
Ted Dexter 

Appeller kan laves på mange måder, De to Svanholmspi flere Lars Hansen og Thomas Pettersons forsøg på at lå dommer Erik Møller 

til at dømme Tom Ivar Poulsen, Århus, grebet ud, virker i hvert fald ret overbevisende, men dommer Møller var standhaftig. 
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TURNERINGSOVERSIGTEN 

Aa. B. stadig i front, selv med stor afgang - K. B. i fremgang 

Fem af de spillere, som sidste år var med til at sikre 
AaB det tiende mesterskab på stribe, var forsvundet 
fra det AaB-mandskab, som stillede op til den første 
DM-kamp mod Nykøbing M. Men det betød slet 
ingen trille. AaB var aldeles overlegen og vandt på 
den sædvanlige Mortensen, Morild og Hardy Søren
sen-cocktail med en halvleg og 22 point. 

Nykøbings åbningsgærde Henning Jensen og Finn 
Hvass holdt i 1. halvleg stand i 1½ time og lavede 
sammen ca. 40 point, men da de to først var blevet 
skilt, blev det til den rene gærderaslen, og alle var 
ude for 62. 

I Nykøbings 2. halvleg raslede det stort set hele 
tiden. Den blev på 33 point. Morild og Mortensen 
tog sig af 19 ud af de fældede 20 gærder. 

De fem frafaldne AaB'ere er: Bjarne Lund Peter
sen, Geert Christensen, Hans Kurt Koch, Eiliff We
stergaard og Poul Wølck. I stedet er purunge folk 
såsom Henrik Flilgel og Henning Hoff m. fl. kom
met med, og de kan formentlig løfte arven i marken 
lige så godt som de forsvundne, og skulle de være 
mindre overbevisende ved gærdet, gØr det ikke så 
meget - det er der næsten aldrig brug for alligevel! 

AaBs start var et mesterhold værdigt, og Skander
borgs start kunne bronzeholdet heller ikke være util
freds med, selv om vejret formentlig snød jyderne 
for de sidste to turneringspoint. Uden Ole Schaumann 
var Horsens kastning i Skanderborg mådeholden, og 
da to typiske hardhittere som John Madsen og Bo 
Jepsen kom i svingninger på et tidspunkt, hvor Hor
sens i forvejen var slået, blev det det rene point
fråseri. 265 point for 4 nåede Skanderborg, og Kjeld 
Kristensen fik spillet sig i form med en halvleg på 83. 
Hos Horsens derimod så det ikke ud til at der var 
nogen, der var i form - eller nåede at komme det -
i en halvleg på 71. 

KB har haft en overordentlig rar start. Mens hol
det sidste år efter oprykningen led det ene knebne 
nederlag efter det andet, er det i år blevet til to 
kæmpegevinster. Først mod B 1909, hvor KB på de 
sidste 10 overe skulle score 63 point for at få alle 
otte turneringspoint. Det blev kun til 61, men efter 
en indsats dagen igennem, som forekom overbevi
sende. Især var Per Sørensen og den nykårede anfø
rer Benny Burmester ovenpå, men den sande forskel 
på KB i år og KB i fjor er nu kasteren Ole Christof
fersen, der rydder de stakitter, som KBs sædvanlige 
mediumstof gik dØd på i fjor. 

Også i den anden kamp mod Horsens fejrede KB 
triumfer, og det endda med den første halvlegssejr 
efter oprykningen. 

Her blomstrede Per Sørensen atter, han går hårdt 
på ballerne og er blevet en langt bedre spiller efter 
han har forladt Århus. Også Steen Lund gjorde sig, 
en af dansk crickets unge brigade, som nok skal nå at 
blive en »schlager« inden han går på pension. 

Ligesom Horsens har B 1909 været ude for et par 
fæle nederlag. Den anden kamp mod Nykøbing Mors 
var ret så mislykket, 9'erne havde været udsat for 
godt med afbud og kunne slet ikke komme igennem 
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morsingboernes gærdeside, der til gengæld - Hen
ning Jensens vane tro - battede i et tempo, så det 
var stensikkert, at Nykøbing ikke ville kunne nå at 
vinde efter færdig kamp, selv om forskellen i spille
styrke på de to hold måske ved den lejlighed var til 
det. 

Henning Jensen tog i 1. halvleg 5 for 9 og lavede 
59, ikke dårligt, men om B 1909s bredde kan fortæl
les, at da åbnerne Lohmann .og Kjeld Jannings skil
tes ved 41, kunne de sidste 9 kun batte op til 69. Vi 
skal nok snart til at hilse på Egon Jensen igen!!! 

TRE SORANER-NEDERLAG 

Soranerne har været indblandet i tre nederlag. Først 
det ventede mod Svanholm, hvis åbner Poul Transbøl 
fortsatte i samme skure som sidste år med en score 
på 75. Brødrene Sidney og Per Nørgaard holdt dog 
så meget sammen på Soranerne, at Svanholm ikke 
kunne få mere end en 6-0 gevinst ud af en halvleg 
på 245. Derefter tog Soranerne på en dobbelttur til 
Nordjylland, hvor Hjørring fik sine første turnerings
point efter en match, som begge parter kunne være 
bekendt. Her viste Soranernes nyerhvervelse, A. Butt, 
sig for første gang som en pålidelig gærdespiller og 
en anvendelig mediumkaster. 

Dagen efter mod Chang blev det til et Soraner
nederlag på 6-0. Det var iøvrigt gevaldigt spændende 
til sidst, hvor Chang havde givet Soranerne 1 ½ time 
til at score ca. 150 point. 

Beruset af, at pointene kom relativt let, gik Sora
nerne til vaflerne, men til gengæld faldt gærderne, 
og i den sidste over måtte Hans Rasmusen sammen 
med sidstemanden Court Schaumann med alle til 
rådighed stående midler holde boldene væk fra sta
kittet for at forhindre en 8-0 sejr til Chang. 
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SØVSØ - OG HANS COME BACK 

I denne kamp gjorde Børge Søvsø noget, som ville 
være voldtægt på sproget at kalde et come back. Efter 
sigende ville han ikke spille 1. divisionscricket i denne 
sæson, men han. dukkede op allerede i den anden 
kamp og scorede 52 point. 

Chang har en evne til at grave nye lovende folk 
frem - og få masser af glæde af dem i begyndelsen, 
hvorefter emnerne bliver til ingenting. Forhåbentlig 
går det ikke sådan med Changs nye »lys«, junior
kasteren Troels Nielsen, som såvel mod Soranerne 
som i den første kamp mod Hjørring fik succes. Mod 
Hjørring var det vel nok først og fremmest Henning 
Olesen - den myreflittige og bundpålidelige kaster 
-- der en sjælden gang fik fuld valuta ud af anstren
gelserne med 7 for 36. Men ærlig talt forekommer 
det som noget af en falliterklæring, at Hjørring med 
den gærdeside, ikke kunne score de 118 point, som 
Chang var startet med. 

AB mødte Århus i jydernes første kamp efter op
rykningen. Den omdiskuterede Niels Nørregaard 
gjorde, hvad han kunne for at vise, at Provis ikke 
havde taget fejl, da han medvirkede til at udtage ham 
til bruttolandsholdet. Hans 5 gærder for 32 var først 

og fremmest årsag til, at Århus faldt for et sted i 
firserne, men en usædvanlig langhåret plæne var dog 
medvirkende til at gøre gærdespillerne desperate. I 
denne tilstand så AB'erne nemlig også ud til at be
finde sig, da de måtte ofre seks gærder for at over
trumfe Århus' score. 

