. Men B. 1909 
ydede en sjælden bleg indsats, og Horsens behøvede 
kun at ofre tre gærder i 1. halvleg for at score 163 
og et i 2. halvleg for at lave 86, og så var B. 1909's 
sammenlagte to halvlege på 244 overgået. 

Jørn Høj kunne ikke nå at folde sig ud som sæd
vanligt, idet broder Poul tog brødet ud af munden 
på ham med 81 og 21 not out som åbningsgærde. 
Ellers må man nu nok sige, at det var Ole Schau
manns dag med ialt 12 gærder for 58. 

EGON JENSEN I HOPLA 

B. 1909 kom i sikkerhed ved at slå Chang med 50

point efter 1. halvleg. Det var ligesom Chang slap
pede lidt af i slutningen af sæsonen efter næsten at 
have spillet over evne i begyndelsen. Dette på trods af 
at man kun i de sidste kampe rådede over et så godt 
åbningsgærde som brødrene Morten og Steffen Mei

bom. 
B. 1909 kan væsentligt takke Egon Jensen - 68

og 7 for 46 mod Chang - for at kastanierne blev ra
get ud af ilden. Egon Jensen kom på holdet på et 
tidspunkt, hvor det så sort ud, men han viste atter 
sin værdi. 

Nykøbing Mors-Chang blev ret speciel. Aalborg
genserne startede med 232, og seks morsingboer var 

ude for 86. Men Erik Hansen (med 67) og Bjarne 
Jensen (med sin hidtil bedste præstation i 1. division 
- 88 not out) hævede til 210, og så vandt Nyk. M.
med 3 stående gærder.

Bjarne Jensen har også været en strålende keeper 
for Nykøbing. Han sluttede sæsonen med ni stoknin
ger og ti greb, og det er der da vist ikke mange, der 
gør ham efter. 

Nyk. M. var også indblandet i en ganske interes
sant kamp mod Soranerne, hvor Azar Ali på 151 
minutter scorede 118 ud af 245 for 9. Ali er nok en 
af de gærdespillere herhjemme, der er morsomst at 
følge, fordi han spiller så kønt og så aggressivt. 

Bloom lavede som Soranernes svar til Ali 81, men 
holdkammeraterne kunne ikke bidrage med mere 
end 110 tilsammen, så Soranerne var ude for 191. 

Mod Hjørring måtte Soranerne også stå model til 
en stor halvleg, nemlig 243. Her røg Bloom for nul, 
men til gengæld holdt en efter en skade restitueret 
Frank Pearson sammen på tropperne og gik not out 
med 87. Sammen med Peer NØrgård (85) hævede 
han fra 50 til 176 som fjerdegærde. Derefter skulle 
han efter sigende have løbet tre mand ud, og så stod 
han med totalen 197 for 9 tilbage sammen med Hans 
Rasmusen. Når det gælder kan Rasmusen imidlertid 
godt svinge en ske. Det beviste han her med 24 point 
not out og i en af opgørets sidste overe passerede So
ranerne vendelboernes score. Det var virkelig en 
kamp, som fortjente betegnelsen: Festlig, folkelig og 
fornøjelig. 

OPRYKNINGS- ELLER NEDRYKNINGS
MATCHEN AB-KØGE 

Og så var der lagt op til todages matchen om den 
sidste ledige plads i 1. divion i 1971 mellem 1. divi
sions nr. næstsidst AB og 2. divisions nr. to Køge. 

Det viste sig, at man skulle bruge 10 af de 12 ti
mer kampen var fastsat til for at få afviklet bare 1.

halvleg. Det gik gevaldig langsomt, og vejret drillede 
tilmed noget. 

. Køge var opsat på at vinde lodtrækningen, idet
Sjællænderne godt kunne forestille sig, hvad der ville 
ske, hvis AB battede først - AB behøvede nemlig 
kun uafgjort for at blive oppe. 

Køge fik mønten til at ende med den rigtige side 
opad og gik ind og battede 237 point sammen i løbet 
af næsten hele lørdagen. I de 5½ time, som Køge 
opholdt sig ved gærdet, ydede kun Ebbe Hansen en 
indsats (74) til de højere karakterer, men de øvrige 
spillede sammenbidt og koncentreret og gav alt, hvad 
de h�vde i sig. En i høj grad rosværdig præstation,
der viser hvor langt viljen rækker. Men det må være 
ærgerligt for Køge at tænke på, at holdets katastro
falt dårlige mangelfulde lØb mellem gærderne koste
de mellem 30 og 50 point. 

Ros �r der derimod ingen grund til at give AB's
markspil (0

0

ver 30 ekstra) samt bowling, der mest 
baseredes pa at modstanderne fik sig selv ud. 

Men AB'erne tog det roligt tilsyneladende i den 
sikre forvisning om, at næsten ligegyldigt hvad Køge 
lavede, så kunne de score flere. Og det viste sig at 
slå til. Køges kastning var ikke god nok til at true 
AB, �kØnt den blev bakket op af nogle markspillere,
der la langt over mange af dem, man ser i 1. division. 

James Ward åbnede og var sikker som Bank of 
England, og beslutsom som bare pokker indtil han 
nærmede sig sit første century, hvor han ved 97 blev 
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bowlet af legspinneren Jørgen B. Nielsen, der havde 
otte markspillere stående i legsiden. Det gav Ward 
lyst til at forcere en bold på legpinden ud i den tom
me off-mark - og der røg centuriet. Forinden havde 
han sammen med Luther stort set sikret sejren. Lut
her kom sin vane tro godt op i tresserne og med sin 
indsats her blev han en af de mest scorende i hjem
lig cricket i årets løb. Han har virkelig været en ge
vinst af dimensioner for AB. 

AB vandt med fem stående gærder, og bevarede 
således sin plads i divisionen, og det resultat må nok 
siges at være det bedste - både for Køge og AB. 

Trods det langsomme tempo var matchen længe 
spændende, og holdt et ganske anseeligt tilskuertals 
interesse fangen i næsten to dage. 

Århus tilbage blandt "De fine" - Fredericia ud af 2. division 

efter belastende år 
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2. division

Århus 9 2 7 0 58 6,44 

Køge 9 4 4 1 56 6,22 

Ringsted 9 3 4 2 48 5,33 

Holstebro 9 6 0 3 48 5,33 

Herning 9 4 1 4 38 4,22 

Skanderborg II 9 2 2 5 28 3,11 

Glostrup 9 2 2 5 28 3,11 

Silkeborg 9 1 2 6 20 2,22 

Sorø 9 2 0 7 16 1,77 

Fredericia 9 0 0 9 0 

Århus' ophold i 2. division blev to-årigt. Holdet ryk
kede ud af den bedste række i 1968, men forekommer 
dog i øjeblikket svagere end dengang, men rygterne går 
om meget kvalificeret tilgang udefra i 1971. 

Rækkesejren i 2. division i 1970 kan kun betegnes som 
fortjent. Århus vandt hver gang første halvleg, men 
brændte sig en enkelt gang med en lukning mod Køge. 
Det kunne meget nemt senere være blevet skæbnesvan
gert. Men dengang var der vist ingen, der rigtig regnede 
med Køge som et tophold. 

Mens Århus' gærdeside med en Mogens Gregersen i 
sit livt form ser ganske tillidsvækkende ud, forekommer 
kastesiden tynd. Erik Madsen har i årets lØb tegnet sig 
for smukke bedrifter og fik i de sidste vigtige kampe 
god bistand af Hans Ole Luther, der aldrig fik lov at 
kaste en bold i sin AaB-tid, men slår dette til i 1. divi
sion? 

Men det slog til mod Ringsted og Holstebro. 
Anføreren Tom Ivar Poulsen lagde for med 61 not 

out ud af 124 mod Holstebro, der imidlertid trækkes med 
en lang hale. De sidste seks spillere formåede kun at 
score ni point tilsammen, og da samtidig Jens Peter Mo
rild måtte nøjes med de efter hans forhold meget be
skedne 27 point var Holstebro ude for 102. Erik Madsen 
tog 8 gærder for 41. 

Mod Ringsted var det Hans Ole Luther (6 for 31) og 
Erik Madsen (4 for 45), der alene i løbet af 32 overe 
ryddede sjællænderne i den sidste og afgørende match 
for 76. Det klarede Mogens Gregersen omtrent alene 
med en score på 64. Århus var i knibe i 2. halvleg, da 
Ringsteds Gert Jensen for første gang i år rigtig kom 
i slaghumør (62 point). Dette bevirkede at hans hold 
med tid, der strakte til 28 overe, kunne lukke med 118 
point i overskud. 

Da Århus i tilfælde af at Køge fik 8 point mod Hol
stebro kun ville blive nr. to måtte jyderne gå efter en 
8-0 gevinst, så det blev pludselig spændende. Forsøget på
hurtigscoring gik nemlig galt, og de sidste Århus-gærder
befandt sig kæmpende med ryggen mod muren for bare
at forhindre den 8-6 sejr til Ringsted, der ville have be
virket oprykning til Ringsted - og nok et år i 2. division
til Århus. Der faldt dog kun otte Århusgærder (totalen
61), før tiden udløb.
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Som det fremgår af ovenstående var afslutningsdagen 
mere end spændende og med masser af muligheder, da 
Holstebro tilmed også var indblandet. 

Men jyderne led igen under deres manglende gærde-
bredde mod Køge, der startede med 155. Jens Peter Mo-
rild lagde ud med 61, men fik kun beskeden støtte, ved 
totalen 100 faldt det femte Holstebro-gærde og ved 112 
det sidste (Ebbe Hansen 6 for 47). 

Køge spillede en morsom kamp mod Fredericia, hvor 
holdet lukkede for tabet af fire gærder, da Fredericias 
142 var passeret. Men så kom der endelig lidt effektivi-
tet over Fredericias gærdespil, og i løbet af blot 26 overe 
scorede jyderne 140 for 7 gærder, hvoraf Finn Kirkeby 
lavede de 59 på 56 minutter. 

Køge fik herefter 22 overe til at score 127 point og 
løste opgaven for tabet af 9 gærder. 

Det vindende point blev scoret i kampens næstsidste 
over. Hele holdet bidrog med lystig hitning til sejren. 

SLAGGRÆNSEN GÆLDER 

Fredericia har på indberetningsskemaet anført, at der 
blev dØmt to fejlbolde mod holdet efter reglen om kun 
to mand på legsiden bag gærdet, og har anført: Domme
ren siger, at slaggrænsen er den gældende skilleli11ie, 
mens vi hævder, at gærdet danner skillelinie. Hvad er 
rigtigt? Der er ikke og bliver ikke protsteret på spØrgs
målet ... 

Det ville heller ikke være klogt af Fredericia, for det 
ville bare være at smide 25 kr. ud af vinduet. Det frem
går nemlig af prøvelovene - optrykt i turneringsregle
mentet - at antallet af markspillere bag slaggrænsen på 
on-siden i det Øjeblik kasteren afleverer bolden ikke må 
overstige to. 

Ringsted, hvis unge mandskab ikke helt har indfriet 
forventningerne sikrede sig »bronzepladsen« i rækken ved 
at slå Silkeborg med SO point efter 1. halvleg. Jan Han
sen lavede 65 ud af 152. 

Mere overlegen var Holstebro mod Silkeborg, Jens 
Peter Morilds stærke dominans viste sig med al tydelig
hed, da han i 1. halvleg - efter at Silkeborg havde sco
ret 62 - på 25 overe scorede 92 point ud af 122 for 3, 
hvorefter anfører John Jespersen nænnede at lukke. I 2. 
halvleg var Jens Peter Morild ikke inde, og da måtte 
hans hold ofre 3 gærder for at score de 23, der var nok 
til en 8-0 sejr. 

Herning sluttede hjemme sin gode sæson med en 8-0 
sejr over Sorø, der var taget på jyllandsturne (mod Skan
derborg II og Herning lørdag og søndag) uden to så gode 
spillere som Preben Hansen og Ib Hiickelkamp. Peter 
Gøttsche scorede 87 mod Sorø, men kunne ikke fØlge 
sin indsats op ude mod Glostrup, der slog Herning med 
en halvleg og 29. Glostrups tre sidste gærder (Knud 
Nordkamp 64) hævede fra 105 til 202. 

66 POINT PÅ 18 MINUTTER 

Skanderborg viste sin glimrende bredde ved at få sit 
andethold placeret i midten af 2. division. Holdet slut
tede af med sejre over Sorø, Silkeborg og Fredericia. 

Mod Sorø scorede John H. Simonsen 66 point på 18 
minutter ifølge indberetningsskemaet. Det lyder næsten 
utroligt. Ole Hiickelkamp carried sit bat for Sorø med 67 
not out ud af 130 som sjællændernes svar til Skander
borgs 263 for 6. 



Henry Rasmussen boltrede sig med 71 mod Fredericia 
og lagde dermed grunden til Skanderborgs halvlegssejr. 

Endnu mere skub var der i Henry Rasmussen, da han 
sammen med Ole Olsen som ottende gærde hævede Skan
derborgs total mod Silkeborg fra 108 til 235. Henry Ras
mussen lavede 115, Ole Olsen 57 not out ud af Skander
borgs 292 for 9, og det fik Silkeborg til at strække gevær 
med kun 72 point. 

Sorø og Fredericia afgjorde indbyrdes nedryknings
spørgsmålet, og Sorø efterlod ingen tvivl om, hvem der 
burde blive oppe. Sjællænderne vandt 1. halvleg med 154-

74, hvorefter Fredericia kom ind igen og scorede 166 
(Kurt Østergård - hvis dårlige sæson har været skæbne
svanger - kom endelig i gang og nåede 81). Men Sorø be
høvede kun 10 overe for at score de for en sejr nødven
dige 88 point, åbningsgærdet Ib Hiickelkamp (62) og Jør
gen Carøe klarede den lille affære alene. 

Endelig tog Sorø med 9 mand til Glostrup - de andre 
indviede akademiets nye bane - men vandt alligevel 8-6. 
Ib Hiickelkamp noteredes for 92 i 2. halvleg. Der blev 
i denne match scoret sammenlagt 580 point!!! 

Otto Gade bag Esbjergs oprykning • AaB li og Svanholm li vandt 

vest- og østkredsen 
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3. division Øst

Svanholm II 7 2 3 2 34 4,86 
Nykøbing F. 7 1 4 2 32 4,57 
AB II 7 3 1 3 30 4,29 
Soraner II 6 0 4 2 24 4,00 
Næstved 6 2 1 3 22 3,67 
Ballerup 7 0 4 3 24 3,43 
KB II 7 0 2* 5 13 1,86 
Frem 7 0 2 5 12 1,71 

* ind en kamp, hvor klubben opnåede uafgjort med
gærder i behold.

3. division midt

Esbjerg 6 4 1 1 38 6,33 
B 1913 8 2 3 3 34 4,25 
Kolding 7 1 2 4 20 2,86 
Kerteminde 7 0 2 5 12 1,72 
B 1909 II 8 0 2 6 12 1,50 

3. division vest

AaB II 9 4 4 l* 56 6,22 
Dronningborg 10 3 2 5 36 3,60 
Grenaa 9 2 2 5*** 31 3,44 
Nykøbing M. 10 1 4 5 32 3,20 
Viborg 10 2 1 7 22 2,20 
Hjørring II 8 0 1 7** 6 0,75 

* ind. en kamp, hvor klubben anvendte en ikke-spil-
leberettiget spiller.
** incl. to kampe, hvor klubben anvendte ikke-spille-
berettigede spillere.
** * incl. en kamp, hvor klubben opnåede uafgjort i
1. halvleg, men tabte kampen.

Oprykningsturnering til 2. division 

Esbjerg 3 0 2 1* 12 4,00 
AaB II 3 0 1 2* 6 2,00 
Nykøbing F. 2 0 0 2 0 

* incl. en kamp, hvor 1. halvleg ikke blev færdigspil-
let.

3. division øst vandtes overraskende for alle - og ikke
mindst for klubben selv - af Svanholm II.

Rækken var meget jævnbyrdig, men Svanholm for-
måede normalt at stille sit bedste hold i modsætning 
til de fleste af de andre tophold, der var mere ukon-
stante. 

Svanholms sejr baseres på allrounderen Per Kyhe, 
samt en gærdeside, hvor Bjørn Knudsen, juniorspille
ren Michael Petersson og Arne Mogensen ind imel
lem vartede op med pæne præstationer. 

Og så var det ikke usædvanligt at holdet i den af
gørende kamp mod rækkens nr. to Nyk. F. havde 
gravet Niels J. Lorentzen frem. Han, der siden sin 
KB-tid, har udviklet sig til lidt af en hitter, scorede 
51 og da Per Kyhe lavede 52 blev totalen 172. Da 
N. J. Lorentzen i Nykøbings 1. halvleg derefter fol
dede sig ud med en konstant præcision og længde, 
som hans gamle modstandere vil mindes med frygt, 
blev Nyk. F. ryddet for kun 46 point. N. J. Lorent
zen 4 for 10, Per Kyhe 4 for 23. Da falstringernes 
otte sidste gærdespillere i 2. halvleg kun kunne bidrage 
med 15 point måtte Nyk. F. se sig slået med en halv
leg og 5 point. 

Svanholms træer voksede dog ikke ind i himlen, 
idet holdet forinden i kampen i Næstved, hvor Erik 
Jørgensen gjorde et vellykket come back, tabte med 
8 stående gærder efter færdigspillet kamp. 

