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TURNERINGSOVERSIGTEN: 

Blødt mellemheat uden mester og nedrykker 

Søndag den 27. juni var vejrguderne af den forme
ning, at der ikke skulle spilles 1. divisions-cricket. 
Alle seks kampe blev effektivt vasket væk, hvilket 
sikkert kommer til at betyde en del opgør på et eller 
andet tidspunkt efter sidste spillerunde den 22. au
gust. 

Men kun en uge senere skete der til gengæld noget. 
Og for en gangs skyld i toppen. Skanderborg var på 
besøg hos AB, og det besøg kostede dem et vigtigt 
skridt i kampen om de øverste placeringer. AB bat
tede vanen tro støt og roligt til omkring tepausen, 
og lukkede med 238 på tavlen. Gæsterne skønnede, 
at denne total var udenfor deres rækkevidde og for
søgte derfor på intet tidspunkt at nå den. Denne 
taktik må siges at være noget negativ, idet Skander
borg mod et AB-hold, der har 12 point, må betragte 
sig selv som et absolut tophold, og så skal man san
delig gå efter at vinde hver eneste kamp og ikke 
skele til, om AB eventuelt kan erhverve sig de seks 
point, hvis forsøget mislykkes. 

Da Skanderborgs nærmeste konkurrent, Svanholm, 
samtidig hentede otte turneringspoint hjem fra Aal
borg, efter at Chang først ved imponerende kastning 
og markspil havde ranet sig seks, skilte AaB og Svan
holm sig her foreløbigt ud i spidsen. På en usandsyn
lig livlig pitch fik Svanholm for anden kamp i træk 
kniven sat for struben, i dette tilfælde af Changs 
kastere, hvor især Hg. Olesen fremviste uanede kraft
reserver. Han afleverede bold nummer 168 med sam
me fart som den første, og det indbragte ham sam
menlagt 10 gærder for 81. Københavnerne spillede 
dog sejren hjem på større bredde og rutine, Ole 
Isaksson sørgede for at Chang var ude for 92 i an
den halvleg efter en total på 79 for 5, og niende
gærdet Fl. SØegaard og Bent Henriksen stod for de 
fornØåne point, hvoraf de to sidste firere kom fra 
Søegaards bat i sidste over. 

Sølvholdet fra i fjor syntes dog ikke at have fået 
tilfredsstillet sit spændingsbehov med denne gyser. 
For søndagen efter lod man Skanderborg-dræberne 
AB lave 243 for derefter selv at passere for 6 gærder 
med ganske lille tidsmargin. Luther og anfører Vil
lumsen slog om sig i øst og vest, sidstnævntes century 
var kemisk renset for fejl, og da han gik med 140, 
stod akademikerne i en sand Ønskeposition med 222 
for 3. 

Henrik Lam og Finn Madsen fik dog pludselig fat 
i den lange ende, og syv AB-gærder trimlede om in
denfor 21 runs. I Svanholms halvleg så man for før
ste gang i 1971 Ole Isaksson i sin gamle rolle som 
den urokkelige støtte, en stor halvleg bygges op 
omkring; hans trekvarte hundrede var af vital be
tydning for sejren. Også Jørgen Jønsson tegnede sig 
for årets beåste, da han sammen med Isaksson løf
tede fra 162 til 248 i det krævede tempo af fem pr. 
over. 

Horsens er gået hen og blevet et gærdehold af 
omtrent samme klasse som det Horsens-hold, man 
kendte for en række år siden. Dengang var midt
jydernes gærdeside noget, ethvert hold frygtede, men 
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så forsvandt en del af »de gamle«, og man har nu 
tilbragt et par sæsoner med at spille unge ind. 

For en måneds tid siden tog Horsens til Køben
havn uden Jørn Høj og lavede næsten 250 mod 
Svanholm, og denne dåd har åbenbart opildnet jy
derne, for siden har de lavet over 240 både mod 
B. 1909 og mod Arhus.

Anfører Hg. Eliassen har møbleret lidt om i gær
deordenen, således at Jørn Høj er at finde som num
mer 7 og han selv som nummer ni, og i disse regio
ner befinder de to herrer sig åbenbart fint, de laver 
i hvert fald mange point. Mod fynboerne kom seks 
mand over 25, mens Horsens' halvleg på 245 i Ar
huskampen var mere uregelmæssigt opbygget, idet 
der var fem andeæg som modvægt til Jørn Høj's 85 
og Ole Schaumann's 74. Arhus kid sig ikke slå ud 
af modstandernes total og strittede godt imod, men 
ved 191 var de sidste ressourcer opbrugt. 

Heller ikke mod Soraner lykkedes det Arhus at 
komme ud af den onde cirkel, igen blev der battet 
fornuftigt, men kasterne kunne ikke kæmpe sig igen
nem de solide Soranere. 

Forinden havde akademisterne lagt KB ned takket 
være Hans Rasmusen, der havde en af sine gode dage, 
og hvis holdet som sædvanlig slår AB, når de mødes 
den 8. august, ender Soraner som næstbedste hold i 
København, beregnet efter indbyrdes kampe. 

De startede så godt, men på det sidste har de væ
ret ude i et par mindre opmuntrende opgør. Der er 
tale om KB. Værst stod det til i AaB-kampen, som 
mest af alt var at ligne med en massakre. De mod
løse københavnske bowlere opnåede kun glæden ved 
at se. et gærdefald tre gange, men hertil må trøstende 
indskydes, at KB efter sigende kun fik et ålborgen
sisk gærde sidste år, så fremad går det jo. Men hvis 
den opadgående skale er ækvidistant, varer det længe 
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før B. Burmeisters tropper får alle AaBerne ud. I år 
var de altså uheldige at løbe ind i en veloplagt trio, 
læserne må selv gætte de tre navne, og det er be
stemt ikke morsomt. KBs åbnere kæmpede for livet 

i anden innings, og derved fik mestrene kun seks 
point. 

Ligesom de tre AaBere brugte også Hjørrings 
Klaus Buus søndag den 4. juli til opvarmning til den 
senere landskamp mod MCC. Nykøbing Mors måtte 
lægge bane og ryg til Buus' største score nogensinde, 
hele 159 runs gled fra hans bat ud over grænserne 
på den ofte vindomsuste bane. Det var Buus' andet 
century, og på vejen til det har han sikkert budt på 
underholdning af højeste klasse, bl. a. i en 8. gærde
stand med T. Vandsted på 81 i løbet af blot 50 mi-

2. division:

nutter. Efter lidt over tre timer ved gærdet tog Buus 
sig kun af tre gærder, men det betød mindre, for 
Hartmann Petersen var frisk til sine 25 overe, som 
indbragte 7 gærder. 

Endelig led B. 1909 sit sjette nederlag, da gærde
spillet igen kiksede. Skønt man fik Skanderborg ud 
for 125, hvilket var den tidligere hjørringkaster Fl. 
Søndergaards fortjeneste, blev det ikke til sejr. Ved 
gærdet er alt for meget op til Jannings, og han kan 
jo også kikse. I løbet af blot 60 overe var »nierne« 
ude to gange for sammenlagt under 130. Det kan 
man ikke vinde på i 1. division mere. 

Som et hastigt blik i stillingen vil vise, kan intet 
sikkert på nuværende tidspunkt udledes - heldigvis. 

Thop. 

Slagelse, Glostrup og Ringsted side om side i oprykningsracet 

Også 2. division blev generet voldsomt af regnen den 
27. juni, 3 kampe regnede i stykker, men af en eller
anden besynderlig grund kunne man gennemføre i Hol
stebro, men forholdene har nu nok været så som så.
Her fortsatte Sorø i samme triste skure, som holdet
har været i så længe, og en halvleg fra Jens Peter Morild
på 70 var stort set nok til at overtrumfe Sorøs score.

Se så var det en helt anden spøg, da Sorø den følgen
de søndag gik hen og besejrede topholdet Glostrup, der 
havde en mindre heldig dag og især var sløjt kørende 
i marken, hvor Sorøs gærdespillere blev lagt ned. Ib 
Htickelkamp levede op til sine muligheder ved at score 
70 og sammen med Jørgen Sarøe lavede han i 1. halv
leg 111 point som 5. gærde, hvilket i høj grad skulle 
blive afgørende for Sorøs sensationelle 8-0 sejr. 

Nederlaget havde dog ikke slået Glostrup ud, og i den 
følgende kamp manglede holdet kun at tage Esbjergs sid
ste gærde i 2. halvleg for at vinde 8-0. P. W. Jensen -
tidligere KB har ligesom så mange andre tidligere Ny
købing Mors-spillere fundet ud i forstadsklubben, og han 
havde sammen med den hittende Knud Nordkamp i 2. 
halvleg en gærdestand, der tog omkring 8 overe, på 94 
point. Nu er spørgsmålet nu nok om Esbjerg-anføreren 
Otto Gade ikke var lidt i foræringshjørnet for at op
muntre Glostrup til en hurtig lukning. 

Glostrup kan således stadig ende i toppen, men vor 
favorit til oprykningen er nu alligevel Slagelse, hvor den 
tidligere Korsør- og Frem-spiller John Nielsens indmel
delse har betydet et mægtigt plus. Således var han krum
tappen med 76 point omkring en ellers noget vaklende 
gærdeside, da Slagelse i Skanderborg vandt 8-0, hvortil 
kom at han tog 3 gærder for 0. Men dertil kender vi 
nu John Nielsen for godt - det sidste gør han ikke alt 
for mange gange igen. 

Slagelse nøjedes med 6 turneringspoint mod Silkeborg. 
Her deltog John Nielsen ikke, men til gengæld fik junior
spilleren Frank Andreasen noget af et ikke uventet gen
nembrud med 42 point. 

Den tredie deltager i oprykning.sracet er Ringsted, der 
efterhånden har fået den nødvendige samling på trop
perne. Helt ovenpå var holdet mod Esbjerg, hvor Jan 
Hansen med 10 gærder for 55 og Claus Rasmussen med 
9 for 41, sørgede for at vestjyderne nøjedes med de næ
sten pinlige totaler 74 og 53. Til gengæld var det bred-

3. divisionerne:

den mere end toppen, der bevirkede at Ringsted vandt 
166-78 over Silkeborg.

Herning er et sjovt hold at se på, når det er Peter
GØttsche, der laver pointene. Han tager det ikke så 
nøje, hvordan bolden kommer derudaf, når bare den 
gør det. Han havde held med sig mod Esbjerg, der tabte 
1. halvleg 106-89, men kun manglede at tage to Herning
gærder i 2. halvleg for at vinde den færdigspillede kamp. 
Til gengæld var det ikke Gøttsches, men Folmer Chri
stiansens (62) og Svend Nielsens dag mod Køge, og så 
var scoringstempoet noget mere moderat, selvom Køge 
uden større succes forsøgte sig med MCC-bowleren Jør
gen B. Nielsens lokkeduer. 

Uden Henry Rasmussen og Leif Hansen var Skander
borg II ikke det samme gode mandskab som skaffede 
triumfer i starten af turneringen, og med sejren på 188-
1 Ol sikrede Køge sig en position i rækken, hvor der ikke 
kan hænde klubben noget ondt. 

Erik Dupont 

Endelig stod Holstebro for det helt store slagorgie i 2. 
halvleg mod Esbjerg, hvor holdet havde knap en time 
til at score 127, men holdet nåede totalen på kun 14 
overe. Erik Dupont scorede 34 point på 9· minutter!!! 

Esbjergs anfører Otto Gade har forsikret os om, at 
det ikke var sket, hvis han ikke havde måttet udgå på 
grund af hovedpine. 

Stadig spænding overalt 

Selvom fårene er skilt fra bukkene i de tre 3: divisioner 
er intet afgjort endnu. I Østkredsen kæmper Nykøbing 
Falster og Frem side om side og alt afgøres formentlig 
på sidste spilledag, hvor de to hold møder hinanden. In
gen af de to hold har just imponeret på det sidste, og 
især Frem var gevaldig på krogen mod et ikke for til
lidsvækkende KB-hold, Havde det ikke været for Gert 
Christensen, der ellers virkede slemt på krogen mod 

Karl Morilds legspinnere kunne det meget nemt være 
gået galt. Sejren over et afbudsramt Soraner II-hold var 
sikrere, men gærdesiden viste svaghed i løbet af 2. halv
leg, hvor de 8 turneringspoint trods alt blev hevet hjem. 

Nykøbing Falster har flere gange i år kæmpet med 
modstandernes sidste gærder -uden at få has på dem 
- for at få alle 8 turneringspoint, og således· også mod
KB II, hvor falstringernes bedste gærdespillere for en
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gangs skyld svigtede uden det dog fik katastrofale kon
sekvenser. 

AB II udmærker sig ikke just ved noget muntert spil, 
men med den garvede Henning Finnich som captain 
slipper akademikerne fra det med skindet på næsen. Mod 
Ringsted II gik det imidlertid som smurt i olie, da Per 
Marcussen optrådte med megen succes. Det forekommer 
dog som om den gode Marcussen sjusker med sit talent, 
der er godt nok til at gøre ham til hovedrolleindehaver 
på de fleste I. divisionshold. 

AB II og KB II var næsten hele spilletiden om at 
lave 87 (til KB) og 91 for 6 (til AB), og nogenlunde 
samme tempo holdt AB og Roskilde sig, så det kunne 
også kun blive til en 6-0 gevinst til akademikerne, hvor 
Henning Finnich, der er en spiller af klasse, gjorde sig 
med 69 point. 

Ringsted II bØd mod Roskilde på gensyn med Jørgen 
Petersen, der ellers af det hjemlige overhoved har fået 
midlertidigt cricketforbud, og han klarede stort set skæ
rene, selvom Harly Petersen i 2. halvleg skaffede lys over 
land for Roskilde. Endelig kunne Ringsted II og Soraner 
II begge trække sig tilfredse tilbage, idet Ringsted på 
Helmer Hansen slowkastning (6 for 20) sikrede sig en 
1. halvlegs gevinst, mens Soranerne på Georg Olsens
batting ( 49) fik dde 8 point.

FREDERICIA FOR OPADGÅENDE 

Fredericia har lagt sig i spidsen af midtkredsen, hvor 
Viborgs hold er for uelegant til at kunne bevare en top
placering. 

