
Nr. 2 

27. maj 1972

43. årcanc

Indhold: 

Redaktørens egen spalte 

Turneringsoversigten 

Pokalturneringen 

Fælled - hvor er du henne 

12. manden til debat 

Slagelsespiller fejrer 25 års jubilæum 

Klar ved gærdet 

Kend pladserne, støddene og udtryk 

Resultater 

• UDGIVET AF•

SK • CRICKET • FORBU 

Johan Luther mens han lejrede sin hjemkomst til 

Chang ved at score 150 lormluldendle point i premi

erekampen mod Horsens. Foto: V. Kragmann, Aalb. Stiftstidende

Robertsbridge - Sussex, England 

AXEL 

hør det • • •



Redaktørens egen spalte 

Et skud for boven 
Netop som alt så så lovende ud 

med hensyn til dette års instruk

tions- og kursusaktiviteter, fik det 

meste et skud for boven. Mindre 

end en uge før, han skulle være 

startet i den første klub, sendte 

den engelske instruktør Ted Whit

field af bud med den begrundelse, 

at han havde fået et bedre og mere 

varende job. Han skulle i ca. tre 

måneder have rejst rundt i de dan

ske klubber. Mellem DCF og MCC 

blev der arrangeret telefonmøder 

for om muligt at skaffe erstatning, 

men med så kort varsel kunne intet 

gøres. 

Der er ikke noget at sige til, at 

de mange klubber, der havde set 

frem til besøget, var bitre. Det var 

de DCF-ledere, der havde arrange

ret det hele, også, ikke så meget 

fordi de måtte stå for skud fra 

klubberne, der ikke havde andre 

steder at rette deres vrede, men 

mere fordi dette sidste minuts af

bud var så hensynsløst og så øde

læggende for de ønsker om en for

bedret standard, som Whitfields 

besøg skulle have opfyldt. 

En ulykke kommer sjældent al

ene. Med lige så kort varsel sendte 

Jock Livingstone afbud til de in

struktørkurser, han skulle have af

holdt på Aa.B. og AB. Dette var 

kedeligt for dem, der havde til

meldt sig, men i virkeligheden nok 

af mindre betydning. For interes

sen .for Livingstones kurser var 

ikke stor, og det var et meget be

grænset antal klubber, der havde 

fået noget ud af det. 

Nu forhandler DCF på kraft 

med MCC om at sende en instruk

tør over, der i sommerperioden kan 

holde nogle kurser for ungdoms

spillere, mens en tur til England 

for lovende ungseniores arrangeres, 

og her søges tillige arrangeret in

struktion. Ungseniorerne skal for

uden at spille nogle kampe over

være et par. dage af testmatchen 

England-Australien i Nottingham. 

Af det oprindelige planlagte in

struktionsprogram kører kun den 

såkaldte »nødkonsulentordning«, 

men det ser til gengæld også ud til 

at blive en værdi! uld nyskabelse. 

Nis. 
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TURNERINGSOVERSIGTEN 

Første turneringsdag 

gav fem· centuries 
Johan luther, Chang, Finn Nistrup, Svanholm, 

Ebbe Hansen, Ringsted, Eigil Crone, Grenå, 

Troels Nielsen, Chang og Rene Thomsen, Glostrup 

scorede alle 100 på åbningsdagen 

Det var ikke til at se på turnerings
starten i 1. division, at gærdespillerne 
ikke var langt inde i turneringen. Der 
blev scoret points som sjældent set. 
Allerede på denne dag fik man endnu 
et bevis på, at vægten hælder mere og 
mere over til gærdespillerne. Om det 
så er fordi kasterne er blevet dårlige 
skal lades usagt, men i hvert fald var 
der et par kasteangreb på denne før
ste dag, som ikke havde mangen en 
bare habil bowler at' byde på. 

Men først til de tre centuries. Johan 
Luther fejl'.'ede sin tilbagevenden til 
Chang med sit livs højeste, 150 points. 
Det var Horsens, der måtte lægge ryg 
til denne mammutscore. De sidste 50

blev scoret i løbet af et kvarters tid, 
de første 100 havde dog taget to timer 
og tre kvarter. Så var Horsens også 
så møre, at Luther kunne dreje gaflen 
rundt i dem. Chang fod sig først stille 
tilfreds med 281 for otte. Men Hor
sens var skam ikke tabt bag en vogn. 
Jørn Høj og debutanten Tom Ivar 
Poulsen skiltes som åbnere først ved 
106, det fjerde gærde faldt ved 169, 
men så gik den ikke længere mod Tor
ben Skov Nielsens spin, og Changs 
gevinst kom i hus. 

Finn Nistrup var lidt over to timer 
til sine 109 not out mod Soranerne. 
Han havde først som anfører måttet 
se Soranerne sco:I'e 235 mod Svan
holms kasteangreb, som har set bedre 
dage, og som kun i mådeholdent om
fang bliver bakket op af en vågen 
mark. ,Dette udnyttede Henning Hen-

. riksen ,(71) og pakistaneren Butt, der 
· efter et tre måneders ophold i Paki
stan med ma�er af cricket bliver et
ubehageligt bekendtskab for mange.

Men uden Hans Rasmusen og med
et markspil, som både med hensyn til
placeringsevne og mobilitet ikke just
udmærkede sig, viste det sig hurtigt,
at Soranerne intet kunne stille op.
Men Svanholm gjorde »døden« kort.
Med Finn Nistrup som generalen med
overblikket og med Lars Hansen som
en ubarmhjertig afstraffer af mangen
en mislykket bold scorede Svanholm
på de sidste to timer omkring · 210
points. Lars Hansen lavede 70 n,�t. out
på 50 minutter.

Og det tredie century - Ebbe Han
sens. Ebbe Hansen har forladt Køge 
til fordel for Ringsted for . at prøve 
atmosfæren i 1. division, og det blev 
en givtig debutkamp. 100 not out teg
nede han sig for mod KB, der uden 
Ole Christoffersen må se nogle lange 
og drøje markture i møde. Ebbe Han
sens century betød, at Ringsted kunne 
lukke med 245 for 7, og der var 3 ½
time til at få KB ud i. Det var lige 
ved at være for lidt, for den sidste 
KB'er faldt først i den trediesidste 
over. Det var topscoreren Sami, der , 
spirede en bold fra Jan Hansen op i 
himmelrummet. Alle KB's bedste kort 
faldt for ingenting, otte gærder var 
ude for 98, ni for 103, men sidste
gærdet, Sami og Mogens Fausbøll, 
hævede til 166. 

»KÆVL« I VENTE
For øvrigt må Ringsted belave sig på
en masse kævl. Hovedkasteren Claus
Rasmussen blev »no ballet« for stik
arm ca. seks gange af dommer Son
berg, men nåede dog alligevel at tage
6 gærder for 40. Ebbe Hansens afle
vering har aJlle dage været årsag til
diskussioner, og Ringsted benytter
nok en kaster, Henning Bergh, som
må kunne få nogle dommere til at få

Cricket 
Cricket udgives af D. C. F. 
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trækninger i den arm, der signalerer 
fejl bold. 

Dette organ skal ikke benyttes til at 
tage stilling til, hvorvidt de pågæl
dende kasteres aflevering er lovlig. 
Det må dommerne selvfølgelig afgøre 
i hvert enkelt tilfælde. Men i Ringsted 
må man være klar over, hvad de går 
ind til med dette kasteangreb og uden 
surhed acceptere, hvad der kommer. 
For loven er klar nok - den siger fejl 
bold, når dommeren er i tvivl om 
kastn;ngens lovlighed. 

De kastere, som de andre klubber 
ikke har, kan Aa.B. som bekendt møn
stre. Mod AB behøvede Aa.8. så
mænd ikke at score mere end 126 
points for to gærder for at vinde med 
en halvleg og 20 points. Vi overlader 
til læserne at gætte. hvem der »åd sta
kittet«. 

TRIST KAMP 

Skanderborgs kastere var de næstbed
ste. De formåede at rydde B. 1909 to 
gange omkring I 00. Angrebet var va
rieret med Bo Jepsen med 6 for 23 
i 2. halvleg som den mest succesrige, 
men hos B. 1909 var det kun Suleman 
Khan, der viste modstandskraft. For 
øvrigt lægger man hos Skanderborg 
mærke til nogle store halvlege såvel i 
pokalkampe som i denne match af 
førsteårs senioren John Simonsen. 

Endelig det mørke punkt på denne 
første turneringsdag, Hjørring-Nykø
bing M. Hjørring lukkede efter 227 
points og gav Nykøbing M. 3 ¼ time 
til at score flere. Det ønskede moring
boerne ikke at prøve på. De anså det 
ikke for nogen chance, hvilket ikke 
tyder på den store tillid til egne evner. 
og de prikkede sig til 101 for 6. Hjør
ring har vel selv en del af skylden for 
den flade kamp. Holdet skulle have 
været i stand til at forcere sin scoring 
mere for derved at kunne lukke før. 