Søndagen efter at Svanholm II havde slået Nyk. F. 
kunne AB II med en sejr over falstringerne have sik
ret sig en rækkesejr. Men Nyk. F.'s første gærde (Erik 
Svensson 39, Poul Erik Nielsen 81) skiltes først ved 
109, og da John Buchan fulgte trop med 63 not out, 
kunne Nyk. F. lukke med 227 for 7. Dette på trods af 
at AB rådede over de to unge kastere, Bjarne Rossen 
og Niels Nørregård, som vandt juniordanmarksme
sterskabet til Bagsværd i fjord, og som AB havde på
tænkt at basere sit 1. divisionsangreb på i denne sæ
son. 

Ovenpå den salut gik AB ned med en halvleg på 
87, og Nyk. F. overrakte Svanholm rækkesejren på 
et tinfad. 

Vor opfordring til Næstved om at få samling på 
tropperne må have båret frugt. I hvert fald blev hol
det af ganske anseelig styrke til sidst, hvilket da også 
gav sig udslag i to sejre. 

Men da rådede Næstved også over Kjeld Gran
dahl, Kaj Rieck, Benny Pedersen og Erik Jørgensen 
- alle spillere, der har været væk i længere eller kor
tere tid.

Erik Jørgensen var et uhyggeligt bekendtskab for 
KB II. På 87 minutter bragede han 135 point ud over 
strikkerne. Det var ikke mindst Carl Morilds slow
kastning (7 for 105) han trakterede. Bagefter tog han 
og Kjeld Grandahl hver to gange 5 gærder i KB's to 
halvlege på 75 og 28. 

Erik Jørgensen var ikke med mod Ballerup, og 
Ballerup vandt med 155 - 117. 
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Nær så godt gik det ikke for Ballerup mod Frem, 
hvor holdet røg for sølle 24 point i 1. halvleg. Balle
rup har ellers haft en så god sæson, at man skulle 
mene, at den slags ting var holdt op at ske for holdet. 
Frem afstod fra forsøget på at vinde med en halvleg. 

En 8-0 sejr ville ellers have betydet, at KB II og ikke 
Frem var endt på sidstepladsen i rækken. 

Frem havde en lidt trist sæson, men var nu også 

noget uheldig ved at møde modstanderne, når de hav
de »stjernerne« med. Mod Soraner II startede Frem 
med respektable 173 og havde tre soranergærder ude 
for 20. Men så var det slut med de glade tider. 3. 
divisions bedste - efter statistikken - gærdespilleren 
Jørgen Arnsbjerg (86) og den glimrende englænder 
David lreland (52) hævede til 176, og så var det bal 
forbi. 

AB II stillede op med Provis og James Ward (70) 
som bollerne på suppen mod Frem, og det var stort 
set også alene deres fortjeneste, at AB vandt efter 1. 
halvleg. 

Men mon ikke det snart går mod lysere tider for 

Frem, der i næstsidste øjeblik fik skabt en ungdoms
afdeling. Allerede til næste år skulle der være kvalifi
ceret fornyelse at hente herfra. 

B. 1913 SLOG SOM DE ENESTE ESBJERG

I midtkredsen kom B. 1913 for sent i gang til at true
Esbjerg. Man har sine lumske anelser om at fynboerne 
benyttede kampene og ikke træningstimerne til at komme 
i træning - og det kostede måske en tilbagevenden til 2. 
division. 

For det lykkedes B. 1913 - som det eneste hold i år -
at besejre Esbjerg. Det var en ottende gærdestand mellem 
Pr. Mouritzen (48) og Erik Lykke (37), der bragte B.1913 
fra 67 og op over Esbjergs 103. 

Kurt Hansen, der en enkelt gang pr. sæson blomstrer 
som kaster, tog 6 for 20 for fynboerne, derimellem et 
hattrick. 
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I den fØlgende kamp mod B. 1909 II brast B. 1913's 
forhåbninger. Med Peter Fredberg, der havde taget sig 
en fridag fra Mr. Slans cricketredaktion på Fyns Tiden
de i spidsen (50) scorede B. 1909 176 for 6 og det var 
rigeligt til at overgå B. 1913's 112. I arvefjendeopgØret 
mod Kerteminde vendte B. 1913 dog tilbage til stilen fra 
Esbjerg-kampen, og sikrede sig en komfortabel sejr på 
185 point efter 1. halvleg. Erik Lykke havde lykken (und
skyld, vi skal ellers nok afstå fra dårlige vittigheder) med 
sig og scorede 75, mens Torben Hirtz tog 5 gærder for 
18 i Kertemindes sølle halvleg på 43. 

Peter Palle Klokker har haft en ret så speciel sæson
afslutning. Mod B. 1913 lavede han to nuller, mod Es
bjerg nok et andeæg, og mod Kolding yderligere to, men 
der var der bare et ettal foran, således at det blev til et 
century på præcis 100 not out. Hans bestræbelser i denne 
match medførte dog ikke nogen turneringspoint, idet Kol
ding startede med 231 (Wange Thomsen 54 og otte mand 
med tocifret score). Da den sidste bold blev kastet, hav
de Kerteminde fået arbejdet sig op på 214 for 8. Koldings 
anfører Åge Wange Thomsen kunne måske ved at have 
været lidt mindre tilbageholdende have fået vægtskålen 
til at vippe til fordel for sine egne tropper, idet han kun 
kastede 11 af de ialt 76 overe i løbet af hvilke han tog 4 
for 17. 

Esbjerg lavede en halvleg på 250 mod Kertemindes 
svage kastere. Otto Gade (94) og Erik Abrahamsen (86) 
hævede som sjettegærde fra 31 til 185. Det mest bemær
kelsesværdige var dog, at der ikke var en ekstra i løbet af 
de 250 point. Det kan enten skyldes strålende keeping 
af Kaj Andersen - eller at dommerne var faldet i søvn. 
Forøvrigt var Esbjergs store halvleg ikke særlig velgen
nemtænkt, for Kerteminde, der var startet med blot 59 
point, kunne - fordi Esbjerg battede så længe - forhin
dre et halvlegsnederlag. 

Esbjergs hold, der vandt oprykningsl11rneringcn til 2. divi

sion. Stående fra venstre: /(urt Hansen, Erling Ankersøe, 

Ferdinand Jlnkersoe, Otto Gade (an{.), Sv. Erik Ankersøe 

og /(nud Hansen. Siddende: Niels .4brahamsen, Johan 

Hovedskov, Jens Sondergård, Erik Abrahamsen (keeper) 

og Ole J\1 øl sted. 



Esbjerg sikrede sig endelig sin rækkesejr ved at besejre 
B 1909 Il med en halvleg. Knud Hansen overstrålede 
komplet Otto Gade, da han i 12 overe tog 7 gærder for 
13 (herimellem et hattrick) og derved havde hovedæren 
for et B. 1909-hold, der havde set bedre dage var ude 
for kun 28 i I. halvleg. 

AAB's ANDETHOLD VILLE IKKE STÅ TILBAGE 

AaB's andethold i 3. division vest fulgte I. holdets im
ponerende præstation op. AaB vandt også denne række 
- ovenikøbet meget sikkert.

Sejren baseredes på Niels J. Andersens bowling og først
og fremmest Jørgen W. Larsen og Flemming Nielsens 
batting. Og så præsterede holdet - og det var ikke mindst 
vigtigt - et markspil, der var tydeligt inspireret af me
sterholdets. 

AaB sluttede med to kampe mod Grenå, der spilledes 
med en uges mellemrum. Mens det var kasterne, der do
minerede i Grenå (N. J. Andersen 6 for 9 i I. halvleg), 
hvor AaB vandt efter færdig kamp med 46 point, og 
hvor 39 gærder blev fældet, var det på landets største 
bane i Øster Uttrup gærdespillernes dag. Her lavede AaB 
209 for 8 (Flemming Nielsen 40) og Grenå 153. Også 
Dronningborg måtte neje sig mod AaB's kvalificerede 
markindsats med et 8-0 nederlag. 

Dronningborg havde en sindsoprivende kamp mod 
Grenå, der startede med 150 (Jørgen Knakkergård 69). 
Da Dronningborgs sidste gærde Peter Odderskjær og Chr. 
Anker kom sammen havde Randers-holdet blot 125 point, 
men de hævede til en 1. halvlegs draw (150), førend Chr. 
Anker efter en tapper indsats måtte sænke fanen. I 2. 
halvleg var Grenå ude for 62 og da Dronningborgs Flem
ming Rasmussen på otte bolde (4, 4, 4, 6, 6, 6, I) scorede 
31 point kom sejren hurtigt i hus. Det var Johs. Knakker
gårds »luftige« bolde, der blev i den grad maltrakteret. 

Mod Viborg rådede Dronningborg ikke over sine to 
juniorspillere, Chr. Boldsen og Bjarne Madsen, der var 
til Øst-vest kamp, og det var et savn. 

Viborgs Hans Elsborg, der spillede helt i sin gamle 
pointjagende stil, scorede 74 not out ud af 146, og efter 
at være røget for 48 i I. halvleg blev Dronningborgs 2. 
halvleg så pinlig som 13. Anders Kold tog ialt 10 gærder 
for 18 i denne match, heraf 6 for 2 i 2. halvleg. 

Nyk. M. II blev besejret af Dronningborg i en jævn
byrdig match, der sammenlagt endte 190-183. Ole Hveisel 
tog i 2. halvleg 4 gærder på 5 bolde, derimellem et hat
trick. 

Viborg blev lidt stØdt på manchetterne på grund af 
sidste nummer af »Cricket«, hvor vi antydede at holdets 
gærdespillere tog det lidt for roligt. Men tilsyneladende 
har holdet alligevel taget fat om skeen på en anden måde, 
for mod Hjørring II lavede Viborg 249 point for 5 gær
der på 50 overe, og det var nok til en halvlegssejr, da 
Viborgs nye kasternavn Bent Jensen blandt andet var
tede op med et hattrick. 

Søndagen efter samlede Hjørring dog hjemme et hold 
mod Viborg af en noget andet støbning, der for 7 gær
der lavede 205 og som vandt 1. halvleg med 121 point. 
Ole Berntsson og Flemming Jensen - spillere der ellers 
har holdt sig i ro i år - scorede 86 og 65 not out. 

Efter sigende kostede spillernes og dommernes ukend
skab til reglen om de 20 overe i den sidste time Viborg 
sejren over Nyk. M., der vandt 1. halvleg 109-101. I 2. 
havleg var Nyk. M. ude for 81 og Viborg havde lavet 
77 for 5 på 11 overe, da klokken slog seks. Og så sluttede 
man kampen. Man troede ikke at 20 overes reglen gjaldt 
i 3. division. 

Der burde være kastet yderligere nogle overe, og i dem 
havde Viborg sikkert kunnet lave de manglende 12 point, 
der ville have givet 8 turneringspoint. 

Endelig var det ikke manglende kendskab til love, men 
godt gærdespil af Ove Sørensen (85), der skaffede Nyk. 
M. II sejren over Grenå på 194-166.

ESBJERG OP I 2. DIVISION 

Nyskabelsen - oprykningsturneringen til 2. division 

mellem de tre 3. divisionsvindere - blev vundet af 
Esbjerg, der dermed vender tilbage til de »fine kred
se«. 

Om Esbjerg må man sige, at det »blot« var en 
Otto Gade, der skulle til for at få skuden til at ven
de. Det mandskab, der nu har skaffet Esbjerg avan
cement, er såmænd ikke meget forskelligt fra det hold, 
der uden energi og lyst så længe lå og rodede i mel
lemrækken. Ja, dengang rådede man endda over en 
så god bowler som Ole Langerhuus, der har måttet 
lægge op på grund af en rygskade. 

Men med Otto Gade - og hans »fighting spmt« 
fik piben en helt anden lyd. Nu ville Esbjerg noget 
- de ville tilbage til fordoms glans og herlighed. En
spiller som den glimrende Erik Abrahamsen, der el
lers kun dukkede op i ny og næ og tog en rutine
tjans, gik ind for det med fuld musik, og bowleren
Knud Hansen, der i sin tid var med til at spille Es
bjerg op i 1. division, kom i form og fik effektivitet
over sine halvhårde offcuttere.

At så Esbjergs hold i lidt for hØj grad forekommer 
baseret på disse tre spillere får være. Kender man 
Otto Gade ret skal han, selvom han må rejse frem og 
tilbage fra Ribe, nok få uddannet et par gærdespillere 
mere, der kan gøre sig i 2. division. 

Otto Gade har som anfører for Esbjerg holdt sig i 
baggrunden for at få gjort holdet mere homogent. 
Også Erik Abrahamsen har såvidt muligt overladt 
opgaverne til andre, såsom spillere fra Ankersøe-fami
lien, der optræder i et antal af otte på Esbjergs for
skellige hold - deriblandt et kvindeligt medlem af 
drengeholdet. Det kan Morild-familien vist ikke en
gang klare i Hjørring i øjeblikket. 

Men i oprykningskampene måtte Gade, Abraham
sen og Knud Hansen trække læsset. 

Den første modstander blev Nyk. F. fra 3. divi
sion øst. Falstringerne blev kun nr. to, men da Svan
holm II ikke ønskede at være med i oprykningskap
løbet overtog Nyk. F. chancen. 

Men atter engang gik det ikke for Nyk. F., der 
efterhånden uden held har været så tæt på at rykke 
op i 2. division så mange gange, at de efterhånden 
må tro, at der er noget forhekset ved disse nerve
fyldte matcher. 

Harry Erichsen vendte mod Esbjerg tilbage efter 
en lang pause på grund af en brækket hånd, men det 
var nu hans »gamle krigskammerat« Poul J. Peder
sen, der med 49 point gjorde Nyk. F.'s halvleg så 
hæderlig som 100. Dette passerede Esbjerg dog smer
tefrit for tabet af 4 gærder (Erik Abrahamsen 43} 
og flere pølser blev der ikke ud af det skind. 

Nyk. F. mistede den sidste chance ved at tabe med 
154-105 i Aalborg til AaB II, og matchen Esbjerg
AaB II skulle herefter blive altafgørende.

Her måtte der to forsøg til. Den første kamp reg
nede mere eller mindre i stykker, og tiden udløb, da 
Esbjerg manglede ca. 50 point med 5 gærder i be
hold. Det kunne altså været blevet til hvad som helst. 

I den anden kamp, der blev spillet den. 27. sep
tember i det dejligste sensommervejr, gik det dog som 
smurt i olie for Esbjerg. AaB II var ude for 78 point, 
og det antal point scorede Erik Abrahamsen alene for 
Esbjerg. De to hold enedes om at stoppe, da Esbjerg 
havde 159 for 6. Knud Hansen havde sin store andel 
i at Esbjerg vandt, idet han tog 6 gærder for 30. 
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Mange 

forstyrrelser i mellemrækkerne 

C. 

� 

Kreds 31 

Ringsted II 7 
AB III 6 
Roskilde 8 
Køge II 7 
Frem II 7 

Kreds 32 

B 1913 II 4 
Esbjerg II 4 
Husum 4 
Fredericia Il* 6 

* Klubben anvendte
samtlige kampe.

Kreds 33 

Chang II 2 
Århus II 3 
Viborg II 3 
Dronningborg II 3 
Skanderborg III 2 

A-rækken

Svanholm IIP 4 
Slagelse Il* 4 
Glostrup II 4 
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4 2 1 44 6,29 
1 4 1 32 5,33 
1 3 4 26 3,25 
1 0 6 8 1,14 
0 1 6 6 0,86 

2 1 1 22 5,50 
2 1 1 22 5,50 
0 2 2 12 3,00 
0 0 6 0 

ikke-spilleberettigede spillere i 

1 
2 
1 
1 
0 

1 
1 
0 

1 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
1 
2 
2 
2 

1 
1 
4 

14 
16 

8 
8 
0 

20 
20 

0 

7,00 
5,33 
2,67 
2,67 

5,00 
5,00 

* Svanholm III og Slagelse II endte lige på første
pladsen.

Mellemrækken midt og vest blev desværre gennemført 
med ikke så få forstyrrelser i form af afmeldinger og 
ulovlige hold, mens det gik nogenlunde planmæssigt øst
på. 

Her vandt Ringsted II og spiller til næste år i 3. divi
sion. Holdet råder over det bedste fra klubbens semifi
nalister i juniorrækken plus garvede kræfter som Frede 
Nielsen, Helmer og Helge Hansen, hvortil kommer Poul 
Carlsen, der tilsyneladende hører styrkemæssigt hjemme 
på førsteholdet. 

Ringsted II vandt 8-0 over Roskilde (Helge Hansen 7 
for 19 i 1. halvleg) og med samme cifre over Køge II, 
Her lavede åbningsgærdet - juniorerne Ole Helmersen 
(45) og Jan Marrot (94) alene 94 inden de skiltes, og
Frede Nielsen borede videre i Køges sår med 54 not out.

AB III har slået Frem II med en halvleg og 135 (Poul 
Talbro 75 og 7 for 18) og Roskilde med 5 gærder efter 
1. halvleg. Men det var også et par frygtindgydende hold,
AB her havde skrabet sammen.

B. 1913 II har vundet midtkredsen, idet holdet vandt
med en halvleg over den nærmeste konkurrent Esbjerg II 
i den første kamp, mens Esbjerg nøjedes med at vinde 
68-66 i den anden.

