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Høiere lykke kan ikke nås. Kys og knus fra sin forlovede øjeblikket efter at man har skaffet 

sit hold i I. division ved at kaste modstanderens sidste gærde ud, da de manglede et eneste 

point fra at forhindre ens hold i oprykning. Hvem ville ikke gerne have været i Jan Hansens 

sted det øjeblik i Ringsted. 

AXEL 
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TURNERINGSAFSLUTNINGEN 
B 1909 blev i 1. div. efter at 1:tave slået Glostrup i kvalifikationskampen 
1.DMSION:
Det lå tungt med at få de sidste 1. divisionskampe afvik-

� let. Landskampen mod Irland lå på et meget ubelejligt 
tidspunkt, således at der for de fleste af de klubber, der 
skulle ud i omkampe, blev en 14 dages pause. 

Da hverken Horsens eller Nykøbing M. havde spillere 
med på landsholdet, kunne disse klubber dog afvikle de
res udsatte 1. divisionskamp samtidig med Irlands-mat
chen. Tidligt i kampen brækkede Horsens Erik Olesen 
en finger, da han i legslip prøvede at grib'e Henning Jen
sen ud. Dermed var Horsens i forvejen svage kastean
greb helt stækket. Det blev til sæsonens største score til 
Nykøbing M., hvor alle batsmen af blot en vis karat bi
drog på det livligste, og Horsens kunne slet ikke stille 
noget op i nogen af disciplinerne. Dermed var det af
gjort, at det kun kunne blive Horsens eller B 1909, der 
blev nr. næstsidst. Århus var jo allerede dømt til ned
rykning. 

B 1909 skulle- dog for at komme foran Horsens slå 
Svanholm i den sidste match den 5. september, hvor 
programmet udover denne kamp kun kom til at byde på 
Skanderborg-Soraner, der skulle spilles af hensyn til ka
raten af Skanderborgs medailler. 

Men B 1909 undgik ikke en kvalifikationskamp. På den 
uanstændig dårlige pitch på Odense stadion spillede ni'
erne trist og defensivt mod Svanholm, hvor Jørgen Jøns
son kastede 22 overe (4 for 24) i B 1909s halvleg på, 71,
som Svanholm passerede for tabet af 7 gærder. 

Det mest morsomme ved Skanderborg-Soraner var, at 
Soraner-anføreren Peer NØtgaard gav Skanderborg-spil
lerne guldbarrer, mens de kun fik sølvmedailler af for
bundet. Efter sigende blev soranergaven dog ædt. Sam
me Nørgaard blomstrede for en gangs skyld som bowler 
med 5 for 31, hvilket gav Soranerne V\SSe forhåbninger 
om sejr, men når man kun kan lave 74 (Kjeld Kristen
sen 5 for 20), skal man nu ikk!l forvente ret meget. 

Skanderborg vandt, hvilket de ikke havde behøvet for 
at overlade bronzemedaillerne til Svanholm, da DCF ved 
sin afgørelse i Svanholm-HjØrring kampen faktisk havde 
afgjort det hele. Det var den kamp, hvor Hjørring sco-' 
rede 182, og hvor Svanholm havde 182 for 7, da spille
tiden udløb. Bestyrelsen fandt frem til, at dette resultat 
skulle belønnes med O turneringspoint til begge hold, 
hvilket må kaldes bemærkelsesværdigt al den stund, at så
fremt Svanholm havde mistet ·alle sine gærder - og sco
ret samme antal point - så havde holdet (ligesom Hjør
ring) fået 3 turneringspoint. Men nu havde holdet gærder 
i behold - og så fik det slet ingen turneringspoint. Svan
holms bestyrelse var dog for doven til at indanke sagen 
for amatør- ,og ordensudvalget, hvilket den havde truet 
med i dagspressen, men det er nu også tvivlsomt, om det
te udvalg er kompetent til at behandle en sådan sag. 

. KORYFÆERNE GRAVET FREM 
Dermed var der lagt op til kampen B 1909-2. divisions 
nr. to, der skulle vise sig at blive Glostrup. 

En knald eller fald-kamp af denne art plejer at bringe 
de bedste spillere frem, men til gengæld ikke det bedste i 
spillerne. Og sådan også her. 

B 1909 stillede med tre koryfæer: Egon Jensen, Kjeid 
Larsen og mest overraskende Poul Riis, der ikke har væ
ret med i adskillige år. Til gengæld manglede holdet -
som i størstedelen af sidste halvdel af sæsonen - Flem-
ming Søndergaard. 

B 1909 vandt med fem stående gærder efter færdigspil
let kamp - og var også det bedste hold, selvom Glostrup 
ikke rigtig vil indrømme det. Men Glostrups eneste drop 
i den kamp blev måske afgørende - Il!ere skulle der ikke 
til. 

Det indtraf, da Glostrup i 1. halvleg efter selv kun at 
have scoret 97, havde 6 fynboer ude for 69. Kjeld Lyø, 
der scorede 17 yderst vigtige point, gav meget hurtigt 
en chance til long leg, men den blev misset. Et gærde
fald på dette tidspunkt, hvor fire B 1909'ere lige var fal
det indenfor 19 point, kunne meget nemt have vendt op 
og ned på den match. Nu passerede Lyø sammen med 
Erik Olesen som ottendegærde Glostrups score. 
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For en gangs skyld svigtede Kjeld Jannings hos B 1909. 
Der er ingen tvivl om, at anføreransvaret lå som en sten
tung byrde over ham og medvirkede til hans beskedne 
indsats (5 og 7). Desværre havde kampens betydning også 
sat hans nervesystem i svingninger, således at han fik den 
ene dommer til at hoppe på at dømme en Glostrup-spil
ler grebet ud, hvor Jannings selv bagefter overfor Glo
strup indrømmede, at han havde samlet 'bolden op fra 
jorden. 

}?et var ærlig talt ikke en handling, man havde ventet 
af den ellers helt igennem fair og gennemsympatiske 
sportsmand, men k11,Illpens betydning og forskellige små
samnienstØd i både overført og direkte betydning mellem 
ham og Glostrup-spillerne må tjene som en slags for
klaring. 

Glostrups markspil med Knud Nordkamp som den 
helt strålende var godt og energisk og gjorde kastningen 
en tand bedre, end den vel egentlig, fortjente. Gærdespil
let derimod havde ikke den fornødne klasse. Kun Jørgen 
Hansen i 1. halvleg nåede rigtig at komme ovenpå ( 42 
point), selvom Flemming Jørgensen i 2. halvleg tegnede 
sig for 50, hvor han fik alt det held, som kunne tilkomme 
holdet. 

Glostrups manglende tekniske færdigheder viste sig 
især i 2. halvleg, hvor Suleman Khans spinnere bragte 
dem ikke blot på glatis, men helt ud på det dybe vand. 

Konklusion om Glostrup: Et hold, der ville noget, og 
som var villig til at gøre noget for at nå det, men mang
lede den fornødne teknik. 

Konklusidn OrrJ. B 1909: Et hold, hvor langt flere hav
de teknikken, men til gengæld også hvor flere havde set 
deres bedste dage. B 1909 må se sig om efter fornyelse, 
ellers er Glostrups energi og vilje måske nok til at få de 
to hold til at bytte plads til næste år. 
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AaB ................. 10· 5 5 0 70 7,0 
Skanderborg .......... 11 2 7 2 58 5,3 
Svanholm ............. 11 2 6 3* 52 4,7 
Chang ................. 10 0 5 5 30 3,0 
Hjørring .............. 10 0 5 5* 30 3,0 
KB .................. 10 1 3 6** 26 2,9 
Nykøbing M. ...... : . . . 10 0 4 6 24 '2,4 
.A!B .................. 10 0 4 6 24 2,4 
Soraner .............. l'l 0 4 7 24 2,2 
Horsens ............... 11 0 4 7 24 2,2 
B 1909 ................ 11 1 2 8 20 1,8 
Århus ................ 10 0 1 9** 6 0,6 
* incl. en kamp, hvor scoren endte lige, og hvor Svan-
holm havde gærder i behold .
** incl. en kamp, hvor 1. halvleg ikke fik nogen afgørelse.
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2. DlVISION:

Ringsted op efter alle tiders bråvallaslag 

Kampe, der spilles om efter turne-ringens ordinære 
afslutning, er oftest af det onde, fordi det ene af hol
dene ikke har noget at slås for. Og sådan var det også 
med to ud af de tre omkampe, -det blev nødvendigt at 
dekretere i 2. division. 

Situationen forud for de tre kampe: Slagelse-Her
ning, Glostrup-Silkeborg og Ringsted-Skanderborg II, 
var speget. Ser vi bort fra 8-6 afgørelser, der ville 
gøre det helt uoverskueligt, lå landet sådan, at Ring
sted ved at vinde over Skandepborg Il kunne blive 
nr. 1. 

Tabte Ringsted derimod, ville Skanderborg II blive 
nr. 1 i rækken. Nr. 2, der så enten ville blive Glo
strup eller Slagelse (afhængig af resultaterne), ville 
rykke direkte op i 1. division, men fordi et andethold 
Skanderborg II - kom på første- eller andenpladsen 
- ville der ikke blive nogen kvalifikationskamp mel
lem nr. næstsidst i 1. division (B 1909) og nr. 2 i 2.
divLsion.

Nu blev det ikke nødvendigt at tage regnestokken 
i brug, fordi Ringsted vandt, og Skanderborg II der
med kom på fjerdepladsen. Men et eneste sølle point 
skilte Skanderborg II fra førstepladsen - og dermed 
Glostrup, der i dette tilfælde ville være blevet nr. 2 
- fra at rykke direkte op i 1. division, og Ringsted
fra nok ,en sæson i 2. division.

Ringsted-$kanderborg II blev ganske simpelt et 
drama, der vil stå gny om i Ringsted i masser af år. 
Der var tilskuerrekord til ,en cricketmatch i Ringsted 
- omkring 400 mennesker - og de fik en afslutning,
som de sent vil glemme.

Ringsted startede med en score på 114, beskedent 
og kun tvivlsomt tilstrækkeligt. Mod den yderst ka
pable offspinner Leif Hansen (5 for 48), der næsten 

alle andre steder ville være hovedbowler på et 1. di
vi,sionshold, fandt Ringsted sig aldrig til rette. Da 
samtidig Kaj Møldrup (3 for 23 på 12 overe) også 
bowlede helt op til sit bedste, fik Ringsteds gærdespil
lere ikke lov til at komme til orde - endsige vise 1. 
divisionssnit. 

Men da Skanderborgs fjerde gærde allerede var ude 
ved 9, følte Ringsted sig hjemme. Ikke mindst fordi 
to af Skanderborgs normalt bedste, Niels J Ørgen Hau
rum og John K. Simonsen, var ude. 

Så kom imidlertid vanskelighederne. Henry Ras
mussen med 28 og Leif Hansen med 24 bed fra sig, 
og Ringsteds to bowlere, Claus Rasmussen og Jan 
Hansen begyndte at blive møre. 

Bortset fra 4 overe fra Preben Hansen holdt Ring
steds anfører, Kurt Johnsen, Jan Hansen (34 overe), 
6 gærder for 63) og Claus Rasmussen (29 overe, 4 
gærder for 38) på i hele halvlegen. Det gik, men hvor 
det dog kneb. 

Skanderborgs niende ,gærde faldt ved 108, og sid
stemanden Ivan Nymann kom ind til Jørgen Jacob
sen. I enere fik Jørgen Jacobsen totalen op på 113 
- altså et point fra den uafgjorte kamp, der ville have
berøvet Ringsted enhver oprykningschance. På den
altfor livlige pitch fik Nymann derefter en bold i
kroppen fra Jan Hansen. Efter at have sundet sig no
gen tid tog han atter opstiJiling, mens luften formelig
dirrede af spænding. Jan Hansen gjorde det ene,ste
rigtige - han kastede en lang bold, der nærmest pit
chede i pindene, og som Nymann trak sig for.

Jubelen ville ingen ende tage, da gærdet raslede 
ned. Jan Hansen, der mere end nogen anden kan 
tage æren for denne oprykning, blev båret i guldstol 
ud af banen, og man festede til den lyse morgen i 
Ringsted, hvor gratulationerne strømmede ind fra nær 

Der er crickethistorie i dette billede af Ringsteds vindere af 2. division. Tavlen /yder på 114 til Ringsted - og I 13 til modstanderne, 

og Ringsted ser forståeligt lykkelige ud. Oprykkerne er stående fra venstre: Mogens Larsen, Gert Jensen, Claus Rasmussen, Henning 

Berg/1, Preben Hansen, Kurt Johansen (anfører), Helmer Hansen !formand). Frede Nielsen (12. mand), Siddende: Jan Hansen, Per 

Vinding Jen<en, Erik NiP/sen, Bjarne Nielsen (kePper! og Hans Påmand. 
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og fjern. Er der nogen !klub, der 'har fortjent en sådan 
opmuntring, er idet også Ringsted. 

Dermed ·blev de to andre kiampe kun afgørende for, 
hvem der 'skulle blive nr. ,to - og dermed have ret 
til en oprykningskamp. Og godt det samme, fordi de 
blev afviklet på utilfredsstillende maner. 'Herning stil
lede op mod Slagelse med seks afbud, og var ganske 
simpelt solgt til stanglakrids, inden matchen begyndte. 
HaJylege på 22 og 43 taler sit tydelige sprog om ind, 
satsen. At Sl!llgelses Erik Sørensen på denne baggrund 
kunne få divisionens smukkeste ,kasteresultat: 7 ,gær
der for 6, kan gemmes i et raritetskabinet. 

Ligesom Slagelse kunne også Glostrup uden besvær 
sikre sig en 8-0 sejr, hvilket. var ensbetydende med 
en andenplads. Ej heller SHkeborg gjorde væsen af 
si!g. Uden Erik Mikkelsen og Bjarne R�mussen var 

3. DIVISIONERNE:

pynten pillet væk, og kun Knud Randlev med 62 i ,1. 
halvlegen på 135 ,bed fra' sig. Glostrup scorede 185, 
og i 2. halvleg var �ilkebor.gs anfører i det vennesæle 
lune, for han gav Glostiiup så ,god tid, at holdet havde 
scoret -de vindende 125 point fpå 19 overe), d.a der 
endnu resterede en halv ,times spilletid. 

Ringsted ............. . 
Glostrup ............. . 
Slagelse .............. . 
Skanderborg Il ....... . 
Køge ................ . 
Holstebro ............ . 
Herning .............. . 
Silkeborg ............. . 
Sorø .......... '. ...... . 
Esbjerg ............... . 

9 3 
9 2 
9 9 
9 1 
9 0 
9 l 
9 1 
8 1 
8 1 
9 0 

* holdene rangerer lige på 8. pladsen. \

4 2 48 5,3 
5 2 46 5,1 
2 3 44 4,9 
5 3 · 38 4,2 
5 4 30 3,3 
3 5' 26 2,9 
3 5 26 2,9 
1 6 14 *1,8
1 6 14 *1 8
2 7 12 1:3 

Hjørring I.I i 2. division efter sejre over Frem og Fredericia 

Mens vi allerede sidste gang kunne fortælle, at Frem og 
Hjørring Il havde vundet henholdsvis 3. division øst og 
nord, var der et lille usikkerhedsmoment om Fredericias 
sejr miatpå. Her måtte der nemlig dekreteres to om
kampe: Kerteminde-Fredericia og Viborg-B 1909 II. 
Fik- Fredericia O point, samtidig med at Viborg vandt, 
ville Viborg vinde rækken, men blot 6 point til Frede
ricia var under alle omstændigheder nok. 

Kerteminde havde måttet grave alle sine gamle stjerner 
frem til matchen mod Fredericia, da klubbens juniorhold 
samtidig spillede DM-semifinale i København. Og de 
gamle havde tydeligvis sat sig for at vise »grønskollin
gerne Klokker og compagni«, at de ikke var uundvær
lige. Fredericia fik kam til sit hår, og kun Finn Kirke
by (48) og Peter Østergård (31) formåede at hævde sig i 
halvlegen på 113, der var mere værd end som så, idet 
banen var alt, alt for langhåret. 

Kerteminde var dog ude for 82, og Fredericias 6 tur
nerings_point afgjorde sagen, og gjorde dermed resultatet 
af Viborg-B 1909 Il ligegyldigt. Og det var heldigt nok, 
for B 1909 Il sendte for anden gang i denne sæson afbud 
til denne udekamp, og fastslog samtidig, at man ville 
spille i mellemrækken næste år. 

Før vi går over til oprykuingsturneringen, skal vi må
ske lige fortælle, hvordan det ligger med sidstepladserne 
i 3. divisionerne. I 3. division øst måtte Næstved trække 
sig og er derfor automatisk nr. sidst, midtpå blev det B 
1909 Il nr. sidst, men nordpå blev det mere indviklet. 