2. division: 

RARE OG UVENTEDE POINTS 
TrL SORØ 

Sorø spillede sin første kamp på Sorø 
Akademis skønt beliggende bane, 
hvortil klubben er flyttet, også med 
træningen. Og det blev en succes for 
hjemmeholdet, selv om en åbnings
score på 80 ikke kunne love godt. 

Men Sorø bowlede konstant korte 
bolde i offsiden, og dem følte Sla
gelse-spil!ernc, der nok undervurde
rede modstanderne, sig foranlediget til 
konstant at rage efter, og det kostede 
dyrt - nærmere betegnet, at dette 
ellers så frygtede gærdehold var ude 
for 55 i 1. halvleg. l anden omgang 
viste Slagelse dog, hvor skabet skulle 
stå, affærcLigede Sorø for 46 og sco
rede de tilstrækkelige points. 

Trods god gærdeindsats af Tom 
Hansen og storartet bowling af Hart
mann Pedersen kunne Hjørring ] [ 

ikke klare debutkampen i 2. division 
i Holstebro, men det gik dog langt 
over forventning. I 2. halvleg, da Hol
stebro havde været ude for en sam
menbrudshalvleg på 35, havde Hjør
ring omkring 22 overe til at score 101 
points, men alle var ude for 91, og 
Holstebro kunne glæde sig over alle 
otte turneringspoints. 

3. divisionerne: 

EIGIL CRONES SMUKKE 
ABNINGSGÆRDE 

De to nyoprykkede hold, Husum og 
Århus Ir, i henholdsvis 3. division 
midt og nord fik ikke turneringspoints 
ud af deres første kampe, men ind
satserne var dog så hæderlige, at der 
ikke er grund til sortsyn. 

Husum kunne ikke klare Koldings 
Poul Erik Nielsen, hverken med bold 
eller bat, men Husums anfører, Henry 
Buh!, begik nok en fejl ved ikke selv 
at gå ind tidligere i gærdeordenen. 

Århus H lagde ud med 206 mod 
Grenå med to så gode navne som Jør
gen Morild (66) og Torben Petersen 
(tidligere Nykøbing Falster, 55) som 
topscorere, og den tidligere Holstebro
spiller Børge Gormsen gjorde sig også. 
Der var dog en blandt modstanderne, 
som Århus l[ måtte give op overfor. 
Det var Eigil Crone, der nød godt af 
Arhus-keeperens gavmildhed med hen
syn til at holde de kantede bolde inde 
i handskerne. Bortset fra det er Crone 
nu en god spiller, hvilket han har be
vist ved mangfoldige lejligheder, og 
hans century på i 05 not out førte 
ubesværet Grenå over Århus' innings. 

I nordkredsen var der en anden 
debutant, Ole Christoffersen, tidligere 
KB. Hans resultat - 5 for 34 mod 
Nykøbing M. li var ikke umiddelbart 
så imponerende, men dog godt nok 
til, at Viborg kunne vinde en match, 
som holdet uden ham måske havde 
tabt. 

Nedrykkeren fra 2. division, Es
bjerg, havde ikke meget besvær med 
8. 1913. og ligeledes midtpå vandt
Kerteminde lidt overraskende over
Fredericia.

Østpå var det ikke just en kamp for 
yndere af godt gærdespil, da 40 gær
der faldt for beskedne scorer, mens 
Nykøbing F. sikrede sig alle otte tur
n�ringspoints mod Ballerup. 

Mellemra:kkerne: 

NÆSTVED T GANG JGEN 

I den sjællandske mellemrække kom 
Næstveds seniorhold i gang igen efter 
et års pause, et hold, der på papirer 
virker frygtindgydende. Erik Jørgen
sen er vendt tilbage fra Køge og førte 
an mod Slage!se 11, der takket være 
en sidstegærdestand på omkring 50 
points af de to juniorspillere Ib El
fing og Wagn Petersen vandt I. halv
leg, men ikke kampen. 

En juniorspiller var også den store 
i Glostrup H's kamp mod sidste års 
rækkevinder Frem Il. Glostrups Rene 
Thomsen tegnede sig for sit maiden
century med I 04 og havde først og 
fremmest æren for sejren. 

Nordpå vandt Herning H med en 
halvleg over Dronningborg 11. Gad 
vist om Herning kan undvære de 
mange gode navne, der optrådte på 
andetholdet, ret længe på I. senior. 

Ungdomsrrekkerne: 

CENTURY AF TROELS NLELSEN 

Den store begivenhed i ungdomsræk
kerne har været Chang-junioren Troels 
Nielsens chancefrie 142 not out mod 
Nykøbing Mors. At han bagefter 
kunne bowle godt og fjendtligt i to 
ha1vlege, fortæller lidt om den form 
han er i. Men om Chang kan blive 
et tophold, når det hele i den grad 
beror på en mand, er tvivlsomt. 

r kreds 3 havde Dronningborg ikke 
meget besvær med Grenå og i kreds 2 
spil!ede Kerteminde, hvor Jeppe Klok
ker helt har overtaget Peder Palle 
Klokkers rolle, og Esbjerg 6-8. I 
41 B vandt Svanholm [I stort over 
Ringsted n, mens Glostrups Rene 
Thomsen - dagen før han scorede I 04 
mod Frems 2. hold - lavede 97 mod 
Frems juniorhold. I 41 A spillede 
Ringsted og Svanholm 0-0. Ringsted 
ville ikke acceptere en udfordring på 
1 <!-9 i løbet af to timer og et kvarter. 

[ drengerækkerne ser det noget trist 
ud i kreds 52, hvor en trist mode med 
at bruge for gamle spillere har bredt 
sig i nogle klubber. Når man kan stille 
ni reglementerede drenge, skulle det 
være besynderligt, om man ikke kan 
stille et helt hold, selv om det skulle 
være lidt defekt. [ kreds 53 vandt Ny
købing M. efter en gyser 54-53 over 
Chang - Chang mener dog, at regn
skabet er forkert - mens Carsten Mo
rilds søn Claus strålede som en sol 
mod Dronningborg med 9 for 13 og 
44 po:nts. 

Østpå aff2rcligede Glostrup Næs
tved med en halvleg, mens Svanholm 
var tæt ved at vinde lige så stort over 
Køge. Endelig har Ringsted i lilleput-
rækken slået AB. Nis. 

Troels Nielsen i ak1ivi1e1 
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POKALTURNERINGEN: 

Tal il<l<e om Ringsted li 

til AB og Svanholm 
Et hold stråler over alle andre i dette 
års cupturnering. Et indtil nu ikke 
synderligt frygtet 2. hold i 3. division 
øst, nemlig Ringsted IL 

Spørg Svanholm og AB. Spørg disse 
to klubbers 1. divisionshold om, hvad 
de regnede med, før de skulle møde 

Ringsted II, og hvad der gik igennem 
deres sjæl, da de havde tabt til disse 
friske, uimponerede sjællændere. 

Det er ikke sikkert, at man ville få 
noget ærligt svar, og med al respekt 
for Ringsted II's på ingen måde dår
lige hold, må man sige, at det er 
usandsynligt svagt af to I. divisions
hold at tabe til et mandskab, der trods 
alt er dem underlegne i de fleste af 
spillets facetter. Selvfølgelig kan 1. 
divisionsholdene forsvare sig med, at 
de tabte på de 30 points, som Ring
sted II havde i forskud (Ringsted II 
vandt begge gange på points på kam
penes definitivt sidste bold), men at to 
J. divisionshold ikke besidder så me
gen bredde, at de om ikke andet kan
holde en modstander, der er uden
egentlige klassegærdespillere, nede,

forekommer skuffende.
Men sjovt var det, at det kunne ske, 

og ikke mindst morsomt for Ringsted
spillerne, selv om de ikke kunne klare 
Slagelse i semifinalen. I de to sejre 
indlagde den lovende junior Ole Hel-

mersen sig fortjeneste mod Svanholm, 
de to rutinerede Erik Nielsen og Hans 

Påmand tjente deres sporer ved begge 
lejligheder, og mod AB dukkede en 
herre ved navn Jens Jørgensen pludse
lig op og vendte kampen med 17 
points i en over og en firer på den af
gørende bold i matchen, hvor Ring
sted H skulle lave mindst to points for 
at vinde. 

At så 2. holdets triumfer måske 
blev ris til Ringsteds egen rumpe i den 
lange ende er en anden sag. Et par af 
2. holdets spillere kunne nok have
pyntet på det I. hold, der efter at
have gjort det så godt mod KB ikke
kunne finde ud af det mod Soranerne.

Slagelse har været turneringens mest 
scorende hold, klubbens hardhittere 
med Fritz Ulrich (seks seksere mod 
Frem) i spidsen boltrer sig rigtigt i 
denne form for cricket. 