Også Århus' anden kamp resulterede i nederlag, 
hvilket man normalt bliver populære af hos mod
standere og deres publikum. Denne ære opnåede År
hus dog ikke i Brøndbyerne. Med Tom Ivar Poulsen 
i spidsen scorede Århus på den lille bane på de før
ste to timer blot 43 point for de to gærder. 

Ganske vist fik holdet senere lide mere skub i san
dalerne og nåede 193, men skal Århus' scoringstempo 
til at være sædvane i holdets kampe i 1. division, 
er det lige som om man med længsel tænker tilbage 
på Slagelse - selv om sjællænderne så også brugte 
skråskeen engang imellem. 

Svanholm overgik Århus' score på den halve tid 
af, hvad jyderne brugte, og Finn Nistrup vendte til
bage i sin gamle rolle som pointsluger med 90 runs, 
mens Poul TransbØl atter gjorde sig med 71 point 
out. De to var sammen som 2. gærde fra 10 
til 154. 

Glostrup ovenpå i 2. division 

I 2. division har Glostrup stået for de største positive 
overraskelser hidtil. Først gik holdet ned og spillede 
en uhyre sindsoprivende kamp mod netop nedryk
kede Slagelse. 1. halvleg endte med, at det sidste Sla
gelse-stakit blev fældet, da sjællænderne havde 120 -
efter at Glostrup var startet med 121. I anden halvleg 
var Glostrup ude for 86 - Leif Petersen 5 for 5 -
og først i kampens allersidste over, efter at Glostrup 
havde lagt to-tre gribechancer på jorden, lykkedes 
det Slagelse for tabet af otte 2. halvlegs-gærder at 
score det vindende point. Begge parter kunne således 
tage hjem fra dramaet med udbytte i pointposen. 

Thor Jensen Knud Hansen 

Ugen efter valfartede Glostrup til Ringsted, hvis 
hyggelige klubhus efterhånden ligner et bedre lazaret 
med det antal skadede spillere, som klubben har væ
ret så uheldig at erhverve sig. 

Ikke nok med, at Ringsted mangler mange af sine 
bedste spillere, men holdet forærede også modstan
derne et utal af point. I den stride blæst smed Ring
sted i alt 48 ekstra i grams til Glostrup. Deraf var 
elleve udenom, som fastbowleren Claus Rasmussen 

ikke kunne styre, og 28 byes, som samme Rasmussen 
og Jan Hansen tyrede forbi den ulyksalige Ringsted
keeper. Thor Jensen vendte tilbage i fordums glans 
og herlighed med en score på et halvt hundrede, og 
eftechans eget sigende lige så mange blå mærker hist 
og her. Men hvad gØr man ikke for kunsten! 

Det viste sig, at Ringsted tabte på sin manglende 
evne til at holde bowlingen inden for keeperens ræk
kevidde, og ligesom i fjor brændte denne potentielle 
rækkevinder sig altså på en på forhånd upåagtet 
modstander i den første match. 

Uventet var det vel også, at Esbjerg skulle vinde 
sin debutkamp. Nu er Silkeborg jo heller ikke hvad 
klubben har været på grund af de mange frafald, og 
da tilmed holdet ikke havde Erik Mikkelsen med, 
var der lagt op til en lige match. Knud Hansen -
Esbjergs åbner - startede dog med at stikke kniven 
i Silkeborgs mest åbenlyse sår - manglen på gen
nemtrængende kastere - og hans 60 point og Erik 
Abrahamsens solide støtte var først og fremmest år
sag til, at Esbjerg aldrig nogen sinde er blevet besej
ret i den landsomfattende 2. division (at holdet kun 
har spillet en kamp der, er selvfølgelig en anden sag). 

At Holstebro var ret tæt på alle otte turnerings
point mod Herning var kun ventet, og at Skander
borg II kunne slå Sorø, var heller ikke nogen over
raskelse. Sorø har det ikke så nemt. De fleste af klub
bens spillere bor eller arbejder i andre byer og har 
svære træningsbetingelser. Det er tegn på sammen
hold, at man stadig holder skruen oven vande. I disse 
dage fejrer Sorø med pomp og pragt 40 års jubilæum 
og samtidig indvies et hyggeligt nyt lille klubhus. Der 
er stadig liv i Danmarks ældste cricketby. 

Endelig har Slagelse skaffet sig af med en af sine 
værste konkurrenter, fjorårets nr. to, Køge, som først 
og fremmest måtte melde pas overfor åbningsgærdet 
Erik Sørensens (52) og John Andersens (47) ruti
nerede kvaliteter. 
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Den omvendte verden i 3. division 

Der sker meget på en vinter - også inden for cricket
verdenen. Det bevises af, at der er vendt totalt op og ned 
på 3. division øst. I fjor vandt Svanholm II rækken, mens 
Frem endte som nr. sidst. I år tyder alt på, at Frem går 
til tops, mens Svanholm II har tabt sine to første kampe 
8-0.

Frem har i det mellemliggende tidsrum anskaffet sig
nogle gevaldige forstærkninger. 

Først engagerede klubbens fodboldafdeling englænde
ren J. Strain til at træne 3. og 4. senior - og den gode 
Strain viste sig at være et fund - på cricketbanen. Han 
er en excellent keeper og en korrekt spillende hardhitter
type ved gærdet, der i hvert fald i 3. division scorer 
omtrent, som det passer ham. 

Derefter sørgede en Frem'er med hjerte for cr.icket
afdeJ.ingen for, at AaB'eren Geert Christensen fik et godt 
job og en god lejlighed i København, og Geert Chri
stensen har allerede takket for hjælpsomheden ved at vise 
sig som en spiller, der formentl�g ikke kan rives ud af en 
3. divisionsbowler. Endelig syntes Geert Christensen også,
at han ville gøre noget for Frem udover det rent spille
mæssige, og han sørgede for, at Willy Andersen, der for
nogle år siden var på udvalgt DCF-hold som AaB-kee
per, kom igang igen. Inspireret af disse gode hændelser,
er Jerry Hosten begyndt at kaste så godt, som man altid
har ment, at han burde kunne gØre, så foreløbig har
Frem vundet 6-0 over AB II og 8-0 over Roskilde.

Modsat har Svanholm II sagt farvel til tre af sine folk 
til Ballerup, mens den ældre garde har lagt mere eller 
mindre op. Det resulterede i tæv mod nyoprykkede Ros
kilde, der vandt 8-0, mest takket være Aksel Jacobsens 
bowling. Samme Aksel Jacobsen har med klubskiftet for
bedret sin egen danske rekord - i klubskifter .Men denne 
gang blev blev jeg tvunget til det på grund af bopæls
forandr:ing, udtalte han til Crickets ivrigt spørgende med
arbejder, der altid er ude efter en god historie til læserne. 

Svanholm II lagde også ryg til et halvlegsnederlag til 
Nykøbing Falster, hvor Poul Erik Nielsen slog bolden 
ud af banen lige så hurtigt, den blev kastet op til ham. 