Her mødtes AæB Il og Chang Il for tredie gang, idet 
en af klubbernes foregående kampe blev aflyst på grund 
af regn. Der kom heller ikke noget resultat ud af denne 
match, som blev afbrudt på grund af regn og mørke, da 
Chang Il stod i vinderposition. Dagen efter tog AaB II 
så til Hjørring og afviklede en udsat match, som ikke 
havde nogen betydning for Hjørring Il, der allerede hav
de vundet rækken. Dette var sikkert medvirkende til, at 
bundholdet AaB Il især på Torben Laursens stabile bow
ling kunne hente sig en sikker gevinst. 

AaB Il havde dermed 18 turneringspoint og kunne med· 
sejre i to på grund af regn ikke afviklede kampe overlade 
bundpladsen til Chang II. 

Den 26. september mødtes AaB II og Chang Il så for 
fjerdi, gang, men nu h!!;vde Chang besluttet, at det skulle 
være slut. Klubben stillede med et 2. hold, der med 
Børge Søvsø, Torben Skov Nielsen, Lauritz Andreasen og 
Finn Nielsen i spidsen ville have kunnet give 1. holdet 
mere end rigeligt at gØre. Og det var i hvert fåld altfor 
godt til AaB Il, der brød helt sammen i en: 2. halvleg 
på sølle 30. 8-0 til Chang og en uve�tet bundplads til-

AaB II, der sidste år vandt denne række. 

TOM C. NIELSENS STORE TRIUMF 
Oprykningsturneringen blev en triumf for en enkelt 
s_piller, HiØrrings juniorbowler Tom C. Nielsen. For nær
mest latterligt små omkostninger tog han 7 Frem-gærder 
og 8 Fredericia-gærder og havde dermed hovedæren for, 
at Hjørring II kvalificerede sig til 2. division. 
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Turneringen startede med en Frem-sejr over Fredericia, 
hvis bowling ikke slog til mod Gert Christensen (76) og 
de øvrige Frem'ere, hvo.& især sydafrikaneren Cox Reddy 
ydede en smuk indsats i halvlegen på 235 for 8. Men 
bange anelser om kastningens duelighed måtte det have 
givet Frem, da Fredericias åbnere Peter og Kurt Øster
gård (39 og 75) først skiltes ved 113. Siden gik det hur
tigere, men Fredericia nåede dog 208 efter en ren vand
pantomime, hvor skyerne taplØb på et tidspunkt, hvor 
der "var spillet fem timer, og hvor begge hold således ville 
få nul turneringspoint - og spille oprykningen i hænde på 
Hjørring - såfremt man standsede. 

Cricket havde det dog intet med at gøre, men man 
forstod godt de to dommere, da de nægtede at fØlge Fre
dericia-anførerens appel om at standse på et tidspunkt, 
hvor man havde spillet i sølende· regn i omkring halv
anden time, og hvor Fredericia måtte se nederlaget i 
Øjnene. 

Porresten gjorde en Fredericia-gærdespiller sig bemær
ket med en helt usædvanlig usportslig opførsel. Som 
gærdespiller ved kasterens gærde fulgte han konsekvent 
med kasteren helt tilbage og fulgte ham side ved side 
i tilløbet og i afleveringsØjeblikket. Dette kunne kun tje
ne til en ting, nemlig at Ødelægge kasterens koncentration. 
Naturligvis skred dommeren ind. Utroligt at nogen vil 
nedlade sig til at »spille« på en sådan måde. 

I Hjørring ville F,rem _partout begynde kl. 8 om mor
genen, da de fire spillere fra L11nd ellers ikke kunne nå 
hjem. Det var derfor sådan set meget retfærdigt, at Frem 
tabte lodtrækningen og blev sendt i marken på en bane, 
der de to første timer var drivende våd af morgenduggen: 
Dette drog Hjørrings åbnere ·Poul Steen (86) og P. V. 
Jensen nytte af. Totalen var et godt stykke over de 100, 
før de begge var ude, og Hjørring Il sikrede sig ialt et 
rygstød på 208 i:ioint. Den Frem-spiller, der droppede 
Steen, da han havde omkring de ti, må have haft onde 
drømme den nat. 

Med 7 gærder for 39 til Tom C. Nielsen og 3 for 27 
til Tom Christiansen - begge juniorer - kom Frems halv
leg til at lyde på 108. Gert Christensen, såvel som de 
fleste af Frems andre pointslugere, var ude for nul og 
nix, og kun Carlos Fabian med et halvt hundrede holdt 
fanen hØjt. 

I den sidste match måtte Fredericia stille op uden Kurt 
Østergård. Dermed var holdet, der ikke var alt for ivrigt 
efter at rykke op, på forhånd psykisk slået ud. • 

Da Fi;edericia samtidig viste sig ude af stand til at 
spille præcise Tom C. Nielsen, der denne gang tog 8 
for 21, var Hjørring Il's total på omkring de 130 rige
lig stor. Også denne gang bidrog ex-landsholdsspilleren 
P. V. J�nsen godt til halvlegen.

BETÆNKELIG UDVIKLING 
Det er en lidt betænkelig udvikling, at to andethold nu 
er i 2. division. Mens man ikke kan sige Skanderborg II 
noget på med hensy,n til mere sving�nde styrke end nor
malt i deD.lle række, så har Hjørrings andethold ved ad.: 



skillige lejligheder - især i udekampe - haft en sådan 
standard, at det ikke burde vises frem i en 2. division. 
At man så til hjemmekampe - og i visse andre gunstige 
stunder-- kan stille et frygtindgydende hold, gør ikke en 
oprykning til 2. division mindre betænkelig ud fra et hel
hedssynspunkt. Såfremt Hjørring ikke pluds�lig ændrer 

• signaler - og stilJer samme hold hver gang - vil 2. divi
sionslclubberne blive· udsat for samme lotteri som klub
berne i 3 . division nord har været det, når de skulle møde 
Hjørring II. 

Og i 3. division eksisterer endda den udjævnende fak
tår, at det er en dobbeltturnering, således at holdene 
mødte både '.Hjørrings »hjemme- og.udehold«. I 2. division 
er det en enkeltturnering, hvor Hjørring II's svingende 
styrke kan blive afgørende for oprykningen til 1. divi
sion. 

3: DIVISION ØST= 
Frem ................ . 
Nykøbing F. ....... , .. . 
.AB II ............... . 
Soraner II ............ . 
Svanholm II . . ........ . 
Ballerup ............. . 
Ringsted II ........... . 

MELLEMRÆKKERNE: 

8 
7 
8 
7 
8 
7 
8 

3 
1 
1 
2 
2 

5 0 
5 1' 
4 3 
2 • 3 
2 4 

2 ,1 
1 2 

4 
5 

54 6,8 
38 5,4 
32 4,0 
28 4,0 
28 3,5 
22• 3,1 
20 2,5 

Roskilde .............. . 
KB II ............... . 
Næstved trukket. 

3. DIVISION :MIDT:

7 2 
8 2 

Fredericia . . . . . . . . . . . . . 10 3 
Viborg . . . . . . . . . . . . . . . . � 9 3 
Kolding . . . . . . . . . . . . . . 10 2 
B 1913 . . . . . . . . . . . . . . . . 9. l
Kerteminde . . . . . . . . . .. . 9 1 
B 1909 II ..... _ . . . . . . 9 0 

3. DIVISION NORD:
Hjørring II .. , ..... , .. . 
Dronningborg ........ . 
Grenå ............... . 
Chang II ............. . 
Nykøbing M. Il ....... . 
AaB II ............... . 

� 

10 4 
10 6 
9 2 

10, 3 

10 4 
9 0 

OPRYKNINGSTURNERINGEN: 
, Hjørring Il . . . . . . . . . . . . 2 0 

Frem ................. 2 0 
Fredericia . . . . . . . . . . . . . 2 0 

0 
0 

5 

3 
3 
3 
1 
2 

4 
1 
4 
2 
0 
3 

2 
1 
0 

5 

6 

2 
3 
5 

5 

7 
7 

2 
3 
3 
5 

6 
6 

0 
1 
2 

16" 
16 

54 
42 
34 
26 
14 
12 

56 
54 
40 
36 
32 
18 

12 
6 
0 

2"3 

2,0 

5,4 
4,7 
3,4 
2,9 
1,6 
1,3 

5,6, 
5,4 
4,4 
3,6 
3,2 
2,0 

6,0 
3,0 
0,0 

Første rækkesejr til yngste skud 

Det e,: rart, når det går ens »børn« godt. Derfor er 
det med særlig glæde, at vi kan melde om at det yng
ste skud 'blandt vore hjemlige klubber, Husum, efter 
i tre år at have været med i DCF's turneringer har 
vundet sin tørste række' og sikret sit fØrste avance
ment. 

B,_vilken præstation, der egentlig ligger bag det, 

Og nu fik han den tørste belønning, nemlig sejr i 
mellemrækken midt. For Buhl er det selvfølgelig en 
tilfredsstillelse og et bevis på, at hans værk var leve-· 
dygtigt. Men gevinsten er kun en lille ting for ham 
i forhold til det, at han har fået skabt cricket omkring 

, sig. 

Henry Buhl h«r skabt, kunne måske bedst illustreres, OPRYKNING MED PROBLEMER 
hvis læseren tænkte sig, at han blev forflyttet til en Rækkesejren blev en kendsgerning, da Esbjerg U
eller anden by i �t land, hvor der ikke blev spillet ført a:n af Erik .Abrahamsen blev besejret med en halv
cricket, med ca. 200 km til nærmeste mods.tander. - leg -og 55 point. Det var Buh! selv, der med 66 point 
Hans opgave var så: Lav en cricketklub, du har kun , •ud af 163, som førte ballet an. Buhl ,er en gærdespil
en, nemlig dig selv, der ved, hvad det hele går ud på. ler, der kunne ,gøre sig på de fleste 1. divisionshold. 

Henry Buhl 

Og efter princippet: Nød lærer nøgen kvinde a,t spin
de .:.._ er han også blevet en excellent spinbowler. Før 
han kom til Husum, var han keeper, men han var 
klar .over, at en bowler var fornøden. I den bås, han 
har indrettet i �in baghave, trænede han sig herefter 
op til.at blive en god spinner. Mod Esbjerg lrunne de 
oodre ·dog klare .opgaverne, så derfor ,holdt han sig 
stort set fra fadet og overlod gær.devæltningen'. til 'Bri-
an Roworfu. og Lorenz Thomsen. 

Husum havde besluttet at udnytte førstepladsen til 
at ryk-kie op i 3. division. Det er imidlertid meget at 
håbe, at klubbens baneforhold bliver forbedret. Der 
spilles i ØjebJikket på en græspitch, der aldeles ilclce 
- som sætternissen hav(i.e fået det til i sidste num
mer - er upåvirkelig, men tværtom upålidelig. Hu-
sum prøver nu at skrabe penge sammen til. at anlægge 

at en grusp1tch, og både Husum og klubbens •kommende 
modstander.e må meget håbe, at 9-et lykkes. Som det 
er nu, er det i meget hØj ·grad tilfældighedernes, spil,

99,99 procent ville nok betakke sig og tænke, 
manden, der stillede den opgave, måtte være gal. 

Men heldigvis var 'det undtagelsen fra reglen, Hen
ry Buhl, der var fr.itidshjemsleder dernede i: Husum, 

'hvor han oven i købet kun havde den liize dansk-sin
dede enklave at skabe en klub af. 

Det var aldrig gået, hvis man ikke havde været sc1. 
forbandet stædig og så forbandet bidt af. cricket som 
Buhl. Han jog sig mangen en staver i livet på vejen, 
me,:,, de prellede af mod hans indre betonskjold og 
blev til tændstikker, hvis ynkelige rester blev trådt 
under fode. 

der råder. ' 

HÆVN, FOR MANGE FORSMÆDELSER 
I mellemrækken Øst fik FJ'ems 2. hold - efter i man
ge år at have måttet bære rækken - hævn for man
ge grumme forsmædelser og vandt den foran AB III. 
Rækkesej,ren il:il både 1. og· 2. holdet er ikke daglig 
kost i Frem, men d.erfor så meget desto mere glæde
lige. 
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Århus II vandt den nordlige kreds efter at have 
slået den nærmeste konkurrent, Horsens Il, så over
bevisende som 193-92. Ole Jacobsens andel var ikke 
uvæsentlig, nemlig 94 point og 7 for 43. 

Førend Århus tager beslutning, om man vil rykke 
op, bØr klubben huske på den skandale, den forårsa
gede sidste gang, den rykkede sit 2. hold op i 3. divi
sion efter en lige så sikker seir i mellemrækken. Efter 
nogle ·elendig,e indsatser måtte holdet nemlig trækkes 
midt i sæsonen. Det kan Århus ikke tillade sig at 
byde dansk cricket en gang til. 

Hvad er der søn 
- der er ben for, far!!

I A-rækken, hvor københavnsk-sjællandske klubber hyg
gede sig uden at tage det hele altfor højtideligt, oplevede 
man Danmarks hidtil yngste dommer i en seniorkamp, 
nemlig Ringsteds lilleput Per Nielsen, der dømte Ring
sted Ill's to sidste kampe. Han var omkring 40 år yngre 
end den ældste spiller, der deltog i kampene, men det gik 
ganske udmærket. Hans far, Frede Nielsen, var med på 
Ringsteds hold, men kastede fra den modsatte ende af 
hvor sønnen stod. Ellers kunne man måske med modsat 
fortegn have oplevet en af de hændelser, der er ved at gå 
over i historien. 

Det var den med de to berømte AaB'ere, hvor den ene 
appellerer: Hvad er der, far? Og får svaret: Der er ben 
for, min søn. Om sandheden skal vi ikke kunne garantere. 

For øvrigt vandt AB IV over Ringsted ur, mens Ring
sted slog Svanholm III i de sidste kampe, således at AB 

JUNIORRÆKKERNE: 

vandt rækken, der afsluttedes den 25. 
udmærket cricketvejr. 

Kreds 31 

Frem II .............. 7 2 
AB III ........... 7 0 
Slagelse II ......... 6 3 
Køge II ............ 8 0 
Glostrup I[ . . . . . . . . . . . . 8 0 

Kreds 32 

Husum ..... . . . . . . . . . . 4 2 
B 1913 II ...... 4 0 
Esbjerg II . . . . . . . . . . . . 4 1 

Åbenrå trukket. 

Kreds 33 

Århus II 7 3 
Horsens II ...... 8 3 
Herning II 6 I 
Viborg II .............. 6 0 
Dronningborg II 7 0 

• incl. en kamp, hvor holdet spillede
men tabte færdigspillede kamp.

A-RÆKKEN:
Kreds 34 
AB IV ......... 4 0 

Svanholm III .......... 4 0 
Ringsted III ............ 4 0 

september i ganske 

4 1 40 5,7 
6 I 36 5,1 
0 3 24 4,0 
1 7 6 0,8 
1 7 6 0,8 

1 1 22 5,5 
2 2 12 3,0 
0 3 8 2,0 

3 1 42 6,0 
2 3 36 4,5 
3 2 26 4,3 
1 5 6 1,0 
0 6 3* 0,4 

I. halvleg uafgjort,

3 1 18 4,5 
2 2 12 3,0 
1 3 6 1,5 

Dronningborg overlegen dansk mester 

Den kun 5 år gamle klub, Dronningborg, sikrede sig sit 
første danske mesterskab, da juniorholdet i overlegen stil 
besejrede såvel Hjørring i semifinalen som Svanholm i 
finalen. 

I begge kampe kan man faktisk tale om, at modstan
derne blev fejet ud af banen. Mest overraskende forekom 
det, at Hjørring i den grad gik ned. Næsten det samme 
hold var sidste år i juniorfinalen, hvor det blev til et 
knebent nederlag til Skanderborg, og holdet var desuden 
forsynet med de bedste fra drengedanmarksmestrene fra 
1970. Hjørrings ungdomstræner Hartmann Petersen sag
de selv om dette mandskab, før han sendte det til Dron
ningborg, at blev det hold ikke danske mestre, så blev 
Hjørring det aldrig. 

Nu må vi jo håbe for Hjørring, at det ikke slår til, 
for vendelboerne kunne intet stille op. Dronningborg har 
nemlig det vigtigste i cricket, nemlig kastere. De to ven
strehåndskastere Boldsen og Flemming Rasmussen sup
plerer hinanden på det bedste. Mens Boldsen kaster me
diumcuttere, der konstant har længde og retning, og 
som for juniorer i hvert fald er meget vanskelige at an
gribe, kaster Flemming Rasmussen spinnere med god 
variation. Selvom han er knap så præcis som Boldsen 
- og derfor dyrere - så er han alligevel farligere, ikke 
mindst fordi modstanderne, presset i defensiven af Bold
sen, føler at de må gØre noget ved Rasmussen. 