Vestpå gik det hele mere som ven
tet. Uventet var det selvfølgelig at Es

bjerg kunne besejre de to 2. divisions
hold Århus og Silkeborg, det sidste 
endda meget sikkert, og man skulle 
vel heller ikke forvente, at Grenå 
kunne slå Skanderborg II (med sølle 
et point), og at Dronningborg kunne 
vinde over Herning, men ligefrem sen
sationer kan man ikke kalde det. Her 
er Aa.B. gået igennem i vanlig sikker 

Erfaringer efter første officielle drengecup: 

stil. mens pokaldebutanten Skander
borg har måttet arbejde mere for det 
uden dog at være i alvorlige vanske
ligheder. Jørn Steen Larsen har sam
men med Carsten Morild været de 
store pointsædere, mens Kjeld Larsen 
hos B. 1909 synes at være på vej mod 
en indian summer. 

;:-i det som 

i fjor 

Morild 

der skal 

modtage 

cuppen 

Semifinalerne blev spillet i pinsen 
efter dette program: Soranerne-Sla
gelse og Skanderborg-Aa.B. 

Finalen transmitteres i TY lørdag 
den 24. juni. 

Nis. 

Om overbegrænsning hos ungdommen 

Det første udendørsarrangement, som 
distriktsungdomsudvalget har stået 
for, løb af stabelen på Sjælland før 
den egentlige sæson. Det var en pokal
turnering for dængehold på Køben
havn/Sjælland. Kampene gik over 20 
overe til hvert hold og højst fire overe 
til hver kaster, og tog ca. to timer, 
således at tre-fire kampe kunne afvik
les en dag på samme bane. 

Turneringen blev etableret af flere 
grunde. Den væsentligste var at give 
drengene nogle flere kampe. Det er 
nu engang dem, der højner interes
sen. Og med det tidlige starttidspunkt 
- den 7. maj - kom de i gang tidligere
end ellers. Men man ønskede også at

prøve, hvordan den af AB foreslåede
overbegrænsning i ungdomsrækkerne
virker.

Af turneringen kan man med hen
syn til AB's forslag nok konkludere, 
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at det ikke bør indføres generelt. De 
gode gærdespillere venter på de dår
lige kastere med det resultat, at mange 

ikke kommer ind, hvilket på ingen 
måde fremmer interessen. Modargu
mentet er selvfølgelig, at klubberne 
med tiden nok skulle uddanne flere 
anvendelige kastere, men det er nok 
lidt teoretisk. Talentmaterialet på et 
ungdomshold vil sjældent være så 
stort, at man kan uddanne fem lige 
gode kastere. 

Samtidig må man gøre sig klart, at 
denne slags cricket meget let medfører 
masser af nye rekrutter i »skråske
ernes« i forvejen alt for store brigade. 

OYERBEGRÆNSNING 

FOR GÆRDESPILLERE? 

Det er altså ikke rigtigt - ej heller 
logisk - at indføre overbegrænsning 

generelt for kastere uden samtidig at 
indføre det for gærdespillerne. Den 
måtte gå ud på, at åbnerne kun måtte 

være inde f. eks. de tre første overe, 
de to næste gærdespillere de følgende 
tre overe o.s.v. Men den ide er der 
vist ingen, der vil bakke op. 

Når dette er sagt må det til gengæld 
siges, at turneringen blev en succes, 
og at der bør spilles meget mere af 
denne sfags cricket ved siden af det 
normale. Det ser da heldigvis også ud 
til at blive tilfældet. Glostrup tog ini
tiativet for to år siden med sit drenge
stævne, nu er det fulgt af denne turne
ring, og Viborg arrangerer - tillige 
med på ny Glostrup - drengestævne i 
midten af sæsonen. 

Der var to spændende kampe. Den 
ene havde ganske vist ikke meget med 
pokalcricket at gøre - 38-28 til Ring
sted over Slagelse, den anden meget 



mere, nemlig Svanholm-Køge 124-91. 

Finalen Svanholm-Ringsted gik til 

Svanholm 79-54. Svanholms Ole Mor

tensen havde forståelsen af de mange 

små eneres værdi, og frem for alt 

havde Svanholm det fornødne antal 

kastere. 

Der var nåle og pokal til vinderne, 

og for den bedste præstation i finalen 

var udsat et bat. Dommerne Roland 

Wald og Kaj Hjorth bestemte sig for 

Svanholms offspinner Johnny Ander

sen, der noteredes for et hattrick -

alle tre kastet ud. 

Nis. 

RESULTATER 
22. april
BALLERUP-SVANHOLM Il. Svanholm Il 
vandt med 3 p. SVANHOLM li 77 for 8. 
BALLERUP 74 (Ib Laursen 3 for 6, J. 
Bøgh Nielsen 3 for 22). 

ÅRHUS li-FREDERICIA. Århus li vandt 
med 57 p. ÅRHUS li 91 (Jørg. Knakker
gård 41, P. Østergård 3 for 14). FR.CIA 34 
(Erik Madsen 3 for 5, Jørgen Henriksen 3 
for 8). 

B. 1909-KERTEMINDE. B. 1909 vandt
med 6 g. KERTEMINDE 73+30 (P. P.
Klokker 31 *, Erik Olesen 4 for 13). B. 1909
I 04 for 4 (K. Jannings 33).

23. april
SVANHOLM I-SORANER li. Svanholm I 
vandt med 8 g. SORANER li 40+30 (Geert 
Kristensen 4 for 9, Fl. Søegaard 3 for 8). 
SVANHOLM I 72 for 2 (Gert Kristensen 
30*). 

AB li-KB. KB vandt med 72 p. KB 137 
for 7 (Fl. Gregersen 41, Per Sørensen 34, 
Ths. Pro vis 3 for 20). AB Il 35 + 30 (B. Bur
meister 3 for 5). 

ESBJERG-ÅRHUS I. Esbjerg vandt med I 
p. ESBJERG 75 + 15 (Jørgen Beir Andersen
3 for 10). ARHUS I 89 for 9 (Jan Beir An
dersen 28, Knud Hansen 3 for 18, Jens Søn
dergård 3 for 19). 

B. 1913 1-B. 1913 li. B. 1913 l vandt med 
67 p. B. 1913 I 147 for 5 (J. Hvidkær 45*, 
J. Machon 29). B. 1913 li 70 for 8+10. 

GRENÅ-SKANDERBORG 11. Grenå vandt 
med I p. GRENÅ 86+15 (Tommy Hansen 
48, Leif Hansen 4 for 19, Peter Hansen 3 
for 25). SK.BORG I I I 00 (Finn Sørensen 
26, Johnny Krogh 3 for l 6). 

HORSENS-SKANDERBORG 1. Sk.borg I 
vandt med 16 p. SK.BORG I 141 for 9 (J. 
S. Larsen 88). HORSENS 126 for 7 (.T. Høj 
31, P. Høj 29, Hg. Eliassen 29*).

HUSUM-KOLDING. Kolding vandt med 
4 g. HUSUM 109 for 8 (H. Buhl 38*. A. 
Wange Thomsen 3 for 27). KOLDING 120 
for 6 (P. E. Nielsen 28. Lorenz Thomsen 3 
for 17). 

28. april
GLOSTRUP li-AB I. AB I u. k.

SVANHOLM I-RINGSTED li. Ringsted Il 
vandt med 4 g. SVANHOLM I I 54 for 5 
(Leif Hansen 58*, J. Jønsson 47). RING
STED 11 125 for 6+ 30 (H. Påmand 39, Ole 
Helmersen 34, Erik Nielsen 32). 

NYKØBING F.-FREM I. Frem I vandt 
med 3 g. NYK. F. 125 for 7 (P. E. Nielsen 
33, E. Svensson 32, J. Virapen 3 for 20). 
FREM 126 for 7 (J. Wittus 56, Ole Chri
stiansen 31. P. J. Pedersen 3 for 24). 

GLOSTRUP 1-SVANHOLM Il. Glostrup l 
vandt med 3 g. SVANHOLM 119 for 6+ 
15 (Morten Petersson 37). GLOSTRUP I 
136 for 7 (Thor Jensen 42*). 

ARHUS JJ-B. 1909. B. I 909 vandt med 4 g. 
.ÅRHUS 11 78+30 (S. Khan 4 for 12). 
B. 1909 11 0 for 6 (Kjeld Larsen 37*).

DRONNINGBORG-HERNING. Dronning
borg vandt med 15 p. DR.BORG 56+15 
(Bent 0. Andersen 5 for 9). HERNING 56 
(Chr. Boldsen 4 for 12, P. Joseph 3 for 4). 

29. april
VIBORG-HOLSTEBRO. Holstebro vandt 
med 107 o. HOLSTEBRO 163 for 3 (J. P. 
Morild 83\ John Jespersen 36, John Peter
sen 30). VIBORG 56 (Søren Nielsen 5 for 
4). 

30. april
GRENÅ-SKANDERBORG. Sk.borg vandt 
med 5 g. GRENÅ 100 for 8+30. (E. Crone 
27, John Simonsen 3 for 16). SK.BORG 
132 for 5 (J. Simonsen 51, Bo Jepsen 34}. 