Det gjorde han også i falstringernes følgende kamp, 
hvor Ballerup måtte J.ade sidstegærdet kæmpe med ryggen 
mod muren for at undgå et halvlegsnederlag. Den nye 
anfører, Erling Christiansen, tidligere Svanholm, havde 
ellers haft otte kastere i aktivitet for at standse Poul Erik 
Nielsens hærgen, men det lykkedes først, da han havde 
scoret 86 ud af 205 for 5. Frank Miller kom for første 
gang i dansk cricket rigtig på tavlen med 70 point for 
Ballerup i 2. halvleg. 

Soranernes 2. hold havde Frank Pearson med mod 
Ballerup, så han dukker vel snart op i 1. division. Ude 
af form som han var, gjorde han dog hverken fra eller 
til. Det gjorde derimod Kaj Jørgensen med et century, og 
så nyttede det Ballerup så lidt bagefter, at Erling Chri
stiansen nåede op i firserne. 

KB II bØd på gensyn med Edgar Dahlin mod nyop
rykkede Ringsted II, og det var lige mad for muntre 
hardhitter, der langede 60 ud og lagde grunden til KBs 
8-0 sejr.

SørgeJ,igt er det derimod at måtte berette, at Næstved
efter at have været ude for så mange trængsler gennem 
de senere år, har frameldt sit hold i 3. division. 

De unge ville gerne fortsætte, men med afgang af Tor
ben Petersen til Ballerup, og en sandsynlig udmeldelse af 
den lovende Mogens Hansen, der formentlig går i Glo
strup, og en ulyst til at fortsætte fra den gamle garde, der 
også har aftjent sin værnepligt, var der ikke meget grund
lag at køre videre på. 

Næstved lukker dog lykkeligvis ikke sine porte som 
cricketklub. I vinters fik man stampet 20-25 drenge sam
men, og de deltager i drengeturneringen. Dansk cricket 
ønsker Næstved lykke og held med dette hold, og håber, 
at det kan forsyne Næstved med materiale allerede til næ
ste år at a,nmelde et seniorhold - eventuelt i mellem
rækken. 

I midtkredsen forekom det noget pinligt, at B 1909 Il 
trak sig fra den første kamp mod Viborg - og det selv 
om Viborg tilbød at komme til Odense. 0 point til B 1909 
og 100 kr. ,i bøde. I den anden kamp havde B 1909 fået 
skrabet et hold sammen, og her måtte B 1913 neje sig 
efter færdig kamp mod Egon Jensens, Poul Riis' og 
Flemming SØnderskovs (tidl-igere Jensen, HjØrning) kvali-
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teter. Predericia spillede sin· første kamp efter nedryk
ningen mod Kolding, der strittede hæderHgt imod. 

Mod på livet fik Kolding til gengæld i en kamp med 
lav scoring, men masser af spænding mod Kerteminde. 
Fynboerne måtte neje sig for Lars P. Nielsens bowling, 
og Wange Thomsen kunne med tilfredshed notere at 
Kolding .ikke er helt tabt bag en vogn. 

Om ikke så længe kommer Kolding måske helt op at 
sidde på vognen, idet klubben, der er så ulyksalig at 
have bane klods op og ned af et aldersdomshjem, har 
fået et hold drenge ti,! at passere pensi-onistboligerne og 
begynde at spille cricket. Holdet har allerede spillet en 
privatmatch mod et kombineret Kerteminde/B 1913 dren
gehold �ingen af dem deltager i turneringen) og en syd
jysk privatturnering vil komme igang, da Husum også 
har et hold drenge, som man gerne vil give kampe. 

Tilbage til 3. division midt. Viborg havde mod Frede
ricia i den tidlgere Silkeborg-spiller Anders Kold en sand 
triumfator. Han lavede rundt regnet halvdelen af poin
tene og tog næsten alle gærderne, da Fredericia med et 
nederlag på 6-0 fik at f Øle, at livet i 3. division ikke er 
den rene dans på roser. 

I nordkredsen har Grenå lagt ud med to sejre på trods 
af. at holdet har måttet afgive sin vel nok mest 1-ovende 
spiller, Jørgen Knakkergaard, til Århus. Men juniortalen
tet Hans Ole Malfeldt ser ud til at kunne give Grenås 
bowling den i mange år efterspurgte skefuld syre, og 
samtidig er Johs. Knakkergaard, Eig:ild Andreasen og 
Gunnar Hansen (6 for 14 mod AaB II) still going strong. 

I en kamp med en beskeden og langsom •scoring vandt 
Grenå over Dronningborg, og mod AaB II, der har måt
tet afgive næsten et halvt hold til 1. divisionsholdet, fik 
Grenå revanche for mange års nederlag ved at rydde 
AaiBerne for sølle 33 point efter selv at have scoret 179. 
Med Eillff Westergård og Jørgen Ib Nielsen i spidsen 
var det nu .ikke foPdi AaB var noget helt ilde hold. 

Chang II debuterede med en sejr på 74-57 mod NykØ
bing Mors Il. Begge hold var ved gærdet i ca. 2½ time. 
Det er godt, at man ikke var tvangsindlagt til at se på 
det. 

De bedre af Nyk.M.s spillere er tilsyneladende også 
blevet så lede ved den gang - ja, kan man kalde det -
cricket, at de sendte afbud til morsingboernes næste kamp 
mod Hjørring Il. Den endte direkte pinligt. Et nykøbing
hold helt uden divisionsklasse lod sig rive ud for 11 
point i 1. halvleg og 9 point i 2. halvleg, altså 20 point 
ialt - det er vist bundrekord. Endelig har Dronningborg 
vundet med 60-55 over Chang II, Chr. Boldsen kunne 
glæde sig over 7 gærder for 11. 

Century i mellemrækken 

Den østlige mellemrække blev indledt med et century. 
Det var Frems Palle Fiissel, der som tak for mange års 
tro tjeneste fik lov til at batte helt op til 100 not out mod 
G1ostrup Il, selv om man nok syntes, at det havde været 
hØfHgere af Frem at lukke noget tidligere, da der ikke 
var meget, der tydede på at Glostrup - selv ·i lØbet af en 
tre-fire gange kunne komme op over de 200. Men i 
hvert fald fik glostrupperne da noget motion og frisk 
luft - og det er heller ikke ilde, om man så nok så meget 
taber med en halvleg. 

AB Ills gamle stjerner behøvede kun at ofre Poul Tal
bros gærde for at score de 151 point, der var nok til at 
passere Slagelse Ils score. For Slagelse debuterede iøvrigt 
den tidligere Korsør- og Frem-spiller John Nielsen med 
62. 

I midtkredsen var B 1913 II og Husum et par seje 
mandskaber, der begge mente, at modstandernes kastning 
var så god, at man nok kunne bl'i,ve stående inde, men 
ikke score. B 1913 II vandt udholdenhedsprøven. 

Herning II med Svend Nielsen i spidsen har vundet 
sine to første kampe i kreds 33 med Horsens II og Dron
ningborg II, Horsens bød på gensyn med Erik Eliasen, 
der gjorde sig i 2. halvleg - men da havde han jo og,så 
set, hvordan et cricketbat så ud efter langs tids fravær. 
Endelig vandt Arhus II over Viborg Il. En �is hr. Grif
fith debuterede for Århus, men til beroligelse for de 
landsholdssplllere, der husker den frygtede BAOR-spiller 
af samme navn, viser skemaerne fra kampen klart, at 
det <ikke var den Griffi�h. 