Med 2 for I 8 på 19 overe fra Boldsen og med 8 for 
32 på I 8 overe til Rasmussen fik Hjørring, der gik først 
til gærdet, kun 54. Og selvom Dronningborgs tre første 
var ude for kun I 5, kom Hjørring aldrig siden ind i 
kampen. For Chr. Boldsen var på sin post, og med 77 
point ud af en total på 154 var hans andel i sejren stor. 

Den anden semifinale blev en triumf for Svanholms 
Michael Petersson, der følte sig overordentlig godt til 
rette mod Kertemindes Klokker-betonede kastning. Sam
men med lilleputten Ole Mortensen hævede han som 2. 
gærde Svanholms total fra 10 til 174, førend han forsøgte 
sig med en sekser for meget mod Peter Palle Klokker 
(7 gærder for 133!!!). Men forinden havde han tegnet sig 
for sit tredie century i denne sæson, og det andet i træk 
i en juniorkamp, idet han skaffede Svanholm rækkesejren 
østpå med et century i den sidste kamp mod AB. Hans 
score mod Kerteminde blev på 129 på halvanden time, 
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og bortset fra en kant ned forbi keeperen var det chance
frit. Ole Mortensen battede en halv time længere og 
blev løbet ud efter at have scoret 43. Ikke så dårligt af 
en lilleput i en juniorfinale. Forøvrigt har Svanholm måt
tet indhente speciel dispensation for at få lov til at bruge 
ham. 

Svanholms total blev på 279, og så var det et spørgs
mål, om Peter Palle Klokker kunne stritte tilstrække
ligt meget imod. Men ved 37 blev han bowlet af Jan 
Bøgh Nielsen, hvis offspinnere indbragte ham 5 gærder 
for 3, og så fik Kerteminde kun 87. 

I finalen mod Dronningborg kunne Michael Peters
son dog ikke sætte kronen på værket. Dronningborg hav
de plantet to mand i long leg for at standse hans fore
trukne hook, og da han ikke kunne nære sig mod Flem
ming Rasmussen, blev han grebet af Boldsen for 15. 
Dermed faldt Svanholm. En total på 85, hvor Flem
ming Rasmussen tog 6 for 51 og Chr. Boldsen 4 for 19, 
var slet ikke nok. 

Dronningborgs første gærde var ude for 0, men der
efter øgede Peter Odderskær (35 not out) og Chr. Bold
sen (69 not out) til 111 uden videre tab, hvorefter 
Svanholm løftede det hvide flag. 

Boldsen er stadig ikke nogen elegant spiller at se på, 
og hans slagrepertoire er begrænset. M.en han udnytter 
sine muligheder til sidste stump, og mangler nok kun en 
virkelig kvalificeret instruktør, før det bliver rigtig godt. 

Blev finalen således noget af en spillemæssig skuf
felse, fordi det ene hold faldt så helt og aldeles sammen, 
så er der så meget desto mere grund til at råbe et hØit 
og rungende hurra for vinderen. 

Der skal meget energi til fra såvel ledere som spil
lere til at blive dansk mester, og for en klub med så 
små ressourcer som Dronningborg, er præstationen endnu 
flottere, end den ville være så mange andre steder. 

På trods af at den cricketmæssige tradition i en så 
ung klub er næsten lig nul, og på trods af at man næsten 
ikke har nogen ældre spillere, der kan virke som inspira
torer, så har Dronningborg skabt et mesterhold på fem år. 
Og det er et hold, der nok spiller for at vinde, men hvis 
opførsel og fremtræden er så perfekt, at de fleste af de 
gamle klubbers ungdoms- og seniorhold kunne lære me
get deraf. 



Kreds 41 

Svanholm ............. 6 3 3 0 42 
Ringsted 5 3 1 1 30 
AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 1 3 22 
Slagelse ........... 4 1 1 2 14 
Frem . . . . . . . . ......... 6 2 0 4 16 
Køge ..... . . . . . . . . . . . 6 1 0 5 8 
Glostrup ........... 6 0 0 6 0 
Sorø trukket. 

Kreds 42 

Kerteminde 5 4 1 0 38 
Fredericia ............ 6 1 2 3 20 
Skanderborg . . . . . . . . . . 5 2 0 3 16 
Horsens .............. 6 1 I 4 14 
B 1909 ............ 5 0 0 5 0 

DRENGERÆKKERNE: 

7,0 
6,0 
3,7 
3,5 
2,7 
1,3 
0,0 

7,6 
3,3 
3,2 
2,3 
0,0 

Kreds 43 

Dronningborg 
Viborg 
Grenå 
Århus 

. . . . ... 

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

. . . ........ 

Holstebro . ....

7 
7 
8 
8 
8 

4 3 0 
2 2 2 
2 1 4 
2 0 6 
2 0 6 

* incl. en kamp, hvor 1. halvleg endte uafgjort.

Kreds 44 

Hjørring 6 1 5 0 

AaB ... 4 1 1 2 
Chang ... 6 1 1 4 
Nykøbing M. 4 0 0 4 

Hjørring II trukket. 

50 7,1 
31* 4,4 
25* 3,1 
16 2,0 
16 2,0 

38 6,3 
14 3,5 
14 2,6 
0 0,0 

Viborgs Lars Andersen ved at "snyde" Svanholm for drenge-DM 

For tredie gang kæmpedes der om det danske dren
gemesterskab, og for første gang blev det · en klub 
fra Sjæl·land, der vandt. I de sidste mange år har det 
jo været de jyske klubber, der stort set har haft de 
bedste ungdomsspillere, men den kendsgerning, at 
sjællænderne gør mere ud af de yngste (lilleputhold) 
har måske nu været medvirkende til at få det til at 
vende. 

I sidste nummer nåede vi til, at Viborg havde vun
det den nordlige kreds i Jylland foran AaB, der spil
lede 0-0 mod Hjørring, hvorefter løbet var kørt. 

Derefter så det ærlig talt meget mærkeligt ud, at 
AaB i den sidste - og betydningsløse - kamp mod 
Ohang battede i næsten tre timer (54 overe) og lavede 
80 for 8 og kun gav Chang den sidste time (der ind
skrænkedes til 11 overe på grund af mørke) til at 
overtrumfe. ChcJJng nøjedes med 15 for 4. 

Den sydlige kreds i Jylland vandtes jo af Silkeborg, 
der dog var slemt presset af Esbjerg til sidst. Semifi
nalen i DM-turneringen mellem de to rækkevindere 
blev noget af en gyser. Viborg fik et chock, da spil
leren, hvorom holdet er bygget op, Lars Andersen, 
allerede var ude ved totalen 2, men takket være Keld 
Nielsens 35, samt god fight fra et par af de øvrige, 
blev det dog til 91. Silkeborgs Knud Madsen gjorde 
det godt med 6 for 38 på 20 overe. 

Derefter holdt Silkeborg sig inde i 47 overe, men 
formåede ikke at holde en gennemsnitsscore på 2 
point pr. over. Det så stadig lyst ud, da sjettegærdet 
hævede fra 35 til 71, men på dette tidspunkt faldt top
scoreren Leif Rasmussen (38), og de sidste gærde
spillere kunne ikke Øge til mere end 81 - eller 10 
point for lidt. En mandfolkeindsats ydedes af de to 
Viborg-kastere Lars Andersen (5 for 26 på 23 overe) 
og John Andersen (4 for 39 på 21 overe), der ka
stede uafbrudt bortset fra 3 overe fra to af de andre 
spillere. 

Samtidlg med denne kamp spilledes sidste runde 
Østpå, hvor vinderen gik direkte til finalen. I kampe 
uden indflydelse på toppen vandt Frem 8-0 over 
Næstved, mens Slagelse (Per Andersen ialt 12 for 
32) ryddede KB i 1. halvleg for kun 17. Mere end
en 6-0 sejr blev det dog ikke til.

Den afgørende match her stod mellem Ringsted 
og Svanholm. Da Svanholm havde slået det tredie af 
de »store« hold, AB, 8-0, mens Ringsted og AB 
havde spillet 0-0, kunne Svanholm nøjes med uaf
gjort. Dette skete, idet åbningsgærdet Ole Mortensen 

holdt stand i 2½ time og scorede 64 not out. Ved 
148 for 8 tillod Svarnholm sig den »luksus« at luk
kie. Brøndby-holdet fik dog noget klamme fødder, 
da Ringsteds Hans Olsen langede nogle geval
dige grænseslag ud og hurtigt fik totalen opad. Men 
mer-e end 109 for 8 gærder kunne Ringsted dog ikke 
få det til. 

Så var der lagt op til finalen, der blev noget i ret
ning af en mands kamp mod et helt hold, nemlig 
Lars Andersen mod Svanholm. 

Svanholms åbnere Ole Mortensen og Søren Ham
berg gjorde Viborg møre ved først at skilles ved to
talen 43 efter halvanden times spil. Hamberg nåede 
sit hidtil højeste med 39, 3.-manden Henrik Thom
sen lavede 32, 4.-manden, anføreren Klaus Frederik
sen 53 not out, og 5. gærdespiller Henning Hansen 
33. 

Da det fjerde gærde faldt, havde Svanholm 191 -
og da det syvende var ude for 193, lukkede Svan
holm efter at have okkuperet gærdet i omkring halv
delen af spilletiden. En sejr syntes sikker, da det sy
vende Viborg-gærde kom ind ved totalen 90, men 
brøndbyholdet havde gjort regning uden Lars An
dersen, der forekom hel-t upåvirket af at have kastet 
28 overe forinden. Ingen andr.e end ham scorede 
mere end 11, men alligevel var han ved at skaffe Vi
borg det første DM. Han behandlede Svanholm-ka
sterne stort set efter forgodtbefindende og var kun 
4 point fra sit første century, da Svanholm for første 
gang bragte Henrik Thomsen (3 for 12) ind i kaste
angrebet. På dette tidspunkt havde Viborg 150 point, 
men et glimrende greb fra Svanholms lille hurtige 
keeper Jan Uldahl, der dykkede ned i legsiden og 
holc:t en svær chance fra Lars Andersen på Thom
sens bowling, gjorde det af med den talentfulde vi
borgenser, som da havde scoret 96 point. Så sev luf
ten ud af Viborgs ballon, og alle mand var ude ved 
158 - eller 40 point for lidt til sejr. 

Svanholms sejr må siges at være fortjent på grund 
af holdets væsentlig større bredde, men »man of the 
match-pokalen« gik til Lars Andersen. 

Kreds 51 

Svanholm ............ 6 2 3 1* 34***5,8 
Ringsted .............. 7 3 2 2** 36 5,1 
AB • 6 3 I 2* 30 5,0 ..................

Køge ................ 6 1 2 3 20 3,3 
Slagelse .............. 7 1 2 4 20 2,9 
KB ................ 6 2 0 4 16***2,7 
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Frem ................. 7 1 0 6 8 1,1 Dronningborg ........... 8 1 2 5 20 2,5 
Næstved •. , ............. 7 1 0 5 8 1,1 Skanderborg .. f •••••••• 9 1 2 6 20 2,2 
AB Il trukket. Herning .............. 10 1 1 8 14 1,4 
* incl. en kamp, hvor 1. halvleg ikke fik nogen afgørelse.
** incl. to kampe, hvor 1. halvleg ikke fik nogen afgØ� 

Kreds 53 relse. 
*** KB udeblev uden afbud fra kampen mod Svanholm Viborg ................ 8 2 3 3 34 4,3 
og kunne ikke senere stille hold. ., NykØbing M. .......... 8 1 4 3 32 4,0 

AaB .................. 8 0 4 4** 24 3,0 
Kreds 52 Hjørring .............. 8 0 2 6* 12 1,5 
Silkeborg 9, 1 7 1 50 5,6 Chang ................ 8 0 2 6* 12 1,5 

. .. . . ... .. . . .
Esbjerg ................ 10 ·2 5 3 46 4,6 * incl. en kamp, hvor 1. .halvl�g endte uden afgørelse.
Århus .............. , ... 9 ·O 5 4 30 3,3 >I<* incl. to kampe, hvo:r;;,1. halvleg endte uden afgørelse. 

Lil,LEPUTRÆKKEN: 

Overlegen sejr til Svan,holm 

Svanholm gentog sidste års sejr i lilleputrækken, men 
denne gang var holdet �å overlegent, at det hveranden 
gang blev nødt til at batte i omvendt gærdeorden for dog 
at få de fleste af spillerne ind til gærdet. 

Holdets anrører Ole Mortensen må nok siges at være 
lidt for god til denne række. Han fik lov til at komme 

' til gærdet "fire gange, nemlig mod Frem (76 point), mod 
Køge (90 not out), mod' KB (62 not out) og mod Ring
sted (85). Den sidste kamp var den afgørende, men sær
lig spændende kan man ikke sige, at den var, da Svan
holm scorede 151 for 5 og tog Ringsted for 29. I de 
seks kampe mistede Svanholm kun ialt 22 gærder, mens 
ingen af modstanderne formåede at score mere end 32 
point mod�holdet - i løbet af en hel kamp. Modstan
derne ser nok med nogen lettelse på, at syv af Svanholm
spillerne næste år forsvinder op i drengerækken, hvor. 
der udover Ole Mortensen sikkert ogsj!. vil komme pæne 
resultater bl. a. fra den talentfulde lille gærdespiller 
Ole Østergård og fra kasteren Kim Thorup. l lilleput
rækken efterlader Ole Mortensen sin lillebroder Michael, 

Svanholms »danske mestre« i lilleputcricket. Stående fra venstre: 
Ole M�rtensen, John Petersen, Johnny Andersen, Ole Østergård. 
Peter Nielsen, .Steen Poulsen. Siddende: .Kim Thorup; CarsteQ 
Bundgård. }'eter Feirskov, Chr. Nielsen, Mlclzae1 Mortenseµ. 

der i kampen mod Ringsted fik Ødelagt sit kastegennem
snit med resultatet 3 gærder for 6 - indtil da havde hans 
kastning kun kostet et point pr. gærde. 

Så rækken noget tynd ud til at starte med, så dukkede 
der dog talenter op efterhånden. Her skal fremhæves 
Ringsteds Per Nielsen, der tegner lovende' ved gærdet, 
men lider af den sædvanlige ungdomsskavank som kaster, 
idet han prøver det hele, og så bliver intet af det rigtig 
godt. Derimod holder Ringsteds Søren Hansen sig til det, 
han kan, nemlig legspinnere, og det tegner go·dt. 

Køge har i Jens Jeppesen et usædvanligt stort gærde
talent, og han og hans holdkammerater var sammen med 
Ringsted det næstbedste hold i den 'række. 

Glo§.trup stillede for første gang et lilleputhold, og her 
kom glæderne relativt hurtigt. Mod AB havde Michael 

, Andersen (58 not out) og Søren Mikkelsen (50 not out) 
således en uafsluttet 2. gærdestand, hvor de hævede fra 
8 til 139. 

-

AB havde tilsyneladende spillere nok, men havde be
synderlige vanskeligheder med at få trommet dem sam
men samtidig. Et tredie skud på Nielsen-stammen nåede 
dog at vise evner. Det var Lars Nielsen (anfører på hol
det), broder til Gert Nielsen (anfører på drengeholdet) og 
Freddy Nielsen (anfører på juniorholdet). Den familie 
må da kunne gØre sin indflydelse gældende. 

Hos KB, der også var debutanter i denne række, er der 
især grund til at fremhæve Torben Sørensen, der kan 
en masse med et bat. Nu må man jo bare håbe, at han 
ikke også 'kan en masse med en fodbold. Sidste hold i 
rækken var Frem, der havde den første »dameanfører« 
i dansk cricket, nemlig Susanne Friis, der tillige var den 
første pige herhjemme, der har taget tre gærder i en halv
leg. Det skete mod Ringsted, der dog alligevel vandt med 
en halvleg._ 

· Kreds 61
Svanholm . . . . . . . . . . . . . 6 3 3 0 42 7,0 
Ringsted. . . . . . . . . ... . . . . 5 3 0 2* 24 4,8 
Køge . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 2 2 28 4,7 
Glostrup . . . . . . . . . . . . . . 6 0 3 3 18 3,0 
KB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 1 4* 14 2,3 
AB . . . . . . . .. . . . . . . . . . 6 0 1 5 6 1,0 
Frem . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0 0 6. 0 0,0 
* incl. en kamp, hvor 1. halvleg ikke fik nogen afgørelse.

Nis. 

DCF's ordinære 

repræsentantskabsmøde 
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Både regn og modstandere kan vi ikke klare. 