Fredericia sikrede sig måske sin rækkegevinst ved en 
overmåde solid gevinst på 7 gærder efter I. halvleg over 
Viborg. Juniorspilleren Jan Østergård med 70 point not 
out gjorde de fleste af de øvrige gærdespilleres medvir
ken overflødig. B. 1913's anfører Jørgen Machon havde 
en god forbundsfælle i den ene dommer i starten af hans 
inning på 56 point mod Fredericia, siden klarede han 
affærerne uden hjælp og lagde på over to timer grun
den til B. 1913's total på 170. Igen var brødrene Øste
gård dog for solide for modstandernes bowlere, der til
med arbejdede uden megen støtte fra marken. 

Viborg fik revanche for det bitre nederlag til Kerte
minde i første halvdel af turneringen med en gevinst på 
148-107. Palle Klokker carried his bat for fynboerne
med 40 not out, samme antal nåede sidste sæsons fø
rende gærdespiller på statistikken i 3. division, Hans
Elsborg.

Kolding går det rigtig godt for. Holdet har sejret så
vel over B. 1913 som over B. 1909 II, hvor Poul Riis 
med 60 point havde en vis evne til at ramme igennem 
markspillernes gribelystne hænder. Kjeld Jessen (61) og 
Poul E. Nielsen (41) var de eneste med tocifret score 
hos jyderne, og førstnævnte slap ifØlge Fyns Stiftstiden
des udsendte - og udsatte - medarbejder Jens Tjørnehøj, 
overordentligt heldigt fra en løbet ud-appel tidlig i halv
legen. 

Sådan er der jo så meget, og det var der også med 
Egon Jensen, B. 1909, der vidste hvor han havde Kerte
mindes keeper (nemlig ude i 2. slip) da han snittede en 
legspinner fra Peter Palle Klokker ned til det sted, hvor 
en keeper normalt tilbringer sin tid. Bagefter lavede han 
70 ud af 148, og Kerteminde nåede kun op til 131. Ni'er
ne fik således deres første gevinst, idet den tidligere om
talte sejr over B. 1913 er blevet frataget dem på grund 
af brugen af en ulovlig Flemming Søndergård. 

Endelig brød B. 1913 nærmest sammen mod Anders 
Kolds offcuttere, men slap dog med et 6-0 nederlag. 

HJØRRING NÆSTEN SIKKER NORDPÅ 

Det bliver meget svært at vælte Hjørring II væk fra 
1. pladsen nordpå. Holdet råder nu over Aksel Morild,
lovende unge juniorer og ikke mindst Jørgen Henriksen,
der går fra succes til succes. Samtidig er Grenå faldet
slemt bagud af dansen efter en smuk sæsonstart.

Hjørring vandt 1. halvleg over Nykøbing M. Il, der 
har oppet sig gevaldigt, og nær gjorde det i denne match, 
hvor en 7. gærdestand i 2. halvleg mellem Søren Dahl
gård og Peter Rasmussen indbragte 91 point på 54 mi
nutter. Det gav Nykøbing M. chance for en lukning, og 
for en gangs skyld var det markholdet, der fik fordel 
heraf, idet Hjørring røg for kun 39 point i 2. halvleg, 
så Nykøbing M. fik 8 point. 

Mod Grenå klarede Jørgen Henriksen alene over 
halvdelen af paragrafferne ved gærdet med 60 ud af 
I 16 som svar på Grenås 107, og mod Chang II kunne 
Hjørring notere sig for en 8-0 gevinst. 

Dronningborgs Flemming Rasmussen var helt utrolig 
godt spillende mod AaB II, hvor han tog 14 gærder og 
blev topscorer. AaB'erne, der ellers aspirerede til I. 
pladsen, måtte tage hjem med en »sæk« på 8-0. Derimod 
var det spændende hele tiden mellem Nykøbing M. II 
og Grenå og morsingboerne kunne lige så godt have 
tabt 8-0 som vundet med disse cifre, som de vitterligt 
gjorde. Finn Hvass var bedst både med bat og bold. 

1., 2. og 3. divisions statistikker og stillinger 
Gærdespil: Gærdespil: 
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I. DIVISION. GÆRDESPIL. (Min. 5 halv. og 100 point)

Henrik Mortensen, AaB .... 14 7 384 70 54,8 Jørgen Nagstrup, Holstebro 9 1 231 68 28,8 
Carsten Morild, AaB ...... 15 2 590 109* 45,3 Henry Rasmussen, Skanderb. 6 0 160 50 26,6 
Jørgen S. Larsen, Skanderb. 11 2 389 121 43,2 Ole Hilckelkamp, Sorø .... 10 0 265 95 26,5 
Finn Nistrup, Svanholm .... 12 3 383 104 42,5 Erik Dupont, Holstebro .... 12 2 263 105 26,3 
Jørn Høj, Horsens ........ 9 I 332 96* 41,5 Niels J. Havrum, Skanderb. II 12 2 262 75 26,2 
Johan Luther, AB ........ 16 3 516 81 39,6 
Finn Villumsen, AB ...... 11 2 349 140 38,7 3. DIVISIONERNE 
Fl. SØegård, Svanholm .... 8 5 114 46 38,0 Kurt Østergård, Fredericia .. 11 2 429 105 47,6 
Lars Hansen, Svanholm .... I 1 2 299 67* 33,2 Poul E. Nielsen, Nyk. F . .... 7 0 302 95 43,1 
Jørgen Morild, Århus 5 1 129 42 32,2 Kaj Jørgensen, Soraner II .. 10 3 297 106 42,4 

2. DIVISION
Harry Erichsen, Nyk. F. .. 6 2 163 74* 40,7 
Gert Christensen, Frem 7 1 244 86 40,6 

Jens P. Morild, Holstebro 11 2 321 115* 35,6 Jan Østergård, Fredericia .. 9 1 319 70* 39,8 
Jan Hansen, Ringsted ...... 14 3 367 83* 33,3 Jimmy Strain, Frem ...... 8 1 276 69 34,4 
John Jespersen, Holstebro .. 12 2 309 76* 30,9 Michael Petersson, Svanh. II 13 1 414 146* 34,5 
John Andersen, Slagelse .... 10 1 278 60 30,8 Erik Svensson, Nyk. F . .... 7 0 241 79 34,4 
Knud Nordkamp, Glostrup .. 12 2 307 70 30,7 Jørgen Henriksen, Hjørring II 6 l 169 60 33,8 
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Kastning: 
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1. DIVISION. KASTNING. (MIN. 20 GÆRDER)

Carsten Morild, AaB .... 
Ole Christoffersen, KB

Henrik Mortensen, AaB 
Henrik Lam, Svanholm 

.. 

. . 

.. 
John Madsen, Skanderborg 
Klaus Buus, Hjørring .... 
Hartm. Petersen, Hjørring 
Kjeld Kristensen, Skanderb. 
Henning Olesen, Chang . .

Jørgen Jønsson, Svanholm 

2. DIVISION

Kaj Ove Jensen, Herning .. 
Jens P. Morild, Holstebro 
Claus Rasmussen, Ringsted 
Jan Hansen, Ringsted .... 
Leif Hansen, Skanderb. II 

283,1 97 580 66 
142,5 30 378 43 
362,5 109 739 78 
116,1 26 319 28 
166,4 44 391 34 
198,4 59 381 32 
201,4 45 482 39 
136,5 26 335 27 
211,0 66 531 40 
156,0 38 390 29 

93,5 29 192 29 
89,5 19 259 28 

136,2 44 283 29 
206,1 36 603 60 
136,0 21 467 45 

å 
III 
C: 
c:-
.,·-
r.,!;1 

8,7 
8,7 
9,4 

11,3 
11,5 
11,9 
12,3 
12,4 
13,2 
13,4 

6,6 
9,2 
9,7 

10,0 
10,3 

Kastning: 

Ebbe Hansen, Køge . ... 
Leif Petersen, Slagelse . .
Otto Gade, Esbjerg 
John Hansen, Sorø 

. ..... 

. . . . . . 
Ib Hilckelkamp, Sorø 

3. DIVISIONERNE

Tommy Hansen, Grenå 
Chr. Boldsen, Dronningb. 
Patrich Joseph, Dronningb. 
Anders Kold, Viborg . . . .

Fl. Rasmussen, Dronningb. 
Torben Laursen, AaB Il .. 
Erik Svensson, Nykøbing F. 
Bjarne Rossen, AB II .... 
Tommy Jensen, Nyk. M. Il 
Jerry Hosten, Frem ...... 

� 
" 

88,0 
139,0 
144,3 
94,3 

122,0 

131,1 
151,2 
78,0 

154,4 
131,3 
123,2 
158,0 
94,1 
94,0 
88,0 
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23 222 21 10,5 
40 297 28 10,6 
40 294 26 11,3 
16 322 23 14,0 
27 327 23 14,2 

41 216 34 6,3 
30 334 50 6,6 
30 155 22 7,0 
46 277 39 7,1 
24 388 52 7,4 
37 285 38 7,5 
62 311 38 8,1 
24 216 26 8,3 
27 202 23 8,7 
15 195 21 9,2 

1. DIVISION Skanderborg II .... 6 26 4,3 Roskilde . . . . . . . . . 5 8 1,6 

kampe point kvot. 

AaB ............ 7 50 7,1 
Svanholm ........ 7 46 6,6 
Skanderborg ...... 7 40 5,7 
Horsens . . . . . . . . . . 7 24 3,4 

Glostrup . . . . . . . . . 
Herning .......... 
Holstebro ........ 
Køge ............ 
Esbjerg 
Silkeborg 

. . . . . . . . . . 

. ' ...... 

6 24 4,0 Næstved udgået. 
5 18 3,6 
6 20 3,3 3. DIVISION MIDT
6 18 3,0 

Fredericia 6 34 5,7 7 12 1,7 
. . . . . . . . 

Kolding 8 34 4,3 
4 6 1,5 

.......... 
Hjørring 7 24 3,4 Viborg ........... 6 20 3,3 ......... Sorø .............. 6 8 1,3 
Chang 8 24 3,0 Kerteminde 6 14 2,3 ........... 
KB . . . . . . . . . ' .... 7 20 2,9 B. 1913 .......... 7 12 1,7 
Soraner .......... 8 18 2,3 3. DIVISION ØST B. 1909 II . . . . . . . . 6 6 1,0 
AB .............. 7 12 1,7 Frem . . . . . . . . . . . . 5 34 6,8 
B. 1909 .......... 7 6 0,9 Nykøbing Falster .. 5 32 6,4 3. DIVISION NORD
Århus ............ 7 6 0,9 Svanholm II ...... 5 22 4,4 Hjørring II ...... 7 48 6,9 
Nykøbing Mors 7 6 0,9 AB II ............ 6 26 4,3 Dronningborg ..... 8 46 5,8 

Ringsted II ....... 6 20 3,3 Grenå . . . . . . . . . . . 7 32 4,6 
2. DIVISION Soraner II ...... 5 
Slagelse . . . . . . . . . . 6 36 6,0 Ballerup ......... 4 

14 2,8 
8 2,0 

Nykøbing Mors II 8 
AaB II . ......... 6 

32 4,0 
12 2,0 

Ringsted . . . . . . . . . 6 30 5,0 KB II ............ 5 8 1,6 Chang II ........ 6 6 1,0 

Mellem rækkerne: 

Sommerferierod 

I mellemrækkerne går det som sædvanlig, når det er 
sommerferietid, kampene udsættes eller aflyses. Det er 
altid sådan, at den ene klub godt kan, mens den anden 
ikke kan, og så bliver alle sure på hinanden. Der er kun 
en løsning: Større bredde, for det er umuligt og urime
ligt at lave en turnering, hvor hele skolesommerferien 
ligger brak. 

Østpå stiler Frem II med raske skridt mod I. pladsen, 
det er blevet til gevinster over såvel Køge II som Glo
strup Il. Især Knud Timm har blomstret på det sidste, 
men Poul E. Hansens »alle ni« mod Køge II (der var 
kun ti mand hos modstanderne) var nu heller ikke til 
at kimse af. Glostrup II vandt den første 2. holds kamp 
i mands minde. Det gik ud over Køge. 

I kreds 32 har man slet ikke spillet. Det nærmeste 
man kom var, da B. I 913 II stod i hvidt tØi og ventede 
på Esbjerg II, som aldrig dukkede op. De havde glemt 
det!!! 

I kreds 33 har Århus II vundet 8-0 over Dronning
borg Il. 

LØJER OG- FOR MEGET- GRØNLANGKÅL 

På en hurtig og effektiv maner blev halvdelen af 

A-rækken afgjort. De tre klubber aftalte at afvikle

kampene på en lørdag med 30 overes kampe. De re

sulterede i to sejre til Svanholm III, en gevinst til 

AB IV og en lang næse til Ringsted III. Senere lyk

kedes det Thomas Provis, såvel med bat som med 

bold, at få afløb for den hang til gærder og point, 

som ikke altid tilfredsstilles i 1. division i den anden 

kamp mod Svanholm III, som AB vandt 196-185. 

Som det fremgår af ovenstående er rækken noget 

privatpræget, og de sagesløse læsere, der er fulgt med 

så langt skal ikke trættes med kampreferater, men i 

stedet få en lille historie /Ør vi kaster os over ung
domsrækkerne. 

Ringsted I/l's gamle håndboldstar Egon Pedersen 
bowlede uden succes sit mediumstof mod Svanholm 

I/l's Ian Hill. Pludselig gik det ned ad bakke for mr. 

Hill, da Egon Pedersen smed en hØj, dalende bold, 
der endte oveni midterpinden. 

- Det må du undskylde, sagde Egon Pedersen

bagefter, men lige da jeg skulle aflevere måtte jeg 

slippe en lille vind, og derfor blev bolden sådan. 

Det var virkelig en bold med luft under ... 
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Juniorrækkerne: 

Dronningborg næsten sikker på ny triumf 

I juniorrækkerne tØr vi kun i dette øjeblik udråbe Dron
ningborg til rækkevinder. Selvom holdet stadig kan bræn
de sig, skal der ske de mest specielle ting, hvis holdet 
ikk,e vinder kreds 43. Holdet har et tandempar i Chr. 
Boldsen og Flemming Rasmussen, der rydder modstan
derne for latterlige scorer, og den samme hr. Boldsen 
holder sig ikke tilbage ved gærdet. 