Alt vel på ungdomsfronten 

Det er dejligt at kunne melde, at alt går vel i ung
domsrækkerne, bortset fra, at Hjørring har trukket 
sit junior II-hold i kreds 44 - et hold, som forenin
gen partout skulle efteranmelde - spiller alle hold de 
fastsatte kampe, og i sammenligning med de mange 
tidligere år, hvor man har været ude for ødelagte 
rækker på grund af afmeldte hold, er dette et stort 
fremskridt. 

At så kvaliteten ikke altid er lige fremragende er 
en anden ting, som DCF bØr bide mærke i og kon
centrere sit arbejde om at forbedre. Men lad os se 
lidt på, hvad der er sket i juniorrækkerne: 

I kreds 41 led sidste års rækkevinder, Ringsted, 
der ellers stort set stillede med de samme elleve som 
i fjor, nederlag i den første match mod Svanholm, 
der i Michael Petersson (87 point) havde en sand 
matchwinner. 

Preben Nielsens 72 not out af Ringsteds 137 hjalp 
så lidt, da Svanholm havde nået 207. Michael Peters
son fortsatte triumferne mod Sorø, hvor han i løbet 
af en times tid knaldede 97 ud over grænserne. Cen
turiet skulle glamouriseres med en sekser til slut, 
men det hævnede sig. Svanholm vandt med en halv

leg. 

John Petersen Peder Palle Klokker 

Det gjorde Ringsted også over Frem, mens Frem 
forinden havde glædet sig med en 8-0 gevinst over 
Glostrup, her viste John Petersen sit talent med 60. 
Køge slog Sorø med 121 point efter 1. halvleg, mens 
ABs legspinner Bent Rossen var for meget for Glo
strup, der tabte 8-0. Endelig forekommer Slagelse 
som en farlig outsider i rækken, sejren efter 1. halvleg 
over Frem var sikker. 

I kreds 42 stod der Peter Palle Klokker på Kerte
mindes kamp mod Fredericia. Efter at Fredericia 
var startet med sølle 30 (P. P. Klokker 5 for 7) bat
tede han sammen med broder Jeppe op til 106 uden 
gærdetab og lukkede efter at have scoret 77. Så tog 
pokker ved Fredericia, der med den hittende Jan 
Østergaard i spidsen, scorede 173 for 3. Det tog Peter 
Palle dog klamt og roligt på - han lavede blot de 
fornødne point og tegnede sig sammenlagt for 123 
point - not out. 

Mere normalt gik det i Horsens, hvor Frank Ras
mussen gjorde mest til, at B 1909 blev slået. 

I kreds 43 må det have været sindsoprivende i Hol
stebro, hvor Grenå vandt 1. halvleg 71-69. Da Hol
stebro derefter i 2. halvleg faldt for kun 34 point, 

skulle Grenå blot score 33 for at vinde. Grenaa la
vede 31 all out og tabte med 1 point!!! Carsten -
med det forpligtende efternavn - Worm, gjorde ska
den med 6 gærder for 14. 

Dronningborg er ved at få fin gang i ungdoms
arbejdet og vandt efter 1. halvleg over Viborg, hvis 
hold altid forekommer bundsolide, men som ofte 
mangler manden, der lige formår at sætte prikken 
over i'et. 

I kreds 44 fortsatte Hjørring i samme skure som 
sidste år og vandt efter 1. halvleg over Chang i en 
match, hvor Chang-kasteren Troels Nielsen blev be
handlet uden den store frygt af Hjørring-spillerne. 
Dagen efter var han med til at udrydde Hjørrings 1. 
divisionshold!!! 

Chang vandt over Nykøbing Mors, hvis ungdoms
hold desværre ikke har tidligere tiders styrke, mens 
AaBs match mod morsingboerne regnede i stykker. 

STIGENDE STANDARD I 

DRENGERÆKKERNE 

Med det flere antal hold og det større antal kampe 
stiger kvaliteten ganske automatisk i drengerækkerne, 
og der er da også spillet en del kampe, hvor man 
kunne være bekendt at vise spillet frem. 

Østpå har tre hold skilt sig ud. AB, der vandt med 
en halvleg over Slagelse, Svanholm, der vandt med 
en halvleg over AB II, og efter 1. halvleg over et 
ganske godt Køge-hold, hvor Køges sidste mand faldt 
på kampens sidste bold, og Ringsted, der i Hans Ol
sen havde en spiller, der mod Frem scorede noget så 
sjældent som et century i en drengerække (113 not 
out). 

Det var forøvrigt en ret så besynderlig Ringsted
halvleg, idet de første gærder faldt for nul, hvorefter 
det tredie, Hans Olsen og Leif Johansen, i en uafslut
tet stand hævede til 178. Ringsted vandt med en halv
leg, selv om Frem prøvede at charmere sig fra det 
ved at batte med to piger. Susanne Friis blev i øvrigt 
trediebedste Frem-gærdespiller(ske) i den kamp. 

KBs hold, der er lidt klejnt i aet, blev tromlet ud 
af Køges ret hårdt kastende Per H. Hansen, men 
vandt dog senere over AB II. 

Kreds 52 tyder jævnbyrdig ,og overraskende er det, 
at Skanderborg tabte til Esbjerg. Forinden havde 
Skanderborg slået Dronningborg, der havde nået at 
give Herning en ordentlig en. 

Måske er rækkens bedste hold Århus, der med 
Ole Beier Andersen i spidsen har vundet over Es
bjerg. I denne kamp præsenterede Esbjerg i øvrigt en 
interessant gærdeside. Som nr. 4-7 - alle med efter
navnet Ankersøe - battede Jens, Christian, Carsten, 
og Clara, og den gode Clara var en excellent keeper 
med kun en ekstra. Kan vi mænner nu ikke en gang 
have lov at have cricket for os selv!!! 

Endelig har Silkeborg i denne række slået Her
ning. I kreds 53 slægter Claus Morild sin fatter Car
sten på. Han tog mod Nykøbing, der tabte efter 1. 
halvleg, 6 gærder for 10, og lige så succesrig var Vi
borgs Jan Andersen med 2 for O og 6 for 7 mod 
Chang, der tabte med 8-0. 

25 



HAN SKULLE UD AT TISSE 

Vi kan ikke dy os for at viderebringe KB-lederen 
Traugott Elberths hidtil bedste begrundelse for at et 
af hans hold ikke vandt en kamp: En af modstande

rens gærdespillere skulle ud for at tisse, mens han 

battede. Det gik sådan til: KB var i lilleputkampen 
mod Ringsted startet med 130, hvoraf mr. Ekstra var 
topscorer med 46! !! 

Selvom Ringsteds Per Nielsen lavede 72, var 
Ringsted dog kun nået op på 97, da de sidste par 
gærdespillere, der knap nok var højere end battet, 
nåede ind. Mens spilletiden var ved at udløbe og 
spændingen var på sit højdepunkt, meddelte Ring-

steds ene gærdespiller med høj og klar røst, at han 
skulle tisse, hvorefter han forlod gærdet, og da han 
vt:ndte tilbage efter velgjort dåd, var tiden stort set 
udløbet. Hvis det var taktik, var det dæleme origi
nalt og effektivt, for kampen endte 0-0, da KB ikke 
nåede at få Ringsted ud. Men hvis Traugott Elberth 
havde husket på, at 20 overes-reglen i den sidste time 
også gælder i ungdomskampe, er det nu ikke sikkert, 
at vandladningen havde haft sin virkning. 