Så 
• 

VI er stadig uden landskampsejr 
Virkelig lovende passager i landskampen mod Irland, men alligevel kun uafgjort 

- Ny jætteindsats af Henrik Mortensen i 1. halvleg

Af Thomas Petersson 

Cricketsæsonen var i år planlagt således, at den skul
le slutte med årets sværeste opgave, nemlig vort 
landsholds tre dages dyst mod Irland, der kom her· 
ov,er med lutter sejre i 1971 mod så gode hold som 
Wales, MCC og Hollands landshold. Som toppen 
på kransekagen, som det store højdepunkt i fjerde 
akt af et klassisk drama, skulle vort bedste mand
skab altså her leve op til den gode indsats sidste år 
i Cork. 

Og når man så nu - en måned senere - kaster et 
tilbageblik på kampen og i sin analyse bruger den 
saglighed, som den tidsmæssige distance har skaffet 
en, finder man ud af, at denne sammenligning med 
det klassiske drama faktisk ikke er helt så dårlig. 
Irernes første innings, hvor de nærmest blev blæst ud 
af en Mortensen for fuld damp, bragte os hurtigt og 
effektivt til et foreløbigt højdepunkt, hvorefter en god 
og solid dansk halvleg skulle danne grundlag for en 
intensivering af spændingen og føre os til det andet 
højdepunkt, det endelige store klimaks, altså til sej
ren, men ak! 

Allerede da den danske 1. halvleg skulle tage sin 
start kikser sammenligningen. Uovervindelig,e faktorer 
berøvede os muligheden for at hjemføre den lands
kampssejr, som man så småt kunne skimte forude. 
Kort sagt, allerede på førstedagen af kampen begynd
te den trøstesløse danske sommerregn at sile ned, den 
regn som efterhåinden må siges at være den hyppig
ste gæst ved samtlige DCFs arrangementer. 

IRLANDS 1. HALVLEG 
Men først til det v�rkelig glædelige ved denne kamp, 
nemlig den danske markindsats. 

På baggrund af sidste års jættepræstation i Cork 
omtales Henrik Mortensen stadig som en ægte viking 
i irske cricketkredse, og han var denne gang endnu 
bedre. Dertil kom, at anfører Morild havde hidset 
marken op til det rent utrolige, og disse ting resul
terede i, at de ellers ikke uefne irske gærdespillere 
forsvandt næsten lige så hurtigt som de kom ind. 

Ikke en eneste af gæsterne nåede at få etableret 
sig, hvi1'ket primært må tilskrives Mortensens variere
de bowling. Men noteæs må det også, at syv mand 
blev grebet, intet blev tabt, og alt blev stoppet. Alt 
dette var såre udmærket, og irerne var all out for 
66 på 2½ time. Det var blot beklageligt, at Hjørrings 
Klaus Buus i sin iver for at udføre en hurtig stop
ning (sic) kom så slemt til skade, at han ikke mere 
kunne deltage i marken og kun kunne batte for halv 
styrke på en plads nede i rækken, som forhindrede 
den fulde udnyttelse af hans gode augustform. For 
øvrigt trådte en af AaBs bedste fieldere, Per Terp, ind 
i stedet, og gjorde det fejlfrit. 

Pigot, gr. Morild, Mortensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Reith. gr. Fausbøll, Mortensen ................. 14 
Harrison, gr. FausbØll, Mortensen .......... ·. . . . . . 3 

O'Brian, gr. Luther, Mortensen . . . . . . . . I 
Daly, k. Larsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Dineen, gr. Sørensen, Mortensen . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Lineham, gr. Jannings, Mortensen . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Duffy, k. Morild . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
O'Riordan, gr. Terp, Mortensen . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Goodwin, k. Morild ..................... 18 
Colhoun, not out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 

ekstra . . . . . 4 
lait 66 

Gærdernes fald: 1-8, 2-17, 3-19, 4-22, 5-26, 6-39, 7-42, 
8-42, 9-64, I 0-66.

Mortensen 
Larsen 
Morild 

. . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

DCFs 1. HALVLEG 

Overe 
22 
12 
9 

Maiden Løb Gær. 
10 35 7 
4 20 I 
5 7 2 

Allerede om fredagen kom så regnen, og den blev 
hængende over banen hele lørdagen. Dette muliggjor
de kun lidt over to timers spil på andendagen, og her
med begyndte de mange hypotetiske spørgsmål, som 
rejser sig i fmbindelse med kampen: 

Hvad var der sket, hvis regnen ikke havde ødelagt 
den danske halvleg? Var irerne ikke løbet tør for ka
stere, idet kun de to åbningskastere var af virkelig 
kvalitet. Spinbowleren Monteith var jo ikke kommet 
med herover. Var hjemmeholdet ikke kommet betyde
ligt nemmere og hurtigere til pointene, hvis ikke de to 
hovedkastere hel,e tiden havde fået lov at hvile ud i 
regnvejrspauserne? Havde vore sejrechancer ikke væ
ret helt anderledes, hvis vi havde fået en halvleg på 
over 200 om lørdagen og derefter havde haft hele 
søndagen til a,t få irerne ud igen? 

Fra en udgangsposition lørdag morgen, hvor vi 
skulle være totalt ov,enpå, fik vi nu i stedet den op
gave at skulle forcere så meget som muligt søndag for
middag, hvor vi startede ved 54 for 3. Ingen magtede 
rigtigt dette, og kun Hardy Sør,ensens indledende 34 
samt de to klubkammeraters Buus og Fausbølls af
sluttende gærdestand på 36, kom op i det nødvendige 
teIT.po. 

Nu skal det også bemærkes, at O'Riordan bowlede 
yderst tæt, og kun ganske få af hans afleveringer var 
til at angribe. 

Han forstod til fulde at bruge sin fysiske styrke, 
og hans lidt afkortede legcutter voldte danskerne store 
vanskeligheder. Således faldt Hardy Sørensen ved 41 
som offer for en sådan bold. AaBs åbner fik kun en 
yderkant på den, og den perfokte keeper Colhoun tog 
det første af sine fire greb. 

Sørensen, gr. Colhoun, O'Riordan ................ 34 
Jannings, k. O'Riordan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Luther, k. O'Riordan .......................... 14 
Morild, gr. Lineham, O'Riordan . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Kristensen, gr. Colhoun, O'Riordan . . . . . . . . . . . . 2 
Mortensen, gr. Colhoun, Goodwin . . . . . . . . . . . . . . 4 
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Klap på skulderen fra Peer Nørgård. smil og pæne ord fra Morild og Mur1e11se11 til den 

liggende Kield Kristensen, der i gu/ly har fjernet Dineen på et godt greb på Morilds 

bowling. ( Foto Jens Morten, Aalborg Stiftstidende ). 

Buus, not out ................... 22 
Larsen, gr. Colhoun, Duffy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 
FausbØII, not out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Nørgaard, ej inde 
Christoffersen, ej inde 

ekstra . . . 3 

fait 113 

Gærdernes fald: 1-35, 2-41, 3-51, 4-55, 5-60, 6-75, 7-77. 

KASTNING: 

O"Riordan 31-14-31-5. Goodwin 24-7-55-1. Reith 3-1-5-0. 
Duffy 13-5-19-1. 

IRLANDS 2. HALVLEG 

I deres andet forsøg ved gærdet fik irerne vist deres 
styrke. De diskede op med 1. klasses gærdespil og an
greb ubarmhjertigt, når de først var spillet ind (top
scoreren Lineham er ,et godt eksempel herpå). Dette 
tjener kun til at slå en ekstra streg under kvaliteten 
af den danske kastning i 1. halvleg. Men her, hvor 
gæsterne i perioder var meget overlegne og i perioder 
også ·heldige, fik man lejlighed til at se, om vi var i 
stand til at få modstanderne ud, i en situation hvor 
Mortensen ikke tog et eneste gærde. Og det kunne vi 
altså ikke. 

Dette var kort sagt den perfekte Lejlighed til at prø
ve debutanten Ole Christoffersen og den i landskamp
sammenhæng alt for lidt benyttede Keld Kristensen. 
Men hvad fik man at se i de 70 overs, som irerne 
brugte til at lave deres 190 for 5? Såmænd 28 overs 
fra Mortensen, 19 fra J. St. Larsen, 18 fra Morild og 
5 fra Christoffersen! Keld Kristensen tilbragte hele 
halvlegen i gully, skønt han indenfor de sidste 14 
dage næsten ene mand havde sørget for at fjerne AaB 
og Svanholm for under 100. 

KBs landskampsdebutant, Ole Christoffersen, der 
udelukkende var udtaget som kaster, blev bragt ind 
i angrebet på det rigtige tidspunkt. Han udgjorde no
get nyt og overraskende, og bare på hans anden bold 
skulle han have haft sit første gærde. Har,rison var da 
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lige kommet ind, og hans kantede parade gik lige 
ind i hånden på Luther i slip - og ud igen. Altså den 
mest desillusionerende start, man kan tænke sig for 
en debutant. 

Ofte har man spurgt sig selv, hvorfor Keld Kristen
sen aldrig rigtig bliver anvendt som kaster på vorrt 
landshold. Og ligeså ofte har man hørt svaret, at hans 
kastefacon minder så meget om Morilds, at han ikke 
betyder nogen variation i angrebet. Dette ,argument 
kan ikke mere holde. Kristensen kaster i sine klub
kampe rundt om gærdet til en tæt pakket legmark, så
ledes at hans bolde har retning imod området om
kring midter- og leg-pind. Samtidig kaster han lidt 
langsommere ,end Morild. Denne form for offbreak
bowling praktiseres ikke bedre af nogen anden dansk 
bowler, og derfor forekommer det højst mærkværdigt, 
når Morild midt i halvlegen mener at kunne lokke 
irerne med denne slags kastning og derfor begynder at 
bruge sig selv i denne roUe, når han har en udhvilet 
specialist til dette stående i gully. 

J. St. Larsen gjorde fyldest ved at fjerne begge åb
nerne, og Morild skabte pludselig håb om at bryde 
igennem den irske gærdeside, da han fik tre hurtige 
gærder omkring 130, men den yderst aggressive Line
ham satte ,en stopper for mandefaldet. Efter at have 
fået et liv ved O af Fausbøll - dette var det nærme
ste, Mortensen kom et gærde i denne halvleg - slog 
han nærmest konstant bolden ud af banen, indtil gæ
sternes lukning faldt. 

Pigot, k. Larsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
Reith, gr. Morild, Larsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Harrison, ben for, Morild . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Lineham, not out . . 61 
O"Riordan, ben for, Morild . 2 
Dineen, gr. Kristensen, Morild 0 
o·Brien, not out 11 

ekstra . . . . . 3 

lait 190 
Gærdernes fald: 1-16, 2-94, 3-129, 4-133, 5-133. 

KASTNfNG: 

Mortensen 28-10-55-0. Larsen 19-1-63-2. Morild 18-4-59 
-3. Christoffersen 5-2-10-0.

DFSs 2. HALVLEG 

Vi skulle selvfølgelig ikke have nogen mulighed for 
at vinde, og vor opgave lød derfor på at lave 144 på 
20 overs-. Umuligheden i dette indså alle, og man 
stoppede, da regnen fugtede J annings briller, mens 
han fulgte Hardy Sørensen tilbage til pavillonen. 

Sørensen, gr. O'Brien, O'Riordan . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
J annings, not out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

ekstra . . . 0 

lait 4 
Gærdernes fald: 1-4. 

KASTNING: 

O'Riordan 2,1-1-1-2-1. Goodwin 2-0-2-0. 

Omend starten således kunne give velbegrundet op
timisme, måtte vi altså nØjes med en draw, men i hvert 
fald kan vi have den tilfredsstillelse to år i træk at 
have presset irerne så meget, at de med respekt i 
stemmen taler om den danske kastning samt om vort 
markspil. Når de så samtidig giver indtryk af nærmest 
ikke at regne Holland for nogen modstander, kan vi 
jo kun tage denne udtalelse til indtægt, og derfor be
lave os på at bruge de lange vinteraftener til at grunde 
over vor resultatrække mod Holland, der jo som be
kendt ikke_ er til at prale af. 



Aa.B. 

alt for gode 

for A.B. i

Tv- pokalfinalen 
Mens AaB kun kan takke sig selv for, at de er så 
gode, så kan de nu engang ikke gøre for, at de andre 
hold ikke er bedre, således at mange af de kampe, 
de bliver impliceret i, bliver en ensidig affære. 

Dette blev også tilfældet med pokalfinalen mod 
AB, hvor man dog havde tiltroet akademikernes gær
deside en mulighed for at gøre sig på grund af ind
skrænkningerne i Morild og Mortensens udfoldelses
muligheder. 

Men AB spillede så meget med hovedet under ar
men, at man måtte korse sig. Der var egentlig længe 
lagt op til en så pæn score, at AaB kunne få besvær, 
men i de sidste 6-7 ov•ere kom kun et lignende antal 
point og et lignende antal tåbeligheder fra gærdespil
lerne. 

110 point var ingen opgave for AaB mod et AB
hold, der kun havde Provis og tildels Dennis Råhave, 
der kunne holde scoringen nogenlunde nede. Carsten 
Morild gav en strålende opvbsning og tegnede sig for 
81 not out af de 111 for 3. 

TV-transmissionen blev på grund af den ganske 
uspændende afslutning ikke den propaganda, man 
havde håbet på. Desuden ville det være ønskeligt, når 
der blev skåret ned til en time, om man kunne bringe 
højdepunkterne i stedet for en halv time på stribe af 
hvert .holds gærdesptl. Endelig er kameraføringen nær
mest til at græde over, når man sammenligner med 
det, der bringes i engelsk TV, men det kan nok kun 
blive bedre ved øvelse - og den fås ikke på to gange. 

Nedenstående bringes samtlige pokalresultater fra 
start til si ut: 

24. april. 
SVANHOLM II-ROSKILDE. Svanholm II vandt med 138 p. 
SVANHOLM Il 206 for 7 (Michael Petersson 146*, Ib Laur
sen 27). ROSKILDE 68 (N. Buchbald 3 for 14, Ian Hill 3 
for 20). 

25. april. 
SORANER II-FREM II. Soraner II vandt med 50 p. SORA
NER II 152 for 5 (Kaj Jørgensen 55, Sidney Nørgård 30*). 
FREM II 92 + 10 for 5 (John Christiansen 32, Chr. Eifer 3 
for 5). 

1. juni. 
SORANER I-RINGSTED I. Ringsted I vandt med 11 p. 
RINGSTED I 127 for 8 + 15 (Preben Hansen 33, H. Bergh 
26, P. Nørgård 4 for 14, H. Rasmusen 3 for 37). SORA
NER I 131 for 9 (Henning Henriksen 30, K. Schaumann 27, 
Kurt Johnsen 3 for 26, Pr. Hansen 3 for 34). 

For en gangs skyld er mændene bag AaBs hold komme/ 
med på el af »pokalbillederne«. Yderst til vens/re ses for
manden for AaB, Sonny Thomsen, og yderst til højre 
cricketformanden Flemming Sørensen. I midten af bille
det dummer Erik Møller, der ser glad ud ved tanken om 
vin og kransekager, ved siden af ham TV-kommentator 
Jørgen Hansen (fra Soranerne), der lænker på, hvad han 
har sagt galt, og endelig Carsten Morild med Dunlop
pokalen. Barnet er uidentificeret men er lige blevet for
hindret i at spise alle kransekagerne. 

SVANHOLM I-RINGSTED II. Svanholm vandt med 9 g. 
RINGSTED II 45 + 30 (J. Jønsson 4 for 7). SVANHOLM I 
77 for 1 (F. Nistrup 35*, P. Transbøl 29*). 

SLAGELSE-GLOSTRUP li. Slagelse vandt uden kamp. 

B.1913 J-B.1909. B.1909 vandt med 34 p. B.1909 117 (Eri.
Hauge 4 for I 6). B.1913 I 53 + 30 (K. Lyø 4 for 9. Fl. Dal
ager 3 for 20). 

2. maj.

NÆSTVED-SVANHOLM II. Svanholm Il vandt med 90 p. 
SVANHOLM Il 137 for 4 (Kjeld Rasmussen 49*, Niels Buch
bald 25). NÆSTVED 47 (lan Hill 6 for li). 

A.B.-GLOSTRUP. A.B. vandt med 43 p. A.B. 152 for 7 (T.
Mirza 42, J. Ward 29). GLOSTRUP 94 + 15 (Michael Møller
27, D. Råhave 3 for 9). 

FREDERICIA-SILKEBORG. Fredericia vandt med 79 p. 
FREDERICIA 155 for 8 + 15 (Jan Østergård 58, F. Kirkeby 
34, Jørn 0. Petersen 27, Lars Nøhr Petersen 3 for l 2). SILKE
BORG 91 (K. Randlev 46, K. Østergård 6 for 11). 