Chr. Boldsen 

Arhus havde 15 andeæg mod Dronningborg, hvor 
Boldsen tog 14 gærder for 16 point og sluttede sit holds 
8-0 sejr med et hattrick. Mod Holstebro »nøjedes« Bold
sen med 12 gærder for 13 og overlod de sidste 8 til Flem
ming Rasmussen, og selvom Holstebro's Peter Johansen
med 7 gærder for 10 i I. halvleg havde ansvaret for at

Drenge rækkerne: 

Dronningborg var ude for 54, kunne Holstebro ikke stå 
sig mod det frygtede tandempar. Også Viborg måtte neje 
sig med 8-0, midtjyderne havde åbenbart ikke draget de 
store cricketmæssige erfaringer af et englandsophold for 
de blev ryddet for kun 20 (Boldsen 6 for 10) i I. halvleg. 

Grenå og Viborgs første kamp havde al den spænding 
man kunne ønske sig. Den endte med 3 turneringspoint til 
hvert hold for en første halvleg, der endte uafgjort 3-3 
(92 point til hvert hold). Lars Andersen, Viborg, og 
Johnny Krogh Grenå var de dominerende. Det var de 
også anden gang de to klubber mØdtes, meri her domi
nerede Viborgs drengespiller Lars Andersen mest, men 
han ville nu heller ikke have besvær med at slippe ind 
til en »forbudt for bØrn under 18 år film«. Viborg vandt 
8-0.

Kreds 42 kan ikke byde på noget nyt og i 44 bliver
den anden kamp mellem Hjørring og AaB formentlig af
gørende. AaB vandt den første. Her er kun sket det, 
at AaB har slået Chang meget stort efter I. halvleg. 

I kreds 41 har AB nok forspildt sine muligheder ved 
kun at vinde 6-0 over Køge, der ikke ville give sig i 2. 
halvleg, hvor AB's Freddy Nielsen kastede 16 overe, 
heraf de 15 maiden, de fleste på Køges Per B. Nielsen, 
der scorede 17 not out på 2 timer og IO min. 

Nu kan rækkesejren dårligt gå til andre end Svanholm 
eller Ringsted. Sidstnævnte har vundet 8-0 over såvel 
Slagelse som Køge. I Køge-kampen ofrede Ringsted kun 
et gærde. Jan Marrott og Max Nielsen scorede de point, 
der skulle til, mens Slagelse slet ikke mistede noget gær
de i lØbet af 8-0 sejren over Køge. Alf Sørensen og 
brødrene Frank og Kim Andreasen klarede alle para
grafferne. 

Hvornår lærer de det dog 

I kreds 51 kom man ud for et tilfælde, som kan gøre 
en så harm. Ovenikøbet har den pågældende klub før 
fået på puklen for at lave det samme julenummer med 
den samme spiller. 

Det var Slagelse, der i drengekampen mod Køge brug
te 2. års junioren Kim Andreasen, skønt klubben havde 
JO drengespillere til disposition. Kim Andreasen blev til
med sendt ind som åbningsgærde og forlod først are
naen, da han havde lavet 102. 

Naturligvis burde Slagelse have stillet med de 10 
mand, man havde, og det er nærmest uanstændigt at 
lade en af de mest dominerende spillere på juniorholdet 
optræde på denne måde. 

Køge fik sig dog en form for hævn, idet holdet prik
kede tiden ud uden at miste mere end 7 gærder. 

Derudover har Ringsted i denne kreds vundet 6-0 over 
såvel Køge som Slagelse, der denne gang stillede med 
et lovligt hold, der var godt nok til at klare sig pænt. 
Vinderen af denne række bliver en af fØlgende tre: AB, 
Ringsted eller Svanholm. 

I kreds 52 brændte hidtil ubesejrede Silkeborg sig på 
Esbjerg, der vandt så overbevisende som med 115-34. 
Meget bedre gik det mod Dronningborg, hvor 2. gærdet 
Knud Madsen (62) og Bent Andersen (59) i løbet af en 
time og et kvarter hævede fra O til 124. 

Skanderborgs kondition var bedre end Hernings, da 
de to hold spillede to kampe på en dag. Den første var 
et drama med 36 point til Skanderborg og 35 til Her
ning - her faldt Hernings sidste fire gærder endda ved 
de 35. I den anden kunne Herning tydeligvis ikke stå 

Pokalturneringen: 

B. 1909 sikrede sig ovenpå mange skuffelser i 1. divi
sion en semifinaleplads i landspokalturneringen mod
AaB ved at slå Skanderborg II i en kamp, hvor kun
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distancen og tabte med en halvleg. Steen Wittus blom
strede for Skanderborg. 

For anden gang i lØbet af denne turnering vandt Es
bjerg med I point over Dronningborg. Keeperen og 
ottendegærdet Clara Ankersø stod inde sammen med 
sidstemanden Carsten Ry gård og hævede fra I 06 og lige 
netop forbi Dronningborgs 111, hvorefter Rygård ikke 
havde noget imod at hans gærde faldt. 

Herning, der er noget svingende i det, vandt takket 
være Torben Madsens 50 over Esbjerg, men senere fik 
Esbjerg revanche - ryddede Herning for 12 og 17 og 
vandt med en halvleg. Clara Ankersø tog sig sammen
lagt af 13 gærder for 12 point. 

Endelig var det et rent one man show fra Ole Beir 
Andersen (36 ud af 49 og 6 for 10), der skyldtes, at 
Århus vandt over Skanderborg. 

Kreds 53 ser ud til at skulle gå til AaB. Lars Hede
brandt, der ellers har lagt sig nogle højst uortodokse 
parader til, blev bedste mand i sejren mod Hjørring. 
Nykøbing M. vandt 77-70 over Viborg, hvor talentet Lars 
Andersen igen gjorde det langt ringere end på juniorhol
det. Endelig har Hjørring vundet to gange over Chang, 
første gang med 145-48 og den anden gang kun med 8 
point, så Chang er altså kommet sig. 

I lilleputrækken lod Køge en drengespiller dominere 
på en ligeså utilladelig maner mod Ringsted, som klub
ben selv havde været så højlydt forarget over at Slagelse 
havde gjort med en juniorspiller i en drengekamp, og 
dermed er Køge definitivt ude af billedet i kampen om 
rækkesejren. Svanholm er favorit, men kan stadig trues 
af Ringsted, der vandt 8-0 over Glostrup. 

Kjeld Jannings indlagde sig nævneværdige fortjene
ster. 

Den anden finaleplads er som tidligere omtalt AB's 
og fjernsynet har givet løfte om at transmittere fina-
len. Nis.



Af Lars Henriksen 

Den ene udelukket, 

den anden har ambitioner som Cassius Clay 
Men begge har de været med til 

at redde det i 18 kampe ubesejrede engelske testhold ud af vanskelighederne 

Siden sidst er tre testkampe afviklet i England: de 
to sidste mod Pakistan og den første mod Indien. 

Efter den første testmatch mellem England og Pa
kistan, hvor England med nød og næppe reddede 
en uafgjort kamp, men langt fra æren i land, var der 

• lagt op til en god fortsættelse af »the rubber« med
håb om mange tilskuere.

Den engelske UK havde foretaget kraftige ændrin
ger i det engelske kasteangreb, der havde vist sig mag
tesløst i den første test. Shuttleworth, Ward og Un
derwood var sat af til fordel for Richard Hutton 
(søn af Englands gamle testkaptajn Leonard Hutton), 
Gifford og Price. Gifford » Worchestershire« er spin
bowler og var blandt de fire kastere, der tog over 
100 gærder i 1970 i førsteklasses cricket. Han erstat
tede Underwood. Price er åbningsbowler hos Middle
sex. Ingen af de to havde været på testholdet siden 
1964! Desuden røg gode, gamle Cowdrey ud, idet 
Boycott var klar igen. 

Men engelsk vejr er engelsk vejr: mere end 17 ti
mer af kampen regnede væk, og entreindtægter på 
25.000 forsvandt i den blå luft. I pauserne mellem 
regnbygerne nåede Boycott dog at score et sikkert 
century på 121 not out. 

2. test: drawn.
England 241 for 2 (G. Boycott 121 n. o.) og 117 for 0

(B. W. Luckhurst 53, R. A. Hutton 58). Pakistan 148 
(Price 3 for 29). 

GAMLE MÆND 

Med en pitch fordelagtig for spinnere valgte England 
at udelade Price i den sidste test og i stedet benytte 
Essex's spinbowler Hobbs. Også han tog over 100 
gærder i 1970. 

England battede først, og Boycott præsterede sit 
tredje testcentury i træk, denne gang 112 runs. Der
udover viste kun D'Oliveira -med 74 nogen styrke. 
Den pakistanske keeper Wasim Bari var helt ene
stående med 5 greb, heraf flere lave, svære chancer. 
I Pakistans første innings var det helten fra første 
test, Zahir Abbas, der gjorde sig bedst med 72. Eng
land hjalp dog pakistanerne godt på vej ved at lægge 
de første 6 gribechancer på jorden. Englands 2. halv
leg var ikke bedre end den første, og D'Oliveira måt
te holde sammen på stumperne med 72, hjulpet af en 
i starten rystende usikker Illingworth med 45. For-

inden havde Amiss scoret 56. Wasim Bari tog sig 
kærligt af endnu tre chancer og sluttede med ialt 8 
greb i kampen. Han sørgede blandt andet for at for
syne den engelske åbner, Luckhurst med et par 
»briller« ved at gribe ham ud for O i begge halvlege.
Pakistan stod nu over for den på papiret lette opgave
at skulle score 231 point for at vinde. Til dette havde
de mere end en dag. De første 25 point blev scoret
uden gærdetab på fjerdedagen.

På femtedagen viste Illingworth sine store tak
tiske evner ved en glimrende brug og de begrænsede 
muligheder på den engelske kasteside. Han lagde 
selv for med at tage de tre første gærder for 5 point 
på 9 overs. Pludselig var englænderne ovenpå med 
4 pakistanske gærder nede for 65 point. Men Paki
stan rejste sig. Sadiq Mohammed (91 point) og Asif 
Iqbal (33 point) Øgede til 160, før den engelske kee
per Knott med en glimrende stokning sendte Asif til
bage til pavillonen. Da D'Oliveira dernæst fik grebet 
Sadiq ud, var der ikke mere tilbage i pakistanerne, 
og alle mand var ude for 205 point. Altså engelsk 
sejr med 25 point. 

Englands to »gamle mænd« var hovedmændene 
bag triumfen. D'Oliveira (39 år) viste for hvem-ved
hvilken-gang sine glimrende allround evner med 74 
og 72 point samt ialt 5 gærder for 62. Også Illing

worth (39 år) var godt spillende. Den engelske anfø
rer har en fantastisk evne til at føre sit hold frem til 
store præstationer, når det gælder. Ser man bort fra 
kampene mod »Resten af Verden« sidste sommer 
har England endnu ikke tabt en testmatch under 
hans ledelse. Der er spillet 16, England har vundet de 
8. Men det har knebet svært et par gange, og man
spekulerer på, hvor længe det går godt.

3. test: England vandt med 25 point.
England 316 (G. Boycott 112, B. L. D. D'Oliveira 74)

og 264 (B.L.D. D'Oliveira 72, D. L. Amiss 56, Salim 
Altaf 4 for 11) 

Pakistan 350 (Zahir Abbas 72, Wasim Bari 63, Mush
taq Mohammed 57, B. L. D. D'Oliveira 3 for 46) og 
205 (Sadiq Mohammed 91, P. Lever 3 for 10, R. Illing
worth 3 for 58). 

SJÆLDENT SYN 

Og så til serien mod Indien, som på forhånd var 
anset for sommerens højdepunkt. I vinter vandt In
dien serien mod Vestindien med 1-0 (5 kampe), og 
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kampene mod countyholdene inden første test havde 
indbragt fire imponerende sejre. Indien har på gærde
siden et nyt kort i Sunil Gavaskar. Han er kun 21 år 
gammel, men scorede i sin debutserie mod Vestindien 
over 700 point. På kastesiden stiller Indien med noget, 
der sjældent ses i England: vel nok verdens bedste 
spinbowler-angreb anført af B. S. Bedi (24 år). 

Den engelske UK havde stadig problemer med 
kastesiden. Mange så gerne Underwood tilbage, men 
hans afløser Gifford havde indtil da klaret sig for
trinligt. Men hvad med triumfatoren fra Australien, 
John Snow? Ja, det er en ejendommelig historie. Så 
tidligt på sæsonen som den 21. maj blev Snow sat 
af sit countyhold, Sussex, med følgende salve fra 
den sydengelske klubs UK: 

»Udtagelseskomiteen har besluttet at sætte John

Snow af holdet som et resultat af hans seneste præ
stationer. Hans kastning og især hans markspil har 

i den grad manglet god vilje, at komiteen intet alter

nativ har. Skønt man anerkender den store fysiske 

belastning som følger fastbowling, finder man, at 

John Snows ligegyldige holdning, hvis upåtalt, vil 

bringe holdmora/en i fare«. 

Det var jo rene ord for pengene og Snow fik 
pludselig travlt med at få en rygskade under be
handling. Englands UK måtte se bort fra ham i test
sammenhæng. Først i begyndelsen af juli dukkede 
han igen op på Sussex's countyhold. Man valgte, 
skønt Snow indtil da kun havde taget 11 gærder i 
denne sæson, at tage ham og Price med i stedet for 
Lever og Hobbs. 

De indiske spinbowlere viste deres formåen på en 
»spinners pitch«. De fem første engelske gærdespil
lere (Boycott, Luckhurst, Edrich, Amiss og D'Oli
veira) scorede tilsammen kun 64 point, og 5 gærder
var nede for 71. Men friskt spil fra Knott, som ikke
var bange for at bruge sine fødder og gå frem til
boldene, og Snow (9.-mand), som en fortrinlig hitter,
reddede den engelske halvleg. Den blev på ialt 304.
Herpå svarede inderne med 313, skønt det til tider
kneb gevaldigt. På tredjedagen, som uheldigvis var
en lørdag, hvor folk har tid til at se på cricket, blev
der således kun scoret 134 point. Intet under at
cricketbanerne affolkes. I anden halvleg var de indi
ske spinnere igen på toppen. Denne gang blev det
kun til 191 point til England. Indien skulle således
på 4½ time score 183 point for at vinde. Men som
i tredje test mod Pakistan formåede England at vende
kampen. Gavaskar og keeperen Engineer hævede
totalen fra 21 for 2 til 87, hvor Gifford på glimrende
vis fik Engineer på glatis, og Knott var straks på
pletten med en stakning. Derefter gik det slag i slag,
indtil regn stoppede spillet på et tidspunkt, hvor
Indien med 145 for 8 og 1½ time tilbage stadig
manglede 38 point for at vinde.