Slige hændelser skete så vidt vides ikke i kampen 
Køge-AB, men her scorede Køges Jens Jeppesen 71 
not out ud af 139, og det var rigeligt, for AB svarede 
kun med 18. Nis. 

To centuries 
•
I pokalturneringen 

Deraf det ene den hidtil største score 

Har dette års pokalturnering været fattig på sensa
tioner, så synes det til gengæld som om de forskellige 
hold forstår mere og mere af denne specielle form for 
cricket og føler megen glæde ved at spille det. 

På Sjælland er man nået frem til semifinalen, hvor 
det ligesom i fjor bliver AB og Svanholm, der mødes, 
mens man på den anden side af bæltet har kåret AaB 
som den ene semifinalist, mens B 1909 og Skander
borg II må slås om den anden semifinaleplads. 

Kampen AB-Svanholm (som AB vandt i fjor), fo
rekommer meget åben, mens man godt tør spå AaB 
som deltager i TV-finalen fra vestsiden. 

To 2. divisionshold slog - inden de selv blev slået 
ud - to 1. divisionshold. Det var Ringsted og Skan
derborg Il, der vandt over henholdsvis Soranerne og 
Århus. 

Med gevinsten på 11 point fik Ringsted revanche 
for sidste års nederlag i samme turnering til Sora
nerne, hvor Ringsted-spillerne stadig hårdnakket på
står, at Soranerne vandt på en udenom på sidste 
bold, som ikke blev dømt - af Soranernes egen 
dommer. I dette års turnering fik Ringsted i øvrigt 
også masser af spænding. Holdet var i knibe mod 
Svanholm II, men vandt dog med 111 point mod 107, 
mens nederlaget til AB først kom efter sejg kamp, 
hvor AB måtte bruge næsten alle overne for at nå op. 

Skanderborg II var det andet 2. divisionshold, der 
fjernede et hold fra den bedste række, nemlig Århus. 
Skanderborgs bredde er imponerende, og mangen 
en klub ville gerne bytte deres førstehold ud med det, 
der i Skanderborg er et sekundahold. Men det for
hindrer ikke, at Århus spillede nærmest tåbeligt mod 
skanderborgenserne og selv var ude om at tabe mat
chen. Tom I. Poulsen, der åbenbart sværger til nega
tiv cricket, stod inde i næsten 25 overe for at lave 
25 point, skønt det stod klart, at Århus skulle op på 
en højere scoringshastighed for at vinde. 

Forinden havde Århus' kastere lagt ryg til et »næ
sten century« fra Jørn Høj, der i løbet af de 30 
overe scorede 96 point, men her formåede Århus at 
holde et tempo, så de krævede 147 point blev nået 
på 26 overe. 

Sidste års finalist, Holstebro, måtte uden de store 
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sværdslag lade livet til AaB, men forinden havde Jens 
Peter Morild nået at lange et century ud mod Dron
ningborg. 

Den hidtil største enkeltmandsscore i pokalturne
ringens historie blev dog nået allerede i årets første 
match - den 24. april. Det stod Svanholms junior
spiller Michael Petersson for med 146 point not out 
mod Roskilde. Han gav først chancer, da han var 
nået langt over de 100, men det var så koldt den 
dag, at man efter en times ophold i marken såmænd 
ikke engang havde kunnet gribe en varm hundevalp. 

Besynderlige kampe blev der også budt på. Chang 
f. eks. scorede blot 68 point mod Hjørring, men for
måede alligevel at vinde med 25 point, da holdet med
juniorspilleren Troels Nielsen i spidsen bowlede Hjør
ring ud for sølle 43. At Chang så bagefter blev ryd
det for 44 point mod AaB, er kun hvad man kan for
vente med det kæmpe AaB-kompleks, som Chang
efterhånden har oparbejdet. Svanholm gjorde livet så
svært for sig selv som overhovedet muligt ved at be
nytte sine langsomt scorende gærdespillere til at lave
131 for 4 mod Slagelse - de hurtigt scorede sad
efter sigende fast i Store Bededags-trafikken - hvor
efter Slagelse på et vist tidspunkt med ca. 10 overe
og 5 gærder tilbage blot skulle score yderligere 20
point. Men Erik Sørensen skulle partout »gokke« på
tværs af en lang bold på midterpinden, og det blev
begyndelsen til enden for Slagelse, der var ude på
den næstsidste bold for 129 point - eller to point
for lidt.

Pokalturneringen må nødvendigvis spilles på et 
tidligt tidspunkt, · hvor holdene desværre ikke er i 
form, så derfor bliver man nok budt på de mange 
relativt beskedne scorer. Utvivlsomt er en anden år
sag, at vor teknik i almindelighed ikke er god nok til 
a1 spille aggressiv - uden at spille vild-cricket. Med 
de defensive markopstillinger, som det giver sig selv 
at benytte i disse kampe, er der rige muligheder for 
at placere enere på næsten hver bold. Men det mag
ter kun de færreste. Men kan den popularitet, som 
pokalturneringen efterhånden er ved at skabe sig 
mange steder, være med at gøre teknikken bedre, er 
meget nået. -



RESULTATER 

1. division:

16. maj. 
B. 1909-KB (0-6). KB vandt med 124 p. efter 1. hlvg. B. 1909 
72 (B. Burmeister 4 for 13, 0. Christoffersen 3 for 9) og 186
(K. Lyø 49, K. Jannings 34, Ralf Andersen 26, 0. Christof
fersen 7 for 53, H. Lystrup 3 for 59). KB 182 for 6 (Per Sø
rensen 55, B. Burmeister 48, Steen Lund 43•) og 62 for 4 
(Per Sørensen 32). 

SKANDERBORG-HORSENS (6--0). Sk.borg vandt med 194 p. 
efter 1. hlvg. SK.Borg 265 for 4 (K. Kristensen 83, John 
Madsen 48*, Bo Jepsen 46*, Pr. Juul 36, J. S. Larsen 34). 
HORSENS 71 (K. Kristensen 4 for 16, J. S. Larsen 3 for 12, 
John Madsen 3 for 24) og 40 for O (Jørgen Olesen 26*). 

HJØRRING-CHANG (0-6). Chang vandt med 18 p. efter 
I. hlvg. CHANG 118 (P. W. Jensen 30, K. Buus 6 for 33)
og 44 for 4 (0. K. Kristensen 26*, Hartm. Petersen 4 for 16).
HJØRRING 97 (Henning Olesen 7 for 36, Troels Nielsen 3 
for 51). 

ÅRHUS-AB (0-6). AB vandt med 4 g. efter I. hlvg. ÅRHUS 
76 (Niels Nørregård 5 for 32, Ths. Provis 3 for 16) og 61 for 
3 (H. 0. Luther 31*). AB 80 for 6 (J. Ward 27, St. Maibom 
3 for 20). 

AA.B.-NYK.M. (8--0). AaB vandt med I hlvg. og 22 p. 
NYK.M. 62 (Henning Jensen 29, C. Morild 5 for 25, H. Mor
tensen 4 for 15) og 33 (C. Morild 6 for 9, H. Mortensen 4 
for 24). Aa.B. 117 for 7 (H. Mortensen 48*, Hardy Sørensen 
38, Erik Hansen 3 for 30). 