KERTEMINDE-KOLDING. Kerteminde vandt med 7 p. 
KERTEMINDE 1 Ol (Per Martinussen 31 *, Poul E. Nielsen 
4 for 6). KOLDING 94 (Svend Madsen 4 for 12). 

AA.B.-NYK. M. Aa.B. vandt med 7 g. NYK. M. 99 for 7 
(Lars Mathiesen 49. Svend Villumsen 26, H. Flligel 3 for 15). 
AA.B. I 00 for 3 (Henrik Mortensen 56*). 

SORANER II-NYK. F. Nyk. F. vandt med 24 p. NYK. F. 
108 for 7 (Erik Svensson 34). SORANER II 84 (A. Bloom 35, 
J. Svensson 3 for 8).

K.B.-KØGE. K.B. vandt med 106 p. K.B. 176 for 6 (Per Sø
rensen .73, Steen Lund 28; Henning Lystrup 27). KØGE 55 +

15 (Ole Christoffersen 3 for 13).

FREM-BALLERUP. Frem vandt med 7 g. BALLERUP 114 
(Torben Pete1;sen 27, Søren Sørensen 4 for 24). FREM 118 
for 3 (J. Strain 69): 
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CHANG-HJØRRING. Chang vandt med 25 p. CHANG 68 
(T. Vandsted 4 for 4). HJØRRING 43 (Troels Nielsen 4 for 
9, Henning Olesen 3 for 15). 

HORSENS-ARHUS. Arhus vandt med 6 g. HORSENS 146 
for 6 (Jørn Høj 96*, Jørgen Knakkergård 3 for 31 ). ARHUS 
147 for 4 (St. Meibom 58*, Torben Petersen 36). 

HERNING-GRENÅ. Grenå vandt med 4 g. HERNING 57 
(Tommy Hansen 3 for 6). GRENÅ 43 for 7 + 15 (Kaj Ove 
Jen sen 4 for 14). 

VIBORG-DRONNINGBORG. Dr.borg vandt med 4 g. VI
BORG 71 (Fl. Rasmussen 3 for 18). DR.BORG 73 for 4 
(Frank Andersen 32,)). 

7. maj.
B.1909-KERTEMINDE. B.1909 vandt med 82 p. B.1909 194
for 5 (K. Jannings 43, Erik Olesen 43*, S. Khan 41, H. K.
Lohmann 35). KERTEMINDE 82 for 5 + 30 (Svend Mad
sen 26).

ESBJERG-SKANDERBORG II. Sk.borg II vandt med 41 p. 
SK.BORG II 150 for 8 (Leif Hansen 49*, Bent Madsen 32. 
ESBJERG 109 (Knud Hansen 30, Kaj Nielsen 4 for 24). 

SLAGELSE-SVANHOLM. Svanholm vandt med 2 p. SVAN
HOLM 131 for 4 (Fl. Søegaard 46, Lars Hansen 33). SLA
GELSE 114 + 15 (Erik Sørensen 29, Fl. Søegaard 3 for 24). 

HOLSTEBRO-DRONNINGBORG. Holstebro vandt med 104 
p. HOLSTEBRO 185 for 5 (Jens P. Morild 115*). DRON
NINGBORG 66 for 7 + 15 (Frank Andersen 45*, J. P.
Morild 4 for 5).

9. maj.
RINGSTED-SVANHOLM II. Ringsted vandt med 4 p. 
RINGSTED 111 (Jan Hansen 46, Bj. Holmgård 4 for 22). 
SVANHOLM II 92 for 9 + 15 (Pr. Hansen 3 for 13). 

ÅRHUS-FREDERICIA. Århus vandt med 8 g. FREDERICIA 
83 for 5 + 30. ÅRHUS 114 for 2 (M. Gregersen 79*). 

B.1913 II-HUSUM. B.1913 II vandt med 4 p. B.1913 II 96
for 7 (Sv. Aschberg 3 for 14). HUSUM 92 for 9 (H. Buh! 28).

AA.B.-CHANG. Aa.B. vandt med 8 g. CHANG 44 (H. Mor
tensen 3 for 2). AA.B. 45 for 2. 

K.B.-NYK. F. K.B. vandt med 32 p. K.B. 140 for 6 (Steen 
Lund 50*, H. Lystrup 32). NYK. F. 78 + 30 (B. Burmeister 
3 for 10, H. Lystrup 3 for 20). 

Forty Clubs 1971-mønstring 
Den danske XL-club har været samlet i Hjørring til 
generalforsamling og til kampen Vest (cap. Axel Mor
ild, hvem ellers) mod Øst (cap. Sidney NØrgård). Der 
var ualmindelig stort fremmøde. Ca. 50 deltog i fest
lighederne, der tog deres begyndelse om lørdagen i 
Sigurd og Valborg Uhrskovs sommerresidens ved 
Lønstrup strand. 

Om søndagen var dagens højdepunkt, da Bente, 
Ingeborg og Birgit viste hattemode a la Lords. De 
må have en stor fremtid for sig i den branche. 

Kampen gik som ventet (Vest vandt, reds. bem.), 
men Sidney Nørgård vil revanchere sig, når holdene 
mødes i 1972 i København. 

Bagefter var der generalforsamling, og Simon 
Schmidt, Kolding, va.J.gtes til en afveksling til diri
gent. I sin udførlige beretning omtalte præsidenten 
Aksel Morild bl. a. turen til England, der havde væ
æt meget vellykket. Næste år spilles der i Holland. 

Præsidenten ov-errakte Johannes Knakkergård, 
Grenå, et bat for fint spil på turen til England, og 
kasserer Carl Mikkelsen kunne med stolthed frem
lægge regnskabet: kassebeholdning 3000 kr. - og 
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SKANDERBORG II-GRENÅ. Sk.borg II vandt med 37 p. 
SK.BORG II 119 for 9 (Kaj M. Nielsen 36, Ole Malfeldt 4 
for 20). GRENÅ 67 + 15 (Johs. Knakkergård 25, John H. 
Simonsen 3 for 16). 

A.B.-FREM. A.B. vandt med 110 p. A.B. 225 for 5 (F. Vil
lumsen 87, T. Mirza 38, J. Luther 30). FREM 85 for 6 + 30.

ÅRHUS-FREDERICIA. Århus vandt med 8 g. FREDERICIA 
83 for 5 + 30. ÅRHUS 118 for 2 (M. Gregersen 79*). 

20. maj.
ÅRHUS-SKANDERBORG II. Sk.borg II vandt med 9 p. 
SK.BORG II 112 for 8 + 15 (Henry Rasmussen 30). ÅRHUS 
118 for 8 (J. Morild 30*, Tom I. Poulsen 25). 

A.B.-RINGSTED. A.B. vandt med 5 g. RINGSTED 122 for
9 + 15 (Mogens Larsen 29, F. Villumsen 5 for 12). A.B. 140
for 5 (F. ViJlumsen 64*). 

K.B.-SVANHOLM. Svanholm vandt med 8 g. K.B. 137 for 7
(Per Sørensen 37, 0. Isaksson 3 for 24). SVANHOLM 140 for
2 (Lars Hansen 67*, P. Transbøl 49).

AA.B.-HOLSTEBRO. Aa.B. vandt med 7 g. HOLSTEBRO 
87 for 8 + 15. (J. P. Morild 42). AA.B. 104 for 3 (C. Morild 
57, H. Mortensen 30*). 

25.-26. maJ. 
A.B.-SVANHOLM. A.B. vandt med. 10 g. SVANHOLM 85
(Lars Hansen 26, D. Råhave 6 for 20). A.B. 86 for O (N. Tal
bro 46*, J. Luther 26*). 

19. juni. 
B. 1909-B. 1913 II. B. 1909 vandt med 6 g. B. 1913 II 85 + 
40 (Per Jacobsen 3 for 17). B. 1909 126 for 4 (K. Jannings 46,
Ralf Andersen 42).

10. juli. 
B. 1909-SK.BORG II. B. 1909 vandt med 5 g. SK.BORG II

80 + 15 (P. E. Rodding 28, K. Lyø 3 for 2). B. 1909 96 for
5 (K. Jannings 46*). 

7. august. 
AA.B.-B. 1909. AaB vandt med 7 g. efter I. hlvg. B. 1909 
79 (Kjeld Larsen 30, Sv. Åge Jeppesen 3 for 30). AaB 82 for 
3 (C. Morild 35*). 

4. september. 
A.B.-AA.B. (finale). Aa.B. vandt med 7 g. A.B. 110 (F. Vil
lumsen 29). AA.B. 111 for 3 (C. Morild 81 *).

mest bemærkelsesværdigt, ingen restancer blandt de 
77 medlemmer. 

Bestyrelsen genvalgtes. Den ser således ud: Præ
sident Aksel Morild, kasserer Carl Mikkelsen, sek
retær Helge Hørby, Chr. Morild og Evald Møller. 

Mr. Bernhardt. 

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

::::: ::::::::::::�i::i::1::�::1:i:�:i::::: ] 
Bestyrelsen har dømt såvel Århus Il som Viborg II som 
tabere i kampen den 21. juni i mellemrækken, kreds 32, 
hvor Århus II i I. halvleg scorede I point og lukkede 
for tabet af O gærder, hvorefter Viborg II ligeledes sco
rede I point og lukkede for tabet af O gærder. I 2. halv
leg scorede Århus Il 126 for 5, hvorefter Viborg II la
vede 83 point. Da bestyrelsen er af den formening, at det 
opnåede resultat i I. halvleg må skyldes en aftale vedr. 
kampens gang - og udfald - der eventuelt kan få betyd
ning for tredie klubs placering i rækken, har den ment 
at måtte statuere, at sådanne aftaler er stridende mod 
spillets ånd og ikke kan accepteres, således at begge 
klubber får O turneringspoint. 



Her bæres AB's 

Niels Talbro ud 

i kampen 

mod Skanderborg. 

Han kom dog over 

uheldet uden men. 

Men næste gang 

kan det gå galt for 

en a11de11. 

Derfor bør man 

sikre sig 

mod de økonomiske 

f øli;er af uheld. 

Del kan også ske for dig 
Men 11 kr. kan forsikre dig mod de økonomiske følger. 

Dansk Idræts Forbund har sendt os følgende om den nye forsikringsordning 

Gennem mange år har man indenfor Dansk Idræts
Forbunds forskellige organer drøftet muligheden for 
en fælles forsikring for vore mange aktive idræts
udøvere. Tilløb til en løsning af dette meget vigtige 
problem er foretaget flere gange, men først nu har 
D.I.F. underskrevet generalpolice på en forsikring,
som på billigste måde sikrer idrætsudøverne bedst
muligt.

I D.I.F. er man adskillige gange blevet stillet over
for anmodning om hjælp i situationer, hvor en idræts
udøver er kommet til skade, og kun gennem D.B.U.s 
hjælpefond har man kunnet yde en begrænset hjælp, 
og det endda langt fra i alle tilfælde. 

For et par år siden satte D.l.F.s formand, Kurt 
Møller, sig for at få problemet endeligt løst, og et 
tre-mands udvalg har siden arbejdet med sagen. I 
maj 1971 kunne man forelægge flere konkrete tilbud 
for D.I.F.s bestyrelse. På grundlag af dette mate
riale gav bestyrelsen forretningsudvalget fuldmagt til 
at slutte en endelig aftale med MLU, hvis tilbud 
viste sig at være det mest fordelagtige. 

Ved efterfølgende direkte forhandlinger er der nu 
truffet aftale om en forsikring, hvortil samtlige ak
tive idrætsudøvere under D.I.F.s 39 specialforbund 
kan slutte sig. 

Sports-ulykkesforsikringen tilbydes alle D.I.F.s ca. 
800.000 aktive medlemmer og dækker overalt i ver
den under idrætsudøvelse samt under kollektiv trans
port til og fra sportspladsen. 

Samarbejde med MLU betyder, at den aktive 
idrætsudøver kan ulykkesforsikre sig med indtil 
150.000 kr. ved fuldstændig invaliditet og for for
sørgere indtil 50.000 kr. ved dØd. 

Endvidere dækkes udgifter til læge- og tandlæge
behandling med op til 1.000 kr. i det omfang udgif
terne ikke dækkes af sygekassen. 

For medlemmer, der ikke som lønmodtagere får 
løn under sygdom (funktionærløn eller dagpenge fra 

sygekassen) kan forsikringen udvides til at omfatte 
erstaitning for dokumenteret indtægtstab. 

Alt efter, hvor meget man ønsker at betale, kan 
man vælge mellem en erstatning på 25 kr., 50 kr. 
eller 75 kr. pr. dag fra den 8. dag efter uheldet og 
indtil eet år efter. 

Sports-ulykkesforsikringen uden erstatning for ind
tægtstab tegnes for 11,- kr. om året. Med erstatning 
for indtægtstab på 25, 50 eller 75 kr. pr. dag, vil 
prisen være henholdsvis 31 kr., 51 kr. og 71 kr. om 
året. 

Fremover vil man selvfølgelig også høre om ska
der under idrætskampe og træning, men blot den 
enkelte selv har sørget for at forsikre sig, skulle de 
værste gener være afhjulpet. 

Det er ganske ligetil at tegne forsikringen. Samtlige 
klubkasserere vil i denne tid modtage generalpolicen 
og et beskedent antal brochurer med giro-indbeta
lingskort. Yder li gere eksemplarer kan rekvireres hos 
DCF's kasserer. 

Forsikringsperioden løber fra 1/10 - 30/9. 
Når indbetalingskortet er udfyldt med beløb og 

afsender, og pengene indbetalt på posthuset, er man 
altså forsikret frem til den 30. september. Postkvitte
ringen tjener som forsikringsbevis. 

Når forsikringen skal fornyes næste år, må idræts
udøveren hente et nyt indbetalingskiort hos klubkas
sereren, idet forsikringen ikke fornyes automatisk. 

Det er nok rigtigt, at man som amatøridrætsud
øver er tilbøjelig til at skyde problemer som skader 
og forsikring fra sig, men enhver aktiv har brug for 
at forsikre ikke alene sig selv, men i mange tilfælde 
også sin familie, og når det hele kan gøres for et så 
beskedent årligt beløb, som tilfældet er i den aftale, 
der er truffet mellem D.I.F. og MLU, bør man være 
med straks fra start. 

Med venlig hilsen 
DANSK IDRÆTS-FORBUND 
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DOMMEREN 

CRICl{ETS NAR? 

NEJ, HAN ER SPILLETS 

HOVEDAl<TØR OG DIRIGENT 

Af Sir NEVILLE CARDUS 

den dybt respekterede nestor blandt enge/sl<e cricket-skribenter 

Spillet er begyndt. Dommerne har justeret gærdepin
denes position med en akkuratesse, som var de geo
metriens store mestre. Måske har de kastet en bold 
til hinanden bare for at lade tilskuerne forstå, at og
så de i deres tid var nogle store jægere for herren. 
Og råbet: Spil er blevet udtalt med beslutsomhed og 

autoritet. 
Dommeren er den personificerede cricketlov. Bil

ledet på forfatningen i det bedste af alle spil. Han 
kan skabe eller ødelægge en kamp for os. En dårlig 
dommer betyder uligevægtige spillere, og derfor dår
ligt spil. 

Dog, hvor lidt opmærksomhed skænker vi egent

lig dommeren, når vi først har set ham indtage sin 
byrdefulde plads. Det er kun, når han begår en brø
ler, at vi opdager hans nærværelse. Ofte taler man 

om en dårlig dom, men hvor sjældent taler nogen af 
os om og priser en god dom. 

Cricketdommeren er som bruseren i et badevæ

relse. Vi kan ikke klare os uden den, men vi lægger 
kun mærke til den, når den er i uorden. Den evig
gyldige sandhed er, at dommeren er den vigtigste 
mand på banen. Han er ligesom dirigenten for et or
kester. 

Hvis første slip dropper et greb, så drejer det sig 
om legemlig fejlbarlighed, og vi siger: »Det var et 

uheld«, og første slip kommer igen. Hvis dommeren 

fejler, så ved samtlige involverede, at det drejer sig 
om en moralsk brist; vi siger ikke: »Det var et uheld« 
til den ulykkelige mand i den hvide kittel. 

Derimod fryder vi os over hans fejlbarlighed og 
beskylder ham endog for dumhed eller forsætlig ond
skab. 

Hvis gærdespilleren slår ved siden af en meget lang 
bold, der går i gærdet, ler tilskuerne eller værst af 
alt - kalder ham et fjols. Men tager en dommer fejl, 
er han uegnet til sit job. Hans fejltagelse kan blive 
meldt til Lords; ingen rapporter til Lords om den 
gærdespiller, som i et Øjebliks ophidselse løb sin part
ner ud. 