Desuden har B. 1913 II vundet med 54-51 over Husum,
der takket være Henry Buh! desuden spillede et par gan
ske gode kampe mod Fredericia, der dog benyttede før
steholdsspillere, så matcherne var tabt på forhånd. 

Chang har vundet kreds 33, som mere eller mindre 
Ødelagdes, da Holstebro II og Skanderborg III trak sig. 

Her har Viborg II (Peter Andersen 76) slået Dron
ningborg II med en halvleg, men tabte til gengæld lige så 
stort til Århus Il. 

A-rækken blev en hyggelig lille dobbeltturnering gen
nemført med den rette blanding af spøg og alvor. 
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Svanholm III og Slagelse II slog hinanden lige stort 
og besejrede begge Glostrup II 8-0 og 6-0, så det er ikke 
til at finde ud af hvem der kan smykke sig med en ræk
kesejr der . 

7 nye vindere i ungdomsrækkerne 

Vi fik nye danmarksmestre og endda for syv ud 
af otte holds vedkommende nye semifinalister (hvil
ket er ensbetydende med rækkevindere) i de afslut
tende kampe om DM i cricket for drenge og juniorer 
i forhold til i fjor. Det kunne tyde på en større bredde 
end man almindeligvis tror. 

Skanderborg blev juniordanmarksmestre efter en 
finalesejr over Hjørring. Det blev en for de implice
rede næsten uhyggelig spændende match, hvor Skan
derborg fortjente den knebne sejr på 9 point efter 1. 
halvleg på grund af sin større bredde. 

Skanderborg startede med en så smuk score som 
219 point_ Man kunne have undt John Simonsen (93) 
et century, men han får trøste sig med, at han har 
tiden for sig. Han er en pågående gærdespiller, der 
især har sin force i et kraftbetonet hock, som han 
udnytter med stor sikkerhed. Bent Madsen og Jan 
Wittus, der begge har haft stor andel i, at Skander
borg nåede så langt, bidrog med 27 og 24. 

Hjørrings kastning baseredes for ca. halvleden af 
overnes vedkommende (68) på de to drengespillere 
Niels K. Elefsen (4 for 43) og Tom Christiansen (2 
for 32). Selvom de fysisk er udrustet til juniorrækken 
mangler de trods alt erfaringen. 

Hjørrings andetgærde faldt ved 10, men så kom 
de to stortalenter Poul Steen (92) og Jens J. Jensen 
(70) sammen. Denne gærdestand blev først brudt efter
en forhøjelse af totalen på 149 point, og Poul Steen
forlod først gærdet som fjerdemand ved 173. Skan
derborg var nede på dette tidspunkt, men der var
ikke kvalitet nok i Hjørrings seks sidste gærdespil
lere, der kun bidrog med sammenlagt 16 point, til at
udnytte Poul Steens og Jens J. Jensens determinerede
indsats. Hjørrings næstsidste gærde faldt ved 195, og
selvom sidstegærdet Peter Meyer og Elefsen fik hå
bet til at blusse op ved at hæve til 210, blev den
manglende bredde afgørende, og Hjørring tabte med
219-210.

Manglende udskiftningskastere hos Skanderborg
var medvirkende til den store Hjørring-total. Med 33 
overe til John Simonsen (3 for 83) og 31 til Bent Mad
sen (6 for 55) tog disse to sig af 64 overe ud af de 
ialt bowlede 76. En mandfolkepræstation ikke mindst 
af John Simonsen, der forinden havde ydet en så stor 
indsats ved gærdet. 

At de to hold ikke var vant til så genstridige mod
standere fremgår også af, at Hjørring kunne glæde 
sig over at få foræret 31 ekstra, mens Skanderborg fik 
20. 

Skanderborg slog i sin semifinale Ringsted, der 
kun som svar på jydernes 113 kunne lave 64. To 
kastere, Jan Dahl, Ringsted (7 for 46) og Bent Mad
sen, Skanderborg (6 for 36) dominerede. I anden halv
leg, der ikke fik nogen betydning, scorede John Si
monsen 91 og Ringsteds Preben Nielsen 63 not out. 

I semifinalen mod Dronningborg afgjorde Hjør
rings Tom Nielsen (62 not out) og Steen Franksen 
(63) i en sjettegærdestand fra 71 til 181 matchen.
Hjørring scorede pudsigt nok ligesom i finalen 210,
og det slog Dronningborg psykisk ud - holdet nåede
kun 62 (Tom Christiansen 4 for 15).



Sådan gik det til sidst 

i de fire juniorrækker 

Kreds 41 

Ringsted 
AB 
Svanholm 
Slagelse 
KB 
Køge 
Sorø 

Kreds 42 

Skanderborg 
B 1909 
Kerteminde 
Horsens 

Kreds 43 

Dronningborg 
Holstebro 
Grenaa 
Viborg 
Århus 

Kreds 44 

Hjørring 
AaB 
Nykøbing M. 
Chang 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 

6 
5 
6 
6 

6 
8 
7 
6 
7 

5 
6 
6 
5 

3 
3 
2 
3 
1 
1 

0 

4 
3 
1 

0 

5 
3 
3 
0 
0 

2 
3 
1 
0 

3 
1 
2 
0 
1 

0 
0 

1 

0 
2 
1 

1 

1 

0 
2 
1 

3 
1 
1 

0 

0 
2 
2 
3 
4 
5 
5 

1 
2 
3 
5 

0 
4 
4 
4 
6 

0 
2 
4 
5 

42 
30 
28 
24 
14 
8 
0 

38 
24 
20 

6 

46 
30 
24 
12 
6 

34 
30 
14 
0 

7,00 
5,00 
4,67 
4,00 
2,33 
1,33 

6,33 
4,80 
3,33 
1,00 

7,67 
3,75 
3,42 
2,00 
0,86 

6,80 
5,00 
2,33 

Den sidste kamp i kreds 43 vandt Skanderborg med 
25 point over Horsens, der er gået frem i løbet af sæso
nen. Her snuppede John Simonsen sig et hattrick i 2. halv
leg i løbet af sine 7 for 29. 

Totalt overlegen var Skanderborg mod et meget svagt 
Kertemindehold der gav debut til måske den hidtil yng
ste spiller på et juniorhold. Klaus Andersen var kun 6 år, 
men lavede alligevel sit livt første point. 

Mere form var der over Kerteminde i de to kampe mod 
Horsens. Efter at have scoret 66 not out ud af Kertemin
des 115 præsterede Peter Palle Klokker som den hidtil 
første i Dansk Cricket Forbunds historie at tage 5 gær
der på 5 hinanden fØlgende bolde. Horsens 3. gærde faldt 
ved 26 - hele holdet var ude for 27!!! 

Det blev ialt til 8 gærder for 5 til Klokker, og i kam
pen ugen forinden mod Horsens havde han taget 9 for 
38. Her havde han en 3. gærdestand på 114 point sam
men med broder Jeppe, der lavede 14 not out, mens
Klokker den ældre scorede 100 not out. Ham er Horsens
vist snart lidt træt af.

I kreds 44 har Hjørring slet ikke været aktiv siden 
sidst, mens Nykøbing Mors har slået Chang (Peter Ras
mussen 46 not out og ialt 11 for 12) med en halvleg og 
et par uger før med 86 point efter 1. halvleg. Desuden 
har AaB slået Chang med 154-102, mens DM-finalisterne 
fra 1969 slog Nyk. M. med 9 stående gærder efter fær
dig kamp. 

Dronningborg var meget overlegen i sine sidste fire 
kampe i kreds 43. Chr. Boldsen, der når forbavsende 
langt med et beskedent slagrepertoire, som i hØj grad 
burde udvides, scorede i 1. match mod Viborg 109 not 
out og i den anden 54 not out. Her havde Boldsen sam
men med Jens Nielsen (65 not out) en 5. gærdestand på 
126 på 63 minutter. Dronningborg vandt begge kampe 
med 8-0 og mindre overlegen var holdet ikke mod Århus 
og Grenå. 

Der er omsider kommet lidt sving i Århus, der først 
tabte til Holstebro 107-90 (Jens P. Johansen hattrick) og 
tre uger senere vandt 130-121. 

Århus slog Viborg med 127-102, bemærkelsesværdigt 
var det, at Viborgs sidste gærde Klaus Fusager (50) og 
Erling Jacobsen (5 not out) fordoblede fra 61 til 102. Vi
borgs ungdomsafdeling synes ikke helt at kunne indfri 
de løfter den gav i fjor. Ganske vist fik Peter Sørensens 
tropper seks point i 1. halvleg (118-107) mod Holstebro, 
men måtte afgive otte til modstanderen, da man røg for 
36 i 2. omgang. 

AB UDEN SINE BEDSTE 

Sidste års juniordanmarksmeser, AB, var favorit i 
kreds 41, men holdets ubestridt bedste Per Marcussen 
blev syg forud for de sidste kampe, og han kunne ikke 
undværes, selvom det dog gik uden ham mod Slagelse. 
Først overraskede Svanholm og slog AB, især på grund 
af en helt uventet indsats af drengespilleren Henrik 
Thomsen, der med ialt 71 point overgik sin sammen
lagte score i løbet af sæsonen et par gange. 

På trods af dette nederlag kunne AB alligevel have 
vundet rækken med en sejr over Ringsted, men her var 
også en anden af holdets bedste, kasteren Per G. Jensen 
gået i stykker, og så greb Ringsted chancen og vandt med 
to stående gærder. AB's Bent Rossen kastede i denne 
match for første gang. I hans første over tog han på den 
sjette og den syvende bold (dommertællefejl) og den an
den overs første bold et hattrick. 

Ikke mindst vigtig i denne match - og for rækkesejren 
i det hele taget - var Ringstedbowleren Jan Dahls ind
sats. Han har fået god flight og længde på sine offspin
nere og synes et meget stort talent. 

På 10 overe scorede Svanholms Michael Petersson 51 
ud af sit holds 71 for 2 i 2. halvleg og sørgede derved 
for, at Svanholm fik 8 point mod Køge efter at sjællæn
derne havde vundet 1. halvleg med 86-75 (Svanholms Ib 
Laursen 6 for 8 på 7 overe) KB's Klaus Andersen var 
med 91 ud af 142 manden bag KB's eneste juniorsejr i 
år - over KØge, mens Slagelse kun behøvede at bruge 
ialt 4 gærder for at slå Sorø med en halvleg. 

I drengerækkerne 

skaffede to garderhøje kastere 

Hjørring DM 
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Kreds 51 

AB 3 0 3 0 18 
Ringsted 3 0 2 1 12 
Svanholm I 3 0 1 2 6 
KB 3 0 0 3 0 
Slagelse * 5 0 0 5 0 
Frem* 5 0 0 5 0 

0 
-�
0 
� 

6,00 
4,00 
2,00 

* Begge klubber anvendte en eller flere ikke spille-
berettigede spillere i samtlige kampe.

Kreds 52 

Svanholm II 4 1 2 1 20 5,00 
Køge 4 0 3 1 18 4,50 
Glostrup 4 0 0 4 0 
Nykøbing F. trukket. 
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Kreds 53 

Fredericia 5 2 3 0 34 5,80 
Esbjerg 4 2 0 2 16 4,00 
Dronningborg 4 2 0 2 16 4,00 
Skanderborg 4 1 1 2 14 3,50 
Herning 4 0 1 3 6 1,50 
Silkeborg 3 0 0 3 0 

Kreds 54 

Hjørring 8 5 2 1 52 6,50 
AaB 8 2 4 2 40 5,00 
NykØbing M. 8 2 1 5 22 2,75 
Viborg 8 1 1* 5 17 2,13 
Chang 8 0 1* 6 9 1,13 
* en kamp, hvor 1. halvleg endte uafgjort.

Finalen om det danske drengemester kom nok til at 
indeholde et moment, der aldrig vil gentages. Den 
ene af deltagerne var nemlig et andethold - forøvrigt 
det eneste andethold, der optræder i ungdomsrækker
ne i dansk cricket. 

Det var Svanholms andetdrenge, der var kommet 
så vidt, men dermed hørte holdets triumfer også op. 
Hjørrings drenge vandt denne finale lige så sikkert -
og i den samme stil, som holdet har vundet de andre 
kampe i denne sæson. Hjørrings gærdespil er ikke 
exceptionelt, men i de to garderhøje, Niels K. Elef
sen og Tom Christiansen, har vendelboerne et par 
drenge, som er uspillelige for de fleste modstandere. 

Elefsen kaster hårdt swingbolde, mens Tom Chri
stiansen varierer sin kastning mere og leverer nogle 
udmærkede legspinnere. Mod disse to kunne Svan
holm II - der var rekrutteret fra foreningens yngste 
årgange, ikke stille meget op. Svanholm var i 1. halv
leg i løbet af en time ude for kun 21 (Elefsen 6 for 
10, Christiansen 4 for 10) og selvom Svanholm bed 
bedre fra sig i 2. halvleg (60 point), var det ikke nok 
til at undgå halvlegsnederlaget, da Hjørring scorede 
90. Hartmann Petersen - Hjørrings ungdomstræner
sammen med Claus Buus - havde udsat et par hand
sker til bedste mand på det vindende og tabende hold.
Og da Hartmann Petersen selv sammen med Svan
holms leder udvalgte vinderne, måtte det naturligvis
blive de to bedste kastere, Elefsen (i alt 12 gærder for
39) og Ole Mortensen, Svanholm (6 for 33).

I sin semifinale mod Fredericia for Hjørring frem
på lignende maner. Her lavede Fredericia ganske vist 
78 i første halvleg, men i anden halvleg tog det kun 
ni overe at få Fredericias ni gærder ud. Sidstemanden 
var nemlig taget hjem for at få sig en bid brød, og 
da han kom tilbage, var det hele forbi. 

Her tog Elefsen 7 for 10, mens Tom Christiansen 
i 1. halvleg scorede 80 ud af totalen på 158 og tog 
6 gærder for 41. 

Svanholms semifinalesejr over AB baseredes på en 
stor og meget tålmodig indsats af lilleputspilleren Ole 
Mortensen, der var inde næsten hele Svanholms halv
leg, der blev på 118. Ole Mortensen scorede 53 og 
udviste en for en spiller i denne aldersklasse usæd
vanlig koncentration. Han holdt stand de fleste af de 
63 overe, som AB måtte kaste, og holdt AB i marken 
i 3½ time. 

AB's fjerde gærde faldt først ved 75, men så kørte 
Klaus Frederiksen (5 for 25) og Torben Westring (5 
for 34) igennem, så AB var ude for 87. 

Nydeligt spil vistes af de første, Gert Nielsen og 
Torben Olesen, men halen var for lang. 
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STEEN ØSTERGAARD TOG 
10 GÆRDER I EN HALVLEG 
Hjørring havde i sin sidste kamp i kreds 54 vist sig alt 
for stærk for Viborg, der lavede 15 og 16 i de to halv
lege. Syv af Hjørrings første spillere trak sig frivilligt -
alligevel blev det til 180. Lene Agerskov scorede et af 
Viborgs i alt 31 point. 

I Peter Jørgensen har AaB et usædvanligt talent, som 
scorede 70 not out og tog 5 for 43 mod Chang, der tabte 
efter I. halvleg. 

På mere bred basis besejrede AaB Viborg, Kim Ny
gaard nåede dog at snuppe et hattrick i løbet af sine 7 
for 24. Endelig tegnede Changs Arvid Hyldgaard sig for 
63 not out mod Nykøbing Mors, og det blev afgørende 
for 6-0 sejren. 

I kreds 53 var det uventet, at Fredericia og ikke Skan
derborg blev rækkevinder. Men Fredericias gevinst må 
være en rar trøst i denne sæson, hvor førsteholdet har 
beredt klubben så mange skuffelser. 

Det var et medlem af Østergaard-klanen, der alene ryd
dede Skanderborg. Hvad kun Henrik Mortensen ellers 
har formået i år, gjorde Steen Østergaard. Han tog samt
lige Skanderborgs 10 gærder i 1. halvleg for 29 point. 
Skanderborg scorede i alt 65, og Fredericias Hans Chr. 
Nielsen holdt sammen på Fredericias halvleg ved at carry 
sit bat for 28. Med syvendegærdet inde kom Fredericia 
på 66, men det var også i sidste Øjeblik, for så fjernede 
Jens Priess resterne på et hattrick. 

Samme bedrift lavede Skanderborgs Poul Resmussen 
mod Herning, der alligevel vandt 60-57. Herning måtte 
forud for denne opmuntring se sig slået to gange, nem
lig af Fredericia og Esbjerg. 

Svanholm II vandt kreds 52, fordi holdet formåede at 
vinde 8-0 over Glostrup, mens Køge måtte nøjes med 
en 6-0 gevinst. Også i denne match stod Ole Mortensen 
som triumfatoren med 77 not out, men Klaus Frede
riksens andel i gevinsten (i alt 13 for 24) var dog ikke 
mindre. 

Kreds 51 blev gennemført efter programmet, men to 
hold, Frem og Slagelse, brugte for gamle spillere og talte 
derfor ikke med. Det Ødelagde meget og virkede urime
ligt, fordi det tilsyneladende ikke var nødvendigt. Såle
des var der kun en enkelt af Frems drengespillere - der 
var to piger med - mod KB, der var for gammel, og han 
lavede et nultal. 

Alligevel vandt Frem med 118 point efter 1. halvleg, 
ikke mindst på grund af den overordentlig lovende John 
Petersens maidencentury på Il 3 not out ud af 180 for 6 
(31 overe). Bagefter tog Steen Friis 7 for 17, og der var 
minsandten også et hattrick. 