Gifford besvarede de kritikere, der foretrækker 
Underwood for ham, med 4 gærder for 54. Snow 
indfriede vel ikke helt forventningerne som kaster, 
men hans styrkeprægede gærdespil var meget effek
tiv over for de indiske spinnere. Snow blev desværre 
centrum i endnu en kedelig episode, da han i anden 
halvleg væltede Gavaskar, da denne forsøgte et hur
tigt løb. Snow undskyldte senere sin optræden, men 
dette intermezzo føjer sig ind i rækken .af kedelige 
episoder omkring engelske topspillere (jf. turen til 
Australien). 
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I. test: drawn.
England 304 (J. Snow 73, A. Knott 67, Bedi 4 for 70)

og 191 (J. H. Edrich 62, Venkataraghavan 4 for 52). In
dien 313 (A. L. Wadekar 85, Gifford 4 for 82) og 145 
for 8 (S. M. Gavaskar 53, Gifford 4 for 43). 

GREVSKABERNE 

Warwickshire har ligget i spidsen af countyturnerin
gen det meste af sommeren sammen med Middlesex, 
Lancashire og Surrey, men endnu har ingen skilt sig 
afgørende ud. Geoffrey Boycott har været den helt 
dominerende gærdespiller med en helt utrolig bunke 
point. Efter den første test mod Indien har han lavet 
1606 point i 21 halvlege med et gennemsnit på om
kring 90. Han er anfører for Yorkshire efter Brian 
Close, og ambitionerne er der ikke noget i vejen mod. 

Ny engelsk topspil/erepisode. John S11ow tromler Gavaskar ned. 

Han bar udtalt, at »det er mit mål at blive Englands 

bedste gærdespiller og Y orkshires bedste anfører no

gen sinde«! Den ledende bowler på statistikken har i 
lang tid ·været Surreys fastbowler G. G. Arnold, som 
var uheldig ikke at blive udtaget til den sidste test 
mod Pakistan. 

I søndags-turneringen, John Player League, er sid
ste års nummer 15, Somerset, i spidsen, mens den 
man i den tredje store turnering, Gillette Cup, er nået 
til semifinalerne. Her møder Lancashire (sidste års 
vinder) og Gloucestershire hinanden, mens Warwicks
hire spiller mod Kent. 

UNDSKYLD!!! 

På grund af trykkeriets flytning 

til nye lokaler er dette nr. blevet 

ca. 8 dage forsinket. 



Dansk triumf mod svækket BAOR-hold 

Af Poul TransbØl 

Den årlige kamp mod Rhinarmeens udvalgte hold 
var i år for første gang lagt til Vestberlin, og dette 
var i hØj grad medvirkende til at gØre turen til en 
oplevelse for landsholdets spillere. BAOR havde stil
let en bus til vor rådighed, som foruden at bringe 
os til og fra banen kørte os på sightseeing i denne 
interessante storby. Der skal fra spillernes side lyde 
en tak til de engelske værter for deres velkendte 
gæstfrihed og en tak til de danske ledere for en på 
enhver måde vel tilrettelagt og behagelig tur. At så 
også det sportslige forløb tilfredsstillende var jo kun 
medvirkende til at gøre helhedsindtrykket perfekt. 

Banen, vi spillede på, lå lige foran de britiske styr
kers hovedkvarter og var iøvrigt glimrende, forsynet 
med tæppepitch. Vejret var det bedst tænkelige begge 
dage, så de ydre rammer var i orden. På det engelske 
hold, der i parentes bemærket ikke var det bedst 
mulige pt., var der kun to gengangere fra kampen 
sidste år i Slagelse, anføreren Woodbridge og det an
det åbningsgærde Hartley. På det danske hold var 
der fem nye i forhold til kampen i fjor. Om det en
gelske hold kan man generelt sige, at det var ringere 
end sidste år. Der manglede en kaster af Gooding's 
styrke og gærdespillere som f. eks. Bradshaw og Spra
gue, men trods dette var det alligevel ganske godt af 
det danske hold at vinde så overbevisende, som det 
blev tilfældet. 

Englænderne vandt lodtrækningen og valgte at gå 
til gærdet, men allerede efter et par timers spil var 
hele holdet ud for 81 point. Henrik Mortensen kaste
de med langt tilløb hele halvlegen, uhyre præcist og 
varieret, og for englænderne var han ganske enkelt 
uspillelig. Hans analyse blev så fornem som 7 for 28. 
Jørgen Steen Larsen var en kende upræcis, men var 
ikke så lidt bedre end mod MCC, forskellen i spille
styrke taget i betragtning. Hans tid som hårdkaster 
må siges at være forbi, til gengæld må han have en 
glimrende fremtid som legcut-bowler suppleret med 
chinamen og andre lækkerier. Kun Woodbridge med 
30 point og J. Griffiths med 21 slap hæderligt fra 1. 
halvleg. Det danske markspil var udmærket, der blev 
misset en enkelt chance i slip, men de fire andre 
chancer her blev alle holdt, og især Carsten Morilds 
greb (Griffith) var strålende. 

Danskerne åbnede ved gærdet med Kjeld Jannings 
og Leif Busk Jensen. Førstnævnte blev grebet i gulley 
med det samme, men Johan Luther som 3. gærde og 
Leif Busk holdt sammen en times tid, og ·totalen var 
46, da siastnævnte blev grebet i long off i et sekser-

forsøg. Poul Transbøl, der dernæst kom ind, var alle
rede ude ved totalen 58 efter en gruopvækkende ben
for kendelse. Desværre for denne artikels forfatter 
kendte den engelske dommer ikke de snart halv
gamle ben-for regler. 

Scoringen havde indtil dette tidspunkt været for
holdsvis langsom, men Carsten Morild som 5. gærde 
gik hårdt ·på bolden med det samme og straffede 
ubønhørligt den præcise, men ret ufarlige engelske 
kastning. Luther blev grebet ved totalen 82 efter at 
have lavet 46 og blev afløst af Klaus Buus, der sam
men med Morild hævede pointsummen til 182, inden 
»degnen fra Hjørring« til sin store irritation blev
løbet ud efter at have scoret 30. Den danske anfø
rer dominerede halvlegen med 90 point på halvanden
time. Han blev grebet på grænsen efter at have scoret
50, men den engelske markspiller var ude af balance
og kom til at træde på stregen. 205 for 6 må siges
at være en pæn halvleg, selvom det må indrømmes,
at det engelske kasteangreb var ordinært. Der blev
brugt ikke færre end otte bowlere, men ingen af dem
var særligt fjendtlige. Styrkemæssigt svarede de så
nogenlunde til MCC's kastere.

Med 50 min. tilbage af første dags spilletid blev 
BAOR sendt til gærdet igen, men kom her ud for et 
sammenbrud, 5 mand var ude for 12 point inden 
overliggerne blev taget. Den danske kastning var na
turligvis på toppen, og kampen var afgjort efter den
ne gærdederoute. 

På andendagen, hvor bowlerne måske var en anel
se sløvere, lykkedes det 6. og 7. gærdet Coltman og 
Griffiths at score nogle hurtige point, men en uspil
lelig bold fra Jørgen Steen Larsen fjernede først
nævntes off-pind, og en jungleappel fra Henrik Mor
tensen sendte Griffith til pavillonen lbw. Sidstnævnte 
var engelsk topscorer med 38 point. Det danske 
markspil var ligesom på førstedagen upåklageligt, 
men blev heller ikke stillet på større opgaver. 

Alt i alt var der tale om en walk-over for det dan
ske landshold, men det er naturligvis meget svært at 
bestemme forholdet mellem vor styrke og de andres 
svagheder, det ene betinger som bekendt det andet. 
Det var naturligvis skuffende, at BAOR ikke kunne 
stille stærkeste hold, men det var fornuftigt af vor 
anfører at søge at vinde så stort som muligt for at 
tvinge modparten til at stille med de absolut bedste 
næste år. 

Nogle af de engelske spillere gav efter kampen 
udtryk for utilfredshed med det danske spil. De men
te vi spillede »overkeen cricket«, at vi simpelthen 
gik for meget »op i det«, således at charmen ved 
spillet mere eller mindre gik tabt. Der er nok grund 
til at reflektere lidt over denne anklage, det er i hvert 
fald fuldstændigt unødvendigt, at f. eks. Henrik Mor
tensen appellerer så kraftigt, at det har kunnet høres 
over det meste af den britiske sektor! Lad os gøre 
vort bedste ved enhver lejlighed, men lad os for alt 
i verden passe på at glæden over og charmen ved 
spillet _ikke går tabt under vort forsøg på at opnå 
international anerkendelse. Med disse ord til almin
delig eftertanke vil jeg slutte omtalen af dette års 
BAOR-kamp, en omtale der naturligvis bærer præg 
af, at forfatteren var en af kampens aktører. 
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KAMPEN ITAL 
BAOR 81 og 106 (Woodbridge 30 og 1, Hartley O og 1, 
Holland O og 0, Roberts O og 1, Waller 7 og 0. Coltman 
21 og 25, Griffiths 38 og 21, Carter 8 og 0, Broomes 8 
og 9, Mayes 5* og 4, Hoylland 2 og 6*, ekstra 6 og 10, 
Henrik Mortensen 14-4-28-7 og 21-6-34-4, J. S. Larsen 
9-5-0-28-2 og 11-0-49-4, Carsten Morild 5-1-19-1, 9-4-

Tanker omkring et 

40 års jubilæum 
Sorø Cricketklub har udgivet et meget smukt jubilæums
skrift i forbindelse med sit 40 års jubilæum. I dette har 
formanden Ole HUckelkamp skrevet nogle tanker om 
crickets situation i Sorø, som også må være af over
ordentlig interesse andre steder: 

Sorø Cricket Club af 1931 har bestået uafbrudt i 
40 år og har stolte traditioner at se tilbage på. 

Men det er ligesom om traditioner og gamle for
domme ikke har store chancer for at overleve i vor 

tid. Som en delvis /Ølge heraf har cricketspillet mødt 
store vanskeligheder i Sorø i de sidste 10 år. 

Vi må vel indrømme, at det især er 1960'erne, der 
kaldes for klubbens magre år. 

Det stigende udbud af fritidsaktiviteter i ly af den 
nye fritidslov, har tæret hårdt på vor i forvejen lille 

idrætsgren. 

Det er pessimistiske tanker på en jubilæumsdag! 

Men det er de barske kendsgerninger! 

Netop nu styres vor forening af lutter unge, der 

har den tvivlsomme fornøjelse at løfte den meget, 
meget tunge arv efter de store successer i 30' erne, 

40' erne og 50' erne. 

Skal det lykkes, må vi først gØre os en ting klart: 

Vi kan ikke sammenligne cricketspillets vilkår /Ør 
og nu! 

Vi må anlægge en langtidsbetragtning, baseret på 
ungdommens indstilling til vor specielle idrætsgren, 

de øvrige tilbud i andre idrætsgrene og ikke mindst 
vor egen Økonomiske formåen samt kvalifikationer 
på de få ledere, vi kan fremtrylle. 

· Sådan er de hårde vilkår i dansk idræt i dag!

Netop nu i Sorø Cricket Club har vi fået vor eget
nye klubhus med stor overbygget terrasse, hvor til
skuere og spillere kan hygge sig under kampene. Så
danne faciliteter har aldrig eksisteret i Sorø Cricket 
Club /Ør, men det er simpelthen nødvendigt i dag, 
hvis vi skal kunne holde på de unge. 

Vi har indset i bestyrelsen, at det gælder om, frem 

for alt andet, at investere i gode ledere (hvis de er 
til at fremtrylle), der kan skabe ungdom og atter ung

dom, og det ser ud til at vi har en chance for at gen
skabe en del af den store ungdomsafdeling, som ken
detegnede 50'erne. Vi håber på og satser på næste år 

at skabe et lilleputhold, et drengehold og et junior
hold. 
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13-2). DCF 205. for 6 (Kjeld Jannings 1, L. Busk Jensen
15, J. Luther 46, P. Transbøl 4, C. Morild 90, K. Buus
30, H. Mortensen 14*, J. S. Larsen, H. Fausbøll, K. Kri
stensen og P. Nørgård did not bat, Griffiths 1 for 26,
Hoylland 1 for 32, Mayes 1 for 15, Waller 1 for 45,
Roberts 1 for 22, Carter O for 27, Woodbridge O for 20,
Broomes O for 13).

25 år i 

Roskilde 

som cricket-spiller 
En gentleman både på og udenfor banen har spillet 
cricket i Roskilde i 25 år. Svend Ottesen, anfører for 
Roskilde Cricket-Club i de sidste fem år. I samme 
periode har han siddet i spilleudvalget og var klub
bens kasserer i tre år. 

RCC er nu efter mange år under Roskilde Bold
klub af 1906 en selvstændig klub, levedygtig, men 
ofte har vanskeligheder alligevel tårnet sig op for 
klubben. Det har skortet på opbakning til de ihær
dige unge fra ældre erfarne spillere. 

Her har Svend Ottesen været af uvurderlig betyd
ning. Hvor de ældre er faldet fra, har han stadig 
stået ved siden af de langt yngre som værner om 
cricketspillet og søgt at holde kammeratskabet og 
klubben i live. 

Ottesen spillede sine første kampe for RB 1906 i 
august 1946, var med til at stifte RCC 1. marts 1966, 
og allerede i 1956 var han med i cricketudvalget i 
RB 1906, hvor han sad en årrække. 