SORANER-SVANHOLM (0-6). Svanholm vandt med 115 p. 
efter 1. hlvg. SVANHOLM 245 (P. Transbøl 75, Ths. Peters
son 32, Lars Hansen 29, H. Rasmusen 4 for 80). SORANER 
130 (Peer Nørgård 50, Henrik Lam 7 for 35) og 16 for 2. 

22. maj.
HJØRRING-SORANER (6--0). Hjørring vandt med 23 p. 
efter I. hlvg. HJØRRING 168 (Klaus Buus 65, Børge Jensen 
25, A. Butt 4 for 48, Jørgen Hansen 3 for 30). SORANERNE 
145 (A. Bloom 57, A. Butt 34, Henning Henriksen 28, Hartm. 
Petersen 4 for 49, Klaus Buus 3 for 41). 

23. maj. 
SVANHOLM-ÅRHUS (6--0). Svanholm vandt med 7 g. efter 
1. hlvg. ÅRHUS 193 (Tom I. Poulsen 42, Jørgen Knakker
gård 37, Jørgen Jønsson 4 for 59). SVANHOLM 197 for 3 
(F. Nistrup 90, P. Transbøl 71*).

KB-HORSENS (8--0). KB vandt med 1 hlvg. og 12 p HOR
SENS -108 (H. Lystrup 3 for 2, Per Sørensen 3 for 32) og 86 
(0. Christoffersen 7 for 34, H. Lystrup 3 for 30). KB 206 
for 8 (Per Sørensen 52, St. Lund 47*, Edg. Dahlin 28, G. 
Siemsen 26, 0. Schaumann for 4 for 34). 

NYK.M.-B. 1909 (6--0). Nyk.M. vandt med 124 p. efter 1. 
hlvg. NYK.M. 193 for 8 (Henning Jensen 59, Sv. Villumsen 
52, Erik Olesen 3 for 42). B. 1909 69 (K. Jannings 31, Hen
ning Jensen 5 for 9, Lars Mathiasen 3 for 26) og 19 for 2. 

CHANG-SORANERNE (6--0). Chang vandt med 48 p. efter 
1. hlvg. CHANG 149 (B. Søvsø 58, Jess Christensen 28*, A.
Butt 3 for 28, P. Nørgård 3 for 21) og 110 for 5 (Leif Busk
Jensen 31*). SORANERNE 101 (Jørgen Hansen 29, Troels
Nielsen 5 for 38, 0. K. Kristensen 3 for 27) og 135 for 9 (P.
Nørgård 47, Hg. Henriksen 25, Hg. Olesen 4 for 47, Troels
Nielsen 3 for 48).

2. division:
16. maj.
SLAGELSE-GLOSTRUP (8--6). Slagelse vandt med 2 g. efter 
færdig kamp. GLOSTRUP 121 (Lennart Nielsen 33, Leif Pe
tersen 4 for 46) og 84 (J. Nordkamp 41, Leif Petersen 5 for 5, 
Pr. Christensen 3 for 24). SLAGELSE 120 (John Andersen 33, 
J. Nordkamp 4 for 21) og 88 for 8 (Leif Petersen 34, Thor
Jensen 6 for 42).

23. maj.
RINGSTED-GLOSTRUP (0-6). Glostrup vandt med 35 p. 
efter I. hlvg. GLOSTRUP 190 (Thor Jensen 56, Kn. Nord
kamp 31, Claus Rasmussen 5 for 46). RINGSTED 155 (Pr. 
Hansen 54, Jan Hansen, Thor Jensen 5 for 30). 

HOLSTEBRO-HERNING (6--0). Holstebro vandt med 77 p. 
efter 1. hlvg. HOLSTEBRO 155 (John Jespersen 37, 0. Jo
hansen 25, Folmer Christiansen 5 for 60, Kaj 0. Jensen 3 for 
32). HERNING 78 (John Knudsen 28, J. P. Morild 3 for 13, 
John Jespersen 3 for 23) og 78 for 7 (John Knudsen 38, J. P. 
Morild 4 for 21). 

ESBJERG-SILKEBORG (6--0). Esbjerg vandt med 32 p. efter 
1. hlvg. ESBJERG 144 (Knud Hansen 60, Erik Abrahamsen
47, Karl Mikkelsen 4 for 54) og 145 for 7 (Eri. Ankersøe 32*,
Otto Gade 25*, Bj. Rasmussen 5 for 59). 

SORØ-SKANDERBORG II (0-8). Sk.borg II vandt med 4 g. 
efter færdig kamp. SORØ 90 (Ole Hiickelkamp 38, K. Hørby 
33, Leif Hansen 6 for 32, Kaj M. Nielsen 3 for 37) og 100 
(Leif Hansen 8 for 51 ). SK.BORG Il 118 (Bent Madsen 25, Ib 
Hiickelkamp 6 for 49) og 76 for 5. 

SLAGELSE-KØGE (6--0). Slagelse vandt med 65 p. efter 1. 
hlvg. KØGE 125 (Ebbe Hansen 52, Hans Jensen 39, Pr. Chri
stensen 4 for 37) og 67 for 2 (Niels Olsen 27). SLAGELSE 190 
for 8 (Erik Sørensen 52, John Andersen 47, Leif Petersen 39, 
Jørgen B. Nielsen 3 for 63, Erik Jensen 3 for 67). 

3. divisionerne: 

16. maj.
FREDERICIA-KOLDING (6--0). Fr.cia vandt med 83 p. 
efter I. hlvg. KOLDING 69 (Ole Madsen 29, F. Kirkeby 5

for 31, Sv. Åge Petersen 3 for 18). PR.CIA 152 for 6 (P. Øster
gård 56*, K. Østergård 26, L. P. Nielsen 3 for 27). 

NYK. M. 11-CHANG II (0-6). Chang Il vandt med 17 p. 
efter 1. hlvg. CHANG Il 74 (Peter Rasmussen 5 for 10). 
NYK. M. 57 (Erik Nielsen 28*, Kim Steffensen 3 for 10, J. 
Ellermann 5 for 26). 

RINGSTED II-KB II (0-8). KB vandt med 10 g. RINGSTED 
II 69 (Poul Carlsen 30, Fl. Gregersen 6 for 2, Cl. Andersen 3 
for 25) og 61 (A. Schultz 5 for 7, Fl. Gregersen 4 for 22). 
KB II 116 (Edgar Dahlin 60). 

AB Il-FREM (0-6). Frem vandt efter 1. hlvg. med 63 p. AB 
Il 102 (Vagn Ludvigsen 35, Gert Christensen 5 for 38, J. Ho
sten 4 for 13) og 76 for 5 (M. Fenger 32). FREM 165 for 3 
(Gert Christensen 86, J. Strain 55, Freddy Nielsen 3 for 51). 

ROSKILDE-SVANHOLM Il (8--0). Roskilde vandt med 9 g. 
SVANHOLM II 80 (Aksel Jacobsen 5 for 29, E. Krogh 3 for 
2) og 125 (Mich. Petersson 33). ROSKILDE 149 (Henning 
Jensen 28, Harald Fihl 27, Harly Pedersen 26, Per Smed 3 for
11, Kjeld Rasmussen 3 for 63) og 61 for 1.

VIBORG-B. 1909 II ( --0). Tabt af B. 1909 IL 

DRONNINGBORG-GRENÅ (0-6). Grenå vandt med 22 p. 
efter 1. hlvg. GRENÅ 79 (Tommy Hansen 33*, Chr. Boldsen 
6 for 30) og 57 (Chr. Boldsen 3 for 8, Jens Nielsen 3 for 18). 
DR.BORG 47 (H. 0. Malfelt 7 for 16, Tommy Hansen 3 for 
21) og 22 for 6 (Tommy Hansen 4 for 9).