AB's vej til rækkesejren gik over Svanholm I, hvor 
Torben Olesen og Keld Nielsen ryddede modstanderne 
for kun 27 point. Bagefter førte Keld Nielsen an med 
7 for 2 I mod rækkens nr. to, Ringsted, der blev slået med 
111-47.

I lilleputrækken 

klarede brødrepar rækkesejr hjem 
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Kreds 61 

Svanholm 3 2 1 0 22 7,33 
Køge 3 1 0 2 8 2,67 
AB 8 0 0 8 0 

Ringsted 8 0 0 8 0 
Frem 8- 0 0 8 0 

Da AB, Ringsted og Frem i næsten samtlige kampe 
brugte en eller flere ikke-spilleberettigede spillere blev 
kampene afviklet som en privatturnering for disse 
klubbers vedkommende. 



Også i lilleputrækken kneb det for nogle klubber at stille 
hold, der overholdt aldersgrænserne. Men samtlige kam
pe blev spillet, og det er da meget bedre, end hvis de 
pågældende klubber helt havde meldt pas. 

Svanholm og Køge var de eneste, der havde helt »rene 
papirer«, men de lod sig normalt ikke genere. af, at mod
standerne var for gamle, men slog dem alligevel. 

Den afgørende match vandt Svanholm over Køge med 
83-65, brødrene Ole og Michael Mortensen deltes om op
gaverne - den ene lavede pointene - 46 - mens den an
den tog gærderne - 6 for I 9.

Forinden havde de samme to med sammenlagt 75 væ
ret med til at slå Frem, og med en åbningsgærdestand 
på 86 besejret AB. 

Køge behøvede ikke at ofre et eneste gærde for at slå 
Frem, Jan Petersen og Benny B. Nielsen klarede alene at 
lave 96 point, mens de deltes om de IO gærder, der var 
at tage mod AB, der tabte med en halvleg og tre, skØnt 
Køge nøjedes med 52 for 3. 

Og så kan Svanholm og Køges lilleputter prale med 
at være nr. 1 og 2 i Danmark - og Skandinavien med for 
den sags skyld. Hvornår kommer Jylland med i denne 
aldersgruppe? 

NIS. 

Danmarks yngste rækkevindere - Svan/1ol111s lilleputhold. Bagerst 

Peter Nielsen, .Johnny Andersen, John Petersen, Ole Mortensen, 

Per Bøgh Nielsen, Uim Thorup, FotTPSl: Anders Nielsen, Steen 

Poulsen, Ole Østergård, Peler Feir.,kov, Michael Mortensen O(J 

Christian Nielsen 

UN�DOMSSID�N 

Man snyder ikke et lederhold!!! 

Af forskellige årsager kunne Forty Club ikke stille op 
til kampen mod det sjællandske juniorhold i Brøndbyer
ne og i stedet skrabede Thomas Provis et hold sammen 
af veltjente spillere/ledere/trænere fra de københavnske 
klubber. 

Den kamp, som de to hold gav hinanden, beviste at 
det er den vej man i fremtiden skal gå, hvis disse afslut
ningskampe på sæsonen på Sjælland skal fortsætte. Og 
efter det yderst vellykkede arrangement kan man ikke 
se nogen grund til, at de ikke skulle gøre det. 

Det lykkedes Provis at få en ægte uafgjort match -
en draw - ud af det. Provis XL startede med 198, junio
rerne lavede 108 og Provis lukkede i 2. halvleg ved 32 
for l og gav juniorerne to timer til at score 122 point. 
Det må siges at være en smuk chance - især da i Brønd
byerne. Og det skulle da også vise sig, at Provis selv 
måtte rage kastanjerne ud af ilden for Provis. 

Efter 50 minutters spil stod juniorernes åbningsgærde 
Carsten Fenger, AB og Niels Olsen, Køge inde med 74 
point, og Provis begyndte at føle jorden gløde under 
sig. Men at få den gamle »kongeørn« til at indrømme, 
at en af hans taktiske dispositioner skulle være forfej
let, må betragtes som u'la'sig-gØrligt. Provis Ønskede 
heller ikke det skulle ske ved denne lejlighed. Han be
gyndte pludselig at kaste så fjendtligt, at de fleste af ju
niorerne var hjælpeløse. Da han samtidig fik god bistand 
af Jørgen Arnsbjerg havde juniorerne kun fået totalen 
op på 122, da sidstegærdet kom ind. 

Kampen var på dette tidsrum uafgjort men AB's Bent 
Rossen, der ellers havde holdt pænt stand, stod ikke for 
presset og løftede Arnsbjergs bold op i hænderne på mid 
off. 

Det hører med til historien at juniorerne bagefter på
beråbte sig en fejl i regnskabet og hævdede, at de havde 
vundet med et point, men at fremkomme med en sådan 
påstand mod et lederhold, der indberetter kampen, er 
naturligvis halsløs gerning. 

Ganske pudsigt var det, at det lykkedes Provis at få 
samtlige de ni benyttede kastere i 1. halvleg til at tage 
et gærde. Den sidste junior blev løbet ud. 

Hos juniorerne skal der lyde ros til Køges Niels Ol
sen, der uden at besidde det store repertoire på fornuf
tig vis forvaltede sine muligheder. Også AB'eren Carsten 

Fenger gjorde det pænt, han har en nydelig batfØring, 
men mangler lidt »punch« for at det skal blive rigtig godt. 
Men når desuden anføreren Michael Petersson er nævnt 
for sit gærdespil og Ringsteds Jan Dahl for en kastning, 
der havde fortjent et bedre resultat, er det bedste også 
sagt om juniorerne, der fremviste en lidt for lang hale. 
Men nu må det også siges, at der var afbud fra 3-4 af de 
bedste. 

Ths. Provis XL - junior øst. Uafgjort. Ths. Provis XL 
198 (Georg Olsen, Soranerne 51, JørgenArnsbjerg, Sora
nerne 38, F. Nistrup, Svanholm 25, Ole Helmersen, Ring
sted 4 for 43, Freddy Nielsen, AB 3 for 45, Jan Dahl, 
Ringsted 2 for 65) og 32 for 1 (Erik Larsen, AB 21). 
Junior Øst 108 (Niels Olsen, Køge 30, Mich. Petersson, 
Svanholm 22, Jan Marrott, Ringsted 16, C. Fenger, AB 
15. 9 kastere tog hver et gærde) og 122 (C. Fenger 43,
Niels Olsen 31. Mich. Petersson 17, Ths. Provis 6 for 34,
J. Arnsbjerg 3 for 27). Nis. 

Junior Vest slog XL-Club 

Så lykkedes det endeligt DFC at stille et juniorhold, der 
var i stand til at give de sejrevante XL Club-spillere en 
afklapsning. Kampen var imødeset med nogen spænding, 
idet vore juniores i år har vist os cricket af virkelig fin 
kvalitet. I den anledning havde Axel (selvvalgt skipper 
på XL-holdet) trommet sine gamle stjernebowlere Rart
man Petersen, William Søndergaard (landsholdsemeritus
ser) samt Aage Heilesen sammen. 

Kampen blev spillet på AaBs nye vidunderlige bane. 
XL vandt lodtrækningen og sendte juniorerne til gærdet. 

Efter et par »udenom'er« fra åbningsbowlerne Sønder
gaard og Heilesen genfandt disse fordums storform og 
gav os opvisning i præcis swingbowling, hvilket generede 
de unge gærdespillere en del. I alt nåede juniorerne efter 
godt tre timer ved gærdet op på 155, Troels Nielsen, 
Chang, var den mest aggressige gærdespiller og blev top
scorer med 48. Abningsgærdet Poul Steen, Hjørring, spil
lede som åbningsgærdet skal - forsigtigt - og blev næst
bedst med 26. 

Hartman Petersen var bedste bowler med 6 gærder 
for 54 til trods for, at hans markspillere ikke støttede ham 
særlig godt. 
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En iøjnefaldende fejl ved juniorerne er, at de ikke kan 
•drive« hårdt nok. Man foretrækker at score på de mere
risikobetonede »cuts« og »hooks«. Løb mellem gærderne
er meget dårlige. Drengene har ikke lært, at slåeren skal
sige noget, hver gang bolden spilles, med mindre bolden
spilles bag slåeren, i hvilket tilfælde ikke-slåeren skal si
ge noget. Det kostede ikke noget gærde i denne kamp
men ca. 30 point, og det er dog en del.

XL Clubs innings var ikke ret gammel, før man ane
de, hvor sejren skulle havne. Bowlerne kastede meget nøj
agtigt, Troels Nielsen førte sig atter frem med vidunder
lige »outswingere«, som kostede 6 XL-gærder for 31 
point. 

Sig. Uhrskov imponerede ved gærdet ved at stjæle en 
del frække enere. Aksel Morild og Hartman Petersen vi
ste (naturligvis) smukt spil og tændte for en kort stund 
et håb om sejr for de ældre. Ved 114 havde XL Club 
mistet 9 gærder, men Heilesen og Mathisen, der battede 
som 10. og 11. gærde, var ved at hale sejren hjem, idet 
de løftede totalen til 153, før Heilesen blev kastet ud. 

Juniorernes markspil var godt. Markopstillingerne var 
fornuftige - også da man i slutningen af halvlegen brugte 
fem mand i slip. Det er rart at se, at vore unge bowlere 
ved noget om, hvordan de ønsker marken placeret, i 
modsætning til de fleste af vore mere erfarne bowlere. 

Drengene appellerede en del til dommerne. De gjorde 
det selvfølgelig, som man har for vane her i landet. Dvs. 
når som helst og hvor som helst. Cover, point og square 
leg, spørger om ben for til trods for, at man intet kan se. 
Det er beskæmmende. Det er en rigtig dårlig vane, og 
det er ikke cricket. Kan vi da ikke blive fri for det? 

Efter kampen kårede XL spilleren Troels Nielsen til 
»man of the match« og forærede ham et par slåhandsker.
12/9-70
JUNIOR VEST-FORTY CLUB (AaBs anlæg). Junior 
vest vandt med 2 point efter I. halvleg. JUNIOR VEST 
155 (Troels Nielsen, Chang, 48, Poul Steen, Hjørring, 26, 
Tom C. Nielsen, Hjørring, 24, Erik Westergaard, AaB, 
16, Hartman Petersen 5 for 54, Henry Buh! 2 for 20, Aa. 
Heilesen 2 for 33). FORTY CLUB 153 (Axel Morild 33, 
Hartmann Petersen 29, Børge Mathisen 18, Johs. Knak
kergaard 16, Troels Nielsen 6 for 31, Tom C. Nielsen 2 
for 11, Bent Madsen, Skanderborg, 1 for 35). 

Vellykket pokalstævne 

i Glostrup for drenge 

JØrgen Morild. 

I weekenden 8.-9. august afholdt Glostrup Cricket-Club 
et pokalstævne for drenge, hvor man havde beregnet 16 
overe til hvert hold. Invitation var sendt ud til samtlige 
klubber med drengehold Øst for Storebælt. I første om
gang så det ud til at der skulle blive tale om et gigant
stævne, idet samtlige 8 klubber havde tilmeldt hold, men 
i ugen før afholdelsen kom der afbud fra 4 klubber. Nu 
deltog kun Frem, Svanholm, KB og Glostrup. Det be
sluttedes derfor, at man spillede alle mod alle. Der blev 
i turneringen kastet 184 overe, hvori der blev scoret 858 
point. 

Der var i stævnet udsat en flot vandrepokal, der skal 
vindes 3 gange i træk eller 5 gange ialt. Boldklubben 
Frem blev vinder af turneringen ved at vinde alle deres 
kampe, nr. 2 blev Svanholm, nr. 3 KB og nr. 4 Glostrup. 

Resultater fra stævnet: 
Frem-Svanholm 81 p. - 68 p. Frem: John Petersen 30 

p. Svanholm: Ole Mortensen 17p.
Frem-Glostrup 75 - 74. Frem: Flemming Fischer 22

og Steen Friis 20 n. o. Glostrup: Jan Svendsen 54 n. o. 
KB-Glostrup 102 - 91. Glostrup: Rene Thomsen 56 

n. o., Klaus Kidmose 19 n. o. KB: Stig Lund 62 n. o.,
Allan Schultz 23. Jan Svendsen 3 for 23.

KB-Svanholm 36 - 41. KB: Allan Schultz 21. Svan• 
holm: Ole Mortensen 20 n. o. 

Svanholm-Glostrup 73 - 38. Svanholm: Ole Mortensen 
24, Peter Schmidt 23. Søren Hamberg, Svanholm 3 for 3. 

Frem-KB 103 - 76 John Petersen 47 n. o. KB: Allan 
Schultz 52. 
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Topscorerpokalen gik til Glostrups Jan Svendsen, der 
havde et gennemsnit på 67 p. 

Drengene var vildt begejstrede for denne form for cric
ket der får dem til at spille mere pågående. Der var et 
til�eldelsesgebyr, som blev brugt til at give drengene 
sodavand, pølser og kringle, således at man også fik sam
let dem under hyggelige rammer, hvilket efterhånden er 
blevet en mangelvare i dansk cricket. 

Næste år vil man forsøge at lave stævnet i den sidste 
weekend inden skoleferien. 

Thor Jensen. 

Talentturneringen 

Skal vi have talentturnering i cricket? Det fore
slår i hvert fald Fyns Tidende's sportsredaktØr 
Hans Åge Hansen - bedre kendt som Mr. Slans 
- i en artikel, i hvilken han refererer en kamp,
hvor et udvalgt fynsk juniorhold besejrede
Skanderborgs juniordanmarksmesire med en
halvleg og otte point.

Mr. Slans slutter sit referat: For de fynske 
cricketspillere er det kedeligt, at der ikke fin
des en talentturnering ligesom i fodbold. Fyn 
kunne i så henseende stille et stærkt hold, som 
uden tvivl ville blive vinder af en sådan tur
nering. (Mr. Slans er sandelig ikke bange for at 
tage sin »fynske mund« fuld. Red.'s bemærk
ning). 

Her er et spørgsmål, som klubbernes repræ
sentanter ved det kommende delegeretmøde 
burde tage op, til gavn og glæde for dansk 
cricketungdom, hvorfra fornyelsen til senior
holdene jo skal komme. 

Det var årets sidste cricketkamp i Odense, 
og klubberne kan glæde sig over en god sæson 
med et stadigt stigende tilskuertal. 

Næste nr. 

udkommer ikke som nævnt på side 90, 

men den 20. november. 

Gør et godt indtryk 

med bogtnJk 

frø Burmester 

Wilh. Burmesters 

bogtrykkeri A/s

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



Kan spillet gøres livligere? 

Hvad med at indføre bonuspoint, 

spørger Ole P. Larsen 

Ole P. Larsen 

I den netop afsluttede cricketsæson har jeg ved at 
følge samtlige Nykøbing Mors' 11 kampe, haft lej
lighed til at se hele 1. division i aktion. For mig står 
kampene Nykøbing M.-Svanholm og Slagelse-Nykø
bing M. som to af sæsonens mest festlige opgør. 
Svanholm leverede en stor indsats ved at score 143 
point på 19 overs, og kampen i Slagelse bØd på så 
aggressivt gærdespil, at der blev scoret over 600 point 
i de fire halvlege. 

Lige modsat var kampen KB-Nykøbing M. forså
vidt den mest triste. Nykøbing M. var godt to en 
halv time om at score sine 97 point, hvorefter KB 
brugte to timer til at nå de første 80. 

Mens jeg vil holde på, at de to førstnævnte kampe 
er nogle, der virker som den allerbedste propaganda 
for spillet, er den sidstnævnte »Dødens pølse«, hvis 
det gælder om at finde en vej ud af tilskuerkrisen og 
- ikke at forglemme - gøre spillet mere underholden
de for spillerne selv.

Hvorfor ikke belønne aggressivt gærdespil, hurtig 
scoring samt gode kastepræstationer? Hvorfor ikke 
indføre en ordning med bonuspoint? Vores nuværen
de system har efter min mening den fejl, at det er 
»knald eller fald« for holdene. Selvom et hold kun
taber med 1 point efter 1. halvleg får det nul point,
mens modstanderne får seks. Men taberne kan da
godt have ydet gode præstationer undervejs.

Et system med bonuspoint ville ikke alene mind
ske selve pointsystemets betydning, hvad jeg ville anse 
for et gode, men også øge spændingen. Et decideret 
taberhold ville have mulighed for at samle bonus
point sammen, og derfor ikke i samme grad som nu 
ligge under for kravet om at skulle vinde. Spillerne 
ville have større muligheder for at udfolde sig frem
for at skulle bøje sig under taktikkens ofte strenge 
krav, og outsiderhold ville i kraft af bonuspoint være 
i s1:and til at vende op og ned på stillingen, med en 
større jævnbyrdighed til følge. 

Selvfølgelig er der indvendinger. De stærke hold 
ville få større pointforspring og holdene med hurtige 
baner ville have en større fordel. Men mon ikke disse 
træk, set over en hel sæson, ville blive noget udvi
skede. Ved at forlange, at man for at få bonuspoint 
i 2. halvleg, skulle stræbe efter et resultat efter fær
digspillet kamp, vil man undgå de »syge« situationer, 
der opstår, når 1. halvleg f. eks. er slut to timer før 
spilletidens udløb, og hold derefter bruger en time 
til at score 50 point og derved har et samlet forspring 
på 90 point, og så alligevel ikke vil lukke. 