ESBJERG-SILKEBORG. Esbjerg vandt 
med 86 p. ESBJERG 131 + 15 (E. Abraham
sen 31, Knud Hansen 27, Erik Mikkelsen 4 
for 17, Sv. Å. Jensen 3 for 37). SILKE
BORG 57 (E. Mikkelsen 30, 0. Gade 3 for 
7, Knud Hansen 3 for 20). 

B. 1913-KOLDING. B. 1913 vandt med 7 g.
KOLDING 80 (Lars P. Nielsen 27, Kaj
Hansen 4 for 7). B. 1913 81 for 3 (J. Hvid
kjær 42*). 

NYKØBING M.-AAB. AaB vandt med 87 
p. AAB 124 for 9 (C. Morild 67, Torben 
Pedersen 3 for 22). NYK. M. 37 for 8 (Sv.
Å. Jeppesen 3 for I).

KB-ROSKILDE. KB vandt med 4 g. ROS
KILDE 46+30 (T. Ankjærgård 5 for 5, Fl. 
Gregcrsen 3 for 11). KB 79 for 6 (Hg. Jen
sen 3 for 6). 

RINGSTED I-SORØ. Ringsted vandt med 
3 g. SORØ 75 + I 5 (Ebbe Hansen 3 for 6). 
RfNGSTED 94 for 7 (Cl. Rasmussen 34*, 
Ib Hiickelkamp 3 for I 0). 

FREM li-SORANER I. Soraner I vandt 
med 4 g. FREM li 69+40 (Hans Rasmus
sen 3 for 25). SORANER l 113 for 6 (A. 
Butt 33*). 

SLAGELSE-KØGE. Slagelse vandt med 10 
g. KØGE 81 (Leif Petersen 3 for 14, Erik 
Sørensen 3 for I 9). SLAGELSE 85 for 0
(John Ander,en 46*, Erik Sørensen 35*). 

6. maj 
KB-RINGSTED. Ringsted vandt med 4 g. 
KB I 33 for 3 (Benny Burmeister 36*, H. J. 
Halling 34, Per Sørensen 31 ). RINGSTED 
I 37 for 6 (Cl. Rasmussen 36, Ebbe Hansen 
28'', Pr. Hansen 26, Kurt Johnsen 25). 

HJØRRING-CHANG. Chang vandt med 
16 p. CHANG 101 (Troels Nielsen 28*, T. 
Vandsted 4 for 16). HJØRRING 85 for 9 
(Hg. Olesen 3 for 17). 

7. maj 
HOLSTEBRO-CHANG. Chang vandt med 
79 p. CHANG 198 for 5 (Jess Christensen 
83, J. Luth er 63, J. P. Morild 3 for 43). 
HOLSTEBRO 118 (E. Dupont 29, J. P. 
Morild 29, Hg. Olesen 3 for 16, T. Skov 
Nielsen 3 for 28). 

B. I 909-B. 1913. B. 1909 vandt med 5 g.
B. 1913 52+ 30 (K. Lyø 5 for 15). B. 1909
83 for 5 (Vagn Hansen 28*).

DRONNINGBORG-AAB. AaB vandt med 
8 g. DR.BORG 61 + 30 (F. Fliigel 4 for 0). 
AAB 92 for 2 (Hardy Sørensen 44, Erik 
Westergård 30). 

SLAGELSE-FREM. Slagelse vandt med 
I Ol p. SLAGELSE 175 for 8 (F. Ulrich 69, 
Erik Sørensen 29, K. Reddy 3 for 19). 
FREM 59+15. 

GLOSTRUP-SORANER. Soraner vandt 
med 6 gærder. GLOSTRUP 62+15 (N. 0. 
Bjerregård 3 for 4, A. Butt 3 for 15). SO
RANER 80 for 4 (A. Butt 29*). 

ESBJERG-SK.BORG. Sk.borg vandt med 
9 g. ESBJERG 110 (0. Gade 30, Knud 
Hansen 27, K. Møldrup Nielsen 5 for 19, 
K. Kristensen 3 for 11). SK.BORG 113 for
I (J. S. Larsen 46, J. Kamp 42*). 

AB-RINGSTED li. Ringsted JJ vandt med 
2 g. AB 131 for 7 (J. Ribel 53, H. Påmand 
3 for 3). RINGSTED li 104 fo, 8+30 
(Jens Jørgensen 27*, D. Råhave 3 for 30). 

11. maj (kvart finaler) 
B. 1909-SKANDERBORG. Sk.borg vandt
med 3.i p. SK.BORG 159 for 7 (J. S. Lar
sen 57, S. Khan 3 for 29). B. 1909 124 for
� /Kjeld Larsen 41 *, S. Khan 25). 

CHANG-AAB. AaB vandt med 90 p. AAB 
168 for 8 (C. Morild 60, H. Fliigel 25, Lau
ritz Andreasen 3 for 21 ). CHANG 78 for 8. 

SORANER-RINGSTED I. Soraner vandt 
med 38 p. SORANER 137 for 7 (P. Nør
gård 42, K. Schaumann 26). RINGSTED 
99. 

SLAGELSE-RINGSTED 11. Slagelse vandt 
med 55 o. SLAGELSE 178 for 7 (F. Ulrich 
54, Leif Petersen 34, John Andersen 30). 
RINGSTED li 108+15 (Erik Nielsen 33). 

7. maj i Brøndbyeri1e
KB-KØGE. Køge vandt med 9 g. KB 51 
for I. KØGE 53 for I (Jan Pedersen 43*). 

SVANHOLM-GLOSTRUP. Svanholm vandt 
med 80 p. SV ANHOLM 94 for 8 (Mich. 
Mortensen 54*. Carsten Mikkelsen 4 for 
28). GLOSTRUP 14 (Kl. Frederiksen 4 for 
4, Ole Mortensen 4 for 9). 

SVANHOLM-KØGE. Svanholm vandt med 
31 p. SVANHOLM 124 for 3 (Kl. Frede
riksen 45*, Ole Mortensen 35). KØGE 91 
for 6 (Jens Sørensen 43). 

7. maj i Rino:sted
SLAGELSE-ROSKILDE. Slagelse vandt 
med 85 p. SLAGELSE 96 (Per Andersen 
34*). ROSKILDE 11. 

RINGSTED-SLAGELSE. Ringsted vandt 
med 10 p. RINGSTED 38. SLAGELSE 28 
(Leif Johansen 28). 

11. maj i Brøndbyerne (finale)
SVANHOLM-RINGSTED. Svanholm vandt 
med 25 p. SVANHOLM 79 for 4 (Ole Mor
tensen 36*). RINGSTED 54 for 8 (K. Fre
deriksen 3 for 6, Johnny Andersen 3 for 
10). 

Det er stensikkert sidste gang, 

jeg spiller med lodret bat. 
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FÆLLED 

»Fælled, hvor er du henne,
du er slet ikke til at kende.
Der, hvor der før var ballade og

-

spark, 

der ligger den skønneste Fælledpark. 
Græsset så blødt som en pude, 
hvor der var dejligt derude.« 

Således lyder et uddrag af slagsangen 
om den gamle Blegdamsfælled, der 
hvor heste og køer blev sat på græs, 

hvor garden og jenserne fra Kastellet 
og Sølvgades kaserne blev »tævet« 

igennem, og hvor fælledbisserne havde 
deres sommerophold. -

Var Fælleden ikke den helt ideelle 

spilleplads for cricket, så er der ingen 
tvivl om, at man alligevel befandt sig 
godt derude på den store plads, hvor 
der var lys og frisk luft i rigelig 
mængde. Hver klub fik indarbejdet 
sin egen spilleplads, og der bestod en 
gensidig respekt for ejendomsretten til 

det uden afgift erhvervede stykke 
jord. 

Festligt sl<ue 

Når en sommeraften de mange 
klubber trænede spredt ud over det 
store areal, afgav Fælleden et fest
ligt skue. 

Frems første navn, Fremskridts
klubbens Cricketklub, henviser til, at 
vore første medlemmer var mere for 

cricket end for fodbold, og da de var 
godt ud over konfirmationsalderen, da 
de skulle have »midt for« for første 
gang, blev det ikke til de store halv
lege og sejre de første år. 

K.B., som var ældre og langt dyg
tigere i alle spillets faser, var ikke 
bange for at give os en håndsrækning 
i form af instruktion, og der sporedes 
efterhånden fremgang hos os. 

Man kastede endnu underarmsbol
de, men efter få års forløb skete der 
det, at vi fik to nye medlemmer: John 
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HVOR ER au HENNE 

Hughes, en mulat fra Dansk Vest
indien, der havde lært cricket i Eng
land, og englænderen Sam Sykes. Med 

disse to spillere indførtes i virkelig
heden en ny æra i dansk cricket: over

armsbowling. Bolde kastet på denne 
facon viste sig at være langt sværere 
for slåeren at behandle end de sæd
vanlige underarmsbolde. De to herrer 
kendte alle variationer og finesser in
den for kastningens ædle kunst, og 
med Hughes på holdet kunne Frem 

vinde turneringen i 1894. 