Hele dagen - bold efter bold - må dommeren kon

centrere sig om spillet. Spillerne kan slappe af, ja, 
nogle af dem hengiver sig til en god søvn, mens deres 
hold batter. 
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Denne artikel k111111e være viet 

til 111i11de om E11.ela11ds brdste 

dommer. Sid Buller. der i sid

ste sæson så lragisk afgik ved 

døden under forreffelsen af 

si11e p/i!uer som dommer i e11 

countymatch. 

Når regnen falder og standser spillet, kan spillerne 
glemme kampen for en stund. Men dommeren kan 
ikke slappe af fra sit ansvar. Indtil kampen er forbi, 
er han forpligtet til at stirre, stirre, stirre - enten på 
spillet, på pitchen eller på groundsmanden. 

Den mængde koncentration, man forventer, han 
skal yde hver eneste dag, er næsten overmenneskelig 

formåen. Hvilket stort land ville dette ikke være, hvis 
hver eneste borger koncentrerede sig blot halvt så me
get om sit arbejde, som en dommer er tvunget til -
fra midt på dagen til matchens dugvåde aften. 

Dommeren opfattes af os som spillets nar. Når som 
helst en gærdespiller slår til leg og rammer dom

meren langt nede af ryggen - hvor mængden dog 
jubler, og hvis vinden blæser hatten af dommeren, 
kommer der en skraldende latter fra begge hold. 

Skal man finde årsagen til den morskab, der kom

mer ud af dommerens aktiviteter, må man kende til 
dybdepsykologi. For den simple kendsgerning er, at 
ingen med værdighed kan opretholde udseendet af 
ufejlbarlig dømmekraft. Mennesket er født til synd og 
fejltagelser; og når han bærer dyden, visdommen, lo
ven og ufejlbarligheden under en og samme kappe -
så smitter guderne os med deres lystighed. 

Vi skal naturligvis ud på landet, når vi skal finde 
sande narre blandt dommerne. Jeg husker gamle Ge
orge, dengang vi turnerede i Shropshire. Hvert hold 
medbragte sin dommer, og gamle George sørgede al
tid for at møde modstandernes dommer før matchen 
over et glas Øl i baren. 

- Nu skal du bare passe dine affærer, så skal jeg
nok klare mine, plejede han at slå fas.t. 

Engang skulle der spilles en match mellem to lands
byer, der havde rivaliseret voldsomt i mange år. En 



time før starten kom en gæst i distriktet og inspice

rede pitchen. Han blev mødt af en gammel mand -
en meget gammel mand. Gæsten forhørte sig lidt om 
det forestående slag, og oldingen svarede villigt. 

»Er Deres hold godt kastende?« spurgte gæsten.

»Ikke helt ilde, « var svaret.

»Og hvem tager de fleste gærder? « spurgte gæ
sten. 

»Det gØr jeg, « var svaret.

»Himmel, « sagde gæsten, »De kan da ikke kaste
i Deres alder? « 

»Nej, sir, jeg er dommer. « 

Men i topcricket må dommeren, skønt ofte årsa
gen til humøret, ikke tage del i det. En afgørende 
brøler kan ødelægge ham for evigt som dommer. 

Han fortjener al den hjælp, han kan få. Hans job 
er svært nok uden de byrdefulde tilføjelser, som vor 
hidsighed og temperament giver det. Jeg appellerer 
til hver og en, der holder af dette spil, om altid at 
huske, at dommeren - ligesom pianisten i det vilde 
vesten - gør sit bedste under truende omstændighe
der. 

Dommeren fortjener vor applaus, denne mand, der 
tjener cricket ved at stå - og vente på slutningen af 
en lang, lang dag. 

Det g.aclder os alle 

Nedenstående »opråb« har vi klippet i en af vore førende 
klubbers medlemsblad. Det kunne formentlig lige så godt 
have stået i stort set samtlige andre klubbers organer. Vi 
rationaliserer derfor - og bringer den her - og håber, at 
forfatterens henstillinge,: trænger ind .overalt. For alle 
situationers skyld har vi dog henstillet til vor bogtrykker, 
at han gemmer satsen, så vi ikke behøver ·at lade den 
sætte igen om 20 år - uændret. 

Der trænes flittigt, men desværre må man konstatere, 
at de mange mangler, der findes, ikke bliver afhjulpet 
under de nuværende træningsforhold. Hvad er der for
kert? Vi træner en 2-3 gange om ugen, men alligevel be
går folk de samme fejl i kamp. Træningen må altså ikke 
være effektiv. Som det er nu, hvor man prøver at træne 
både kaster og gærdespiller samtidig, er det faktisk kun 
kasteren, som får træning. 

Gærdespilleren, som jo også gerne skal have træning, 
står magtesløs over for den ofte meget !Øse kastning. Det 
må være et lille og ikke urimeligt krav fra gærdespilleren, 
at kasteren holder sin bold, hvor han bliver bedt om det. 

Hvis ikke kastningen er, som den skal være, bør gærde
spilleren forlange stikbolde i det omfang, det er nødven
digt. Bagefter kan han så prøve blandet kastning igen. 

Selve kastningen er også forkert. Der er sommetider 
3-�- kastere plus ligeså mange ugler. Alle disse menne

sker står ikke kun og beundrer gærdespillerens fortviv
lede indsats, men kommenterer hele tiden spillet og som
metider også andre ting meget højlydt, og det er alt sam
men med til at distrahere og irritere gærdespilleren. Han
ved ikke altid, hvem der skal kaste, men lige pludselig
dukker der så en op med en bold, og så er det bare
med at komme i stilling.

Der er også nogle, som har sodavand på højkant, og 
det gavner heller ikke sagen. Det er lidt svært at se for
nøjelsen i, at en gærdespiller springer rundt inde i går
den som en forskræmt høne for til sidst at forlade arenaen 
i protest, før den afsatte tid er gået. 

Det er utilfredsstillende at fortsætte på denne måde. 
Vi har ingen fast træner, hvilket heller ikke skulle være 
nødvendigt, når vi har så mange, der har været på kursus. 
Vi ved alle, hvor vore skavanker er, og hvis alle er po
sitivt indstillet for træning, kan vi selv sørge for at ar
rangere vor træning. 

Vi skulle gerne frem til, at folk træner individuelt, men 
stadig væk på den samme aften. Så snart der er en, som 
foreslår en specialtræning, skal der nok være folk, som vil 

være med. Altså to kastere pr. gård og ca. 20 min. til 
hver gærdespiller efter de ovennævnte retningslinier. Ka
steren ca. 30 min., og resten træner i det, som man nu 
synes er nødvendigt. Selvkritik er en vigtig faktor for at 
gennemføre alt dette. Men det er, hvad vi gerne skulle 
opnå ved fælles hjælp. 

Ved fælles hjælp opfattes af mange som en forslidt 
frase, men vi må dog erkende, det stadig gælder. Vi skal 
hjælpes ad om tingene, og der er mange ting, når der 
skal trænes og spilles kamp. 

En ting forsømmes meget. Det er pitchene i kastegår
dene. De kræver vedligeholdelse ligesom den store pitch. 
Det ville være rart, om folk også ville være fælles om 
sådanne ting. Der skal tages rekvisitter frem og vel at 
mærke tilbage igen, for ikke at tale om behandlingen af 
disse. Det er fælles eje og skal vare længe, men det gør 
det ikke, når det bare bliver smidt på plads. Man behøver 
vel bl. a. ikke at bruge vore kampgærdepinde til træning. 

Jeg er overbevist om, at alle ved, hvordan det burde 
være, men det er ligesom, at den ene er bange for at lave 
lidt mere end den anden, og denne indstilling hæmmer 
samarbejdet. Der er heldigvis stadig folk, som tager no
get af sig selv og sætter noget i gang. Men disse folk skal 
også have hjælp engang imellem, for ellers stopper det 
også. 

Nu skal man selvfølgelig ikke være superpessimist, for 
ovennævnte er måske sat lidt på spidsen, men fra ledel
sens side er dette ment som en fin hentydning. Argumen

ter imod er der naturligvis også nogle af, men talen er 
stadig den bedste måde at komme i forbindelse med an

dre på. Vi lover måske lidt rigeligt ind imellem, men der 
er jo også andet end cricket, der skal passes, så parolen 
må være: 

V ÆR POSITIV. 

Cricket-anekdote 

Den navnkundige W. G. Grace var kendt for ikke at 
gå frivilligt. På en meget blæsende dag blev han kastet 
ud af en bold, der lige netop strejfede overliggeren. 

Grace blev stående og råbte til dommeren: Ih, hvor det 
dog blæser i dag, dommer. 

Dommeren: Ja, det har De virkelig ret i, så pas på, at 
vinden ikke blæser hatten af Dem på vejen ud til om
klædningsrummet. 
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Lionel Barber 
■ ■ 

1n memoriam 

En kær ven af dansk cricket, Lionel W. Barber, Ox
ford, er død. 

Barber kom til Danmark som officer i de glade 
maj-dage 1945, og han tabte helt sit hjerte til Skan
derborg. Han kom tilbage år efter år, på sommerferie, 
til jul og nytår, og han var altid velkommen hos sine 
mange venner. 

I Oxford var Barber inspektør på Magdalen Col
lege Sports Ground. I lejligheden over cricketpavil
lonen havde han sit hjem, og der havde han den mest 
vidunderlige udsigt fra sin altan til en af Englands 
fineste cricketbaner. En bane, han havde skabt, og 
som var hans stolthed. 

Det danske cricketlandshold, Hjørring, Ringsted, 
Silkeborg, Svanholm og Skanderborg har haft for
nøjelsen af at spille på banen, og at nyde denne hjer
tevarme mands gæstfrihed. 

Det var Lionel Barbers fortjeneste, at dansk cric
ket lærte »Erratics«, og dens mange herlige criketers 
at kende. 

Fra dejlige timer på den bane, som ganske sim
pelt var hans, fra festlige sammenkomster er vi man
ge, der vil mindes Lionel, især når han på næsten 
fejlfrit dansk holdt tale og erklærede sin uforbeholdne 
kærlighed til cricket - og til Danmark. 

Cricket var ganske simpelt for Barber det, der 
gjorde livet værd at lev,e. Og Barber var en af dem, 
der var med til at gøre cricket til det, det er. 

Ære være hans minde. 

E.M.
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Poul Carlsen 
■ ■ 

1n memoriam 
Ringsted IF har mistet en af sine gode spillere, den 
kun 27-årige Poul Carlsen, som i de sidste par år har 
været en af vort 2. holds bærende støtter. 

Poul Carlsen var barnefødt i Ringsted og spillede 
cricket som dreng, hvor han blev regnet for en af 
foreningens store talenter. Men hans sportslige aktivi
teter i ungdomsårene gik mest med håndbold og fod
bold, og først for et par år siden kastede han sig 
med iver og interesse over cricket igen. Han havde 
været for længe væk, til at han kunne få helt det ud 
af det, som hans talent berettigede ham til, men han 
var en af dem, der havde størsteparten af æren for, 
at vort 2. hold avancerede til 3. division. 

For kort tid siden rejste Poul Carlsen glad på 
ferietur til Mallorca, hvorfra kom den for os alle 
så chokerende meddelelse, at han var død på grund 
af hjertelammelse. 

Vi vil alle indenfor RIF Cricket mindes ham som 
en glad gut og en herlig kammerat. 

Gør et godt indtryk 

med bogtryk 

fra Bur,nester 

Helmer Hansen. 

Wilh. Burmesters 

bogtrykkeri A/s

GØrtlervej 1. Aalborg. Tlf. 08-120477 
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Jylland besejrede øerne 
i juniormatchen 
Den årlige juniormatch Jylland mod Øerne endte med 
en klar jysk sejr på 64 point efter første halvleg. 

Øerne gik først til gærdet. Det første gærde, Ole Hel
mersen, Ringsted, gik allerede på kampens anden bold. 
Han blev grebet ud af Jørn Beir-Andersen, Århus, på 
Troels NieJsens, Chang, kast. Så kom Peder PaJle Klok
ker, Kerteminde, til gærdet. Det skabte ro over gærde
spillet. Sammen med Max Nielsen, Ringsted; hævede 
han totalen til 25, inden Max Nielsen var så uheldig at 

. slå en bold fra Henrik Fli.igel Nielsen, AaB, ind i sit
eget gærde. -

De næste fem gærdespillere fik kun scoret 20 point 
til sammen. Stærkt medvirkende dertil var, en fantastisk 
kastepræstation af Flemming Rasmussen ,Dronningborg. 
Hans slow-kastning var så varieret og farlig;- at man 
skulle tro, at han havde haft Eskild Larsen eller Egon 
Jensen som læremester. Flemming Rasmussen kastede 
13 overs, hvoraf de syv var maiden! Hans kasteresultat 
blev så fornemt som fire gærder for 16 point. Alle fire 
gærder faldt på fØrste bold i henholdsvis 4., 5., 11. og 
12. over. Havde man overlevet første bold i overen,
kunne man altid spille de resterende fem bolde uden
nerver.

Ved totalen 75 blev Peder Palle Klokker grebet ud. 
aan havde lavet 37 point. Ø-holdets sidste gærdespillere 
fik hævet totalen til ialt 92 point. Det sidste gærde var 
Allan Schultz, KB, der faldt, da han ville slå en skæv 
bold ud til leg. Han » kantede« kun bolden og blev grebet 
ud af keeperen Jørn Beir-Andersen. Grebet blev dog 
først en realitet, efter at keeperen havde løbet næsten 
en halv banelængde og fumlet med bolden. I syvende 
forsøg lykkedes det ham endelig at holde bolden. 

Så var det Jyllands tur til at komme til gærdet. Begge 
åbningsgærder faldt ved totalen 16. Jørn Beir-Andersen 
blev grebet ud af Allan Schultz, da han gav en chance, 
der ellers ikke var helt let. Poul Steen, HjØrring, blev 
dømt grebet ud. To mand nede for 16 point! Skulle 
det lykkes for Øerne at vinde? De to næste jyske gær
despillere, Jan Østergaard, Fredericia, og Frank Rasmus
sen, Horsens, gik temmelig hårdt på boldene. Da jy-

• derne havde scpret 35 point, blev Frank Rasmussen
kastet ud, Der er vist noget om, at han ikke kan lide
slow-kastning og specielt ikke Peder Palle Klokkers bol
de. Det kunne Jan Østergaard til gengæld godt. Denne
»hitter« lavede blandt andet to flotte seksere i træk. Re
sultatet blev, at Peder Palle Klokker ikke kom til at
kaste mere i kampen. Jan Østergaard blev grebet ud ef
ter at have lavet 28 værdifulde point. Det var kampens
flotteste greb, som Peder Palle K\okker var inester for.

MAT AFSLUTNING 
Så gik det forholdsvis langsomt med den jyske score, 
indtil Øboernes total var passeret. Så gik det til gengæld 
stærkt. Troels Nielsen (30 point), Henrik Fli.igel (24 point) 
og Flemming Rasmussen (20 point) smadrede til bol
dene (det er vist det mest beskrivende udtryk), og den 
jyske score blev på ialt 156 point. 

Der var temmelig lang tid tilbage af spilletiden, og 
det var vel ventet, at spillerne var interesseret i en to
halvlegskamp. Ret overraskende blev Øboerne ikke sendt 
til gærdet igen; så første halvlegs resultat var gældende. 
Det jyske hold burde enten have lukket straks, da Ø-hol
dets score var passeret, eller også skulle Ø-holdet være 
sendt til gærdet igen, efter det sidste jyske gærde var 
faldet. Denne afslutning var temmelig mat, 
. På debtaqende-,hoJd var Peder\ Piy!e ,Kfokker lingt 

den bedste spiller både ved gærdet og i marRen. Max 
Nielsen gjorde det også virkelig godt i begge discipli
ner. Derudover kunne kun Allan Schultz, Freddy Niel
sen, AB, og til dels også Bent Rossen, AB, være deres 
indsats ved gærdet bekendt. En stor del af kaste-byrden 

var lagt på Freddy Nielsens skuldre. Han kastede 21 
overs i træk, og det tør siges, at hverken han eller de 
andre kastere fik nogen særlig hjælp af marken. 

På det vindende hold gjorde Jan Østergaard, Troels 
Nielsen, Flemming Rasmussen og Henrik Fli.igel det 
udmærket ved gærdet. Christian Boldsen, Dronningborg, 
som var anfører, brugte sine tropper klogt og varieret 
i kasteangrebet. Michael Petersson var anfører for Ø
holdet. 

Kampen blev spillet i Dronningborg. Der var nogle få 
»skønhedspletter« ved arrangementet, men de gæstfrie
værter gjorde deres bedste for at udbedre manglerne.

Til slut skal det nævnes, at Bjarne Madsen gjorde et 
fantastisk stort stykke arbejde for at få arrangementet 
til at glide. Tak for hjælpen! f(.arsten Frederiksen.