Der skal nok være mange flere indvendinger, men 
her er alligevel mit forslag til et bonussystem: 

1) Dersom en gærdespiller scorer mindst 40 lØb i en
inning med en hastighed af mindst 40 løb pr. time,
tildeles hans hold eet turneringspoint.

2) Dersom en kaster i en inning tager mindst 5 gær
der for højest 40 løb, tildeles hans hold eet turne
ringspoint.

3) Dersom et gærdehold opnår en innings på mindst
60 lØb, scoret med en gennemsnitlig hastighed af
mindst 60 lØb pr. time, tildeles holdet eet turne
ringspoint.

4) Der beregnes ikke bonuspoint for 2. halvleg, så
fremt ikke begge hold har haft en fair chance for
at opnå et yderligere resultat end det for 1: halv
leg opnåede.
Lyder det helt skeløjet? Kampmomentet kaster

mod gærdespiller er stadig bibeholdt, ja, måske for
stærket, fordi der nu er mere at opnå for den enkelte. 
Måske skal scoringshastigheder og kastegennemsnit 
være andre men det kan man vel snakke om. 

Hvad den praktiske administration af ordningen 
angår, må den vel kunne betroes til regnskabsførerne. 
Man må jo forvente, at de er kvalificerede, ihvertfald 
i 1. division. Beregningerne er jo kun et spørgsmål 
om nogle mellemregninger og de kan bagefter kon
trolleres af dommerne. Som helhed bliver de forskel
lige hold jo stadig bedømt ens, i det kvotienten fort
sat er gældende for pointstillingen. 

Nu har jeg kun Nykøbing M. at sammenligne med 
- og det er jo næppe et af de hold, der er de mest ag
gressive. Men hvis ovennævnte system havde været
gældende, som Nykøbings 11 kampe i år formede sig,
ville der være uddelt 31 bonuspoint i disse 11 kampe,
fordelt med 13 til Nykøbing M. og 18 til modstan
derne.

Beregningen ville være fØlgende, med bonuspoint 
nævnt først og det i kampen opnåede turneringsresul
tat nævnt i parentes: HjØrring-NykØbing M. 0-1 (0-6), 
Nykøbing M.-Horsens 0-1 (0-6), B. 1909-NykØbing 
M. 2-0 (0-6), Nykøbing M.-AB 1-0 (0-6), Skanderborg
NykØbing M. 3-1 (6-0), Nykøbing M.-Svanholm 2-2
(6-8), KB-Nykøbing M. 2-0 (6-0), Nykøbing M.-AaB
0-4 (0-8), Soraner-Nykøbing M. 0-2 (0-6), Slagelse
NykØbing M. 3-4 (0-6), Nykøbing M.-Chang 2-1 (6-0).

Dette blot nogle strøtanker for at få lidt fut i de
batten omkring cricketspillet. Den bredere offentlig
hed kan jo alligevel ikke finde ud af 6-8 systemet, så 
et par point mere eller mindre i resultaterne skulle 
vel ikke betyde noget. Men kan en bonusordning 
under en eller anden form få os væk fra det mere 
defensive spil, ville meget være vundet. 

PS. Ovenstående er helt mit personlige forslag, der er 
således ikke klubinteresser blandet ind i det. Men har 
en eller anden klub mod på at bringe det videre frem, 
er de velkomne - og kan få de nærmere beregninger 
hos mig. 
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Thomas Petersson om 

Publikumskriser, 
MCC tur 70-71 og 
turneringsvindere 

Som ventet kunne England ikke klare sig i Guiness
serien mod det udvalgte hold fra resten af verden. 
Modstanden (in casu Restens brede gærdeside) var 
for overvældende, men England kæmpede tappert og 

bed så godt fra sig, at serien både sports- og fighter
mæssigt blev en succes. På debetsiden kan kun næv
nes, at tilskuertallet til de fire første kampe har været 
skuffende. Kun den sidste på The Oval, som Resten 

vandt med 4 stående gærder, kunne for alvor trække 
folk til, og det på trods af, at der blev vist cricket på 
allerhøjeste plan i alle fem dys,ter. 

Der er selvfølgelig mange grunde til, at cricket
spillet mere og mere svigtes af folk, og især kniber 
det med tilskuere til de lange countykampe. Men en 
væsentlig årsag til den manglende interesse skal nok 
- som den ofte yderst politisk engagerede cricketskri
bent, Bomber Wells påpeger - søges deri, at det engel
ske cricketpublikum »til hverdag« kan se alverdens
bedste spillere på deres respektive hold i de tre store
turneringer, mens man for år tilbage kun kunne se
de andre nationers storspillere med 3-4 års mellem
rum, når de kom på besøg for at spille tests. Efter at

man ændrede reglerne for countyholdenes sammensæt
ning og tillod udlændinge at spille med, hvilket skete
i 1968, er samtlige grevskabshold faktisk spækket med
håndplukkede stjerner, når man ser bort fra Yorks
hire, der stædigt stritter imod enhver form for ind
blanding udefra.

Bomber Wells analyserer publikumskrisen og slår 
samtidig et slag for sin kampagne for fuld integration 
racerne imellem: » I vor moderne verden med kortere 
arbejdstid og forøget fritid må cricketspillet kæmpe 
med så mange andre aktiviteter, at kun cricket på 
højeste niveau vil kunne trække folk væk fra deres 
biler, haver og andre hobbies. Min løsning på dette 
problem er at udtage Englands hold af det enorme 
opbud af countyspillere, hvad enten de er sorte, hvide, 
lyserøde, gule eller brune. På denne måde kunne Eng
land vise den øvrige verden, at det er et land, hvor 
alle racer anerkendes på lige fod«. (Om denne tanke 
kan realiseres i dagens England er yderst tvivlsomt, 
eftersom man faktisk har indtryk af, at alle racer kun 
kan anerkendes, hvis disse »alle racer« kan spille 
cricket. Red.). 

Wells fortsætter: »I sommer spillede vi mod resten 
af verden i stedet for mod Sydafrika, et godt skridt 
for min kampagne, men der er stadig en del menne
sker, som synes, at gamle traditioner er vigtigere end 

Begyndelsen fil en testkarriere? 

Peter Lever bowler Sobers for 79 

at hjælpe til med at redde spillet. Er det godt for cric • 
ket at spille på tomme baner? At blive hængende veJ 
gamle traditioner er at leve i fortiden, og vi må se ud 
i fremtiden for at sikre cricketspillets sunde fremgang 
i ?O'erne«. 

DE TO »TESTS« 

Men tilbage til de to sidste tests. (!Øvrigt er det endnu 

et uafklaret spørgsmål, om disse kampe kan betragtes 
som regulære testkampe, fordi de ikke er kampe mel
lem to nationer. Dette har stor betydning for de inter
nationale statistikker, og hele spørgsmålet afstedkom
mer et væld af læserbreve i den engelske cricket
presse). 

Resten vandt den fjerde kamp med to gærder efter 
en fight, hvor sydafrikaneren Eddie Barlow gjorde sig 
bemærket med sin uberegnelige fast-medium bowling. 
I Englands første halvleg tog han fire af de sidste gær
der på kun fem bolde, en bedrift med kun eet fortil
fælde i testcricket, og det ligger helt tilbage i 1929-30. 
lait fik han 7 for 64, deriblandt Boycott, Cowdrey, 
Fletcher, Illingworth og Knott. Sobers lavede 114 og 
59 for Resten, hvilket sammen med hans dominans i 
de øvrige matcher giver den tanke, at England sikkert 
havde vundet serien, hvis Sobers havde været eng
lænder. Han lavede flere point (588 runs, gns. 73,50) 
og tog flere gærder (21, gns 21,52) end nogen anden i 
hele serien. 

Under overværelse af det forhåbentligt ivrigt stu
derende d,lnske cricketlandshold vandt Resten også 
den femte og afsluttende kamp. Men bortset fra et for
nemt century af Englands genopstandne åbner, Boy
cott på 157 og Graeme Pollocks eneste ordentlige 
halvleg i serien (114) adskilte dette opgør sig ikke 
væsentligt fra de foregående. Restens bredde på gær
desiden var igen udslaggivende, selv om Lancashires 
åbningsbowler, Peter Lever fik en t1�stdebut, han kun 
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havde turdet drømme om. I en alder af 30 år blev 
han endelig fundet god nok, og han gik så ind på 
The Oval og tog 7 for 83. Dermed sikrede han sig 
en billet til MCC's tur til Australien i vinter. 

Også Yorkshires fastbowler, Chris Old, sømbowle
ren Don Wilson og gærdespilleren Amiss blev testet, 
og kun den sidste blev fundet for let til den måneder 
lange tur til de sydlige himmelstrøg. 

FØLGENDE 16 TIL AUSTRALIEN 

Hele Guiness-serien er blevet brugt til eksperimen
ter med henblik på udtagelsen af Australiensholdet. 
Man har prøvet en del forskellige, men kun Lock
hurst, Fletcher og Lever greb rigtig chancen. Luck
hurst har spillet udmærket som åbner, og han fejlede 
bare i den femte kamp, hvor han fik briller efter at 
have modtaget ialt fire bolde. Fletcher var en solid 
nummer 4, og han ser nu endelig ud til at have spil
let sig ind på testholdet efter 10 kampe. 

Captain Ray Illingworth (41) og vicecaptain Colin 
Cowdrey (108) var jo udtaget på forhånd, og de øv
rige 14 blev: Gærdespillere: G. Boycott (43), B. D. 
0liveira (29), J. Edrich (42), K. Fletcher (10) J. 
Hampshire (2), B. Luckhurst (5). Fastbowlere: P. Le
ver (1), J. Snow (30) K. Shuttleworth (1), A. Ward (4). 
Spinbowlere: D. Wilson (7), D. Underwood (19). Kee
pere: A. Knott (23), R. Taylor (0). Tallene i parentes 
angiver antal tests. 

EEN SVIPSER 

Det svipsede kun for Lancashire på een front, nemlig 
i Countyturneringen. De vandt overlegent John 
Players League foran Kent og Derbyshire, og i pokal
finalen gik det ud over Sussex, Englands mest stabile 
pokalhold gennem tiderne. 

Lancashires hold forekommer at være ideelt sam
mensat til eenhalvlegskampe. Anfører Bond råder over 
aggressive, men sikre gærdespillere (C. Lloyd, Wood 
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og Sullivan) og hårde, præci� kastere (Lever og 
Shuttleworth). 

Men i Countykampene gik den altså ikke. Hele 
sæsonen havde de været med i toppen, men ved en 
formidabel slutspurt fra Kents side forhindredes Lan
cashires tredobbelte triumf. I lØbet af august avance
rede Kent med raketfart for at ende på en celeber 
førsteplads - en vel timet placering netop i 1970, 
hvor klubben kan fejre sit 100 års jubilæum. Kent 
har ellers i de senere år været en slags evig toer, idet 
de var hårdeste konkurrent til Yorkshire i deres me
sterskabsperiode 1966-68, men i jubilæumsåret gik 
de altså til tops, hvor de forøvrigt også retteligt hører 
hjemme at dømme efter deres spillermateriale. Bl. a. 
har Kent fire mand udtaget til MCC's .hold i Austra
lien. 

På de næste pladser fulgte sidste års mestre, Gla
morgan, årets succeshold Lancashire og Yorkshire, 
mens Leicestershire, Middlesex og Gloucesterhire 
danner bagtrop. 

Chaplin dØd 

Fra England meddeles det, at H. P.· Chaplin, der før 
første verdenskrig spillede for Sussex, er død, 89 år 
gammel. På initiativ af baron H. Rosenkrantz og med 
Økonomisk støtte fra direktør Ferd. Krøyer-Kielberg 
kom Mr. Chaplin til Danmark i 1929, og i løbet af 20 
uger besøgte han 14 jyske byer som træner for de 
lokale cricketklubber. Besøget gentoges i 1930, og 
der er ingen tvivl om, at Mr. Chaplin havde hoved
æren for jysk cricketspils gode udvikling i 1930erne. 

Step. 

Ordinært 

repræsentantskabsmøde 

afholdes søndag den 

6. december 1970

kl. 10 

på AaB's nye anlæg Øster Uttrup 

Næste nummer 

udkommer omkring den 27. oktober indeholdende 

bl. a. indkaldelse til repræsentantskabsmødet samt 

oversigten over de bedste præstationer hos 1. og 

2. divisionsklubberne.

Sæsonens sidste nu1nnier 

udkommer omkring jul indeholdende bl. a. stati

stikker samt referat af repræsentantskabsmødet. 



P O K AL f INA LEN set fra TV-kommentatorbordet

Af Jess Nyhuus 

For første gang skulle cricket-sporten præsenteres i 
dansk fjernsyn, og spillets entusiaster bad til, at po
kalfinalen måtte blive spændende nok til, at TV-ud
sendelsen kunne hverve nye tilhængere. 

Lad det være sagt straks: Spændingen holdt sig ikke 
så længe! Men det kunne virkeligt være blevet spæn
dende, hvis nogle få afgørelser var faldet ud til Hol
stebros fordel i stedet for til ABs. 

Lodtrækningen blev vundet af Holstebro, der send
te AB til gærdet. Ole Johansen åbnede kastningen 
for Holstebro, og han havde ret hurtigt »tur« i den; 
han fik Froulund og T. Hansen ud for kun 16 point 
på tavlen. Kort efter havde Havkjær - og hele Hol
stebros hold! - en tillidsfyldt appel for ben for på Jo
han Luther, som dommer Erik MØiler afviste. Her 
tabte Holstebro nok kampen, idet Luther i alt fik 72 
point, som fra slaggrænsen i øvrigt så chancefrie ud. 
AB løb godt, men absolut ikke chancefrit mellem gær
derne, hvor Tony Mirza og Luther fik mange korte 
enere. Til sidst gik det galt for Mirza, der blev lø
bet ud, da hans score var 29. Finn Villumsen kom 
ind og slog frisk til på næsten alt, hvad Dupont, Jes
persen og Morild serverede. Ofte dalene Villumsens 
slag i smukke buer ned, hvor marken ikke var pla
ceret, men først da han havde 66 point, blev han gre
bet af Johansen på Nagstrups kastning. For 5 gærder 
var totalen nu 185 med nogle få overs tilbage, hvor 
der blev slået til alt, men uden meget held, idet ABs 
samlede total blev på 192 for 6 gærder. 

Med en bedre markopstilling kunne Holstebro nok 
have sparet 40 point! Og denne besparelse alene kun
ne have gjort kampen meget spændende. Man havde 
ikke rigtig tiltro til, at Holstebro kunne nå ABs score 
på 30 overs. Jens Peter Morild og Dupont startede 
ved gærdet, men Johan Luther fik ret hurtigt Dupont 

Holstebros .Jørgen Nagstrnp 

rækker lrillm{erende 

hænderne i vejret efter 

al have bowlet A R's Lars 

Persson i pokalfinalen. 

Keeperen Borge Steensen 

tager det mere roligt. 

1 baggrunden understellet 

på tårnet, hvorpå 

TV-kameraet stod. 

og Nagstrup ved en total på 37 (inklusive de 15 po
kalpoint), altså nogenlunde samme start som AB. Ole 
Johansen skabte lidt ro over feltet, men ved en total 
på 63 fik Dennis Råhave ham grebet ud af Niels 
Talbro, der i øvrigt greb tre Holstebro-gærder ud i 
kampen. Anfører John Jespersen kom ind, og vi fik 
nu den mest stabile gærdestand mellem Morild og 
Jespersen, der hævede totalen til 113 point. Scorin
gen gik godt, og Holstebro nåede op på de nødven
dige 6-7 point pr. over. Morild spillede stort set chan
cefrit, og Jespersen slog hårdt og præcist til bolden. 
Man øjnede muligheden for en spændende afslutning. 

Men vejret og heldet var ikke med Holstebro den
ne gang. Både Morild og Jespersen gik ret hurtigt ef
ter hinanden - begge grebet ud - og derefter var det 
vel kun et spørgsmål om tid, før AB havde pokalen 
hjemme. 

AB's kastning var vel nok nogle streger bedre end 
Holstebro's og også i marken var AB'eren bedre pla
ceret og mere effektive. 

Fik man som tilskuer udbytte af TV-reportagen? 
Nogle småting skal nok rettes til næste års pokalfi
nale, som forhåbentligt også kommer i fjernsynet. 
Det er sandsynligvis nok med et kamera fra den ene 
ende af pitchen, ligesom der nok også oftere bør vi
ses et billede, der viser hele banen, således at man 
får bedre indtryk af sammenhængen mellem lØb mel
lem gærderne og markspillernes indsats med at brin
ge bolden tilbage til gærdet. Måske skal kommenta
rerne også være lidt mere aggressive og med mere 
fyldige oplysninger om kasternes resultater. 

Det ville være interessant at høre fra klubberne 
landet over, om der kan spores nogen effekt i form 
af yderligere tilgang af ungdom efter kampen. 

Til lykke til AB med pokalen! Holstebro var »lige 
ved og næsten«, men det er jo ikke nok til at vinde. 
Bedre held næste år. 
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Tilskud til ungdom må til revison 

Som leder af een af de klubber der er i besiddelse af 
en masse ungdom og få penge må det være mig til
ladt at kommentere forvaltningen af tilskuddet til 
slutkampene i DM for drenge og juniorer 

I en årrække har tilskuddet til de afsluttende 3 fi
nalekampe ligget på 500 kr. Når man tager i betragt
ning, at alt er blevet dobbelt så dyrt i denne periode, 
ville det vel næppe være urimeligt, om man tog til
skuddets størrelse op til en revision. Det er jo ind
lysende at det nuværende tilskud allerede er brugt 
til dækning af udgifterne ved blot een af kampene, 
således at et beløb omkring 1.500 kr. ville være 
langt mere realistisk. 