Byrval - en af de store 

Efterhånden fik vi mange ypperlige 
spillere, men over dem alle ragede 
Axel Andersen (Byrval), lige frem
ragende ved gærdet og i marken. I 
perioden 1891 til 1901 var han holdets 
kaptajn, på hvilken post han ved sine 
udmærkede egenskaber virkede belæ

rende, opmuntrende og æggende som 
få andre. 

Året 1901 bød på en ret enestående 
begivenhed i dansk cricketliv, da det 

vist er eneste gang, at en dansk klub 
alene har indbudt et udenlandsk hold 
til en cricketmatch. Den I 8. august 
spillede vi på B 93's nye bane en kamp 
mod »Preussen« fra Berlin, og det ty
der på stor interesse fra klubbens og 
spillernes side, at en sådan kamp lod 
sig gennemføre. Frem vandt kampen 

med 9 stående gærder; »Preussen« 
scorede 46 og 47 points, vi 82 plus 31. 

Louis Østrup tog i »Preussen«s første 
inning 7 gærder. 

På dette tidspunkt havde de to 
djævlekastere forladt os, men vi fik af
løsning af andre gode folk. Som ka
ster blev Østrup af uvurderlig betyd
ning for klubben i tiden fra 1897 til 
1912. l en K.B.U. jubilæumsberetning 

skriver Dr. Brummerstedt bl.a.: »Den 
akkuratesse, der altid har kendetegnet 

Østrup, viste sig også i hans kastning«. 

Af Louis Wi//adsen 

Et referat af en anden ekspert Dr. 

Meincke lyder: »I Frem er Østrup en 
mand, der kaster en vel indstuderet, 

næsten videnskabelig bold«. 
De to brødre Gielfeldt hører også 

til de store navne i klubbens historie. 
Edwin blev både et godt gærde og en 
god kaster, Georg var både god ved 
gærdet og i marken. På et tidspunkt 
holdt de to rekorden for første gærde 
med 129 points; deres løb mellem 
gærderne var helt på toppen. 

En kamp, der med særlig glæde er 

understreget i vor cricket-matchbog, 

blev spillet i sommeren 1905 mod 

K.B. på denne klubs gamle bane på 
det areal, hvor man nu i Forum bl. a. 
kører 6 dages løb. Vi fik en første 

halvleg på 68 points mod 152. I an
den halvleg nåede vi 132 points, og 
K.B. skulle således score 49 points for 
at vinde. De store kanoner på K.B.s 
hold var hver for sig gode nok til 49 

points, men da K.B.s tredje gærde 
faldt for 32 points, gik der brok i hol
det, som kun nåede 45 points. Med 
sikkerhed kan jeg ikke sige det, men 
jeg tror nok, at der trods det for K.B. 
skuffende resultat alligevel efter kam
pen blev drukket en enkelt »skive« 
i lysthuset som så ofte før og senere, 
når Frem besøgte K.B.s »Gran«. 

Fodbolden breder sig 

Fodboldsæsonen plus internationale 
kampe (stævnekampe) strakte sig ef
terhånden så langt ind på de første 
sommermåneder, at mange, der ellers 
spillede både fodbold og cricket, op
gav det sidste. Lige ivrige til fodbold 
og cricket havde v.j i mange år brød
rene Sophus og Hans Hansen. Såvel 
som målmand og som markspiller i 
cricket var Sophus af allerhøjeste 

klasse, hurtig og sikker på hænderne. 
Jeg mindes en kamp i sæsonen 1916. 

Vi fik A.B. i første halvleg for 38 



points; A.B.s to store batsmen blev 

begge fænomenalt grebet af Sophus 

Hansen som »mid on«. Vi vandt før

ste halvleg på denne præstation, men 

i anden halvleg gik det mindre godt 

for os. I øvrigt vandt vi i denne sæ

son over B. 93 med 149 points. 

Det skal ikke skjules, at der på 

mange af vore generalforsamlinger 

gik diskussion om at fortsætte eller 

ophøre med cricket netop af den 

grund, at fodboldspillerne svigtede, 

men der var stadig ivrige cricket

tilhængere med forståelse af, at der 

kunne skabes glæde ved spillet, selv 

om man ikke var skabt til de store 

halvlege. 

Ingen plads for fidusen 

Det havde selvfølgelig været rart 

at kunne se tilbage på mange store 

kampe med sejre til klubben, men selv 

uden dette tror jeg bestemt, at alle, 

der deltog i dette spil med glæde, min

des de stunder, der gik dermed. Der 

gik ikke penge i cricket, som man si

ger om fodbold, og der opstod ikke 

tilbøjelighed til nykker af nogen art 

hos spillerne med tendens til krav om 

godtgørelse for hel- eller to-dages

kampe fra klokken IO til 6. 

Cricketånd er noget ganske specielt; 

der er ikke plads for fiduser af nogen 

art i dette spil, hvor ens æresbegreber 

kommer på prøve; en unfair handling 
i det daglige liv imødegås af en eng

lænder, for hvem cricket er det dyre

bareste af al sport, med bemærknin

gen: »It isn't cricket«. 

Såfremt alle de smukke ord, der 

ved forskellige lejligheder siges og 

skrives om idrættens karakterskabende 

evner o.s.v., virkelig er andet end 

floskler, så vil jeg håbe, at cricket

spillet vil nå langt større udbredelse, 

end tilfældet er. 

Louis Willadsen. 

Da overarmskastning blev indført, 

da Frem var en ren cricketklub, 

da cricket var den store og blev den lille, 

det fortælles der om i denne artikel 

om cricket i Frem fra 1886 og de næste 50 år, 

og med den bringes en forsinket lykønskning 

til Frem i anledning af 85 års jubilæet. 

Der var 11u mere stil over det dengang, i l,vert fald over l,o/dbilledeme. Se dette herlige skilderi af 

Frems vinderl,old af tumeringen 1898. Læg mærke til Jol,n Hugl,es, der indførte overarmskastningen 

Stående Jørgen Andersen, Victor Vi/ager, Jol,11 Hugl,es, Vald. Andersen, Axel Byrval, Axel Henrik sen 

Emil From, Vald. Petersen, Louis Ørsted. Siddende Alfred Nielsen, Niels Nielsen. 
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12. MANDEN TIL DEBAT

Preben Hald spiller ud og Douglas Steptoe kommenterer 

Tillad mig som forudsætning for mine 
bemærkninger at anføre lov 2 i "Love 
for cricket", 4. udgave: 

En stedfortræder må stå i marken 
eller løbe mellem gærderne for en spil
ler, der under kampen er kommet til 
skade eller er blevet syg, men i alle an
dre tilfælde kun med samtykke af anfø
reren for det andet hold. En stedfortræ
der må aldrig spille ved gærdet eller 
bowle. Modpartiets anfører skal god
kende den spiller, der skal være stedfor
træder som markspiller. og har ret til at 
bestemme, hvilke pladser i marken, sted
fortræderen ikke må have. 

En nærmere analyse af denne tekst 
har givet mig anledning til følgende re
flektioner: 

a. En anfører har kun ret til at sætte en 
stedfortræder ind, når en af hans spil
lere er blevet syg eller er kommet til 
skade under kampen.

b. I alle andre tilfælde må han bede om
lov til det. 

c. Hvorfor må en stedfortræder ikke 
spille ved gærdet eller bowle? 

d. Hvorfor skal modpartiets anfører 
godkende stedfortræderen? 

e. Hvorlor skal modpartiets anfører be
stemme, hvilke pladser stedfortræde
ren ikke må have?

f. Hvorfor må en spiller, der har fået 
stedfortræder uden at være syg eller 
skadet, kunne genindtræde? 

g. Hvor er det i grunden irriterende at
have en stedfortræder for gærdespille
ren på banen. Der er nok at holde øje 
med i forvejen, især når der bowles. 

Man kunne måske endda standse op 
ved andre ting, og mit spørgsmål er, om 
ikke denne lov kunne trænge til en for
enkling. 

ad a: Hvem skal afgøre, om der er 
sygdom eller skade til stede og hvem 
skal afgøre, om den pågældende ikke var 
syg før kampen begyndte? Kunne man 
ikke tænke sig, at man ville prøve en tid
ligere skadet spiller? Hvis det så ikke 
gik godt, kunne man jo bare sætte sted
fortræder ind. 

ad b: Hvilke tilfælde er det? Er det 
ikke en lidt ydmygende situation for en 
anfører at skulle bede om lov, at skulle 
lade afgørelsen komme an på en mod
standers velbefindende? Hvad nu, hvis 
denne siger nej? Skal han så begrunde 
sit afslag? Hvilke begrundelser kan der 
i det hele taget tænkes for sådan et af
slag? 

ad c: Hvorfor skelner loven mellem 
pladser, hvor man kan have stedfortræ
der, og pladser, hvor man ikke kan? Er 
der pladser, der er vigtigere end andre? 
Drejer det sig ikke om en holdidræt? 

ad d: Mon man tænker sig, at et hold 
har mulighed for at stille med adskillige 
stedfortrædere, blandt hvilke modpartiets 
anfører kan vælge? Efter hvilke kriterier 
skal modpartiets anfører godkende en 
stedfortræder? Man kan da ikke forud
sætte, at han kender ham i forvejen. 

ad e: Hvilke pladser er vigtigst i mar
ken? Hvis der er nogle, der er vigtigst, 
er det så her stedfortræderen må stå, 
eller er det her, han ikke må stå? Kan 
en anfører gå så langt, at han siger ti 1 
stedfortræderen: ,,Du må være bagstop
per ved slowbowling og stå bag ved leg-
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dommeren ved fastbowling". 
ad f: Skal man have lov til at gå ud 

af banen med stedfortræder for at hvile 
sig? Ville det ikke være rimeligt, at det 
kun kunne ske i force majeure-tilfælde? 

ad g: Det vil altid være et spørgsmål 
om dommerens overblik, og de fleste 
har vel ikke haft problemer i den ret
ning, velsagtens mest fordi modpartiet 
som oftest ikke er opmærksom på denne 
del af lov 2 eller ikke magter at have det 
overblik, der skal til, for at udnytte fejl, 
begået af stedfortræderen. 