JYLLAND-ØERNE, JUNIORER den 1. august i Dron
ningborg. Jylland vandt ined 64 point efter 1. halvleg. 
ØERNE 92 (0. Helmersen, Ringsted, 0 'og 1 for 11, 
Max Nielsen, Ringsted, 11, P. P. Klokker, Kerteminde, 
37 og 1 for 29, Frank Andreasen, Slagelse, 7, Michael 
Petersson, Svanholm (a+k) 7, Kim Andreasen, Slagelse, 
1, Morten Petersson, Svanholm, 0 og 1 for 25, Pr. Niel
sen, Ringsted, 5, Bent Rossen, AB 7 qg 2 for 14, A. 
Schultz, KB, 7 og 1 for 14, Freddy Nielsen, AB, 3 og 3 
for 55). JYLLAND 156 (J. Beir Andersen, Århus, 12, P. 
Steen, Hjørring, 4, Jan Østergaard, Fredericia, 28, Frank 
Rasmussen, Horsens, 10, Johnny Krogh, Grenå, 4, Chr. 
Boldsen, Dronningborg, 14 og 2 for 3, Troels Nielsen, 
Chang, 30 og 2 for 39, Flemming Rasmussen, Dronning
borg, 20 og 4 for 16, H. Fli.igel, Aa'.B, 24 og 2 for 22,
N. C. Elefsen, Hjørring, 2 og O for 5, Jens Nielsen,
Dronningborg (sub) l:lX),

Øerne vandt drengekampen 
for første gang i seks år 
For første gang siden 1965 trak Øernes drenge sig sejr
rigt tilbage fra matchen mod Jylland, der traditionelt -
når kampen bliver spillet på Sjælland - udkæmpes' i 
Ringsted, hvor arrangementet lige så traditionelt var 
tip-top. Man kan ikke just sige, at man normalt taget 
altfor opløftet hjem fra disse årlige mønstringer af vore 
yngste talenter. Manglerne, især i gærdespillet, er talrige, 
og det fremgår med al uønskelig tydelighed, at drengene 
de fleste steder instruktionsmæssigt går for lud og koldt 
vand. 

Jyllands hold brød komplet og aldeles sammen mod 
en legspinner, som ingen af dem havde teknik til at 
spille. Efter at Øernes hold var startet med 158, så det 
ikke særlig; usandsynligt ud, at Jylland kunne over
trumfe denne score, da fjerdegær\fet, Viborgs både ta
lentfulde og teknisk velfunderede Lars Andersen var 
tilbage sammen med Nykøbing Mors' Tage Mikkelsen 
ved totalen 61. Men Lars Andersen var alt for aggressiv 
og blev grebet ud, og da Ø-holdets anfører Gert Niel
sen omsider bekvemmede sig til - på trods af den sæd
vanlige ungdomsaversion mod at benytte bløde kastere 

;-:. 
Per P.er1,sqn 

,, 
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- at sætte Ringsteds lille legspinner Per Persson på,
faldt 5 gærder indenfor 8 point.

Da det niende jyske gærde kom ind, stod der kun 69 
på tavlen, og selvom Tage Mikkelsen med en ikke uhel
dig bistand af Esbjergs Erik Holmboe, hævede til I 05, 
førend Holmboe, og straks efter det sidste gærde, var 
ude, kunne det ikke skjule en nærmest pinlig deroute. 

Tage Mikkelsen blev jysk topscorer med 47 not out. 
Han har kun spillet i I½ sæson, men er allerede nået 
langt, og kan komme endnu videre med den instruk
tion, han fortjener. Tænk, hvis f. eks. en Azar Ali ville 
komme og lære lidt fra sig i morsingboernes båse. 

Men jydernes halvleg blev jo en triumf for Ringsteds 
lille boldbegavede spioner Per Persson. Havde han va
rieret sine bolde lidt mere, kastet f. eks. en lige bold 
eller nogle, der ikke partout skulle skrue den halve 
meter hele tiden, ville indsatsen have været helt til UG. 

BAGERLÆRLING UDEN BAGERMESTER 

På forhånd ville man ikke have troet, at Øernes halv
leg skulle bygges op af Køges Per B. Nielsen. Men det 
blev den ikke desto mindre, og selvom han havde det 
held, som et par af de andre savnede, så var hans 42 
alligevel værd at tage hatten af for. For de blev scoret 
med en meget omhyggelig og fornuftig udnyttelse af en 
begrænset teknik. Per B. Nielsen - broder til Jørgen 
B. Nielsen - slog aldrig større brød op end han kunne
bage - og så kunne man jo bare ønske, at der i Køge
var en bagermester, der kunne lære talenterne nogle
snobrød og andre specialiteter. Anføreren Gert Nielsen
gjorde også - bortset fra at han var ved at løbe sig
selv og sine medspillere ud adskillige gange - en nyde
lig indsats. Men han - og flere af de andre Ø-spillere
så også ud til at have fået lidt mere med hjemme fra 
klubben at have talentet i end de jyske spillere.

Den jyske kastning var stereotyp, hvilket anføreren 
må bære noget af ansvaret for. F. eks. forekom det 
helt urimeligt, at Århus' præcise mediumkaster Ole 
Beier Andersen blev ved i 25 overe (1 for 37), når der 
gik kastere med succes i klubkampe, som slet ikke blev 
prøvet. 

Men essensen af den kamp: Nu må der til at ske no
get i instruktionsmæssig henseende. DCF må ofre mid
ler på trænere, der kommer rundt til klubber eller even
tuelt regionsinddelte kurser. Det kan ikke blive ved på 
den måde. Drengene kan ikke finde ud af det selv. 

KAMPEN 1 TAL 

ØERNE - JYLLAND, DRENGE (d. 12. sept. i Ring
sted). Øerne vandt med 46 point efter 1. halvleg. ØERNE 
158 (Ole Mortensen, Svanholm 4 og O for 13, Per B. 
Nielsen,

_ 
Køge 42, Torben Olesen, AB O og 1 for 13, 

Keld Nielsen, AB 15 og O for I 3, Gert Nielsen, AB 
(a+ k) 36, Hans Olsen, Ringsted 13, Henrik Thomsen, 
Svanholm 12, Klaus Frederiksen, Svanholm 4 og O for 
14, Per Persson, Ringsted 4 og 7 for 28, Steen Friis, 
Frem 11 og I for 2, Bendt K. Hansen, Ringsted 3 og O 
for 26). JYLLAND 112 (Lars Hedebrandt, AaB 16 og 0 
for 7, Jesper Ovesen, Hjørring (k) 9, Lars Andersen, 
Viborg 29 og 3 for 39, Ole Beier Andersen, Århus O og 
I for 37, Tage Mikkelsen, Nyk. M. (a) 47*, Jens J. Pe
dersen, Chang O og 1 for 13, Knud Madsen, Silkeborg 
0 og 3 for 22, Claus Morild, AaB O og 1 for 16, Keld 
Nielsen, Viborg 0, Erik Holmboe Petersen, Esbjerg 4 
og O for 9, Niels Nielsen, Dronningborg I). Nis 

Provis XI styrket 
- Provis sendte afbud
Det er et par år siden, man har opgivet at lade Forty 
Club stille hold til den traditionelle afslutningskamp på 
sæsonen mod junior Øst. Det er en organisation som 
åbenbart kun har fundet rigtig fodfæste i Hjørring og 
omegn. 

I stedet for var modstanderen i fjor et hold med den 
prangende titel »Ths. Provis XI«, og det skulle det også 
være i år, indtil Provis selv sendte afbud et par dage 
før på grund af forretningsrejse. 

Nu faldt det i undertegnedes lod at føre det af Provis 
udtagne hold frem, og jeg må blankt erkende, at mine 
anførerevner ikke var så gode som hans. Mens det nem-
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lig lykkedes Provis i fjor at spille uafgjort, måtte jeg 
beskæmmet føre mine tropper til en sejr på 43 point 
efter færdigspillet kamp. 

Jeg gjorde ellers, hvad jeg kunne i 2. halvleg, hvor 
juniorholdet skulle lave ca. 100 point på et kvarter plus 
de tyve overe i den sidste time. Jeg brugte nemlig Jør
gen B. Nielsen, Køge, til at kaste fra den ene ende hele 
tiden, og enhver ved jo, at han kun gør sig mod virke
lige klassemodstandere såsom M CC og lignende, mens 
han i 2. divisionskampene - betroede han mig for at få 
lov til at kaste - havde taget 9 gærder for 428 point i år. 

Men det var der, jeg forregnede mig. For juniorholdet 
viste sig at have den tilstrækkelige MCC-klasse. De gjor
de ganske simpelt alle de fejl, man kan gØre på en leg
spinner i løbet af otte overe, og Jørgen B. ryddede 7 
gærder for 26 point. Da samtidig Kaj Hjorth kastede 
præcise off-spinnere fra den anden ende, var juniorerne 
ude for kun 57 point. Kaj Hjorth fik 4 gærder for 27 
point, og såfremt nogle undrer sig over, at de to bowlere 
tog ialt 11 gærder, skyldtes det, at juniorholdet udnyt
tede seniorernes fremskredne senilitet. Snedige som de 
var, undlod de nemlig at føre tavle, og under dække af 
at en af deres spillere var gået hjem uden at komme til 
gærdet, dukkede pludselig en ny spiller op iført skinner 
og bat. Da ingen af seniorerne åbenbart havde kunnet 
tælle til ti, fik han lov til at batte, men holdt kun kort 
tid. 

T I. halvleg kom juniorholdets gærdespillere mere til 
orde uden dog rigtig at være i stand til at bide fra sig. 
Nu var de nu heller ikke heldige, og selvom man i vore 
tider ville nægte at tro det, er alene det, at blive stillet 
ansigt til ansigt med et hold væsentlig ældre spillere sik
kert psykisk stærkt medvirkende til at slå dem ud. 

De unges kastning, derimod, var overraskende god. 
På trods af at modstanden faktisk var for stærk med 
spillere som Steen Lund, KB, Thor Jensen og Knud 
Nordkamp, Glostrup (to af 2. divisions mest scorende 
gærdespillere), N. J. Lorentzen, Svanholm og Henning 
Finnich, AB, der nok ville være selvskreven på AB's 
bedste hold, hvis han ellers selv ville, tillod juniorerne 
dem faktisk aldrig at komme ovenpå. 

I 1. halvleg kastede Freddy Nielsen, AB, præcist og 
godt i 17 overe (5 for 69), og i 2. halvleg viste KB's 
Allan Schultz, at der er tegn i sol og måne på, at han 
kan blive en overordentlig ubehagelig fastbowler. Nis. 

19. SEPTEMBER I GLOSTRUP

JUNIOR ØST - THS. PROVIS XI. Provis XI vandt med 
43 p. efter færdigspillet kamp. Provis XI 163 for 7 (Steen 
Lund 54, Hg. Finnich 19, Knud Nordkamp 16, Thor 
Jensen 15, Freddy Nielsen, AB, 5 for 69, Allan Schultz, 
KB 2 for 34) og 65 for 5 (Knud Nordkamp 14, N. J. 
Lorentzen 11 *, A. Schultz 3 for 24, Freddy Nielsen I for 
24). JUNIOR ØST 128 (Ib Laursen, Svanholm 28, Mic
hael Petersson, Svanholm 27, Frank Andreasen, Slagelse 
16*, John Petersen, Frem, 15, Ole Helmersen, Ringsted, 
14, Thor Jensen 3 for 13) og 57 (Allan Schultz 21, Jør
gen B. Nielsen 7 for 26, Kaj Hjorth 4 for 27). 

U ngdomsudvalgsformand 
fik opmuntringspræmie 
Junior vesfs møde med XL Club i Hjørring var imØde
.5et med nogen forventning, idet juniorholdet var sam
mensat af en passende blanding af talentfulde batsmen 
og do. bowlere, som skulle kunne gentage juniorernes 
sejr sidste år over XL Club. 

Juniorerne var uheldige. - Desværre tabte de lod
trækningen og blev sendt i marken, som var sjaskvåd 
af morgenduggen. Desværre fandt Erik Madsen, Århus, 
anledningen passende til at debutere for XL Club med 
42 point og 4 gærder for 26. Desværre dykkede Per 
Morild efter en bold og holdt et greb af den slags, som 
man læser om, men aldrig ser. 

De ældre gentlemen scorede 200 for 9 (Hartmann 
Petersen 51) og juniorernes total blev på kun I Ol (Fl. 
Rasmussen 52) for alle. 

De unge kastere var ikke så dårlige som tallene vi
ser. Tom Christiansen og Fl. Rasmussen viste, at de 
kan variere længde, fart og spin. Der er grund til at 
vente store bedrifter af disse to. Desværre »dropper« de 



en for kort bold nu og da, og det er for dyrt. Fl. Ras
mussen bør ikke markere sin langsommere bold ved at 
korte tilløbet ned. - Troels Nielsen blev som ventet 
bedste bowler (4 for 69). Han bowler fornuftigt, men 
var· handicappet af, at bolden ikke kunne svinge. 

Capt. Johnny Krogh skiftede ikke kastere hyppigt nok. 
10 overs uden resultat til åbningskasterne er for meget. 
-Markspillernes placeringer så rigtige ud, når man ser
bort fra, at han tillod en fine leg til leg-spinner Tom
Christiansen.

Juniorernes markspil var en fornøjelse at se på .. Ind
stikkene var bemærkelsesværdig præcise. 

De seks første gærder spillede alle med nydeligt lod
ret bat. De formåede blot ikke at score. Fl. Rasmussen 
(7. gærde) angreb kastningen med et skævt bat og et for
midabelt boldØje. Han ramte bolden klokkerent og til
lod sig at slå Hartmann ud af banen tre gange. 

Efter kampen hyggede man sig med takketaler. XL 

Club forærede Fl. Rasmussen et par slåhandsker for en 
god indsats. Juniorerne kvitterede med en Øl til XL 
Clubs dårligste markspiller. Den blev aldeles fejlagtigt 
tildelt J. Morild. 

Formanden for ungdomsudva/get. 

11. SEPTEMBER I HJØRRING 

JUNfOR VEST - FORTY CLUB. Forty Club vandt 
med 99 p. efter I. halvleg, Forty Club 200 for 9 (Hart
mann Petersen 51, Erik Madsen 42, Jørgen Morild 22, 
Eigil Andreasen 18, Aksel Morild 12*, Peer Morild 12, 
Sig. Uhrskov 11, Troels Nielsen, Chang 4 for 69, Fl. 
Rasmussen, Dronningborg, 2 for 60, P. Arup, AaB, I 
for 27). JUNIOR VEST 101 (Fl. Rasmussen 52, Tom 
C. Nielsen, Hjørring, 17, Johnny Krogh, Grenå, 10,
Erik Madsen 4 for 26, Evald Møller 2 for 16, William
Søndergård 2 for 19, Hartm. Petersen 2 for 35).

RESULTATER 

1. division:

29. august.
HORSENS-NYK. M. (0-6). Nyk. M. vandt med 161 p. efter
I. hlvg. NYK. M. 283 for 8 (Erik Hansen 51, Hg. Jensen 44, 
Sv. Villumsen 42, Bj. Jensen 37, Lars Mathiasen 29, 0. Schau
mann 5 for 56, J. Høj 3 for 80).

5. september. 
B. 1909-SV ANHOLM (0-6). Svanholm vandt med 3 g. efter
I. hlvg. B. I 909 71 (J. Jønsson 4 for 24, Fl. Søegaard 4 for
29) og 135 for 4 (K. Lyø 47*, Per Jacobsen 39, 0. Isaksson 3
for 51 ). SVANHOLM 73 for 7 (P. Transbøl 29, K. Lyø 4 for
37) og 99 for 7 (0. lsaksson 39, S. Khan 3 for 17).

SKANDERBORG-SORANERNE (6-0). Skanderborg vandt 
med 3 g. efter I. hlvg. SORANER 74 (F. Pearson 27, Kjeld 
Kristensen 5 for 20, John Madsen 3 for 33) og 3 for 0. 
SKANDERBORG 75 for 7 (P. Nørgård 5 for 31). 

2. division:

29. august.
GLOSTRUP-SILKEBORG (8-0). Glostrup vandt med 6 g. 
efter færdig k. SILKEBORG 135 (Kn. Randlev 65, Jørg.
Nordkamp 6 for 35) og 172 for 8 (Hardy Thorup 39*, Fl.
Nielsen 30, N. J. Rasmussen 28, Fl. Jørgensen 3 for 29, J.
Nordkamp 3 for 38). GLOSTRUP 185 (Kn. Nordkamp 62, 
Steen Jensen 27*, Jørgen Hansen 27) og 125 for 4 (Thor Jen
sen 37, Jørgen Hansen 34, P. W. Jensen 29, John Knudsen 3 
for 60).