De mange cricketkammerater også fra andre klub
ber, der har lært Svend Ottesen at kende, ved, at hos 
ham tæller kun fairness og den rigtige cricketånd. 
Ottesen har ret, som så mange danske cricketspillere 
savner, nemlig dette udefinerlige, der kendetegner 
en rigtig cricketer. Ingen har nogensinde grebet ham 
i noget unfair. Det vil være ganske utænkeligt. 

59-årige Svend Ottesen vil blive hyldet lørdag den
7. august ved en kamp, hvor et hold af spiUere, der
gennem tiderne har spillet sammen med Ottesen,
møder et hold af unge.

Også ved denne kamp vil fru Birgit utvivlsomt 
sidde på bænken og følge sin mand i det, der foregår 
på banen - sådan som hun har gjort med en aldrig 
svigtende interesse for det dejlige spil. 

Et hjerteligt til lykke, Svend Ottesen - og en tak 
fra alle de mange, der har nydt godt af din hjælp
somhed og interesse i de 25 år. 

Carlo Johansen. 



De danske gærdespillere 

fik en længe tiltrængt 

international selvtillid 

af MCC's danmarksturne 
Roland Wald skriver om MCC's uafgjorte match i 

Aalborg, Jørgen Machon kikkede på MCC's sejr i 

Odense, Søren Nissen var til en draw i Køge, og 

Thomas Petersson så på landsholdets opgØr i Gen
tofte. 

MCC'h hold: Jack Bailey, 41 år, har spillet for 
Oxford og Essex, anfører og assistant secretary 
i MCC, Nick Alwyn, 35, Cambridge University, 
Ted Clark, 34, Middlesex, Cordaroy, 27, Middle
sex, Nick Cosh, 24, Cambridge University og Sur
rey, Bob Gale, 37, Middlesex, David Hays, 26, 
Cambridge University og Middlesex's 2. hold, 
John Hutton, 25, Len Huttons yngste søn, Alan 
Mass, 40, mangeårig åbningsbowler for Middlesex, 
9 gange på Englands testhold indtil 1960, John 
Normann, keeper, 35, Somersets 2. hold og Berk
shire, A. J. O'Riordan, 30, dominerende på Irlands 
landshold i mange år, J. Vallance, 33, Yorkshire 
clubcricketer. 

MCC's første kamp på danmarkstourneen spilledes 
i weekenden 10.-11. juli mod et udvalgt nordjysk 
hold på AaBs nye anlæg i Øster Uttrup, og den re
sulterede i et draw, idet kampen ikke blev spillet 
færdig. 

Nordjyderne vandt lodtrækningen, og Carsten Mo
rild valgte at batte. Hardy Sørensen og Leif Busk 
Jensen åbnede, og det gjorde de meget omhyggeligt, 
indtil sidstnævnte ved totalen 24 blev grebet ud på 
et ikke særligt ophidsende kast fra Sir Leonard Hut
ton's søn, John. Henning Jensen var treer, og han 
gik frisk og uimponeret til opgaven. Bl. a. noterede 
han sig for et par nydelige grænseslag. 

Nykøbing-spilleren blev fire-fem meter fremme 
på tæppet stokket ud på Gale's kast, og det så ærlig 
talt ikke smart ud. Henning Jensen har vel næppe 
tidligere i sin karriere løbet så stærkt, som da han 
løb ud af banen efter denne episode. Jens Peter Mo
rild blev kastet ud på sidste bold før frokost. 

Gærdestanden Klaus Buus - Carsten Morild vir
kede særdeles overbevisende, indtil førstnævnte blev 
løbet ud af Carsten. Det var ikke de blideste gloser, 
Hjørring-spilleren spyttede ud med efter at være 
kommet ud. Henrik Mortensen blev kastet ud på 
tredje bold, og herefter levnede man ikke det nord
jyske hold mange chancer for yderligere point. 

Erik Hansen og Hans Fausbøll ville det dog an
derledes, og sammen med Carsten Morild battede de 
op til 132, inden Carsten blev grebet ud. De to 

En af MCC's solide gærdespillere, Clark tid/igere Midde/sex, i aktion 

førstnævnte fortsatte i samme sikre stil, og da Hen
ning Olsen som sidste mand blev kastet ud, viste 
totalen 187. 

Ved tepausen var ni nordjyske gærder nede, og 
englænderne var godt sure over, at der ikke blev 
lukket på dette tidspunkt. Carsten Morild valgte dog 
at fortsætte til den bitre ende, og det gav kun eng
lænderne halvanden times spilletid lørdag. På den 
tid scorede holdet 64 for 3, efter at nordjyderne 
havde fået den bedst tænkelige start, da Hardy Søren
sen på Henrik Mortensens kast greb Alwyn ud på 
anden bold. 

Søndag lukkede MCC ved frokost efter at have 
scoret 207 for 8. Her imponerede specielt Vallance, 
der bl. a. rystede fire seksere ud af ærmet. Også Hays 
og Clark viste gode takter. 

UHELDIGE JENS PETER MORILD 
Til 2. halvleg måtte nordjyderne stille op uden Jens 
Peter Morild, der på sidste bold i englændernes 1. 
innings - efter et nydeligt greb - fik slået venstre 
tommelfinger af led. Han blev kørt til sygehuset og 
har fået armen lagt i gips. 

Carsten Morild gik i stedet ind som firer, og det 
gjorde han særdeles elegant med en halvleg på 74. 
Han gav kun en enkelt chance undervejs. Af de 
andre danske batsmen bør Hans Fausbøll igen næv
nes for en god indsats. Kl. 16,15 lukkede danskerne 
med 171 for 6, hvorefter englænderne på den sidste 
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halvanden time skulle score 152 - eller ca. fem i 
gennemsnit pr. over. Det betegnede MCC's anfører, 
Bailey som fair. 

Da de tre første gærder faldt i henholdsvis femte, 
sjette og syvende over, valgte englænderne meget 
fornuftigt at spille forsigtigt, og det bevirkede, at 
kampens afslutning - der i virkeligheden kunne og 
burde være blevet spændende - fusede helt ud. 
MCC opgav på et tidligt tidspunkt at score pointene, 
og da Carsten Morild ikke ønskede at bruge sine 
slow-kastere, før det var for sent, skulle det ende i 
et draw. 

Resultatet må vel siges at være ret så flatterende 
for nordjyderne - ikke mindst når man betænker, 
at englænderne få dage i forvejen havde besejret det 
hollandske landshold. Englænderne skuffede specielt 
på kastesiden, hvor kun den tidligere test-spiller, 
Moss, formåede at sætte sig i respekt. O'Riordan, 
der sidste år ryddede hele det hollandske landshold 
for Irland, havde ikke den store succes. Der blev 
ganske vist ikke scoret ret meget på ham, men han 
fik også kun to gærder i de to halvlege. 

Nordjyllands 1. innings: 187. (Hardy Sørensen 22, Leif 
B. Jensen 12, Henning Jensen 31, J. P. Morild 12, Klaus
Buus 21, C. Morild 29, Henrik Mortensen 2, Erik Hansen
21, Erik Westergård 0, Hans FausbØII 32 n. o., Henning
Olsen 2. O'Riordan 2 for 17, Hutton I for 33, Gale I
for 49, Moss 3. for 22, Vallance 2 for 40, Bailey 0 for 23.

MCC's I. innings: 207 for 8. (Alwyn 0, Gale 30, Corda
roy 25, Hays 39, Clark 32, Vallance 59, O'Riordan 4, 
Norman 4 n. o., H. Mortensen 2 for 47, H. Olsen 0 
for 44, K. Buus 4 for 51, C. Morild 2 for 58. 

Nordjyllands 2. innings: 171 for 6. (H. Sørensen 4, 
L. B. Jensen 2, H. Jensen 16, Carsten Morild 74, K. Buus
12, H. Fausbøll 34, H. Mortensen 17 n. o., E. Hansen
4 n. o. O'Riordan O for 6, Hutton O for 21, Gale I for
29, Moss 2 for 15, Vallance O for 37, Bailey 1 for 22,
Clark 2 for 33.

MCC's 2. innings: 131 for 4. (Alwyn 11, Gale 15, Cor
daroy 22 n. o., Hays 6, Clark 17, Vallance 59 n. o. H. 
Mortensen 3 for 64, H. Olsen I for 34, E. Hansen O for 
27, C. Morild O for 5.

Roland. 

SYDJYLLAND-FYN VERSUS MCC I ODENSE 

Bailey vandt lodtrækningen og valgte at gå til gær
det. D'herrer Alwyn og Vallance åbnede, og i løbet 
af kun 5 overe stod der 40 point på tavlen. Af disse 
tegnede Alwyn sig for de 30. Han blev bowlet af 
John Madsen, og få minutter efter forlod også Val
lance gærdet, ben for på Jørn Sten Larsens kastning. 

Disse to gærdefald bragte R. A. Gale og E. A. 
Clark til gærdet, og tilsammen rejste disse to spillere 
totalen fra 44 til 155. Begge imponerede med gærde
spil af virkelig klasse, og i særdeleshed var Gale en 
nydelse at betragte. Gærdestanden bragtes til ende 
et kvarter før frokost, da Clark ville slå en af afløs
ningskasteren Ole Schaumanns kortere bolde til leg, 
idet bolden blev grebet i backward-short-leg af Fl. 
Søndergård, et udmærket greb. 

N. J. Cosh kom herefter til gærdet, hvor han ialt 
tilbragte 32 minutter, og scorede 17 point inden han 
blev bowlet af John Madsen. Når dette refereres så 
udførligt, skyldes det, at gærdestanden indbragte 59 
point, hvilket skulle kunne give et billede af Gales 
dominans. Denne understreges endvidere af, at hans 
scoringstempo var så godt som 92 point på 70 minut
ter. Han blev kastet ud af J. S. Larsen i et forsøg på 
at late-cutte. Derefter rundede O'Riordan og Corda
roy MMC's innings af med henholdsvis 21 og 9 
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point, begge not out, og kl. 15,10 lukkede Bailey ved 
totalen 257 for 5. 

Hjemmeholdets innings startede kl. 15,20, hvor 
Jørn Høj og Mogens Gregersen begav sig til gærdet. 
Kl. 15,25 begav Jørn Høj sig på vej ud igen, grebet 
bag gærdet af Norm an på sidste bold i Moss' første 
over. 0 point til Jørn Høj, og da hans åbningsmakker 
kun formåede at bidrage med 4 point, og hans afløser 
Keld Jannings med 9, så må det faktisk indrømmes, 
at de lokale farver ligesom var begyndt at blegne en 
smule. 

Imidlertid ville Erik Olesen og J. S. Larsen det 
anderledes, begge spillede nydeligt cricket og opnåe
de henholdsvis 35 og 79 point. Begge endte iøvrigt 
deres inning med ben for på Baileys kastning, og 
undertegnede må erkende, at det var med blandede 
følelser at han måtte dømme J. S. Larsen ud, bolden 
ikke blot blev nede, den trillede. 

Da sidstnævnte forlod gærdet var totalen 166 for 6, 
og da den samlede total blev på 189, vil det heraf 
kunne udledes, at der ikke blev meget til de reste
rende gærdespillere. 

J. A. Bai/ey 

MCC 257 for 5. (N. Alwyn 30, J. A. F. Vallance 9, R. 
A. Gale 92, E. A. Clark 53, N. J. Cosh 17, A. J. O'Rior
dan 21 •, T. Cordaroy 9*). Ekstra 26.

Sydjylland/Fyns kastere: John Madsen 2-78, Kjeld 
Lyø 0-29, J. S. Larsen 2-42, Flemming Søndergård 0-28, 
Erik Olesen 0-20, Jørn Høj 0-18, Ole Schaumann 1-16. 

Sydjylland/Fyn 189 for 10. Jørn Høj 0, Mogens Gre
gersen 4, Kjeld Jannings 9, Erik Olesen 35, J. S. Larsen 
79, John Madsen 15, Ole Schaumann 9, Kurt Østergård 
4, H. 0. Luther 9 not out, Flemming Søndergård 0, Kjeld 
Lyø 8, ekstra 17. 

B'owlers: A. E. Moss 1-15, J. L. Hutton 3-37, A. J. 
O'Riordan 2-29, R. A. Gale 0-32, E. A. Clark 1-26, J. A. 
Bailey 3-33. 

Machon. 

KØBENHA VN/SJÆLLAND-MCC I KØGE 

Man skal lede længe efter et så kedeligt og ligegyl
digt foretagende som København/Sjællands opgør 
mod MCC i Køge. 

Men alt havde tilsyneladende også rottet sig sam
men mod den. 

1. Vejret. Det stormede og begyndte op ad efter
middagen at regne. 



2. Banen. Af Thomas Provis betegnet »lumbago
bane«. Køge kan ikke gøre for det, men en kæmpe
stor cricketbane ude på de Øde vidder uden læ om
kring er ikke egnet til at skabe nogen stemning. 

3. Den danske UK. Det danske hold var af UK
betegnet som et eksperimenthold, og så lad det da 
blive ved det. 

4. MCC. Englænderne så sandt at sige ikke særlig 
oplagte ud da de ankom, men de fleste af dem fik 
sig da en lur inde i bilerne, mens de andre battede. 
Og da de kom i marken sørgede naturen for en 
ubarmhjertig opvågnen. 

Følgende skal nedfældes om kampen, og således 
overgå i crickethistorien: 

A. En nydelig præstation ydedes af Johan Luther,
der var eneste danske gærdespiller, der nåede at vise 
ret meget. 

B. En overraskende positiv præstation ydedes af
Køges Jørgen B. Nielsen, der kastede den bedste en
gelske gærdespiller Gale ud i andet opspring, og 
derefter beruset af succes'en, virkelig havde englæn
derne på krogen, hvilket belønnedes med klart det 
bedste kasteresultat. Der er altså noget om, at eng
lændere ikke kan lide legskruere. 

C. Samme Jørgen B. Nielsen skaffede som sidste
gærde danskerne uafgjort efter at slowbowleren Gale 
havde taget Jan Hansen, Dennis Råhave og Niels 
Nørregård på et hattrick tre kvarter før tid. Sam
men med Johan Luther holdt Jørgen B. Nielsen stand 
tiden ud. 

D. Det mest chokerende: MCC-holdet blev stående
ude i det værste regnvejr, mens Jørgen B. og Johan 
Luther var sammen, for at vinde matchen. Men de 
fik ikke andet end en våd trøje ud af det. 