Alt i alt mener jeg hermed at have på
vist en vis mangel på fasthed og konse
kvens i lov 2. Det har så vidt mig be
kendt ikke til dato voldt de store pro
blemer, fordi vore spillere trods alt er 
gentlemen, der i højere grad er minded 
for spillets ånd end for lovens bogstav. 
Men med den udvikling, flere idræts
grene er inde i for tiden, kommer den 
dag måske, hvor man i højere grad bru
ger lovens muligheder for at nå det øn
skede resultat, end man tænker på sit 
kendetegn som gentleman i et for mange 
udenforstående lidt antikveret spil. 

Bestemmelsen er uden tvivl optaget i 
loven, fordi man vil sikre det hold, der 
får en syg el ler skadet spiller, at holdet 
stadig kan bestå af 11 spilledygtige spil
lere. For dog at komme uden om van
skelighederne, der tidligere er nævnt, vil 
jeg undgå at lægge restriktioner på sted
fortræderens anvendelse. 

Hvad vil man sige til følgende ud-
formning af lov 2: 

Ud over de 11 spillere kan et hold 
bestå af en stedfortræder, der har 
samme rettigheder og pligter, som 
de 11 spillere. Stedfortræderen kan 
på et hvilket som helst tidspunkt, 
når bolden er død, erstatte en af de 
oprindelige spillere. Når stedfortræ
deren indtræder, betragtes han som 
spiller og den udskiftede spiller som 
stedfortræder. En udskiftet spiller 
må gerne genindtræde i spillet i ste
det for en anden spiller eller den 
oprindelige stedfortræder. Enhver 
udskiftning skal meddeles domme
ren. 

Ja, der vil selvfølgelig altid blive lavet 
små taktiske fif hermed, men gør det 
noget? Loven bliver efter min mening 
klarere - og anføreren slipper for denne 
lidt problematiske rettighed. 

Preben Hald. 

I henhold til forbundets love skal vi 
spille efter de af MCC udgivne love. 
Synes vi, en bestemmelse er uheldig, kan 
vi søge den ændret gennem ICC, hvor vi 
har en stemme. Det er rigtigt, at der des
værre også inden for cricket er sket en 
kedelig udvikling i de senere år, og dette 
har forårsaget en del ændringer i flere 
af spillets love, men den foreliggende 
lov, der er meget gammel, har til dato 
fungeret tilfredsstillende og uden vanske
ligheder. Der synes derfor ikke at være 
nogen grund til at søge loven ændret, og 
det vil sikkert også være umuligt. Hald 
skaber ved sine spørgsmål problemer, 
der ikke forekommer i virkeligheden. 

ad a. Lov I forhindrer udskiftning ef-
1er lodtrækningen uden modpartens sam-

1ykke. Teoretisk kan en stedfortræder 
uberet1iget sættes ind, da det kan være 
umuligt at bevise, om spilleren var ska
det før kampen eller ej, men spilleren 
kan ikke udskiftes! 

ad b. En spiller kan blive kaldt bort 
af private grunde. Det er almindeligl i 
England, at stedfortræderen uden diskus
sion kommer ind, blot markspilleren skal 
skifte sko eller lignende. Modparten vil 
normalt, igen uden diskussion, godkende 
stedfortræderen, men kan sige nej uden 
begrunde/se. Eventuel begrunde/se kunne 
være, at modparten mener, det er et 
"fif", og stedfortræderen er kendt for al 
være særlig god. 

ad c. Cricket er et holdspil, men ad
skiller sig fra de fleste andre idrætsgrene 
ved blandt andet at have to kategorier 
af spillere, bortset fra markspillere, nem
lig gærdespillere og kastere, og det er 
for at forhindre "fif", at man har den 
strenge regel om, at ingen stedfortræder 
må stå ved gærdet eller kas1e. Endvidere 
kan en cricketkamp være meget lang
varig, og det ville være urimeligt, at et 
hold handicappes, ved at en spiller ikke 
kan løbe mellem gærderne eller spille 
i marken. Hvad det sidste angår, skal 
netop alle spillerne på et hold være 
markspillere, men for at forhindre "fif" 
i delle tilfælde, har man reglen om, al 
modparten har ret til at godkende sted
for1ræderen og bestemme, hvor han ikke 
må stå. 

ad d. Som nævnt vil modparten uden 
diskussion acceptere stedfortræderen. 

ad e. Modpartiet har ikke ret til at 
bestemme, hvor en modstander må stå, 
men hvor han ikke må stå. 

Under visse forhold og over for visse 
gærdespillere kan en besteml plads i 
marken besat af en bestemt spiller være 
meget vigtig. En anfører har derfor ret 
til at bestemme, at en stedfortræder ikke 
må stå på en bestemt plads, der kan give 
modparten en fordel, og det er vel kun 
under sådanne omstændigheder, han vil 
benytte sig af sin ret. Da Laker tog 19 
australske gærder i en testkamp i Eng
land, var de1 1il en stor grad takket være 
markspillere som Lock. Går keeperen i 
stykker, er det almindeligt, at en af selve 
holder overtager denne plads. Stedfor
træderen vil kunne overtage denne plads, 
men modparten vil nok normalt sige nej 
hertil. 

ad f. Hvis en spiller har fåel en sted
fortræder uden at være syg eller skade/, 
må der have været en grund herlil, ellers 
ville den ene anfører ikke have bed/ om 
lov til at indsæl/e stedfortræder, eller 
den anden givet sil samtykke. 

ad g. Det er mere belastende for dom
meren med en stedfortræder, som løber 
for gærdespilleren, men der har ikke væ
ret s1ore vanskeligheder i denne forbin
de/se. 

Preben Halds foreslåede udformning 
af loven forekommer lidet tiltalende. 
Uden at gå nærmere i detaljer kan man 
se det uheldige i, at en kaster eller gær
despiller, der ønsker at hvile sig, bliver 
skifret ud og genindtræder, efter at spil
lerens hold i mellemtiden har spil/el et 
henholdende defensivt spil. Halds for
slag hjælper heller ikke det hold, der får 
flere end en spiller skadet eller syge. 

Douglas Steptoe. 



Slagelsespiller 
fejrer 
25, års 
jubilæum 
på 1. hold 

- Det var nu sjovere at spille i »gamle

dage«. Vi spillede længere, og man

kunne lettere få nogle billige points.

Med alderen er reaktionsevnen blevet

svækket, og dette i forbindelse med,

at både gærdespillere og kastere i dag

er bedre end dengang, har bevirket, at

det er blevet sværere at gøre sig gæl

dende.

Ordene kommer fra Erik Sørensen, 
40, lokomotivfører og cricketspiller i 
Slagelse, og er fremsat i tilslutning til 
et bemærkelsesværdigt jubilæum inden 
for dansk idræt. Erik SØrensen går i 
år ind i sin 25. sæson på Slagelses 
førstehold. 

- Det er nu egentlig underligt, at
jeg kan fejre 25 års jubilæum, fortæl
ler Erik Sørensen. I 1947 bad min far 
mig en dag om at tage med ud på 
cricketbanen, men det var jeg ikke 
særlig interesseret i. Alligevel fik han 
lokket mig, og så var jeg »fortabt«•. 

»BID« I OFF-SKRUERNE

I den følgende periode var Erik SØ
rensen på banen i hvert fald fire gange
om ugen, så der var rig lejlighed til at
suge viden til sig. Og det gjorde han
med en utrolig hast.

Både som gærdespiller og kaster ud
viklede han sig, og han blev efterhån
den en spiller, man i cricketkredse be
gyndte at regne med. Der var »bid« 
i hans off-skruere, og pindene væltede 
i hurtig rækkefølge. 