SLAGELSE-HERNING (8-0). Slagelse vandt med I hlvg. og 
71 p. HERNING 22 (Erik Sørensen 7 for 6) og 43 (Pr. Chri
stensen 3 for 4). SLAGELSE 136 for 5 (John Nielsen 67*, 
John Andersen 33, P. Gøttsche 4 for 56). 

RINGSTED-SKANDERBORG II (6-0). Ringsted vandt med 
I p. efter I. hlvg. RINGSTED 114 (Leif Hansen 5 for 48, Kaj 
M. Nielsen 3 for 23). SK.BORG 11 113 (Henry Rasmussen 28, 
Jan Hansen 6 for 63, Cl. Rasmussen 4 for 38). 

OPRYKNINGSKAMPE TIL I. DIVISION 
11.-12. seotember. 
GLOSTRUP-B. 1909. B. 1909 vandt med 5 g. efter færdigspil
let k. GLOSTRUP 97 (Jørgen Hansen 42, Erik Olesen 6 for 
32, K. Jannings 3 for 7) og 119 (Fl. Jørgensen 50, K. Lyø 5 
for 31, S. Khan 3 for 31 ). B. 1909 123 og 94 for 5 (S. Khan 
29*, J. Nordkamp 3 for 15). 

3. divisionerne:

22. august. 
NYK. M. II-DRONNINGBORG (0-8). Dr.borg vandt med 
4 g. efter færdig k. NYK. M. II 77 (Chr. Boldsen 8 for 37)
og 72 (Fl. Rasmussen 5 for 21 ). DR.BORG 92 (Erik Nielsen
5 for 30, Tommy Jensen 3 for 42) og 61 for 4 (Hans Han
sen 3 for 23). 

29. august. 
SORANER II-K.B. li (6-8). K.B. II vandt med 5 g. efter
færdig k. SORANER II 175 (K. E. Jørgensen 66, Chl. Løn
holdt 27, T. Ankjærgård 8 for 64) og 59 for 3 (Georg Olsen 
30*). K.B. II 116 (J. Bennike 26, Tariq 25, J. Kofoed 8 for
57) og 123 for 5 (Khan 26, Tariq 25).

KERTEMINDE-FREDERICIA (0-6). Fr.cia vandt med 31 p. 
efter 1. hlvg. FR.ClA 113 (F. Kirkeby 48, P. Østergård 31, 
Per Martinussen 6 for 32). KERTEMINDE 82 (Jan Østergård 
4 for 28, Sv. Åge Petersen 3 for 28). 

4. september.
AA.B. II-CHANG II. Ingen afgørelse p.g.a. regn. CHANG II
190 for 6 (Bj. Holtegård 53, T. Skov Nielsen 51, Lauritz An
dreasen 32). AA.B. II 60 for 5 (Peter Christensen 29, Bj.
Holtegård 3 for 24). 

5. september. 
HJØRRING 11-AA.B. Il (0-6). Aa.B. II vandt med 3 g. efter
I. hlvg. HJØRRING li I 08 (K. Faurskov 8 for 49). AA.B. II
109 for 7 (K. Faurskov 42*, Tom Christiansen 3 for 24).

19. september.
AA.B. II-CHANG II (0-8). Chang vandt med 117 p. efter
færdig k. CHANG 11 119 (B. Søvsø 40, T. Laursen 5 for 45,
N. J. Andersen 3 for 43) og 88 for 6 (Lauritz Andreasen 30,
Bj. Holtegård 27, Eiliff Westergård 4 for 38). AA.B. II 58
(Finn Nielsen 6 for 25) og 32 (T. Skov Nielsen 7 for 10, Bj.
Holtegård 3 for 21 ).

OPRYKNINGSKAMPE TIL 2. DIVISION 
5. september. 
FREM-FREDERICIA (6-0). Frem vandt med 48 p. efter I.
hlvg. FREM 253 for 8 (Gert Chri,tensen 76, C. Reddy 67, 
C. Fabian 31, Sv. Åge Petersen 3 for 79). FR.CIA 205 (Kurt 
Østergård 75, Peter Østergård 39, F. Kirkeby 30, C. Reddy
6 for 58). 

12. september. 
HJØRRING II-FREM (6-0). Hjørring li vandt med 94 p. 
efter I. hlvg. HJØRRING II 208 (P. Steen 86, P. V. Jensen
51, Gert Kristensen 4 for 56, L. Onink 3 for 71). FREM 114
(C. Fabian 52, Tom C. Nielsen 7 for 39, Tom Christiansen 3 
for 27).

19. september.
FREDERICIA-HJØRRING Il (0-6). Hjørring II vandt med
59 p. efter I. hlvg. HJØRRING li 136 (P. V. Jensen 43, Tom
C. Nielsen 28, Jan Østergård 5 for 29, Sv. Åge Petersen 3 for
20). FR.CIA 77 (Tom C. Nielsen 8 for 21).

M ellemrækkerne: 

21. juni.
Rettelse. VIBORG 11-ÅRHUS II (0-0). Pointfordeling i hen
hold til bestyrelsesbeslutning.

28. august.
GLOSTRUP Il-A.B. II (0-6). A.B. II vandt med 6 g. efter
1. hlvg. GLOSTRUP II 149 (Fl. Jørgensen 49, T. Jensen 35,
P Talbro 4 for 65, J. Ward 3 for 26). A.B. II 150 for 4 (P.
A. Svendsen 54, Niels Talbro 40).

DRONNINGBORG li-VIBORG Il (0-6). Viborg II vandt 
med 99 p. efter 1. hlvg. DR.BORG II 46 (St. Olesen 26, J. 
Svejstrup 5 for 7, Ole Andersen 3 for I 0). VIBORG II 137 
for 8 (Ole Andersen 34, J. Svejstrup 28, J. Mathiassen 25, 
J. Ma1111 3 for 38).

HUSUM-ESBJERG li (8-0). Husum vandt med 1 hlvg. og 
55 p. HUSUM 163 (Henry Buh! 66, Sv. Aschberg 33, Niels 
Abrahamsen 4 for 54). ESBJERG Il 56 og 52 (B. Roworth 5 
for 29, L. Thomsen 4 for 21 ). 

ÅRHUS Il-HORSENS II (6-0). Århus II vandt med 100 p. 
efter I. hlvg. ÅRHUS I I 197 (Ole Jacobsen 94, L. H. Balle 
42, Erik Nielsen 3 for 58, Fr. Rasmussen 3 for 39). HOR
SENS II 97 (Kn. E. Petersen 34, Ole Jacobsen 7 for 43). 
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SLAGELSE II-KØGE II ( -0). Tabt af Køge II, der brugte 
ikke-spilleberettigede spillere. SLAGELSE II 189 for 5 (Per 
Petersen 1 Ol•, Kim Andreasen 26). KØGE II 197 for 3 (Niels 
Olsen 97*, Niels Jensen 28*). 

4. september.
B. 1913 II-ESBJERG II (6-0). B. 1913 II vandt med 7 g. efter 
1. hlvg. ESBJERG II 84 (Bob Leewis 27, John Larsen 5 for
20, Ove Egstrøm 3 for 40). B. 1913 II 88 for 3 (B. Damsgård
32, T. Hirtz 29*). 

11. september. 
KØGE JI-A.B. III (0- ). Tabt af Køge Il, de1 b1ugte ikke
spilleberettigede spille1 e. A.B. III 61 (Niels Olsen 3 fo1 10 
J. B. Nielsen 3 for 16). KØGE II 70 for 2 (Niels Olsen 47).

A-rækken:

18. september.
RINGSTED JIJ-SVANHOLM III (6-0). Ringsted lll vandt
med 27 p. efter 1. hlvg. SVANHOLM III 86 (Per Smed 38, 
.I. Marrot 4 for 17) og 76 for 8 (Frede Nielsen 4 for 15).
RINGSTED JII 113 (Frede Nielsen 32, Egon Petersen 25, J.
Bøgh Nielsen 3 for 25) og 31 for 3 (Morten Petersson 3 for 4).

25. september. 
RINGSTED 111-A.B. IV (G--6). A.B. IV vandt med 18 p. efter 
1. hlvg. A.B. IV 87 (J. Ribe! 39, H. C. Andersen 3 for 6,
Frede Nielsen 3 for 13). RINGSTED Jil 69 (Freddy Nielsen
7 for 22, Bent Rossen 3 for 21 ).

Juniorrækkerne: 

31. maj.
SKANDERBORG-KERTEMINDE (0- ). Tabt af Skander
borg.

14. august. 
A.B.-SLAGELSE (0- ). Tabt af A.B.

21. august.
RINGSTED-GLOSTRUP ( -0). Tabt af Glostrup. 

29. august. 
GRENA-ÅRHUS (0-8). Århus vandt med 1 hlvg. og 3 p.
ÅRHUS 151 (Ole B. Andersen 71, Jørn B. Andersen 47, Fr.
Byrgersen 5 for 25). GRENÅ 84 (S. Steensgård 25, 0. B.
Andersen 7 for 42) og 64 (Palle Pedersen 6 for 21 ).

SVANHOLM-KERTEMINDE (DM-semifinale). Svanholm 
vandt med 188 p. efter 1. hlvg. SVANHOLM 279 (Michael 
Petersson 129, Ole Mortensen 43, Benny Østerberg 36, P. P. 
Klokker 7 for 133). KERTEMINDE 87 (P. P. Klokker 37, 
Bent Nielsen 26, Jan Bøgh Nielsen 5 for 3, Morten Petersson 
3 for 29). 

DRONNINGBORG-HJØRRING (DM-semifinale). Dr.borg 
vandt med I 00 p. efter 1. hlvg. HJØRRING 54 (P. Steen 25, 
Chr. Boldsen 8 for 32) og 44 for 4 (Chr. Boldsen 4 for 17). 
DR.BORG 154 (Chr. Boldsen 77, Tom C. Nielsen 4 for 28, 
Tom Christiansen 4 for 71 ). 

5. september.
SVANHOLM-DRONNINGBORG (DM-finale). Dronningborg
vandt med 9 g. efter I. hlvg. SVANHOLM 85 (Fl. Rasmussen
6 for 51, Chr. Boldsen 4 for 19). DR.BORG 111 for 1 (Chr.
Boldsen 69'', P. Odderskær 35*). 

Drengerækkerne 

24. juli. 
ARHUS-SILKEBORG (G- ). Tabt af Århus. 

17. august. 
SVANHOLM-K.B. ( -0). Tabt af K.B., der udeblev. 

23. august.
AA.B.-CHANG (G--0). Uafgjort. 1. hlvg. ikke færdigspillet.
AA.B. 80 for 7 (L. Hedebrandt 33, Jens J. Pedersen 3 for 23,
Tommy Knudsen 3 for 32). CHANG 15 for 4 (Cl. Morild 4 
for 7). 

28. august. 
RINGSTED-SVANHOLM (0-0). Uafgjort. 1. hlvg. ikke fær
digspillet. SVANHOLM I 47 for 8 (Ole Mortensen 64*, Hen
rik Thomsen 36, Bent K. Hansen 4 for 25). RINGSTED 109 
for 8 (Øjv. Pedersen 34, Per Persson 32'", Klaus Frederiksen 
5 for 44, Ole Mortensen 3 for 45). 

SILKEBORG-VIBORG (DM-semifinale). Viborg vandt med 
10 p. efter 1. hlvg. VIBORG 91 (Keld Nielsen 35, Knud Mad
sen 6 for 38, Leif Rasmussen 3 for 30) og 25 for 1. SILKE
BORG 81 (Leif Rasmussen 38, Lars Andersen 5 for 26, John 
Andersen 4 for 39). 
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29. august.
K.B.-SLAGELSE (0-6). Slagelse vandt med 34 p. efter 1.
hlvg. K.B. 17 (Per Andersen 5 for 9, Mogens Poulsen 4 for
6) og 63 (Torben Sørensen 32, Per Andersen 7 for 23) SLA
GELSE 51 for 3.

FREM-NÆSTVED (8-0). Frem vandt med 10 g. efter fær
dig k. NÆSTVED 21 (St. Friis 5 for 5, Fl. Buh! 5 for 14) 
og 33 (St. Friis 5 for 12, Carsten Jensen 5 for 18). FREM 51 
for 4 og 14 for 0. 

4. september. 
SVANHOLM-VIBORG (DM-finale). Svanholm vandt med 39
p. efter 1. hlvg. SVANHOLM 197 for 7 (Klaus Frederiksen 
53*, Søren Hamberg 39, Henning Hansen 33, Henrik Thom
sen 32, Lars Andersen 3 for 74). VIBORG 158 (Lars Andersen
96, Henrik Thomsen 3 for 12, Klaus Frederiksen 3 for 55).

Lilleputrækken 

10. august.
FREM-AB (0-6). AB vandt med 12 p. efter 1. hlvg. AB 67. 
FREM 55 (Johnny Nielsen 7 for 17). 

13. august. 
SVANHOLM-KB (6-0). Svanholm vandt med 91 p. efter 1.
hlvg. SVANHOLM 122 for 2 (Ole Mortensen 62*, Kim Tho
rup 32). KB 31 (Kim Thorup 5 for 14).

15. august.
GLOSTRUP-KØGE (0-8). Køge vandt med 10 g. efter fær
dig k. GLOSTRUP 45 (J. Jeppesen 4 for Il, Erik Jensen 4
for Il) og 43 (J. Jeppesen 6 for 17). KØGE 66 for 4 (J. Jep
pesen 34) og 27 for 0. 

19. august.
GLOSTRUP-KB (0-6). KB vandt med 22 p. efter 1. hlvg.
KB 85 (Kim Hansen 28'", Karsten Mikkelsen 4 for 15, Mi
chael Andersen 3 for 25). GLOSTRUP 63 (Michael Andersen
43, Lars Bennike 7 for 21 ). 

21. august. 
SVANHOLM-AB (8-0). Svanholm vandt med 8 g. efter fær
dig k. AB 7 (Johnny Andersen 4 for I) og 22. SVANHOLM
21 for 3 (Lars Nielsen 3 for 9) og I 1 for 2. 

27. august. 
RINGSTED-FREM (8-0). Ringsted vandt med I hlvg. og 13 
p. FREM 56 (John Nielsen 25*, Søren Hansen 3 for 20) og
59 (Per Nielsen 3 for 23, Søren Hansen 3 for 32). RINGSTED
1 28 for 3 (Søren Hansen 42, St. Plougmann 38, Susanne Friis
3 for 41). 

28. august.
RINGSTED-SVANHOLM (0-6). Svanholm vandt med 123 p. 
efter 1. hlvg. SVANHOLM 151 for 5 (Ole Mortensen 85, Ole
Østergård 26, Per Nielsen 3 for 59). RINGSTED 28 (Michael
Mortensen 3 for 6, Kim Thorup 3 for 10).

GLOSTRUP-A.B. (6-0). Glostrup vandt med 103 p. efter 1. 
hlvg. GLOSTRUP 139 for 1 (Michael Andersen 58*, Søren 
Mikkelsen 50*). A.B. 36 (Mich. Andersen 6 for 15, Karsten 
Mikkelsen 3 for JO) og 83 for 4 (Johnny Nielsen 28, Lars 
Nielsen 27). 

FREM-KØGE (G--8). Køge vandt med 10 g. efter færdig k. 
FREM 35 (J. Jeppesen 4 for 21) og 53 (Erik Jensen 4 for 14). 
KØGE 78 (Alex Petersen 3 for 30) og 21 for 0. 

Privatkampe: 

5. juni.
Sorø CC's 40 års jubilæumskamp: SORØ (2. division)-SORØ
(årgang 1957 /58). Sorø 57 /58 vandt med 7 p. SORØ CC 84
(Pr. Hansen 37, Peer Nørgård 5 for 14, J. Kofoed 3 for 26)
og 86 for 6 (Ib Hiickelkamp 62* på 6 overe). SORØ 57 /58 
97 for 5 (Jørgen Hansen 25) og 80 for 7.

KOLDING (forstærket)-]. HQ HANN. 1. HQ Hann vandt 
med 28 p. efter færdig k. 1. HQ HANN 162 (Cook 45) og 67 
for 5. KOLDING 70 for 5 og 131 (K. Østergård 46). 

17. august.
A.B.-ROY AL LANCERS. Lancers vandt med 68 p. A.B. 53
(Fischer 6 for 22). LANCERS 121 (V. Ludvigsen 4 for 65,
D. Råhave 3 for 37).

5. seotember.
KERTEMINDE-KOLDING (drenge). Kerteminde vandt med
8 g. efter færdig k. KOLDING 30 (Jeppe Klokker 5 for 6,
Søren Klokker 3 for 2) o_g 37 (Søren Klokker 5 for 13, Jeppe
Klokker 4 for 16). KERTEMINDE 56 (Johnny Pedersen 3 for
6, Pr. Nygård 3 for 22) og I 8 for 3.
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