SJÆLLAND/KØBENHAVN - MCC. Uafgjort. MCC 
195 for 7 (Alwyn 5, Gale 38, Cordaroy 51, Hays 49, 
Clark 12, J. L. Hutton 18, Vallance 0, Cosh 14, O'Rior
dan 3*, N. Nørregård 1 for 43, P. NØrgård 1 for 21, Per 
Sørensen O for 16, Jan Hansen O for 25, D. Råhave 0 
for 30, Ebbe Hansen 1 for 19, Jørgen B. Nielsen 3 for 
36). 

SJÆLLAND/KØBENHAVN 112 for 9 (P. TransbØI 
3, N. Tal bro 8, J. Luther 59*, Per Sørensen 14, Steen 
Lund 1, Ebbe Hansen 0, P. NØrgård 0, Jan Hansen 22, 
D. Råhave 0, N. Nørregård 0, Jørgen B. Nielsen 3*,
O'Riordan 0 for 8, A. Moss 4 for 28, Clark 0 for 17, 
Bailey 0 for 22, Vallance 1 for 18, Gale 3 for 17). 

Nis. 

Aksel har del 

Denne lille solstrålehistorie er fortalt af en spiller 

fra hedengangne Holbæk Cricketklub. 

Holbæk og Sorø skulle mødes i Sorø og spille på 
Akademiets bane, der dengang var en jordbane uden 
tæppe på pitchen. Holbæk tilbød at tage deres tæppe 
med til kampen og gjorde krav på at benytte det i 
den ene halvleg. Men hvordan få det til Sorø? 

Holbækspillerne startede tidligt om morgenen i en 
stor char-a-banc forspændt to heste. Tæppet måtte 
i sammenrullet stand lægges i bunden af vognen og 
11 spillere, en dommer og en regnskabsfører sad i den 
ubekvemme stilling om de to langsider med benene 
på tæppet, der næsten fyldte op i flugt med sæderne. 
På den 35 km lange tur til Sorø blev der holdt rast 

midtvejs i Stenlille, bl. a. for at hestene kunne hvile 
sig. 

Om kampen er kun at fortælle, at soranerne uden 
hensyn til Holbæks medbragte tæppe vandt kæmpe
stort med en halvleg og en masse point og kun levne
de Holbæk 16 og 18 point i hver halvleg. Soraneren 
Peter Larsen kastede fremragende og var som gærde
spiller ikke til at drive fra gærdet i denne kamp. Det 
var et held for Holbæk at de blev fejet af banen, for 
ellers havde månen stået hØjt på himlen, før· de 
havde været hjemme i Holbæk efter en samlet tur 
på 70 km i hestevogn med 13 mand, kusk og cricket
tæppe. 

At sligt kunne ske i vore dage ville man næsten 

tro var lØgn. Men ikke desto mindre: Den herrens 

dag den 4. juli 1971 begav Hjørring sig hjemmefra 

agende ved hjælp af en benzinmotor medbringende 

deres egen måtte til 1. divisionskampen i Nykøbing 

på Mors. 
Det hændte nemlig i den sommer, at den i 1900-

tallet sagnomspundne Hjørring-kæmpe Aksel Morild 

havde lovet at skaffe Nykøbing et nyt tæppe, men 

sejladserne gik tungt i hine dage, så tæppet skvul

pede ifØlge Morild en hel sommer ude i Nordsøen. 

En på hatten til cricketprofessoren 

»Der er noget galt i ... « en af tidens schlagere
snurrer rundt i hovedet på en. I fortsættelse af oven
nævnte titel skulle komme Danmark; men jeg har
lyst til at sige AB i stedet.

Hvor vil jeg hen, vil spørgsmålene sikkert hagle 
imod mig. Jo, jeg overværede Glostrups fortræffelige 
pokalstævne for drenge, og hvad bliver man vidne 
til? Jo, cricketprofessoren (sådan benævnes han i di
verse dagblade), indecrickets opfinder og arrangør af 
verdens første indestævne (Douglas G. Steptoe er ved 
at skrive dansk crickets historie og kommer måske 
til noget andet), medlem af U.K., og sandelig også 
ungdomsleder i AB har tilmeldt et »hold«, men der 
kommer otte drenge uden ledere. En hån, ikke alene 
imod Glostrup, men også imod de øvrige deltagere. 

Hr. Thomas Provis, lad være med at tage brodden 
af et godt initiativ ved at udvise en sådan interesse 
eller mangel på samme. 

At Frem ikke kunne stille hold om søndagen p.g.a. 
landskamp i Idrætsparken er ligeså latterlig. 

I den indbydelse der kom fra Glostrup stod der 
at stævnet skulle strække sig over to dage, nemlig 
lørdag og søndag. 

Husk derfor AB og Frem at læse indbydelser igen
nem inden I drager af sted. Tænk sig, hvis den næ
ste der kom, var fra KB med invitation til sexmesse. 
Mon ikke man så stillede fuldtallig op? 

Ove Dalsgård, 

Viborg 
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DA 

Med nedbøjede rygge forlader det danske hold banen lørdag, tvunget derfra af regnen. 

BLEV 

TIL 

GLÆDE 

VENDT 
Henrik Morteusen samler luft til den store appel, På denne bold fik han Cordaroy ud, lbw. 

Det var med store forventninger og en vis portion 
velbegrundet optimisme, at man så hen til den første 
af årets store internationale opgaver for vort lands

hold, landskampen mod MCC på Gentofte Stadion. 
Det københavnske cricketpublikum fik her for første 
gang i umindelige tider mulighed for at se vort bed
ste mandskab i funktion. 

Forventningerne og optimismen var bygget på det 
kendskab, man havde fået til englænderne under de
res tre opvarmningskampe. Det er altid uhyre spæn
dende at se, hvilken styrke disse rejsehold fra MCC 
har, for klubben råder jo over spillere på alle tæn
kelige planer, fra velnærede topforretningsmænd, der 
spiller for deres fornøjelse, til toptrænede testcricke
ters, der spinder guld på deres spillemæssige evner. 
I MCC prøver man så at tilpasse rejseholdenes styrke 
efter modstandernes forventede ydeevne. Det må 
derfor altid være i de små cricketnationers (Hollands 
og Danmarks f. eks.) interesse at opnå de bedst mu
lige resultater mod Marylbone-klubbens hold, for der
igennem indirekte at presse dem til, at sende stær
kere hold næste gang. 

I de indledende kampe havde gæsterne vist et gær
despil, som vi sjældent har set magen til her i landet; 
mindst 5-6 af gærdespillerne battede med den ideelle 
blanding af sikkerhed og nådesløs evne til at straffe 
den løse bold, så snart den kom. Heri ligger efter 

min mening den afgørende forskel, mellem engelske 

og danske topgærdespillere, nemlig i sorteringen af 

de bolde, man modtager, i den lynhyrtige skelnen 

mellem den gode, den halvgode og den dårlige bold. 

For mange danske gærdespillere bestemmer sig på 
forhånd til enten at spille defensivt eller offensivt, 
men begge dele falder som oftest lidt stift ud. For 
at være rigtig god ved gærdet må man kræve en 
større fleksibilitet mellem forsvarende parader og 
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angribende stød. Nærmest ved dette mål er faktisk 
Johan Luther, der i øjeblikket er så stærk, at man 
kan aflæse kastningens kvalitet af hans scorings
tempo. 

Til gengæld må MCCs kasteangreb betegnes som 
mere ordinært, især da Irlands åbningsbowler O'Rior
dan var taget hjem forud for Gentofte-kampen for 
at spille mod Wales. Sammen med landsholdets gamle 
bekendt fra Cork, bowleren Monteith, sørgede han 
for at Irland pulveriserede Wales med 260 runs efter 
færdig kamp. 

På vejen til Danmark havde MCC slået Hollands 
landshold, så på den baggrund var vores sikre og 
jævnbyrdige draw et pænt resultat. Englænderne si
ges dog at have været bedre kastende i Holland. Op
summerende kunne man se frem til et interessant 
møde mellem en stærk gærdeside og vore kastere og 
markspillere. Netop den del af spillet, hvor vi har 
klaret os bedst i de sidste par års landskampe. 

MCCs FØRSTE HALVLEG 

Morild tabte den vigtige lodtrækning og måtte gå i 
marken på den fedtede og regntunge bane. Altså på 
forhånd et væsentligt handicap. Straks fra starten 
silede regnen ned, og kun ganske lidt spil var muligt 
før tepausen. Henrik Mortensen fik hurtigt den over
måde slagivrige åbner Alwyn grebet ud af keeperen 
ved den beskedne total 6. Men ak, denne lyse begyn
delse skulle snart udvikle sig til et mareridt for de 
danske. Thi det næste par ved gærdet, lefthanderen 
Gale og Cordaroy, var aldeles ikke til sinds at for
svinde, og mens Gale spillede med overblik hele gær
det rundt, var Cordaroy sikkerheden selv med forcen 
på den forreste fod. 

J. St. Larsen kørte hurtigt træt, Klaus Buus og
Keld Kristensen blev prøvet i korte perioder, men 
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først ved 86 begyndte der at ske noget. Morild tog 
da selv bolden, og i hans to indledende overe gav 
Gale to chancer. Den første var en kant gennem 
slippen, og hermed nåede han 50. Umiddelbart her
efter satte han farten op, gav en svær lav chance til 
cover og en projektilagtig returgriber til Morild, hvor
efter han kulminerede med et par vidunderligt af
slappede seksere fremover. 

Endnu et par svære chancer blev lagt på jorden, 
ligesom hele indstillingen i marken ikke havde tid
ligere års gejst over sig. Debutanten Steen Lund nåe
de dog at vise et sikkert greb, som gjorde det af med 
Gale, der da havde lavet 108. Hermed syntes han at 
være tilfreds og savede derfor ved totalen 148 Mo
rild himmelhøjt til leg, hvor Lund roligt gik ind og 
tog imod. Captain Bailey lukkede med aftenens sco
re på 193 for 4, temmeligt hurtigt lavet, når man 
tager regnen i betragtning. 

Alwyn, gr. FausbØI, R. Mortensen . . . . . . . . . . . . . . 5 

Gale, gr. Lund, C. Morild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 
Cordaroy, kastet, R. Mortensen . . . . . . . . . . . . . . . . 51 

Rays, ben for, R. Mortensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Clark, not out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Vallance, not out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Ekstra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

193 
Gærdernes fald: 1/6, 2/148, 3/160, 4/182. 

KASTNING 

R. Mortensen ....... . 
J. St. Larsen ....... . 
K. Buus ........... . 
K. Kristensen ....... . 
C. Morild ......... . 

Overe 
25 
8 
7 
6 

15 

DANMARKS 1. HALVLEG 

Maiden 
6 
3 
1 
1 

2 

Point 
79 
21 
19 
17 
55 

Gærder 
3 
0 
0 
0 
1 

Fire der var 

med til at 

gøre det godt 

Lund - Jannings 

Mortensen - Lu/her 

Søndag morgen startede Danmark så ved gærdet med 
Hardy Sørensen, der temmelig hurtigt faldt i et for
søg på at booke, og Kjeld Jannings, der tog ander
ledes roligt på tingene. Nummer tre var Johan Lut
her, der straks var ovenpå, og efter en times urimelig 
langsom scoring begyndte også J annings at spille så 
frigjort, som kastningen faktisk tillod. Det er ganske 
karakteristisk for den danske halvleg, at de første 
50 point kom på 28 overe, mens de næste 50 kun 
varede 12 overe. Luther blev bowlet kort før frokost, 

af den berømte Len Huttons søn, John, som imid
lertid ikke viste sig at være det vidunder, navnet kun
ne berettige til, ABerens innings var nærmest fejlfri 
og gav et klart vidnesbyrd om, at vi ihvertfald på 
denne plads er godt besat. Jannings 44 not out var 
prisværdige, og en lignende indsats i tredageskam
pen mod Irland vil være til stor gavn. 

Hardy Sørensen, gr. Normann, Moss . . . . . . . . . . . . 0 
Kjeld Jannings, not out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Johan Luther, kastet ud Rutton . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
Carsten Morild, not out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Ekstra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

KASTNING 

Moss ............. . 
Bailey ............. . 
Rutton ............ . 
Gale .............. . 
Clark ............. . 

MCC'S 2. HALVLEG 

Overe 
10 
9 
8 

10 
5 

Maiden 
6 
5 

1 
1 
3 

Point 
9 

16 
26 
44 
11 

I alt 113 

Gærder 
1 
0 
I 
0 
0 

Med fornuftig hensyntagen til lørdagens regnvejrs
pauser gjorde anfører Morild nu det eneste rigtige, 
nemlig at lukke ved frokost. Derved var det op til 
modstanderne at skabe en underholdende og rimelig 
afslutning på kampen. Danmark kunne nemt have 
battet sig til en føring efter første halvleg. Men en 
sådan er intet værd i international sammenhæng, og 
en senere dansk lukning havde umuliggjort den in
teressante slutning, man nu fik. 

Også i denne halvleg blev de danske kastere strøet 
ud til grænserne fra starten. Værst gik det ud over 
J. St. Larsen, han kostede 38 runs på sølle tre overe.
Abningsgærdet Nick Alwyn gik helt amok med 50
på kun 29 minutter, og hans 61 indeholdt 4 seksere
og 6 firere. Men da han og Gale begge var røget ved
89, kom hjemmeholdet igen ind i billedet. Herfor
kunne de først og fremmest takke Carsten Morild,
der pludselig livede op med et fantastisk greb, hvor
han løb bolden i møde og kastede sig frem for at
gribe den få centimeter over jorden. Og da han kort
efter greb Alwyn ucl i to forsøg på sin egen bowling,
var englænderne med et presset.

De følgende batsmen angreb også kraftigt, 150 
blev nået på 20 overe, og hele halvlegen på 165 for 
8 varede blot 100 minutter. De to ålborgkastere førte 
igen det store ord, Morild fik fem gærder, og igen 
så man den tendens, der er fremherskende i anføre
rens kastedispositioner, nemlig at to-tre andre bow
lere bliver forsøgt i for korte perioder, hvorefter Mor
tensen og Morild overtager og bliver ved. Men selv
følgelig er det også beklageligt, at folk som Ole Chri
stoffersen, der virkelig kunne tilføje angrebet noget 
nyt, melder fra. 