Det er jo fra de unge talenter, at vi skal finde vore 
kommende landsholdsspillere, og så er det også nød
vendigt at støtte dem Økonomisk til rejser i så vid ud
strækning som cricketforbundet evner det. 

Som bekendt blev kampen AaB-Resten aflyst i år 
på grund af manglende interesse fra spillerne, og der 
er vist iØvrigt ingen tvivl om, at denne kamp har 
overlevet sig selv. I dette tilfælde kan man så øge 
tilskuddet til slutkampene, da man sandsynligvis har 
sparet nogle tusind kroner ved denne aflysning. 

Dommernes myndighed 

Jørgen Jensen, 
Svanholm 

Større eller mindre »episoder«, oplevet dels som til
skuer dels som en af mændene i den hvide kittel, har 
af og til fået mig til at fundere over, om danske cric
ketspilleres måde at afvikle en kamp på er så for
skellig fra det, der kendetegner en kamp i spillets 
moderland, at man burde give dommerne en anden 
stilling end den hidtidige. Kunne man tænke sig, at 
en mere aktiv medvirken fra dommerens side ville 
kunne fri os for dårlig opførsel og spillemåder, der 
ikke har noget med cricket at gøre? 

Et er i hvert fald givet. Når man kommer så langt, 
at der skal vises en spiller ud (hvor i lovene står der 
iøvrigt noget om sligt?) så må det være en uafhængig 
instans, der træffer en sådan afgørelse, og ikke en 
medspiller under pression. 

Ofte har jeg været i den situation, at jeg meget 
gerne ville have haft myndighed til at gøre en anfø
rer opmærksom på spil, som jeg ikke fandt i tråd med 
spillets ånd. Det er måske for optimistisk at tro, at 
en sådan indgriben på et tidligt tidspunkt i en kamp 
kan hindre kedelige episoder. Jeg er selv lidt i tvivl. 
Denne bortvejres i det Øjeblik, den myndighed, til 
hvem indberetningen går, viser fasthed, og bakker 
dommerstaben op. 

Jeg kunne godt tænke mig en nærmere fastsat på
tale- og indberetningsret for alle former for dårlig 
optræden - ikke alene i de groveste tilfælde, hvor det 
vel efterhånden anses for rimeligt, at det bemærkes 
i indberetningsskemaet, men også ved brug af upas
sende sprog, ubehersket appelleren, mindre pæn om
tale af modspillere m.v. 
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Endvidere kunne jeg godt tænke mig det til at gribe 
ind i tilfælde, hvor markopstillingen begrænser gær
despillerens mulighed for frit at spille bolden. Få vil 
vel for at skabe sig råderum skade en idrætskamme
rat, selv om han er modstander i spillet. 

Man kunne måske også tænke sig andre områder, 
hvor en stramning af dommerens beføjelser kunne 
være påkrævet, og jeg imødeser meget gerne en drøf
telse af dette såvel som af ovenfor anførte synspunk
ter. 

Til slut vil jeg lige slå fast, at dette ikke er skrevet 
fordi jeg selv som dommer ønsker mig mere magt, 
men udelukkende for at man skal nyde at spille 
cricket for spillets og ikke for dramaets skyld. 

Preben Hald, Slagelse. 

Fællesmarkedet og cricket 

Som næsten fhv. cricketspiller (spiller endnu den år
lige familiekamp mod resten af vort divisionshold), 
mener jeg, at nedenstående, som jeg har fundet i

LO-fagbladet »Løn og Virke« bør optages i CRIC
KET: 
Der er ved at komme gang i fællesmarkedsforhand
lingerne, og i denne anledning skriver Erling Wel
blund, at det ikke blot drejer sig om en udbygning 
af det rent materielle handelssamkvem. Der er også 
kulturelle livsmønstre, hvor der er forskelle mellem 
på den ene side fællesmarkedslandene og på den 
anden side England, Norge og Danmark. Som en 
slags kulturel eksport til Fællesmarkedet (kunne man 
tænke sig) den berømmelige sportsgren cricket som 
sættes hØjt i England samt i nogen grad i Norge og 
i Danmark. 

Cricket er en livsanskuelse 

Hvad dælen er »googlies« og »legbreakes«? »The Ti
mes« selv var meget vel klar over, at kendskab til 
cricketbowleteknikkens raffinerede terminologi uden 
for Commonwealth var indskrænket til mindre kred
se i Holland og Danmark og forklarede derfor, at 
ideen med europæisk omsætning for et Fællesmarked 
ikke alene omfattede smør, ost, kanoner, skotsk tweed 
m. m., men også mindre håndfaste kulturformer. Og
med briternes velmente, omend lidt overbærende gode
vilje til at delagtiggøre foreigners i engelsk åndslivs
værdier, nævnte bladet som eksempel på sligt cricket,
der som bekendt ikke er en sport, men en livsanskuel
se. Hvis den franske adel havde spillet cricket med
sine bønder, ville bønderne aldrig have brændt deres
slotte ned, forklarede » Times« med vanskeligt mod
sigelig logik.

I sin ironiske form mindede bladet om, at den 
engelske sport har en betydning langt ud over den 
sportslige, blandt andet både en national og en social. 
Der er dem, der vil gå videre og hævde, at det tid
ligere britiske imperium og det nuværende Common
wealth er bygget på cricket. Cricket er et fællesfæno
men for hele det samlede Commonwealth, dyrkes i 
Australien, New Zealand, Øst- og Vestindien, i Paki
stan og blandt de midlertidigt fortabte sønner i Syd
afrika og dernæst ellers ingen andre steder end -
desværre så småt kun - i Holland og Danmark, som 
for så vidt godt kunne lade sig indlemme i Common
wealth. 

Med venlig hilsen 

Age Rasmussen. 
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R E S U L T A T E R

1 .  division : 
26. jul i. 
K.B.-NYK. M. (6-0). K.B .  vandt med 66 p. efter 1. hlvg. 
NYK. M. 87 (0 Christoffersen 7 for 23) og 57 for 0 .. (Hng. 
Jensen 36'' '). K.B. 153 for 6 (Eri. Krogh Andersen 73*). 

HJØRRING- SLAGELSE (6-0). Hjørring vandt med 5 g. ef
ter 1 . hlvg. SLAGELSE 78 (Leif Jacobsen 43, Hartm. Peter
sen 5 for 30). HJØRRING 80 for 5 (P. V. Jensen 42). 

2. august. 
CHANG-A.B. (0-6). A.B. vandt med 58 p. efter 1 .  hlvg. 
A.B .  1 8 1 (J. Luther 66, T. Mirza 52, Hng. Olesen 5 for 5 1 . 
T. Skov Nie lsen 4 for 46). CHANG 123 (M. Me 1bom 28, 
D. Råhave 5 for 3 1, Ths. Provis 3 for 20).
SVANHOLM- SKANDERBORG (6-0). Svanholm vandt med 
45 p. efter I .  hlvg. SK.BORG 96 (K. LyngsØe 27, John Mad
sen 26, J .  Jønsson 3 for 35, Fl. SØegaard 3 for 16). SVAN
HOLM 141 (Ths. Petersson 48, P. TransbØII 37, J. S. Larsen 
6 for 58, K. Kristensen 3 for 36). 

SORANER-B. 1909 (0-6). B. 1909 vandt med 1 1  p. efter 1 .  
hlvg. B. 1909 99 (Chl. LØnholdt 3 for 25, J. Kofoed 3 for 
30). SORANER 88 (H. Henriksen 28, Egon Jensen 6 for 24, 
K. LyØ 3 for 33). 

NYK.M.-AA.B. (0-8). Aa .B . vandt med 1 .  hlvg. og 16 p. 
Aa .B . 237 for 8 (C. Morild 60, H. Mortensen 56, Gert K ri
stensen 45, Hardy Sørensen 38 , T .  Stetkjær 3 for 77). N YK. 
M. 88 (H. Mortensen 1 0  for 30) og 1 3 3  (Erik Hansen 41 ,
Sv. Villumsen 29, H .  Mortensen 3 for 5 1 ). 

9. au gust.
K.B.-SLAGELSE (6-0). K.B .  vandt med 39 p. efter I .  hlvg. 
KB 147 (Per Sørensen 84, Pr. Christensen 3 for 29). SLA
G ELSE 108 (Leif Jacobsen 41 , 0. Christoffersen 7 for 35). 

AA. B.-HJØRRING (8-0). Aa.B . vandt med 1 hlvg. og 17 p. 
Aa.B. 175 (H. Mortensen 97 '\ C. Morild 46, M. Uhrsko v 3 
for 29 Kaj Jensen 3 for 43 , Hartm. Petersen 3 for 5 1 ). 
HJØRRING 86 (Axel Morild 26, H. Mortensen 5 for 38 , C. 
Morild 5 for 4 1 )  og 72 (P. V. Jensen 29 , C. Morild 6 for 
28). 

HORSENS-SK.BORG (0-6) . Sk .borg vandt med 45 p. efter 
1 . hJvg. HORSENS 1 28 (E. Olesen 5 3 ,  H. Eliassen 30, K. 
Kristensen 5 for 54, J. S. Larsen 3 for 27 ) og 1 2 3  for 9 (P. 
HØj 54, J ohn Madsen 6 for 27 ) _.  SK. B ORG 1 7 3  for 8 (K. 
Kristensen 5 3 ,  Pr. Ju ul 34 , H. Ehassen 7 for 74) og 7 1 for 1 
(Bo Jepsen 32''-) .

SORANER-NYK. M. (0-6) . Nyk. M. vandt med 54 p. efter 
1 .  hlvg. NYK. M. 245 for 9 (A. Ali 1 1 8 ,  Hg. Jensen 54, H. 
Rasmussen 4 for 6 3) .  SORAN ER 1 9 1  (A. Bloom 8 1 ,  J. Ko
foed 43 , L. Mathiasen 4 for 47) .  

2 3 .  august. 
SV ANHOLM-AA.B . (0--0) . Ingen afgØrel se. Aa .B .  249 for 6 
(H . Mortensen 77 ,  Hardy Sørensen 62, H. K. Koch 47 , Per 
Sørensen 28) .  SVANHOLM 1 3 1  for 9 (H . Lam 5 3 ,  P. Trans
b Øll 3 7 ,  H. Mortensen 6 for 63) .  

SLAGELSE-NYK. M. (0-6) . Nyk. M .  vandt med 1 8  p. efter 
1 . h lvg. NYK. M. 202 (A. Ali 8 1 ,  Erik Hansen 36, Torben 
Petersen 3 1 ,  S. Hechmann 3 for 1 5 ,  Erik Sørensen 3 for 55)
og 1 19 for 6 (Erik Hansen 42, A. Ali 39) .  SLAGELSE 184 
( Erik Sørensen 71 ,  L.  Math1asen 5 for 5 1 ,  Enk Hansen 3 
for 5 1 ) og 1 08 for 7 .

A.B. -HORSENS (6-0) .  A.B.  vandt med 6 g. efter I .  hl vg. 
H ORSENS 144 (J. Høj 6 1 ,  0. Schaumann 50 ,  J. Luther 3 
for 1 5 ,  Ths. Provis 3 for 39) og 43 for 1 (Gert Hansen 27*) .  
A.B .  1 46 for 4 (J . Luther 61 '' ) .  

CHANG-B. 1 909 (0-6). B.  1909 vandt med 50 p. efter 1 .  
hJvg CHANG 1 16 (M. Meibom 27 , Egon J ensen 7 for 46). 
B. 1909 1 66 (Egon Jensen 68, S. Khan 47 , J .  TjØrnhØj 30,
L. Andreasen 3 for 1 8 ,  H. Olesen 3 for 28) .

SORANER-HJØRRING (6-0). Soraner vandt med 1 g. efter 
1 .  hlvg. HJØRRING 243 (K. Buus 55 ,  P. V. Jensen 44, Hart
mann Petersen 38 ,  J. Holmen 34, H. FausbØII 3 3 ,  Hans, Ras
musen 5 for 57 ,  JØrgen H ansen 4 for 70) .  SORAN ER 246 
for 9 (F. Pearson 87* ,  P. Nørgård 85 ,  Hartmann Petersen 
3 for 99). 
SKAND ERBORG-KB. (6-0) .  Sk.borg vandt med 71 p. efter 
1 .  hlvg. K.B.  83 (T. Vandsted 26" K. Kristensen 5 for 30 ,  

J. S. Larsen 4 for 40) og 146 (H. Lyst rup 48 , Per Sø rensen 
44, J. S. La rsen 5 for 35, K. K r istensen 3 for 47). SK.BORG 
154 for 6 (K. LyngsØe 50"' ,  Vagn Nielsen 33) og 36 for 5 

(E. Krogh Ande rsen 3 for 17). 
30. august. 
A.B. -K.B .  (0 -6). K.B. vandt med 12 p. efter 1 .  hlvg. K.B. 
237 for 7 (E. Krogh Ande rsen 61, H. Lystrup 56, B. Bu r
mester 48, Ths. P rovis 4 for 61 ). A.B. 225 (J. Luther 61, E ri . 
Frou lund 52, T. Mirza 29, T. Vandsted 5 for 6

1
). 

SLAGELSE -SORANER (0-8). So raner vandt med 6 g. efter 
færd ig kamp. SLAGELSE 99 (Erik Sø rensen 28, H. Rasmu
sen 5 for 38 S. Adya 3 for I 9) og 1 4  7 (John Ande rsen 3 1, 
S. Adya 3 f�r 37). SORANER 200 for 6 (H. Henrikse n 48, 
P. NØ rgård 47, A. B loom 45, Jø rgen Hansen 25) og 47 for 
4 (P r. Christensen 3 for 20). 
AA.B. -SKANDERBORG (6 -0). Aa.B. vandt med 3 g. efter 
1 . hlvg. SK.BORG 138 (S. Sø rensen 26 , J. Kamp 25, H. Mor
tensen 6 for 76, C. Mo rild 3 for 48). AA. B. 1 39 for 7 (Har
dy Sørensen 74, C. Mo rild 48, John Madsen 4 for 48, J. S. 
Larsen 3 for 43). 
N YK. M. -CHANG (6-0). NYK. M. vandt med 3 g. efter I .  
hlvg. CHANG 232 (B. SØvsØ 36, L. Andrease n 36, St. Me\
bom 5 1 , Erik Hansen 4 for 5 3). N YK. M. 235 for 7 (BJ. 
Jensen 88'", E rik Hansen 67, Hg. Jensen 25 , Hg. Olesen 3 for 
95 ). 

HJØRRING -SVANHOLM (0-6). Svanholm vandt med 8 g. 
efter I .  hlvg. Hjørring 109 (K. Buus 50'\ J. JØnsson 4 for 3 1 ,  
Fl SØegaard 4 for 41 ) og 68 for 5 (Leif Hansen 4 for 34). 
SV ANHOLM 1 1 1  for 2 (P. TransbØII 42'" , Ths. Petersson 
32). 

B. 1 909 -HORSEN S (0 -8) . Horsens vandt efter færdig kamp 
med 9 g. B. 1 909 1 1 3 (H . K. Lohmann 36, 0. Schaumann 5 
for 1 6. P. HØj 3 for 26) og 1 3 1 (Egon Jensen 58 , 0. Schau
mann 7 for for 42). HORSENS 1 63 for 3 (P. Høj 8 1 ,  J. HØj
46''' ) og 86 for 1 (H. Eliassen 40). 

2 .  division : 
25 . juli. 
SORØ- HOLSTEBRO (0-8) .  Holstebro vandt med 4 1  p. efter 
færd ig kamp. HOLSTEBRO 202 (J. P. Morild 46, J. Jesper
sen 39 , J. Sarøe 5 for 7 3 ,  John Hansen 3 for 75 ) og 1 30 for 
4 (J. Nagstr up 48 ''' ) .  SORØ 1 5 8  (J. Sarøe 49 , J. BØgh 39 , 
John Hansen 26 , Ole Johansen 6 for 5 5 )  og 1 3 3  (Ib Hiickel
kamp 54 ,  Pr . Hansen 44 , 0. Johansen 4 for 43 , K. Havki ær 
3 for 9) . 

2 .  august. 
KØG E-HERNING (6-0 ) .  KØge va ndt med 52 p. efter 1. hlvg. 
KØG E 1 7 3  (J . B .  Nielsen 46* ,  Ebbe Hansen 49 , B. 0. An
dersen 4 for 47) .  H ERN ING 1 2 1  (J. B. Nielsen 4 for 38) .  

SILKEBORG- FREDERICIA (8-0) . Silkeborg vandt med _1 hlvg. og 8 1  p. SI LKEBORG 303 for 8 (K. Randlev 1 3 2, BJ . 
Rasmussen 8 3 ,  P. Østergård 5 for 1 01 ) .  FREJ?ERiqA 66 
(B  Gormsen 32*  Bj . Rasmussen 5 for 28 , Erik Mikkelsen 
5 ·for 3 3) og 1 56 ( K. Østergård 40, J an Østergård 2 5 ,  Bj . 
Rasmussen 4 for 48 ,  Erik Mikkelsen 4 for 52 ) .  