20. maj.
BALLERUP-SORANER II (0-6). Soraner II vandt med 69 p. 
efter I. hlvg. SORANER II 224 (Kaj Jørgensen 106, J. Arne
bjerg 34, Eri. Christiansen 5 for 59, Otto Jacobsen 3 for 63). 
BALLERUP 155 (Eri. Christiansen 83, Otto Jacobsen 35, Bo 
Bluitgen 3 for 75). 

NYK. F.-SVANHOLM (8--0). Nyk. F. vandt med 1 hlvg. og 
2 p. SVANHOLM 115 (Bjørn Knudsen 34, Niels Buchbald 29, 
P. J. Pedersen 4 for 27, P. E. Nielsen 3 for 36) og 102 (Morten 
Petersson 25*, P. J. Pedersen 4 for 18, P. E. Nielsen 3 for 25). 
NYK.F. 219 (E. Svensson 79, P. E. Nielsen 72, Morten Pe
tersson 3 for 36). 

22. maj.
B. 1913-B. 1909 II (0-8). B. 1909 II vandt med 4 g. efter
færdig kamp. B. 1913 126 (A. Grønvig 28, Fl. Søndergård 5

for 30, Egon Jensen 3 for 36) og 128 (Leif Simonsen 67, Egon
Jensen 7 for 46, Fl. Søndergård 3 for 36). B. 1909 II 176
(P. Riis 52, Egon Jensen 34, Fl. Søndergård 31, T. Hirtz 3 
for 33, Eri. Hauge 3 for 46) og 79 for 6 (Fl. Søndergård 42*).

23. maj.
HJØRRING II-NYK.M. Il (8--0). Hjørring II vandt med 1 
hlvg. og 92 p. HJØRRING 112 (Ole Winther 26, Jan Zabinski 
6 for 50, Per Pedersen 4 for 35). NYK.M. 11 (Kaj Jensen 4 
for 3, Torben Mortensen 4 for 6) og 9 (Peter Meyer 6 for 4). 

KOLDING-KERTEMINDE (6--0). Kolding vandt med 24 p. 
efter 1. hlvg. KOLDING 99 (P. E. Nielsen 28, Otto Nielsen 7 
for 29) og 53 for 1 (P. E. Nielsen 34*). KERTEMINDE 75 
(Lars P. Nielsen 6 for 26, P. E. Nielsen 3 for 18). 

VIBORG-FREDERICIA (6--0). Viborg vandt med 32 p. efter 
1. hlvg. VIBORG 186 (A. Kold 85, Sv. Åge Petersen 5 for 52). 
FREDERICIA 154 (K. Østergård 45, A. Kold 8 for 40).
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AA.B. 11-GRENA (0----6). Grenå vandt med 146 p. efter 1. 
hlvg. GRENA 179 (Eigil Andreasen 63, Johs. Knakkergård 46, 
J. Ib Nielsen 3 for 40, T. Laursen 3 for 42, Eil. Westergård
3 for 48). AA.B. II 33 (Gunnar Hansen 6 for 14, H. 0. Mal
feldt 4 for 19) og 2 for 10.

NYK. F.-BALLERUP (6--0). Nyk. F. vandt med 129 p. efter 
1. hlvg. BALLERUP 76 (Eri. Christiansen 26, Erik Svendsen
8 for 27) og 148 for 9 (Frank Miller 70, Erik Svensson 5 for
37. NYK. F. 205 for 5 (Poul E. Nielsen 86, John Svensson
51*, E. Svensson 33).

. DRONNINGBORG-CHANG II (6--0). Dr.borg vandt med 5

' p. efter 1. hlvg. DR.BORG 60 (Finn Nielsen 4 for 7) og 90 
(Kn. Østergård 28, Finn Nielsen 5 for 28). CHANG II 55

(Chr. Boldsen 7 for 11, Fl. Rasmussen 3 for 16) og 34 for 6 
(Chr. Boldsen 5 for 5). 

Mellemrækkerne: 

15. maj.
ARHUS II-VIBORG II (6--0). Arhus II vandt med 113 p. efter 
1. hlvg. ARHUS II 182 (0. Beir-Andersen 65, J. Beir-Andersen 
40, J. Morild 37, Ole Andersen 5 for 50, K. Fusager 4 for 11).
VIBORG II 69 (D. Griffith 4 for 25).

16. maj.
GLOSTRUP II-FREM II (0-8). Frem vandt med 1 hlvg. og 
146 p. FREM 276 for 9 (P. Fiissel 100*, Jørgen Balling 42, 
John Christiansen 36, Otto Brandstrup 31). GLOSTRUP II 
59 (F. Stålkær 27, Erik Larsen 7 for 17) og 71 (P. Fiissel 5

for li). 

HORSENS II-HERNING II (0-6). Herning vandt med 50 p. 
efter 1. hlvg. HORSENS II 60 (B. Rosendahl 5 for 26) og 85 
for 3 (Erik Nielsen 36, E. Eliasen 31). HERNING 11 99 (Svend 
Nielsen 26, Erik Nielsen 4 for 34, K. Bodholt 3 for 37). 

20. maj. 
DRONNINGBORG II-HERNING II (0----6). Herning vandt 
med 14 p. efter 1. hlvg. HERNING II 90 (Bent Jensen 25, 
Poul E. Pedersen 7 for 41, P. Schmidt 3 for 40) og 74 for 7 
(Svend Nielsen 25, Poul E. Petersen 3 for 24, P. Schmidt 3 for 
41). DRONNINGBORG 31*, Bj. Rosendahl 5 for 34, Bent 
Jensen 5 for 37). 

22. maj.
SLAGELSE 11-A.B. III (0----6). A.B. III vandt med 8 g. efter
1. hlvg. SLAGELSE II 150 (John Nielsen 62, Alf Sørensen 27,
Jens Chr. Hansen 25, P. Talbro 3 for 58). A.B. III 151 for 2
(Niels Mortensen 51 *, P. A. Svendsen 51, P. Talbro 32).

23. maj.
B.1913 Il-HUSUM (6--0). B.1913 II vandt med 3 g. efter 1.
hlvg. HUSUM 123 (P. Vollbeer 39, H. Buh! 25, Kaj Hansen 
3 for 25). B.1913 II 127 for 7 (G. Simonsen 32*). 

J uniorrækkerne: 

7. maj.
GLOSTRUP-FREM (0-8). Frem vandt med 6 g. efter færdig 
kamp. FREM 116 (John Petersen 60, Troels Møller 4 for 48) 
og 47 for 3 (Steen Friis 34*). GLOSTRUP 62 (Steen Friis 6 
for 31, Claus Brandstrup 3 for 21) og 86 (Steen Friis 5 for 23, 
Tom Kristensen 3 for 18). 

15. maj.
RINGSTED-SVANHOLM (0-6). Svanholm vandt med 70 p. 
efter 1. hlvg. SVANHOLM 207 (Michael Petersson 87, Pr. 
Nielsen 4 for 42, Hans Olsen 3 for 10). RINGSTED 137 (Pr. 
Nielsen 72*, Morten Petersson 5 for 44). 

AA.B.-NYK. M. Ingen afgørelse på grund af regn. AA.B. 131 
for 4 (H. Fliigel 42*, Jørgen Rasmussen 3 for 42). 