Alwyn, gr. C. Morild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
Gale, gr. C. Morild, R. Mortensen . . . . . . . . . . . . . . 27 
Rays, kastet C. Morild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Clark, ben for, C. Morild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Vallance, kastet C. Morild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Cosh, gr. Steen Lund, K. Buus . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Cordaroy, ben for, Mortensen . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Rutton, not out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Normann, kastet C. Morild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Ekstra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

I alt 165 

Gærdernes fald: 1/89, 2/89, 3/93, 4/127, 5/148, 6/154, 
7/158, 8/165. 
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KASTNING 
Overe Maiden Løb Gærder 

J. S. Larsen . . . . . . . . 3 0 38 0 

Henrik Mortensen .... 11 2 51 2 
Carsten Morild . . . . . . 12 2 51 5 
Klaus Buus . . . . . . . . . 3 1 17 1 

DANMARKS 2. HALVLEG 
MCC's anfører, Bailey lukkede efter otte fald og 
gav Danmark til opgave at score de fornødne 246 
point på 85 minutter plus 20 overe, virkelig en drøj 
tørn. Det lykkedes da også kun i et kort tidsrum, 
hvor Henrik Mortensen rigtig kom i stød, at nå op 
i det krævede scoringstempo. At denne halvleg i 
perioder blev så underholdende, at man en kort 
stund troede på, at vi kunne nå op, skyldtes ude
lukkende Mortensens imponerende opvisning i bra
gende grænseslag, der t'orårsagede total kaos hos de 
bløde engelske kastere. 

Men da han på små tre kvarter havde hamret 70 
runs ud - han ulejligede sig kun med at løbe fire 
enere, resten var indkasseret i slag - syntes den en
gelske kaptajn, at spøgen var drevet vidt nok, og 
skiftede kastere. Venstrehåndsbowleren Clark sørgede 
for, at den slagfærdige (undskyld ordspillet) Henrik 
Mortensen kom ud, og dermed var gassen gået af 
den danske ballon. 

Hardy Sørensen, gr. Cordaroy, Bailey . . . . . . . . . . 8 
Kjeld Jannings, gr. Normann, ·Bailey . . . . . . . . . . . . 6 
Johan Luther, kastet Hutton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Carsten Morild, gr. Vallance, Moss . . . . . . . . . . . . . . 17 
K. Buus, gr. Gale, Vallance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
J. S. Larsen, kastet Clark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Henrik Mortensen, kastet Clark . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
Hans FausbØll, kastet Hutton . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Per Sørensen, not out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Kjeld Kristensen, not out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Steen Lund, ikke inde. 
Ekstra ..................................... . 

I alt 176 

Gærdernes fald: 1/6, 2/15, 3/42, 4/76, 5/85, 6/172, 7/175, 
8/176. 

KASTNING 

Moss ............. . 
Bailey ............. . 
Hutton ... : ........ . 
Vallance ........... . 
Gale .............. . 
Clark ............. . 

Overe 
10 
8 

IO 
6 
3 
5 

Maiden 
3 
1 
2 

0 
0 
1 

Point Gærder 
29 1 
30 2 
22 2 
51 1 
32 0 
Il 2 

Tidsnød medførte altså, at kampen endte uafgjort, et 

resultat som vi havde ligeså megen ære af som vore 

modstandere. Der var lovende takter at spore i vort 

gærdespil, skønt det som nævnt i indledningen ikke 

er perfekt, mens man nok må nære en vis frygt for, 

hvorledes vor kasteside skal få bugt med virkelig 

gode gærdespillere. Det skal blive interessant at se, 

hvad vi kan præstere mod de gode irere sidst i august, 

når der er tre dage til rådighd. 

Thop. 

···········································································--·························

11····· · ·�·;;�·�·�··;··�; ......... ........ i! 
··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·· 

Ved skrivelse af 15. juni 1971 anmodede DCF's ung
domsudvalg klubberne om at udfylde et spørgeskema 
vedr. indendørs cricket, bl. a. for at give lejlighed til i 
tide at reservere halplads. Da en væsentlig del af klub
berne stadig ikke har reageret herpå skal ungdomsudval
get erindre om sagen og anmode om svar snarest fra de 
klubber, der mangler. 

• 

Sorø har trukket sit juniorhold i kreds 41. De af Sorø 
hidtil spillede kampe betragtes herefter som annulleret i

relation til stillingen i rækken. 

• 

B. 1913 har fået medhold i en protest vedr. B. 1909 H's
brug af en ulovlig spiller i kampen i 3. division midt
den 22. maj 1971. Kampen betragtes herefter som tabt
af B. 1909 II og som ikke spillet af B. 1913.

• 

Chang har indgivet protest vedr. afviklingen af 1. divi
sionskampen mod AaB den 6. juni 1971. Chang fik med
hold i, at dommerne ikke burde have lagt den tid til, 
som det tog for at vande omkring gærderne for at få 
dem til at stå bedre fast, men da den tillagte tid ikke fik 
nogen indflydelse på kampens udfald, står AaB's sejr 
med turneringspointene 8-0 ved magt. 

Gør et godt indtryk 

med bogtryk 

fra Burmester 

Wilh. Burmesters 

bogtrykkeri AJS

GØrtlervej l. Aalborg. Tlf. 08■ 120477

Husk årets begivenhed 
LANDSKAMPEN DANMARK - IRLAND 

DEN 27.-28.-29. AUGUST PÅ AAB's BANE 

Spilletider: fredag d. 27. aug. kl.14,00-18,00 - lørdag og søndag d. 28. og 29. aug. kl. 10,00-18,00 
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CANADIERNE GAV DET DANSKE 

U-LANDSHOLD EN LÆRESTREG
Canadas unge godt trænede cricketrepræsentanter satte danske svagheder i relief 

Af Søren Nissen 

Med besøget af Canadian Colts ser det ud til, at 
dansk cricket har fået et ny værdifuldt internationalt 
samarbejde i stand. Spillemæssigt kunne de unge 
canadiere give vore fuldt op at gøre, og med hen
syn til optræden såvel på som udenfor banen har 
undertegnede aldrig oplevet et mere perfekt og gen
nemsympatisk mandskab. Det canadiske cricketfor
bunds sekretær Donald King skrev som introduktion 
til canadiernes besøg, at Canadian Colts hidtil havde 
været strålende ambassadører for deres land - og 
sådan var de, hverken mere eller mindre. 

Der spilles væsentlig mere cricket i Canada end vi 
normalt er klar over. Alene i en by som Toronto, 
hvorfra 8 af spillerne var rekrutteret, deltager 38 
klubber i turneringer, mens adskillige andre blot spil
ler privatkampe. I mange af de andre store byer 
spilles der også meget cricket - først og fremmest 
af indvandrere fra commonwealth-landene og deres 
børn, således at canadiernes udvalg er langt, langt 
større end vores. 

De canadiske spillere var valgt blandt de bedste i 
aldersgruppen 16-21 år. Der havde i fjor været ud
tagelseskampe mellem de fire cricketspillende pro
vinser, og her fandt man frem til de 14 spillere. 

Det blev fastslået fra canadisk side, at selvom 
spillerne havde måttet betale hver 925 dollars for at 
deltage i turneen var det det ubetinget bedste hold. 

I de tilfælde hvor forældrene ikke kunne betale 
havde drengene selv taget jobs for at tjene til rej
sen. 

Lederen af det canadiske hold, den tidligere Ox
ford-spiller Robert Wilson; havde trænet de 8 spil
lere fra Toronto hele vinteren med henblik på turen, 
og han fortalte, at dette mandskab havde været det 
hidtil bedste, som canadisk cricket havde sendt ud. 
Forinden ankomsten til Danmark havde det spillet 
12 kampe i England med 6 sejre, 5 uafgjorte og 1 
nederlag som resultat. Den største triumf havde væ
ret en sejr over Surrey Colts på The Oval - et vir
kelig bevis på canadiernes kvalitet. 

Canadierne havde budt sig selv et meget hårdt pro
gram, og da de kom til København efter triumfen 
på The Oval forventede de vist en relativ nem ge
vinst. De havde formentlig forestillet sig noget i ret
ning af de vilde vikinger om de danske spillere. 
Imidlertid fik de noget andet at føle i kampen på 
AB's bane mod et udvalgt hold fra øerne, der sej
rede med 6 point efter 1. halvleg. Canadierne spil
lede decideres ikke godt ved denne lejlighed og især 
var deres markspillere overordentlig gavmilde. Men 
det må nok siges, at de senere fik lejlighed til at 
bevise, at denne match var en af de sorte dage, som 
ethvert hold kommer ud for. 

Øernes score blev på 197 point. Abningsgærdet 

Talbro og Pettersson lagde en solid bund, og siden 
bidrog næsten alle med pæne scorer. Især gik Sla
gelses Leif Jacobsen uimponeret ind til opgaven, og 
selvom han må siges i hØj grad at have nydt godt af 
canadiske kiksere i marken var hans 52 point scoret 
på den maner, som man må bruge på udvalgte hold 
- nemlig spil som du nu kan og lad være med at
gøre det hele finere.

Afslutningen i København blev spændende, men 
det sidste canadiske gærde faldt ved 191. Legspinne
ren Peter Palle Klokker var den, der først og frem
mest - støttet af en sikker mark - havde æret for 
at modstanderne kom ud. Klokker havde gjort sådan 
et indtryk på canadierne, at de forud for ungdoms
landskampen holdt et to timer langt taktikmøde for 
at drøfte hvilke forholdsregler de skulle tage mod 
den lille Kerteminde-bowler: 

Den 23. juli på AB's bane: 
ØERNE - CANADIAN COL TS. Øerne vandt med 6 
point efter 1. halvleg. ØERNE 197 (N. Talbro 20, Ths. 
Pettersson 34, Jan Hansen 9, P. P. Klokker 13, Lars 
Hansen 18, Leif Jacobsen 52, Michael Petersson 0, Knud 
Nordkamp 1, Niels Olsen 28, Claus Rasmussen 11, Niels 
Nørregård 4*, P. Pisani 6 for 71. Canadian Colts 191 L. 
R. S. Hansen 64. P. Pisani 35, Watson 26, P.P. Klokker 4 
for 27, Jan Hansen 4 for 58, Lars Hansen 1 for 39, Niels 
Nørregård 1 for 50, Claus Rasmussen O for 14). 

TOG FORSIGTIGT PA SAGERNE 
Efter forskrækkelsen i København tog canadierne den 
mere defensive tone frem i Aalborg, hvor de mødte 
udvalgt jysk hold. Deres 206 point for 4 gærder inde
holdt dog en præstation, der burde have givet dan
skerne kolde fødder forud for V-landskampen, nem
lig vestinderen Vassals 50. Den samme vestinder hav
de en lille uge forinden scoret century på The Oval 
mod Surrey, og hans spil gjorde dette forståeligt. 

Uden at nogen af danskerne gjorde det helt store 
væsen af sig lykkedes det dog jyderne at klare uaf
gjort. 

De havde fået lidt under tre timer til at gå efter 
canadiernes total, og på den store bane var denne 
opgave helt uløselig for dem. 

Den 24. juli på AaB's bane. 

CANADIAN COLTS 206 for 4 (Woods 62, Vassal 50, 
Tranquada 37*, Henrik Fliigel 2 for 52, Jørgen Henrik
sen I for 31, Henning Jensen I for 36, Poul E. Nielsen 
0 for 14, Troels Nielsen O for 35, Kurt Østergård O for 
24). JYLLAND 100 for 8 (Erik Westergård 1, Jørgen 
Holmen 11, Henning Jensen 22, Jens Holmsberg 3, Leif 
Busk Jensen 25, Kurt Østergård 6, Jørgen Henriksen 
13*, Per Terp 9, H. Fltigel 2, Poul E. Nielsen 1 *, Troels 
Nielsen did not bat). 

LED AF DEN GAMLE KENDTE SYGDOM 
Om det danske ungdomslandshold (under 23 år) kan 
man kort sige, at det led af den sygdom, som lands-
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holdet har lidt af - mange år - men heldigvis ser 
ud til at være ved at komme over - nemlig mang
lende international rutine. 

Det giver sig udslag i, at man ved gærdetspillet 
er totalt bundet, man er tilfreds med blot at blive 
hængende og går ikke helhjertet efter sine stød. Ca
nadiernes markspil var ovenud strålende og de spa
rede formentlig i begge halvlege mindst 50 point på 
denne konto, men kastningen var ikke bedre end at 
det var pinlig ringe totaler, som danskerne opnåede. 

AB'eren Niels Talbro, der normalt er en forholds
vis defensiv spiller, var på denne baggrund offensiv 
og et stort lyspunkt, og selvom han ikke var uheldig i 
2. halvleg var hans 50 point her meget afgørende
for, at den danske halvleg ikke blev det helt store pin
lige sammenbrud. Derimod var hans - og mange af
de øvriges - løb mellem gærderne meget ringe. Jeg
tror såmænd ikke, at danske spillere ikke kender de
simple regler for løb, men når de spiller på hold med
folk de ikke kender, går de mere eller mindre i bag
lås.

Det er altid så nemt bagefter at skyde på held og 
uheld, men danskerne må nok siges ikke i denne 
match at have forpagtet heldet. I 1. halvleg f. eks. 
blev åbningsbowleren Niels Nørregård slået temmelig 
meget ud af det, da den canadiske åbner Pisani på 
en af de første bolde blev strålende grebet af den 
danske keeper Leif Busk næsten foran næsen af 2. 
slip, men den danske dommer afslog appellen, da 
han ikke kunne se noget for kasteren. 

At man taber sine greb i slippen kan dårligere for
klares som uheld, men under normale omstændig
heder kan jeg dog ikke tro, at de spillere, som her 
næsten tabte greb på stribe, ikke er bedre fieldere. 

Der var i det hele taget en afgrundsdyb forskel 
på de to holds markspil. Canadierne gjorde konstant 
to'ere til enere, og tog de mest utrolige greb. Dan
skerne virkede stive og uden den nødvendige føling 
med spillet og missede alt for meget. En helt iøjne
faldende forskel var at canadierne forudså stødet 
næsten inden det var udført, mens danskerne først 
kom i svingninger, når bolden nærmede sig. 