SK.BORG II- RINGSTED (0 -6) . Ringsted vandt med �8 p. 
efter I .  hl vg. RIN GSTED 1 35 (J an Hansen 48 ,  Erik N 1else:n 27 Henr y  Rasmussen 3 for 15 )  og 1 1 1  (Erik Nielsen 37 ,  Leif 
H�nsen 4 for 40 , Henry Rasmussen 3 for 5 ) .  SK.BORG �I 
97 (Cl. Rasmussen 8 for 3 2) og 1 1 6  for 8 (B. S. MØiier 46 · ,
N. J .  Haurum 30, Pr . Hansen 4 for 34 ,  Cl. Rasmussen 3 for 
38) . 

9. august.
HOL STEBRO-ARHUS (0-6) .  Århus vandt med 22 p. efter 
1 . hlvg. ARHUS 1 24 (T. I. Poul sen 6 1 * ,  K. Havkjær 4 for 
33 ) .  HOLS TEB RO 102 (J . P. Mor ild 27,  J .  Jesper sen 25 , 
Erik Madsen 8 for 4 1 ) .  

SK.BORG I I- FREDERICIA (8 -0) . Sk.bor g  II vandt med 1 
hlvg. og 44 p. FR.CIA 62 (Kaj M . N ielsen 7 for 1 1 ) og 129 
(F. Kir keby 62, Bent Madsen 4 for 3 1 ,  Egon Jør gensen 3 for 
32) . SK.BORG II 235 (Henry Rasmussen 7 1 ,  B .  S. MØiier 
43 , Leif Hansen 27 , Bent Madsen 26, P. Østergård 3 for 75) .  

RINGSTED-SILKEBORG (6-0) .  Ringsted vandt med_ 50  .P· 
efter I .  hlvg. RINGS TED 152  (J an Hansen 65 , Er ik M1�
kelsen 5 for 7 1 ,  Bj. Rasmussen 4 for 35) og 80 for 6 (Enk 



Mikkelsen 5 for 26). SILKEBORG 102 (Bi. Rasmussen 25, 
Cl. Rasmussen 6 for 46, Jan Hansen 3 for 21) og 102 for 6 
(Erik Mikkelsen 36, E. Randlev 29, Jan Hansen 5 for 34). 

15.august. 

SK.BORG II-SORØ (6---0). Sk.borg II vandt med 133 p. ef
ter 1. hlvg. SK.BORG II 263 for 6 (John H. Simonsen 66, 
Kaj M. Nielsen 53, N. J. Haurum 49*, Jens BØg 3 for 32). 
SORØ 130 (0. Hiickelkamp 67'", Henry Rasmussen 5 for 10). 

16. august.

FREDERICIA-KØGE (0-8). KØge vandt med 1 g. efter 
færdig kamp. FR.CIA 142 (Sv. Age Petersen 39, Fl. Larsen 
37, Ebbe Hansen 4 for 34, Arne Nielsen 4 for 58) og 140 
for 7 (F. Kirkeby 59*, Ebbe Hansen 3 for 15). KØGE 158 
for 4 (Ebbe Hansen 64*, Niels Olsen 34) og 130 for 9 (J. P. 
Jensen 30, Ebbe Hansen 27, Fl. Lindtrup 25, F. Kirkeby 6 
for 50, P. Prestergård 3 for 53). 

HOLSTEBRO-SILKEBORG (8-0). Holstebro vandt med 7 
g. efter færdig kamp. SILKEBORG 62 (E. Dupont 3 for 9, 
J. P. Morild 3 for 11) og 78 (Erik Mikkelsen 27, John Je
spersen 6 for 43, E. Dupont 4 for 30). HOLSTEBRO 122 
for 2 (J. P. Morild 92''') og 23 for 3 (Erik Mikkelsen 3 for 
15). 

HERNING-SORØ (8-0). Herning vandt med 8 g. efter fær
dig kamp. SORØ 117 (John Hansen 44, 0. Hiickelkamp 41, 
P. GØttsche 3 for 20, Kai 0. Jensen 3 for 25) og 112 (0. 
Hiickelkamp 44*, John Hansen 25, Bent 0. Andersen 4 for 
24, Leif Andersen 3 for 70). HERNING 174 for 7 (P. GØtt
sche 87, Folmer Christiansen 26) og 58 for 2 (Bent 0. An
dersen 29).

23. august.

SORØ-FREDERICIA (8-0). Sorø vandt med 10 g. efter 
færdig kamp. SORØ 154 (Pr. Hansen 33, Ib Hiickelkamp 28, 
Jan Østergård 4 for 24, P. Østergård 5 for 81) og 88 for 0 
(Ib Hiickelkamp 62'", J. SarØ 26*). FREDERICIA 74 (J. 
Sarøe 4 for 18, John Hansen 4 for 37) og 166 (Kurt Øster
gård 26, Ib Hiickelkamp 3 for 39, John Hansen 3 for 53). 

ARHUS-RINGSTED (6---0). Arhus vandt med 50 p. efter 1. 
hlvg. RINGSTED 76 (H. 0. Luther 6 for 31, Erik Madsen 
4 for 45) og 168 for 8 (Gert Jensen 62, Pr. Hansen 27, H. 0. 
Luther 5 for 47). ARHUS 126 for 4 (Mogens Gregersen 64, 
T. I. Poulsen 37''') og 61 for 8 (Jan Hansen 4 for 23, Cl.
Rasmussen 3 for 21).
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KØGE-HOLSTEBRO (6---0). KØge vandt med 43 p. efter 1. 
hlvg. KØGE 155 (Fl. Lintrup 40, Ebbe Hansen 29, K. Hav
kjær 5 for 38, J. P. Morild 3 for 28. HOLSTEBRO 112 
(J. P. Morild 61, Ebbe Hansen 6 for 47). 

GLOSTRUP-HERNING (8-0). Glostrup vandt med 1 hlvg. 
og 29 p. GLOSTRUP 202 (K. Nordkamp 64, 0. Hedegård 
36, Leif Andersen 3 for 47). HERNING 89 (JØrgen Hansen 
3 for 19, Thor Jensen 3 for 24) og 84 (P. GØttsche 27, P. K. 
Kristensen 4 for 21). 

SILKEBORG-SK.BORG II (0-6). Sk.borg vandt med 220 
p. efter 1 hlvg. SKANDERBORG 292 for 9 (Henry Rasmus
sen 115, Ole Olsen 57, Bj. Rasmussen 4 for 46). SILKE
BORG 72 (John Simohsen 3 for 4, Kaj M. Nielsen 3 for 24,
Bent Madsen 3 for 32). 

30. august.

GLOSTRUP-SORØ (6-8). Sorø vandt med 17 p. efter fær
dig kamp. SORØ 63 (K. Hørby Olsen 31, P. K. Kristensen 5 
for 25) og 236 (Ib Hiickelkamp 92, Pr. Hansen 58, 0. Hiickel
kamp 92, 0. Hiickelkamp 42, Jørgen Hansen 4 for 39, Thor 
Jensen 3 for 61). GLOSTRUP 123 for 2 (Jørgen Hansen 64*, 
J. Norkamp 26*) og 159 (Thor Jensen 58, J. Norkamp 34, 
John Hansen 4 for 38, J. Sarøe 4 for 53). 

3. division Øst:

19. juli.

SORANER II-NÆSTVED. Ikke spillet.

26. juli.

NÆSTVED-BALLERUP (0-6). Ballerup vandt efter 1. hlvg 
med 38 p. NÆSTVED 117 (K. Grandahl 45, Kai Pedersen 4 
for 50, H. Ansell-Henry 3 for 21) og 157 for 7 (K. Riech 36, 
Sv. Jensen 28, Otto Jacobsen 4 for 42). BALLERUP 155 
(Otto Jacobsen 45, Kai Pedersen 44, K. Grandahl 5 for 34, 
Mogens Hansen 3 for 77) og 70 for 6 (Frank Miller 27, K. 
Grandahl 5 for 20). 

1. august. 

FREM-A.B. II (0-6). A.B. vandt med 28 p. efter 1. hlvg. 
FREM 127 (Ths. Provis 5 for 22, J. Ward 4 for 53) og 66 
for 4. A.B. 155 for 8 (J. Ward 70, Ths. Provis 43, L. Onink 
4 for 32). 

FREM-SORANER II (0-6). Soraner II vandt med 6 g. efter 
1. hlvg. FREM 173 (K. Hjorth 43, P. Fiissel 27, N. 0. Bjer
regård 7 for 64). SORANER II 176 for 3 (J. Arnsbjerg 86'', 
D. lreland 52''). 

2. august. 

NYK. F.-K.B. II (8-0). Nyk. F. vandt med 95 p. efter 1. 
hlvg. NYK. F. 100 (J. Buchan 35, Carl Morild 8 for 51) og 
110 for 3 (Poul E. Nielsen 67, J. Buchan 27*, Carl Morild 3 
for 82). K.B. II 27 (P. E. Nielsen 4 for 18, P. J. Pedersen 
3 for 2) og. 88 (Leif Andreasen 41, P. J. Pedersen 3 for 22). 

A.B. II-SVANHOLM II (0-6). Svanholm II vandt med 35 
p. efter 1. hlvg. SVANHOLM II 188 (BjØm Knudsen 79,
Michael Petersson 30, Søren Nissen 28, Bj. Rossen 5 for 56, 
Per G. Jensen 3 for 32). A.B. II 153 (Stefan Hoffmann 63, 
P. Kyhe 3 for 34, Bjørn Knudsen 3 for 56).

9. august. 

NÆSTVED-SV ANHOLM II (8-0). Næstved vandt med 8 g. 
efter færdig kamp. SVANHOLM II 73 (Erik Jørgensen 5 for 
19, Mogens Hansen 3 for 28) og 88 (Mich. Petersson 26, 
Kjeld Grandahl 6 for 29, Erik Jørgensen 3 for 28). NÆST
VED 140 (Torben Petersen 28, P. Kyhe 8 for 69) og 27 
for 2. 

16. august.

SVANHOLM II-NYK. F (8-0). Svanholm II vandt med 1 
hlvg. og 5 p. SVANHOLM II 172 (P. KYHE 52, N. J. Lo
rentzen 51, P. J. Pedersen 3 for 28). NYK. F. 46 (N. J. Lo
rentzen 4 for 10, P. Kyhe 4 for 23) og 121 (P. E. Nielsen 
64, N. J. Lorentzen 5 for 73, Mich. Petersson 3 for 5). 

23. august.

NÆSTVED-K.B. II (8-0). Næstved vandt med 1 hlvg. og 
121 p. NÆSTVED 224 (Erik Jørgensen 135, Kjeld Grandahl 
34, Karl Morild 7 for 105). K.B. II 75 (Erik Jørgensen 5 for 
22, Kjeld Grandahl 5 for 52) og 28 (Erik Jørgensen 5 for 9, 
Kjeld Grandahl 5 for 19). 

BALLERUP-FREM (0-6). Frem vandt efter 1. hlvg. med 
129 p. BALLERUP 24 (L. Onink 3 for 8) og 49 for 3 (John 
Knudsen 25, P. Fiissel 3 for 3). FREM 153 (Otto Brand
strup 35, C. Fabian 28'", Erik Nielsen 4 for 18, H. Ansell
Henry 3 for 47). 



NYK. F.-A.B. II (6-0). Nyk. F. vandt med 140 p. efter 1. 
hlvg. NYK. F. 227 for 7 (Poul E. Nielsen 81, J. Buchan 63*, 
E. Svensson 39, B. Rossen 3 for 47). A.B. 87 (M. Fenger 34,
J. Buchan 3 for 7, Poul E. Nielsen 3 for 33).

3. division midt:
26. juli.
KERTEMINDE--B. 1909 II (0-6). B. 1909 II vandt med 41
p. efter 1. hlvg. KERTEMINDE 86 (Bent Nielsen 31, Leif 
Nielsen 4 for 32). B. 1909 II 127 (Egon Jensen 25, Jan Pe
dersen 25, P. P. Klokker 4 for 26, P. Winther 3 for 29).

ESBJERG-KOLDING (8--0). Esbjerg vandt med 106 p. efter 
færdig kamp. ESBJERG 141 (Eri. AnkersØe 53, Otto, Gade 
31, Å. Wange Thomsen 3 for 20, Kjeld Jessen 3 for 49) og 
84 for 4 (Sv. E. Ankersøe 34, 0. Langerhuus 26, M. Ghosh 
3 for 31). KOLDING 76 (Å. Wange Thomsen 25*, Knud 
Hansen 6 for 33, 0. Gade 4 for 39) og 43 (Knud Hansen 5
for 21, 0. Gade 5 for 22). 

KERTEMINDE-KOLDING (0--0). Uafgjort. KOLDING 231 
Å. Wange Thomsen 54, Knud Jessen 39, A. Kurhn 36, Lars 
P. Nielsen 29, Kjeld Jessen 25, Axel Petersen 4 for 44, P. P.
Klokker 4 for 63). KERTEMINDE 214 for 8 (P. P. Klok
ker 100*, P. Winther 37, Sv. Madsen 29, Å. Wange Thom
sen 4 for 17). 

B. 1913-ESBJERG (6-0). B. 1913 vandt med 24 p. efter 1.
hlvg. ESBJERG 103 (J. SØndergård 37, Kurt Hansen 6 for
20) og 82 for 6 (Eri. Hauge 3 for 29). B. 1913 127 (Pr. 
Mouritzen 48, E. Lykke 37, Eri. Ankersøe 4 for 20, 0. Gade 
3 for 57). 

16. august.
B. 1909 II- B. 1913 (6-0). B. 1909 II vandt med 64 p. efter
1. hlvg. B. 1913 112 (J. Machon 35, Leif Nielsen 5 for 40, 
Fl. Dalager 4 for 31) og 76 (Leif Nielsen 4 for 20, Bruno
Rasmussen 3 for 40). B. 1909 176 for 6 (P. Fredberg 50, Fl. 
Dalager 33). 

KERTEMINDE-ESBJERG ((}-6). Esbjerg vandt med 191 p. 
efter 1. hlvg. KERTEMINDE 59 (Knud Hansen 5 for 27, 
0. Gade 3 for 26) og 28 for 0. ESBJERG 250 (0. Gade 94,
Erik Abrahamsen 86, Ferd. Ankersøe 28,. J. Steensen 5 for
58, P. P. Klokker 4 for 59).

23. august.
B. 1913-KERTEMINDE (6-0). B. 1913 vandt med 185 p. 
efter 1. hlvg. B. 1913 228 (E. Lykke 75, J. Machon 56, Kurt
Hansen 42, Svend Madsen 3 for 38, P. P. Klokker 3 for 60).
KERTEMINDE 43 (T. Hitz 5 for 18) og 93 for 7 (P. Mar
tinussen 28, Kurt Hansen 4 for 18).

ESBJERG-B. 1909 II (8--0). Esbjerg vandt med 1 hlvg. og 22 
p. ESBJERG 117 (Erik Abrahamsen 32, Bruno Rasmussen 
5 for 43). B. 1909 II 28 (Knud Hansen 7 for 13) og 67. 

3. division vest : 

28. juni.
HJØRRING-GRENÅ (afbrudt p. g. af regn). HJØRRING II 
114 for 3 (S. Uhrskov 64*, Tom Hansen 31"). 

19. juli. 
AA.B. II-VIBORG (6-0). Aa.B. II vandt med 30 p. efter 1. 
hlvg. VIBORG 113 (Poul Pedersen 35, A. Kold 34, T. J. 
Laursen 4 for 35, N. J. Andersen 4 for 38). AA.B. II 143 
(B. Elimar 33, E. Westergård 25, A. Kold 4 for 45, Bent Jen
sen 3 for 63). 

2. august. 
VIBORG-DRONNINGBORG (8--0). Viborg vandt med 1 
hlvg. og 85 p. VIBORG 146 (H. Elsborg 73*, 0. Hveisel 4 
for 42, N. F. Boldsen 3 for 26, Fl. Rasmussen 3 for 32). 
DRONNINGBORG 48 (Bent Jensen 6 for 25, A, Kold 4 for 
14) og 13 (A. Kold 6 for 2, Bent Jensen 4 for 11). 

9. august.
DRONNINGBORG-GRENÅ (8-3). Dronningborg vandt med 
7 g. efter færdig kamp. GRENÅ 150 (JØrg. Knakkergård 69, 
Johs. Knakkergård 29, F. G. Knudsen 4 for 53) og 62 (Fl. 
Rasmussen 6 for 21). DRONNINGBORG 150 (Fl. Rasmus
sen 39, Jørg. Knakkergård 4 for 48, Johs. Knakkergård 4 
for 60) og 64 for 3 (Fl. Rasmussen 31"'). 

NYK. M. II-VIBORG (6--0). Nyk. M. II vandt med 8 p. ef
ter 1. hlvg. NYK. M. II 109 (Jørn Mathiassen 4 for 66, A. 
Kold 4 for 24) og 81 (Tommy Jensen 25, Jørn Mathiassen 4 
for 20, A. Kold 3 for 24, Kaj Broberg 3 for 20). VIBORG 
101 (H. Elsborg 46*, Ove Sørensen 5 for 49, Erik Nielsen 3 
for 24) og 77 for 5 (Erik Nielsen 3 for 28). 