Bag Erik Sørensens hurtige frem
skridt lå en utrolig træningsiver. Al
drig er han blevet væk fra træningen 
som følge af manglende lyst. Kun ar
bejde og sygdom har i tidens løb kun
net slå ham ud og forhindre ham i at 
pakke cricket-tasken, og selv arbejde 
har ikke altid været en uovervindelig 
hindring. Det viser følgende morsom
me episode med al tydelighed: 

En dag for omkring 10 år siden 
skulle Erik Sørensen køre et tog fra 
Slagelse til Næstved. I Næstved var 
der tre timers ophold, og hvad skuUe 

han så få tiden til at gå med? Han tog 
et andet tog tilbage til Slagelse, gik 
til træning, og tog så atter turen til
bage til Næstved for at køre toget 
hjem til Slagelse. 

AFBUD TIL LANDSHOLDET 

Det vidner mildt sagt om interesse for 
sporten, og resultaterne er heller ikke 
udeblevet. I begyndelsen af 60'erne 
blev han udtaget til landsholdet, der 
i Hjørring skulle møde Cambridge. 

- Men jeg måtte sende afbud, siger
Erik Sørensen, og siden har der ikke 
været bud efter mig. Skuffet? Næh, 
jeg har haft så mange andre, dejlige 
oplevelser. 

Landskampe blev det altså ikke til, 
men til gengæld kan man så glæde sig 
over, at Erik Sørensen såvel spille
mæssigt som moralsk har betydet me
get for Slagelse. Trods sine 40 år hø
rer han - som statistikkerne tydeligt 
viser - endnu til holdets bedste spil
lere. 

PROVIS OG MORII.JD 

- Jeg har altid ment, at en cricketspil
lers bedste alder er fra 30 til 38, siger
Erik Sørensen. Derefter begynder det
at gå jævnt tilbage.

- Hvilke danske spillere er de bed

ste, du har mødt? 

- Som gærdespillere vil jeg frem
hæve Provis, Poul Talbro og Axel 
Morild, og for kasternes vedkommen
de må jeg igen nævne Provis sammen 
med Jørgen Steen Larsen. De bedste 
all round'ere er Carsten Morild og 
Provis. 

- Kommer du i din jubilæumssæson

til at spille Slagelse tilbage til 1. divi

sion? 

- Der er en chance, men helst ser
jeg, at vi venter med oprykningen end
nu et år. Vi må lige vente på, at vore 
unge spillere får vænnet sig til divi
sions-atmosfæren. 

.Til ære for fotografen 

har Erik Sørensen 

her taget opstilling 

hjemme i stuen. 

STOR BAG FOR FAMILIEN 

En af disse unge spillere er Erik Sø
rensens søn, Alf. I sidste sæson var 
far og søn en enkelt gang sammen på 
divisionsholdet. Oet skete i Silkeborg, 
og det var en stor dag for familien 
Sørensen. Hermed opnåede Erik SØ
rensen det, han i mange år havde 
drømt om. Engang sagde han, .at han 
ville trække sig tilbage, når det var 
sket. 

- Men det har jeg alligevel ingen
planer om, i hvert fald ikke lige med 
det samme, slutter Erik SØrensen. Det 
er nu engang svært helt at skulle sige 
farvel til noget, der har givet en så 
mange glæder. 

Roland. 

Erik Sørensen 

og hans analyse 
Debut på førsteholdet i 1948. Aret 
efter var han fast mand, og det har 
han været siden. Erik Sørensen har 

. i sine 25 år som førsteholdsspiller 
aldrig været sat af! 

Kampe: Siden 1948 ca. 245 tur
neringskampe, 5 kampe på Sjæl
lands udvalgte hold samt diverse 
trænings- og pokalkampe. 

Gærdespil: 5.391 points i 304 in
nings siden 1954 (gennemsnit 
17,75). 

Kastning: I samme periode (54-
71) 810 gærder for 8.975 points
(gennemsnit 11,08).
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Enhver gærdespiller med respekt for 

sig selv begynder sin halvleg med den 

ceremoni, der består i at bede om 

»midt-midt«. Men mange forstår ikke,

hvorfor de gør det. Grunden til at

bede en dommer om en »midt-midt«

er - eller burde være - at man ønsker

at sikre sig, at benene er uden for leg

pinden. Er de det, så kan man jo spille

sine stød i fuld tillid til, at man ikke

kan blive dømt ud med »ben for«.

Men at få en »midt-midt« giver ikke

nødvendigvis denne forsikring. For

har man battet presset ind bag fød

derne vil denne udgangsstilling efter

lade benene i linie med legpinden.

Har man en sådan »tæt« udgangs

position, bør man bede om »en leg

pind«. En udgangsstilling med battet 

i nærheden af de bageste tæer kræver 

en »midt-og-leg«, mens kun den åbne 

udgangsstilling med battet et stykke 

fra foden kan berettige, at man tager 

»midt-midt«. De fleste førsteklasses

spillere tager »midt-og-leg«, men efter

lign ikke. Man bør vælge sin dækstil

ling efter sin udgangsposition.

Nu begynder vanskelighederne. Der 

er elleve mand rundt om en. De har 

kun et mål. At komme af med en -

så hurtigt som muligt. Gærdespil er 

en svær kunst, den kræver tankevirk

somhed, koncentration, beslutsomhed 

og TRÆNING. 

Det kan lyde elementært at slå fast, 

at før man spiller sine stød må man 

løfte battet. Men allerede her begyn

der mange gærdespillere at gøre det 

svært for dem selv. 

For det første - for mange løfter 

battet, efter at bolden er blevet afle

veret i stedet for før afleveringen. De 

fleste af disse spillere er også for sent 

på den med deres eventuelle bevægel

ser af fødderne. 

For det andet - for mange løfter 

battet for højt tidligt i deres halvleg. 

Derved skaber de problemer for selv 

mod fastbowlere, idet de ikke kan nå 

at få battet ned inden bolden kom

mer. Når man begynder at bygge sin 

halvleg op, skal man begrænse løftet 

og efterhånden som halvlegen udvik

ler sig, løfte battet højere for at give 

mulighed for mere kraft i støddene. 

Men den mest almindelige fejl er at 

løfte udelukkende med den nederste 

hånd. Det er den øverste hånd, der 

skal løfte, mens den nederste hånd 

sørger for balancen. EJiers kommer 

tendensen til at slå på tværs af bol

dens retning. Man bør ikke insistere 

på, at løftet skal være »lige« (det vil 

sige mod gærdepindene i stedet for 

mod slipperne), skønt man nok må 

sige, at det lønner sig i de fleste til

fælde. Men et er sikkert - kommer 

battet ikke lige ned - så gør man det 

svært for sig selv. Dette er en del af 

problematikken med at spille for me

get med den nederste hånd (d.v.s. for 
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K /ar ved gærdet 
Den anden artikel om gærdespil skrevet på 

grundlag af Peter Philpotts instruktionsserie 

,,Australian Cricket" 

J 
Midt-midt 

( engelske betegnelser: 

Ce11:re eller mide/le) 

Midt-og-leg 

tMiddle a11d leg eller 

two /egs) 

En /egpi11d 

( Leg stump eller 

011e /eg) 

spillere, der står med venstre skulder 

mod kasteren for meget med højre 

hånd). Hvis den nederste hånd kon

trollerer »løftet«, så vil den også være 

tilbøjelig til at dominere alle faser i 

gærdespillet, og hvad sker så? 

Eksperimenter selv med at holde 

battet udelukkende med den nederste 

hånd. Du finder hurtigt ud af, at nu 

har »løftet« retning mod tredie slip, 

og når man fører battet tilbage vil 

det være tilbøjeligt til at gå mod »on

siden«. Jo hårdere man slår med 

denne stærke nederste hånd, des mere 

vil man være tilbøjelig til at slå på 

tværs af boldens retning. Gærdespil

lere, der ustandselig slår mere eller 

mindre på tværs, bruger næsten ude

lukkende deres nederste arm. 

Gør man det, så får man især ikke 

battets åbne flade side med i sine off

stød. Man mister følingen med bol

den og ser ofte si11e off-drives ende 

lige opad eller mod mid-on. Jo hår

dere man forsøger at slå bolden på 

denne måde, des mere mister man fø

lingen med den. Man lægger mest 

mærke til problemet, når man er lidt 

ude af form eller spilJer på en pitch, 

hvor bolden kommer langsomt op. 

At overvinde dette problem er sim

pelt hen at forstå, at den øverste hånd 

sbl kontrollere »løftet«, og at denne 

hånd i hvert fald skal gøre halvdelen 

af arbejdet med at føre battets flade 

mod bolden. 

Prøv for dig selv at spille ved gær

det - uden bat. Forestil dig, at det 

bageste af den øverste hånd er battets 

flade. Udfør nu dine drives. så du 

rammer bolden rent i den retning, 

hvor du ønsker den. Bliv ved så længe 

du kan. 

Derefter - gør det samme med et 

rigtigt bat, som du holder kun med 

den øverste hånd (sæt den nederste 

hånd fast på ryggen). 

Næste trin: Gør nu det samme, men 

denne gang må tommel- og pegefinge

ren på den nederste hånd holde om 

håndtaget. 