Kastningen var derimod stort set af samme stan
dard, ja de danske åbningsbowlere var nok endda 
farligere, men havde hverken markspil eller det nød
vendige held til at bakke sig op. Gode sekvenser blev 
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leveret af Benny Burmeister og Peter Palle Klokker 
og i kortere perioder af John Madsen og Niels Nør
regård. AB'eren har dog en ulyksalig evne til altid 
at ramme lige uden om pindene og kaster for meget 
på slippen. Når gærdespillerne - som her canadier
ne - blot lader boldene gå, bliver han meget nemt 
ufarlig og anvendelig til at spille sig ind på. 

Kampen var ikke morsom at kikke på. Begge hold 
battede i lange perioder i et tempo som »en gravid 
skovsnegl« og utallige gange blev battet hevet væk 
uden forsøg på scoring. Dette er i orden så længe 
man ikke er spillet ind, men en samlet scoring i IØ.
bet af en todages kamp på 544 point tyder på, at der 
er noget galt. 

Ovenstående kan nok virke som et noget surt 
referat, men det skal ikke forstås på den måde, at 
jeg mener at kampen var af betydning for dansker
ne. Mange af dem er mere eller mindre »stjerner« på 
deres respektive hold og i den daglige trummerum 
er deres ydelser normalt gode nok. Her fik de syn for, 
hvad de manglede, og de fik lejlighed til at gøre de 
dumheder i international atmosfære, som alle vore 
»rigtige« landsholdsspilleren har været igennem.

KAMPEN ITAL 

Den 24. og 25. juli på Skanderborgs bane: 
DANMARK (under 23 år) - CANADIAN COLTS. 

Canadian Colts vandt med 6 stående gærder efter fær
digspillet kamp. DANMARK 149 (N. Talbro 28, Tho
mas Petersson 17, Henning Jensen 26, B. Burmeister 4, 
Leif Busk Jensen, anf. og keeper, 0, Steen Lund 12, Lars 
Hansen 10, John Madsen 25, Jan Hansen 11, Peter Palle 
Klokker 1 *, Niels Nørregård 10, Fenn 24-9-40-1, Tran
quada 11-7-14-0, Robins 13-3-41-2, Pisani 10-4-11-3, Vas
sall 9-2-2-38-4). CANADA 164 for 4 (Pisani 26, Woods 
29, Vassall 51*, Winstanley 24, Tranquada 0, Shiref 24*, 
John Madsen J 5-3-36-0, Niels Nørregård 9-2-39-0, Jan 
Hansen 16-6-34-2, Peter Palle Klokker 16-1-42-2, B. Bur
meister 1-0-3-0). 

2. halvleg: DANMARK 121 (N. Talbro 50, Ths. Pe
tersson 3, Henning Jensen 2, Leif Busk Jensen 0, Lars 
Hansen 4, John Madsen 14, Steen Lund 9, Jan Hansen 
I, Benny Burmeister 14, Peter Palle Klokker 1, Niels 
Nørregård 16*, Fenn 15-4-35-2, Pisani 2-0-8-0, Vassall 
20-3-48-l, Tranquada 7-3-1-23-5). CANADA 110 for 4
(Pisani 67*, Woods 6, Vassall 0, Winstanley 7, Tran
quada 16, Shirreff 4*, Niels Nørregård 15-4-37-0, Benny
Burmeister 15-1-3-43-2, John Madsen 4-1-4-0, Jan Han
sen 2-0-9-0, Henning Jensen 2-0-7-0).

AB's åbningsgærde, 

Niels Ta/broe, var ene 

om at byde 

den canadiske kastning 

trods. 

Her forsøger topscoreren 

i begge de danske 

halvlege et stød 

på /egsiden. 



RESULTATER 

I. division:

27. juni. 

A.B.-CHANG. Ingen afgørelse p. g. a. regn. CHANG 10
for 0.

SKANDERBORG-SORANER, HORSENS-NYK. M., B. 
1909-SV AN HOLM, intet spil p. g. a. regn. 

HJØRRING.:..K.B. ingen afgørelse. Regn. HJØRRING 90 for 
3 (M. Uhrskov 47). 

4. juli.

CHANG-SVANHOLM (6-8). Svanholm vandt med et g. efter
I. hlvg. CHANG 85 (J. Jønsson 5 for 29, Fl. Søegaard 4 for 
27) og 92 (M. Mei bom 32, 0. Jsaksson 5 for 16). SVAN
HOLM 63 (Hg. Olesen 6 for 37, 0. K. Kristensen 3 for 14) 
og 116 for 9 (Bent Henriksen 30, H. Lam 29, Hg. Olsen 4
for 44, Troels Nielsen 3 for 53). 

HORSENS- B. 1909 (0.:..6). Horsens vandt med 138 p. efter 
I. hlvg. HORSENS 280 (Hg. Eliasen 62*, Gert Hansen 38,
Erik Olesen 38, P. E. Hjort 35, Jørn Høj 31, J. Holmsberg 26,
Fl. Søndergård 6 for 61). B. 1909 142 (H. K. Lohmann 31,
S. Kahn 30, Erik Olesen 6 for 53).

A.B.-SKANDERBORG (0--0). Ingen afgørelse på I. hlvg.
A.B. 238 for 7 (J. Luther 70, T. Mirza 53, V. Ludvigsen 34).
SK.BORG 100 for 6 (K. Kristensen 27, N. Nørregård 3 for
24).

K.B.-AA.B. (0-6). Aa.B. vandt med 116 p. efter I. hlvg.
AA.B. 224 for 3 (C. Morild 109*, Hardy Sørensen 79). K.B.
108 (Steen Lund 26, H. Mortensen 8 for 42) og 57 for O (H.
Lystrup 29*, B. Burmeister 25 *). 

NYK. M.-HJØRRING (0-6). Hjørring vandt med 129 p. efter 
I. hlvg. HJØRRING 270 for 8 (K. Buus 159*, M. Uhrskov
28, T. Stetkær 3 for 68). NYK. M. 141 (Hg. Jensen 51, Hartm.
Petersen 7 for 60, K. Buus 3 for 21 ).

li. juli.

SVANHOLM-A.B. (6-0). Svanholm vandt med 4 _g. efter I.
hlvg. A.B. 243 (F. Villumsen 140, J. Luther 44, H. Lam 5 for 
40, Finn Madsen 3 for 28). SVANHOLM 248 for 6 (Ole 
Isaksson 78*, Lars Hansen 48, Jørgen Jønsson 39*, F. Ni
strup 37). 

SORANER-K.B. (6-0). Soraner vandt med 23 p. efter 1. hlvg. 
SORANER 149 (Hg. Henriksen 39, Chls. Lønholdt 25, N. A. 
Sami 4 for 37, Ole Christoffersen 4 for 37). K.B. 126 (H. J. 
Halling 35, H. Rasmusen 5 for 33). 

B. 1909-SKANDERBORG (0-8). Sk.borg vandt med 90 p.
efter færdig k. SK.BORG 125 (Kjeld Kristensen 27, Fl. Søn
dergård 6 for 47) og 92 for 5 (John Madsen 32, Kjeld Kristen
sen 31 *). B. 1909 62 (J. S. Larsen 4 for 15, John Madsen 3
for 23) og 65 (Kjeld Kristensen 5 for 26, John Madsen 3 for
31).

ARHUS-HORSENS (0-6). Horsens vandt med 54 p. efter I. 
hlvg. HORSENS 245 (J. Høj 85, 0. Schaumann 74, Hg. Elia
sen 46*, Erik Madsen 3 for 56). ARHUS 191 (St. Maibom 48, 
Jørgen Knakkergård 42, 0. Schaumann 5 for 71). 

25. juli. 

SORANER-ARHUS (6-0). Soraner vandt med 3 g. efter 1. 
hlvg. ARHUS 175 (Hans 0. Luther 69, Jørgen Morild 42, 
Hans Rasmusen 5 for 48). SORANER 177 for 7 (Hg. Henrik
sen 39, Peer Nørgård 35, F. Pearson 33, Gunnar Rasmussen 
3 for 36). 

I. august. 

AA.B.-A.B. (6-0). Aa.B. vandt med 7 g. efter I. hlvg. A.B. 84 
(C. Morild 5 for 33, H. Mortensen 4 for 43) og 71 for 5 (Lars 
Persson 25, C. Morild 3 for 23). AA.B. 85 for 3 (Jørgen W. 
Larsen 27*, Ths. Pro vis 3 for 21 ). 

SVANHOLM-NYK. M. (6-0). Svanholm vandt med 8 g. efter 
1. hlvg. NYK. M. 151 (Hg. Jensen 73, J. Jønsson 4 for 30).
SVANHOLM 153 for 2 (F. Nistrup 64*, H. Lam 44*).

ARHUS-CHANG (6-0). Århus vandt med 8 g. efter I. hlvg. 
CHANG 103 (Ole K. Kristensen 41, H. 0. Luther 5 for 49) 
og 119 for 6 (P. W. Jensen 44*, 0. K. Kristensen 25*). AR
HUS 104 for 2 (H. Knap 47*, M. Gregersen 38*) og 68 for 6 
(J. Morild 27). 

K.B.-SKANDERBORG (0.:..6). Sk.borg vandt med 59 p. efter 
I. hlvg. SK.BORG 124 (Bo Jepsen 27, Steen Sørensen 25, Per
Sørensen 7 for 47) og 85 for 5 (J. S. Larsen 29*, Hg. Lystrup
3 for 29). K.B. 65 (John Madsen 6 for 32, J. S. Larsen 4 for
22) og 83 for 5.

B. 1909-SORANER (6-0). B. 1909 vandt med 62 p. efter 
O 

I.
hlvg. B. 1909 186 (K. Jannings 29, K. Lyø 29, Fl. Søndergard
27, A. Butt 5 for 74, J. Kofoed 4 for 23). SORANER 124 
(K. Schaumann 32, S. Khan 4 for 20, Egon Jensen 4 for 23). 

HORSENS-HJØRRING (6-0). Horsens vandt med 64 p. efter 
I. hlvg. HORSENS I 58 (J. Høj 79, Erik Olesen 37, Hartm. 
Petersen 8 for 57) og 101 for 4 (Poul Høj 42, J. Holmsberg 
36*, Hartm. Petersen 3 for 41). HJØRRING 94 (Erik Olesen 
5 for 33, 0. Schaumann 3 for 15) og 78 for 8 (E. Olesen 3 
for 44). 

2. division:

27. juni. 

HOLSTEBRO-SORØ (6-0). Holstebro vandt med 7 g. efter 
I. hlvg. SORØ I 09 (Ole Hørby Olsen 33, Ole Johansen 3 for 
23). HOLSTEBRO 120 for 3 (J. P. Morild 70, John Jesper
sen 34*).

SLAGELSE-HERNING. Ingen afgørelse. Regn. HERNING 
31 for 1. 

GLOSTRUP-SILKEBORG. Ingen afgørelse. Regn. GLO
STRUP 45 for 3. 

RINGSTE-SKANDERBORG IT. Ingen afgørelse. Regn. 
RINGSTED 44 for 2. 

4. juli. 

SILKEBORG-RINGSTED (0-6). Ringsted vandt med 88 p. 
efter I. hlvg. RINGSTED 166 (Mogens Larsen 48, Erik Mik
kelsen 5 for 59, Bj. Rasmussen 3 for 53). SILKEBORG 78 
(Claus Rasmussen 3 for 12, Jan Hansen 3 for 46) og 95 for 5 
(Bj. Rasmussen 40*, Pr. Hansen 3 for 10). 

SORØ-GLOSTRUP (8.:..0). Sorø vandt med 4 g. efter færdig 
k. GLOSTRUP 103 (Mogens Hansen 35, John Hansen 4 for
23, Ib Hiickelkamp 4 for 46) og 122 (Knud Nordkamp 47,
John Hansen 5 for 49, J. Sarøe 3 for 40). SORØ 146 for 4 
(Ib Hiickelkamp 70, J. Sarøe 41 *) og 85 for 6 (Thor Jensen
3 for 41).

ESBJERG-HOLSTEBRO (0-8). Holstebro vandt med 7 g. 
efter færdig k. ESBJERG 145 (J. Søndergård 40, E. Dupont 
5 for 49) og 125 for 9 (0. Gade 37*, J. P. Morild 3 for 29, 
John Jespersen 3 for 45). HOLSTEBRO 149 for 4 (John Jes
persen 76*, E. Dupont 48*) og 127 for 3 (J. Nagstrup 55*, 
E. Dupont 34). 

SK.BORG II-SLAGELSE (0-8). Slagelse vandt med 10 g. 
efter færdig k. SK.BORG II 74 (John Nielsen 3 for 0, Leif 
Petersen 3 for 16) og 145 (Henry Rasmussen 50, John Simon
sen 29, J. Jacobsen 26*, S. Hechmann 5 for 44). SLAGELSE 
196 for 7 (John Nielsen 76, Gert Hansen 30*, Leif Hansen 3 
for 53) og 32 for 0. 

li. juli. 

RINGSTED-ESBJERG (8-0). Ringsted vandt med 10 g. efter 
færdig k. ESBJERG 74 (Knud Hansen 25, Claus Rasmussen 5 
for 24, Jan Hansen 5 for 31) og 53 (Jan Hansen 5 for 27, 
Claus Rasmussen 4 for 17). RINGSTED 124 (Hg. Bergh 40, 
Jan Hansen 36*, Kurt Hansen 4 for 56) og 8 for 0. 

KØGE-SKANDERBORG II (6-0). Køge vandt med 87 p.
efter I. hlvg. KØGE 188 (Jørgen B. Nielsen 44, Fl. Lintrup 
42, Pr. Feldt 27, John K. Simonsen 6 for 65). SK.BORG II 
101 (Ebbe Hansen 4 for 30, Jens E. Jensen 3 for 7). 

18. juli. 

SILKEBORG-SLAGELSE (0-6). Slagelse vandt med 6 g. 
efter I. hlvg. SILKEBORG 131 (Bj. Rasmussen 32, Fl. Niel
sen 32, Pr. Christensen 4 for 35, Erik Sørensen 3 for 27). 
SLAGELSE 136 for 5 (Frank Andreasen 42, Poul E. Peter
sen 36). 
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