16. august. 
VIBORG-HJØRRING (8--0). Viborg vandt med 1 hlvg. og 
34 p. HJØRRING 128 (Steen Franksen 37, Torben Morten
sen 25, A. Kold 3 for 42) og 87 (Tom Hansen 27, Bent Jen
sen 4 for 11, A. Kold 3 for 29). VIBORG 249 for 5 (A. 
Kold 58, Bj. Friis 52*, Ole SchjØdt 52, Peter Sørensen 27). 

GRENÅ-NYK. M. II (0-6). Nyk. M. II vandt med 28 p. 
efter 1. hlvg. GRENÅ 166 (JØrgen Knakkergård 41, E. Crone 
26, Torben Pedersen 3 for 35, Ove Sørensen 3 for 51). NYK. 
M. II 194 (Ove Sørensen 85, H. C. Christensen 37, Peter
Rasmussen 25, Tommy Hansen 5 for 56, Viggo Hansen 4 for
42).

AA.B. II-DRONNINGBORG (8--0). Aa.B. II vandt med 7 
g. efter færdig kamp. DR.BORG 69' (0. Hveisel 52, H. Hoff 
6 for 39) og 62 (H. Hoff 5 for 27, N. J. Andersen 4 for 25).
Aa.B. II 120 (FL Nielsen 45, K. Fauerskov 32, Ole Hveisel
6 for 33). 

23. august. 
AA.B.-GRENÅ (6--0). Aa.B. vandt med 56 p. efter 1. hlvg. 
AA.B. 209 for 8 (Fl. Nielsen 40, P. Årup 39, Henning Hoff 
Nielsen 35*, K. Faurskov 30, Tommy Hansen 4 for 65). 
GRENÅ 153 (Tommy Hansen 29, Henning Hoff 4 for 54). 

DRONNINGBORG-NYK. M. II (8--0�. Dr.borg vandt med 
7 p. efter færdig kamp. DR.BORG 117 (Fl. Rasmussen 36, 
Frank Andersen 33, Henning Jensen 4 for 27) og 73 (Hen
ning Jensen 7 for 14). NYK.- M. II 94 (Fl. Rasmussen 6 for 
31) og 89 (Ole H. Petersen 30, Ole Hveisel 6 for 18, Fl. Ras
mussen 3 for 40).

HJØRRING II-VIBORG (6-0). Hjørring II vandt med 121 
p. efter 1. hlvg. HJØRRING II 205 for 7 (Ole Berntsson 86,
Fl. Jensen 65'", A. Kold 3 for 53). VIBORG 84 (Åge Heile
sen 3 for 17, Fl. Jensen 3 for 40) og 36 for 1 (Bj. Friis 25*).

30. august. 
GRENÅ-AA.B. II ((}-8). Aa.B. II vandt med 46 p. efter 
færdig karrip. AA.B. II 89 (Tommy Hansen 7 for 38, Jørg. 
Knakkergård 3 for 46) og 91 for 8 (Johs. Knakkergård 4 for 
30, Jørg Knakkergård 3 for 30. GRENÅ 72 (N. J. Andersen 
3 for 19). 

Oprykningsturnering til 2. division 

NYK. F.-ESBJERG (0-6). Esbjerg vandt med 57 p. efter 1. 
hlvg. NYK. F. 100 (P. J. Pedersen 49, Bent A. Olsen 25, 0. 
Gade 5 for 27, Knud Hansen 3 for 32) og 65 for 3 (E. 
Svensson 39'''). ESBJERG 157 for 8 (E. Abrahamsen 43, Ole 
Mølsted 28, P. J. Pedersen 6 for 30). 

6. september. 
AA.B. II-NYK. F. (6-0). Aa.B. vandt med 49 p. efter 1. 
hlvg. AA.B. II 154 (T. J. Laursen 60, Henning Hoff 31, Erik 
Svensson 4 for 56, Poul E. Nielsen 3 for 55). NYK. F. 105 
(P. E. Nielsen 34, H. Erichsen 25, Henning Hoff 4 for 32, 
H. F!Ugel 3 for 13). 

Mellemrækkerne: 
1. august. 
A.B. III-RINGSTED II (0-6). Ringsted vandt med 25 p. 
efter 1. hlvg. RINGSTED II 107 (Frede Nielsen 66, Carl 
Larsen 8 for 31). A.B. III 82 (P. A. Svendsen 30, Jan Dahl 6 
for 5 3, Poul Carlsen 4 for 26). 

ÅRHUS II-VIBORG II (8--0). Århus II vandt med 1 hlvg. 
og 21 p. VIBORG II 69 (Eigil Dalsgård 30, H. J. Eilertzen 
5 for 22) og 53 (0. Beier Andersen 6 for 22). ÅRHUS II 
143 (V. Eyving 43, Chr. Jacobsen 37, G. Gravgård 7 for 64). 

2. august. 
B. 1913 II-ESBJERG II (8--0). B. 1913 vandt med 1 hlvg. og 
42 p. ESBJERG 42 (0. Egstrøm 6 for 5, Herluf Nielsen 3
for 6) og 31 (John Larsen 4 for 14, 0. Eg.strøm 3 for 7).
B. 1913 II 115 (Herluf Nielsen 35, Niels Abrahamsen 7 for
52, Svend Hansen 3 for 51). 

8. august 
A.B. III-FREM II (8--0). A. B. III vandt med 1 hlvg. og 
135 p. A.B. III 214 for 6 (P. Talbro 75, J. Ribe! 62, J. Fin
nich 46). FREM II 33 (C. Veng 4 for 8, Eri. Froulund 4 for 
18) og 46 (P. Talbro 7 for 18).

15. august. 
KØGE II-RINGSTED II ((}-8). Ringsted II vandt med I 
hlvg. og 37 p. KØGE II 75 (J. Dahl 5 for 38, P. Carlsen 4 
for 36) og 99 Bjørn Olesen 49*, P. Carlsen 3 for 13). RING
STED II 211 for 2 (J. Marrott 94, Ole Helmersen 45, Frede 
Nielsen 54*). 
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16. august
HUSUM-B. 1913 II (0-6). B. 1913 II vandt med 3 p. efter
1. hlvg. HUSUM 51 (Herluf Nielsen 3 for 9) og 109 for 4 
(H. Buhl 57"', John Larsen 3 for 23). B. 1913 II 54 (H. Buhl
4 for 10, Sv. Aschberg 4 for 25).

23. august.
RINGSTED Il-ROSKILDE (8--0). Ringsted II vandt med 7 
g. efter færdig kamp. ROSKILDE 61 (Poul E. Pedersen 26, 
Helge Hansen 7 for 19) og 85 (Jan Dahl 3 for 19). RING
STED II 86 (H. Berg 32, Erik Krogh 3 for 5) og 72 for 3. 

30. august. 
FREM-KØGE II ( --0). Tabt af Køge II. 

VIBORG Il-DR.BORG Il (8-0). Viborg II vandt med 1 
hlvg. og 36 p. VIBORG II 167 (Peter Andersen 76, A. Thor
bjØrnsen 26, L. Wiirtz 7 for 65). DR.BORG Il 71 (A. Thor
bjØrnsen 6 for 11) og 55 (A. ThorbjØrnsen 6 for 21, Peter 
Andersen 4 for 20). 

ROSKILDE-A.B. III (0-6). A.B. III vandt med 5 g. efter 1. 
hlvg. ROSKILDE 141 (S. Naqui 42, Harly Pedersen 35, 
Niels Mortensen 4 for 24). A.B. III 144 for 5 (Niels Morten
sen 39*, P. Tal bro 25). 

FREDERICIA II-HUSUM (0- ). Tabt af Fredericia. HU
SUM 57 (J. Østergård 6 for 22) og 74 (Fl. Larsen 6 for 24). 
PR.CIA II 71 for 7 (J. Østergård 25*, H. Buhl 5 for 16) og 
65 for 3 (F. Kirkeby 36). 

ESBJERG 11-B. 1913 II (6-0). Esbjerg II vandt med 2 p. 
efter 1. hlvg. B. 1913 Il 66 (Jan Madsen 7 for 22, J. Vind 
Petersen 3 for 37) og 125 (J. Hvidkjær 89, Jan Madsen 4 for 
33, J. Vind Petersen 4 for 54). ESBJERG Il 68 (J. Hvidkjær 
6 for 16, Herluf Nielsen 3 for 22) og 48 for 8 (J. Brandt 3 
for 14). 

6. september.
HUSUM-FREDERICIA II ( --0). Tabt af Fr.cia. HUSUM 
55 (F. Kirkeby 7 for 10) og 129 (H. Buhl 60, Svend Asch
berg 29, F. Kirkeby 7 for 53). PR.CIA II 149 for 9 (Per 
Eskildsen 63*, F. Kirkeby 33, H. Buh! 5 for 34, Lo. Thom
sen 4 for 32) og 37 for 1. 

A-rækken:
1. august.
SLAGELSE II-GLOSTRUP II (6--0). Slagelse II vandt med 
6 p. efter !. hlvg. SLAGELSE II 142 (R. Wald 28*, Poul E. 
Petersen 27, Aksel Jacobsen 4 for 20, Carl Petersen 3 for 
28). GLOSTRUP II 136 (Fl. Jørgensen 40, Knud Jørgensen 
34, Finn Helmersen 26, S. Hechmann 4 for 32, Frank An
dreasen 4 for 82). 

22. august. 
SLAGELSE II-SVANHOLM III (6-0). Slagelse Il vandt med 
4 g. efter 1. hlvg. SVANHOLM III 121 (Arne Mogensen 44, 
Alf Sørensen 4 for 33, Bent Helt 3 for 30). SLAGELSE II 
130 for 6 (Kaj Hansen 37, Bent Helt 31). 

29. august. 
GLOSTRUP II-SVANHOLM III (0-6). Svanholm III vandt 
med 40 p. efter 1. halvleg. SV ANHOLM III 186 (Ib Laursen 
52, Søren Nissen 39, Mich. Petersson 25). GLOSTRUP II 
146 (Fl. Jørgensen 31, Jørgen Hansen 26, Axel Jacobsen 26, 
Morten Petersson 4 for 17, Uffe Mortensen 3 for 27). 

Juniorrækkeme: 
11. juli.
HORSENS-B. 1909 (6-8). B. 1909 vandt efter færdig kamp 
med 7 g. HORSENS 113 (Frank Rasmussen 63, Claes Hen
riksen 4 for 29, Finn JØrgensen 3 for 12) og 23 (Carsten 
Larsen 7 for 9, Fl. Dalager 3 for 14. B. 1909 106 (Fl. Dal
ager 64, Frank Rasmussen 4 for 53, K. Bodholt 3 for 42) og 
32 for 3. 

1. august.
AA.B.-NYK.M. (8-0). Aa.B. vandt med 9 g. efter færdig 
kamp. NYK. M. 99 (S. Dahlgård 37, H. Fliigel 4 for 28) og 
41 (P. Årup 5 for 20, H. Fliigel 3 for 13). Aa.B. 108 for 6 
(E. Westergård 56, 0. Schyurn 4 for 38) og 34 for 1 (E. We
stergård 29*). 

GRENÅ-DRONNINGBORG (0'-8). Dr.borg vandt med 9 p. 
efter færdig kamp. GRENÅ 36 (Poul E. Petersen 5 for 12, 
Fl. Nielsen 4 for 23) og 84 (Poul E. Petersen 5 for 34, Fl. 
Nielsen 4 for 32). DR.BORG 96 for 5 (Knud Østergård 56*) 
og 30 for 1. 

B. 1909-HORSENS (8-0). B. 1909 vandt med 18 p. efter
færdig kamp. B. 1909 89 (Fl. Dalager 62, Kim Bodholt 4 for
17, Steen Sørensen 3 for 4 7) og 77 (Fl. Dalager 64*, K. Bod
holt 7 for 31). HORSENS 72 (Carsten Larsen 7 for 35) og 
76 (Carsten Larsen 7 for 35, Fl. Dalager 3 for 31). 

Afleveret til postvæsenet den 13. oktober 1970 

KERTEMINDE-SKANDERBORG (0-8). Sk.borg vandt med 
1 hlvg. og 45 p. KERTEMINDE 47 (P. P. Klokker 27*, J. 
Simonsen 4 for 11, Bent Madsen 3 for 32) og 45 (J. Simon
sen 4 for 15). SK.BORG 137 for 1 (Jan Wittus 70*, J. Si
monsen 63*). 

Drengerækkerne: 
4. juli 
NYK. M.-AAB (0-8). AaB vandt med 1 halvleg og 95 point. 
AAB 160 for 2 (L. Hedebrandt 62*, Peter Jørgensen 58*). 
NYK. M. 40 (L Hedebrandt 7 for 19, Peter Jørgensen 3 for 
19) og 25 (L. Hedebrandt 5 for 10, Peter Jørgensen 4 for

HJØRRING-CHANG (8--0). Hjørring vandt med 1 halvleg 
og 63 point. HJØRRING 86 (Jens P. Pedersen 4 for 31, 
H. Sanden 3 for 39). CHANG 10 (Tom Christensen 6 for 6, 
N. Chr. Elefsen 3 for 3) og 13 (N. Chr. Elefsen 9 for 4).

11. juli 
SKANDERBORG-DRONNINGBORG (6--0). Skanderborg
vandt med 35 point efter 1. halvleg, SKANDERBORG 59
(S. Wittus 27*, J. Mann 5 for 11, Jens Nielsen 4 for 25) og 
26 (J. Mann 5 for 8, Jens Nielsen 3 for 15). DRONNING
BORG 24 (0. J. Christensen 5 for 8, J. Priess 3 for 9) og 21 
for 8 (0. J. Christensen 4 for 1, J. Priess 3 for 18).

NYK. M.-HJØRRING (0-8). Hjørring vandt med 9 gærder 
efter færdig kamp. NYK. M. 34 (N. Elefsen 6 for 12) og 25 
(N. Elefsen 6 for 6, Tom Christiansen 4 for 14). HJØRRING 
48 for 7 (Stig Jensen 4 for 15, S. Damgård 3 for 30) og 18 
for 1. 

VIBORG-AAB (0-6). AaB vandt med 65 point efter 1. halv
leg. AAB 151 for 1 (M. Kold 61 *, Steen Nielsen 54). VI
BORG 86 (Per Kolding 36, L. Hedebrandt 5 for 27, Peter 
Jørgensen 5 for 30) og 62 for 6 (L. Hedebrandt 3 for 14). 

18. juli
VIBORG-NYK. M. (0-8). Nyk. M. vandt med 1 halvleg og 
99 point. VIBORG 32 (S. Damgård 6 for 2, J. Zabinski 3 
for 17) og 23 (Stig Jensen 7 for 8). NYK. M. 154 (Mogens 
Christensen 43*, Tage Mikkelsen 31, Lars Andersen 5 for 
48). 

AAB-HJØRRING (0-6). HjØrring vandt med 6 gærder efter 
1. halvleg. AAB 51 (N. Elefsen 4 for 19, Jens J. Jensen 3 for 
3). HJØRRING 55 for 4 (Jens J. Jensen 41). 

19. juli 
NYK. M.-CHANG (8--0). NYK. M. vandt med 1 halvleg og 
23 point. NYK. M. 78 (Mogens Christensen 28, Mich. Jen
sen 4 for 12, Jens J. Pedersen 3 for 19, Henrik Sørensen 3 
for 34). CHANG 25 (S. Damgård 4 for 0, J. Zabinski 5 for 
16) og 30 (S. Damgård 5 for 16, J. Zabinski 3 for 9).

25. juli
CHANG-HJØRRING (0-8). HjØrring vandt med 1 halvleg og 
3 point. CHANG 44 (N. Elefsen 7 for 4, Jens J. Jensen 3 for
15) og 21 (N. Elefsen 7 for 14, Tom Christiansen 3 for 6).
HJØRRING 68 for 5 (Tom Christiansen 28*, Mich. Jensen
3 for 18). 

Lilleputrækken: 
21. juni. 
SVANHOLM-RINGSTED ( --0). Tabt af Ringsted, der be
nyttede ikke spilleberettigede spillere. RINGSTED 35 (Kim 
Thorup 5 for 12, Ole Mortensen 4 for 12) og 64 (Per Niel
sen 28, Kim Thorup 5 for 24). SVANHOLM 59 (Per Niel
sen 5 for 20, Bent Hansen 5 for 23) og 25 for 0. 

27. juni.
KØGE-RINGSTED ( --0). Tabt af Ringsted, der anvendte 
for gamle spillere. RINGSTED 159 for 5 (Per Nielsen 97, 
Bendt Hansen 30, Benny B. Nielsen 3 for 64). KØGE 80 for 
6 (Bendt Hansen 5 for 27). 

SEMIFINALER 
4. juli

Pokalturneringen: 

AB-SV ANHOLM. AB vandt med 3 gærder. SVANHOLM 
119 for 8. (H. Lam 29, Leif Hansen 26, Per G. Jensen 3 for 
23). AB 121 for 7 (J. Luther 50, Ths. Provis 33). 

HOLSTEBRO-B. 1909. Holstebro vandt med 8 gærder. B. 
1909 94 for 9 (K. J annings 3 7, Ole Johansen 3 for 15). 
HOLSTEBRO 95 for 2 (J. P. Morild 39*, E. Dupont 26). 

FINALE 
A.B.-HOLSTEBRO (Finale). AB. vandt med 59 p. A.B. 192
for 6 (J. Luther 72, F. Villumsen 66, T. Mirza 29). HOL
STEBRO 133 (J. P. Morild 46, J. Jespersen 27, J. Ward 4 
for 14).
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