SLAGELSE-FREM (6--0). Slagelse vandt med 60 p. efter 1. 
hlvg. FREM 48 (Jan Helt 3 for 1) og 62 for 4. SLAGELSE 
108 for 5· (Alf Sørensen 30, Frank Andreasen 27). 

HJØRRING-CHANG (6--0). Hjørring vandt med 6 g. efter 
1. hlvg. CHANG 56 (Tom Christiansen 5 for 9, N. Chr. Elef
sen 3 for 17) og 28 for 2. HJØRRING 57 for 4 (Troels Niel
sen 3 for 23). 

KERTEMINDE-FREDERICIA (8-0). Kerteminde vandt med 
8 g. FREDERICIA 30 (P. P. Klokker 5 for 7, Jeppe Klokker 
3 for 23) og 173 for 3 (Jan Østergård 83, Per Eskildsen 45). 
KERTEMINDE 106 for O (P. P. Klokker 77*) og 100 for 2 
(P. P. Klokker 56*). 

HORSENS-B.1909 (6--0). Horsens vandt med 8 g. efter 1. hlvg. 
B.1909 70 (Carsten Larsen 31, Steen Sørensen 4 for 31). HOR
SENS 102 for 2 (Frank Rasmussen 52*).
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16. maj.
KØGE-SORØ (6--0). Køge vandt med 121 p. efter 1. hlvg. 
KØGE 190 for 8 (Per H. Hansen 52, Kurt v.- Hansen 39*, 
Per B. Nielsen 26, Jens Eliasen 3 for 31). SORØ 69 (Jens Sø
rensen 28, Per H. Hansen 5 for 25). 

20. maj.
A.B.-GLOSTRUP (8-0). A.B. vandt med 7 g. efter færdig 
kamp. A.B. 104 for 5 (Freddy Nielsen 30, E. Neergård 26,
Lars Christensen 25*) og 25 for 4. GLOSTRUP 82 (Rene
Thomsen 35*, Jim Christensen 25, Bent Rossen 5 for 30,
Freddy Nielsen 3 for 22) og 44 (Freddy Nielsen 4 for 14, B . 
Rossen 3 for 8). 

22. maj.
SORØ-SVANHOLM (0-8). Svanholm vandt med 1 hlvg. og 
97 p. SVANHOLM 193 for 5 (Mich. Petersson 97, Ib Laursen 
28, J. Eliasen 3 for 47). SORØ 47 (Torben Petersen 3 for 25) 
og 49 (Torben Petersen 6 for 14). 

FREM-RINGSTED (0-8). Ringsted vandt med 1 hlvg. og 9 
p. FREM 64 (0. Helmersen 4 for 19, J. Marrott 3 for 10) og
60 (John Petersen 26*, J. Marrott 4 for 9). RINGSTED 133 
(Max Nielsen 43, Jan Dahl 29, Tom Kristensen 6 for 53). 

HOLSTEBRO-GRENA (8-6). Holstebro vandt med 1 p. efter 
færdig kamp. HOLSTEBRO 69 (Peder Johansen 44, F. Byr
gersen 4 for 16, H. 0. Malfeldt 3 for 38) og 34 (F. Byrgersen 
4 for 12, H. 0. Malfeldt 3 for 12). GRENA 71 (C. Worm 5

for 41, P. Johansen 3 for 21) og 31 (C. Worm 6 for 14, P. 
Johansen 4 for 15). 

VIBORG-DRONNINGBORG (0-6). Dronningborg vandt med 
5 g. efter 1. hlvg. VIBORG 117 (K. Fusager 25, Chr. Boldsen 
5 for 47, Frank Rasmussen 3 for 54). DR.BORG 119 for 5

(Frank Rasmussen 44*, J. Winther 26*, P. Odderskjær 25, 
Lars Andersen 4 for 24). 

NYK. M.-CHANG (0-8). Chang vandt med 10 g. efter fær
dig kamp. NYK. M. 37 (Troels Nielsen 4 for 13, Jens J. Peder
sen 4 for 15) og 41 (Jens J. Pedersen 5 for 21, Troels Nielsen 
4 for 15). CHANG 70 (Troels Nielsen 35, Torben Petersen 5

for 18, Per Pedersen 3 for 15) og 13 for 0. 

Drengerækkeme: 
15. maj.
SILKEBORG-HERNING (6--0). Silkeborg vandt med 52 p. 
efter 1. hlvg. HERNING 50 (Carsten Christiansen 4 for 19, 
Leif Rasmussen 4 for 26) og 31 for 2. SILKEBORG 92 (Tom 
Jensen 5 for 59). 

SKANDERBORG-DRONNINGBORG (6--0). Sk.borg vandt 
med 4 g. efter 1. hlvg. DR.BORG 36 (Poul Rasmussen 6 for 
23). SK.BORG 42 for 6. 

KØGE-K.B. (8-0). Køge vandt med 1 hlvg. og 18 p. K.B. 21 
(Per H. Hansen 5 for 8) og 28 (Per H. Hansen 4 for 12, Jan 
Petersen 3 for 7). KØGE 68 for 1 (Ib Petersen 36*, Per B. 
Nielsen 25*). 

16. maj. 
K.B.-A.B. II (6--0). K.B. vandt med 66 p. efter 1. hlvg. K.B.
106 for 5 (Torben Sørensen 35, Jan Løwe 3 for 22). A.B. II 40
(Lars Bennike 4 for 8, Toben Sørensen 3 for 8).

20. maj.
SVANHOLM-KØGE (6--0). Svanholm vandt med 53 p. efter 
1. hlvg. SV ANHOLM 130 (Ole Mortensen 46, Jan Pedersen 5

for 35). KØGE 77 (Per B. Nielsen 46, Ole Mortensen 4 for
15, Klaus Frederiksen 4 for 25).

VIBORG-CHANG (8-0). Viborg vandt med 7 g. efter færdig 
kamp. CHANG 55 (Lars Andersen 4 for 22, John Andersen 
4 for 24) og 38 (Jan Andersen 6 for 7, Lars Andersen 4 for 
21). VIBORG 57 for 8 (Jan Andersen 34, Tommy Knudsen 3 
for 20) og 43 for 3. 

ESBJERG-ARHUS (0----6). Århus vandt med 7 p. efter 1. hlvg: 
ARHUS 80 (0. Beier Andersen 56, J. Chr. Ankersø 5 for 10) 
og 13 for 3. ESBJERG 73 (E. Holme Pedersen 43, Per Ander
sen 5 for 13, 0. Beier Andersen 3 for 16). 

AA.B.-NYK. M. (6--0). Aa.B. vandt med 68 p. efter 1. hlvg. 
Aa.B. 91 for 8 (A. Nørgård 26*, Tage Mikkelsen 4 for 32, Fl. 
Poulsen 3 for 26). NYK. M. '23 (Claus Morild 6 for 10, L. 
Hedebrandt 3 for 10) og 22 for 1. 

20. maj.
DRONNINGBORG-HERNING (8-0). Dr.borg vandt med 1 
hlvg. og 41 p. HERNING 21 (Niels Nielsen 6 for 10, J. Mann 
Nielsen 3 for 3) og 9 (Niels Nielsen 5 for 2, Jan Mann Nielsen 
4 for 6. DR.BORG 71 for 5 (Niels Nielsen 26). 
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