Til slut: Tillad hele den nederste 

hånd at tage fat om håndtaget, men 

let - med den øverste hånd som her

ren - og stadig med det billede foran 

dig, at det bageste af den øverste 

hånd er battets flade. 

Mange store spillere har været suc

cesfulde, selv om de brugte den neder

ste hånd for meget. Men de vil ind

rømme fordelene ved at lade den 

øverste hånd være den ledende. 

Helt sikkert er det imidlertid, at er 

man en gennemsnitsspiller, så skal 

man gøre alt, hvad der står i ens magt 

for at få det korrekte sving, d.v.s. de 

to hænder skal arbejde sammen med 

den øverste hånd som den ledende. 

En golfspiller må arbejde meget 

hårdt og meget længe for at gøre sig 

perfekt i et eneste sving - en gærde

spiller, der skal kunne et halvt dusin 

forskellige sving til de forskellige stød 

- ovenikøbet mod en bold, der bevæ

ger sig - må arbejde endnu hårdere

og længere for at blive bedre.



l<end pladserne 
•

I marl<en 

2t 
_.12 _.10 

23+

-t15 
20+

-f3 
21+ r-, 

1+ _.16 
+.wg 

2-t 

1 BOWLER 2 BATSMAN 3 WICKET-KEEPER 4 LONG LEG 5 LEG SLIP 6 FINE LEG 7 DEEP FINE LEG 

8 & 9 BACKWARD SHORT LEGS 10 SQUARE LEG ·11 DEEP SQUARE LEG 1 2  SHORT. LEG 1 3  MID WICKET 

14 DEEP MID WICKET 15 SILLY MID ON 16 MID ON 17 LONG ON 18 LONG OFF 19 MID OFF 
20 SILLY MID OFF 21 EXTRA COVER 22 DEEP EXTRA COVER 23 COVER POINT 24 POINT 25 GULLY 

26 SHORT THIRD MAN 27 THIRD MAN 28 THIRD SLIP 29 SECOND SLIP 30 FIRST SLIP 

Kend støddene 

SQUARE CUT 

LATE CUT 

COVER DRIVE 

DRIVE TO 
MIDWICKET 

THE SWEEP LOFTED 
STRAIGHT DRIVE 

FORWARD 
DEFENSIVE STROKE 

ON-DRIVE 

THE HOOK 

GLANCE 
TO LEG 

Kend 

de engelske 

udtryk 

Cricket er fyldt med specialudtryk, og 

nogle af de engelske er måske mere 

kendt end andre. Her følger et lille 

udvalg med forklaring: 

Beamer: En aflevering, som kom

mer i hovedhøjde af gærdespilleren 

uden at have pitchet efter at have for

ladt kasterens hånd. 

Bouncer: Har den samme sluteffekt 

som »beameren«, idet den passerer 

gærdespilleren i hovedhøjde, men det 

sker efter bolden har pitchet. 

Chinaman: Denne bold kastes af en 

venstrearmskaster, der får bolden til 

at skrue ind mod højrehåndsgærde

spilleren (off) i stedet for det man 

skulle vente af hans aflevering, nemlig 

skruning væk fra gærdespilleren (leg). 

(Svarer til en googly for en højrearms

kaster). 

Cut/er: En hurtig skruende afleveret 

bold, der går enten til off (off-cutter) 

eller leg (leg-cutter), når den pitcher. 

Gale: Hullet mellem bat og skinne, 

når gærdespilleren spiller sine stød. 

Googlie: En højrearms leg-spioner 

får bolden til at skrue off i stedet for 

at skrue leg med en camoufleret af

levering. 

lnswinger: En bold, der svinger (i 

luften) fra off mod leg. 

Lang hop: En kort bold, der kom

mer mod gærdespilleren lige i den 

rette, behagelige højde til at slå på, 

normalt ud mod legsiden. 

N ightwatchman: En gærdespiller, 

normalt fra »halen«, der går til gær

det lige før spillet afbrydes på grund 

af pauser eller lignende, for at spare 

den gode gærdespiller, der skulle have 

været ind, for at miste sit gærde i de 

få resterende minutter. 

Outswinger: En bold, der svinger 

gennem luften fra leg-siden mod off

siden. 

Pair: (Briller). En gærdespiller, der 

går for nul i begge halvlege. 

Yorker: En lang bold, der pitcher 

nær slaggrænsen, og som går under 

battet, når gærdespilleren vil parere 

eller slå fremme. Særlig velegnet til at 

kaste en gærdespiller ud, der lige er 

kommet ind. 
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1. division:

Dommere i 1. division anføres parentes 
efter kampen. 

14. maj
SVANHOLM-SORANER (6-0). Svanholm 
vandt med 8 g. SORANER 235 (Hg. Hen
riksen 71, A. Butt 31, J. Jønsson 5 for 90, 
Finn Madsen 3 for 46) .. SVANHOLM 241 
for 2 (F. Nistrup 109*, Lars Hansen 70*, 
Ths. Petersson 47). (Dommere R. Wald, Pr. 
Hald). 

KB-RINGSTED (0-6). Ringsted vandt med 
79 p. efter 1. hlvg. RINGSTED 245 for 7 
(Ebbe Hansen 100*, Jan Hansen 48, Cl. 
Rasmussen 47, Hg. Bergh 30, N. A. Sami 
4 for 51). KB 166 (N. A. Sami 55, G. Siem
sen 32, Cl. Rasmussen 6 for 40). (Harry 
Møller, Leif Sonberg). 

SKANDERBORG-B. 1909 (8-0). Sk.borg 
vandt med 66 p. SK.BORG 174 (John Si
monsen 51, J. S. Larsen 30, J. Kamp 26, S. 
Khan 5 for 40) og 88 for 5 (K. Kristensen 
47, Jan Rasmussen 3 for 24). B. 1909 102 
(S. Khan 49, J. S. Larsen 4 for 49, John 
Madsen 3 for 34) og 94 (Per Jacobsen 28, 
K. Jannings 27, Bo Jepsen 6 for 23, J. S.
Larsen 3 for 21). (T. Falstrup, C. Mikkel
sen).

CHANG-HORSENS (6-0). Chang vandt 
med 84 p. CHANG 281 for 8 (J. Luther 
150, Jess Christensen 63, Bj. Holtegård 26, 
0. Schaumann 4 for 92, Tom I. Poulsen 3 
for 75). HORSENS 197 (J. Høj 77, T. I.
Poulsen 59, T. Skov Nielsen 5 for 48, Hg. 
Olesen 4 for 64). (Steffen Meibom, Mogens 
Gregersen). 

HJØRRING-NYKØBING M. (0-0). Hjør
ring 227 for 6 (K. Buus 61, P. Morild 54*, 
Tom Nielsen 39*, Børge Jensen 26). NYK. 
M. 103 for 6 (Erik Hansen 38, Hg. Jensen 
30). (P. Gøttsche, Folmer Christiansen). 

AB-AAB (0-8). AaB vandt med J hlvg. og 
20 p. AB 63 (H. Mortensen 5 for 31, C. 
Morild 4 for 20) og 38 (C. Morild 6 for 15, 
H. Mortensen 4 for 15). AAB 126 for 2 
(Hardy Sørensen 68*, C. Morild 38). (Erik 
Møller, Hagbart Chirstensen). 

2. division:

14. maj
HOLSTEBRO-HJØRRING II (8-0). Hol
stebro vandt med 10 u. HOLSTEBRO 194 
(J. Jespersen 72, E. Dupont 49, Hartm. Pe
dersen 7 for 67) og 35 for 9 (Hartm. Peder
sen 5 for 17, P. Meyer 4 for 18). HJØR
RING li 128 (Tom Hansen 60, 0. Fælled 
26, J. Jespersen 4 for 43, J. P. Johansen 3 
for 19) og 91 (Tom Hansen 25, J. P. Johan
sen 3 for 17, E. Dupont 3 for 18). 

Resultater 

SORØ-SLAGELSE (6-8). Slagelse vandt 
med 8 g. SORØ 89 (Ib Hiickelkamp 33, 
John Hansen 29, Erik Sørensen 4 for 27, 
Leif Petersen 3 for 25) og 46 (Leif Peter
sen 6 for 26, Bo Christiansen 3 for 17). 
SLAGELSE 55 (J. Sarøe 5 for 27, John 
Hansen 4 for 23) og 82 for 3 (Leif Jacob
sen 42*). 

3. divisionerne:

14. maj 
BALLERUP-NYKØBING F. (0-8). Nyk. 
F. vandt med 29 p. NYK. F. 90 (P. J. Pe
dersen 30*, Kaj Petersen 5 for 13) og 79
(E. Svensson 30, H. Ansell-Henry 4 for 6).
BALLERUP 59 (Poul E. Nielsen 4 for 25,
Søren Christensen 3 for 11, E. Svensson 3
>for 17) og 81 (Eri. Christiansen 39, E.
Svensson 7 for 43, P. E. Nielsen 3 for 36).

B. 1913-ESBJERG (0-6). Esbjerg vandt med
105 p. ESBJERG 165 (0. Gade 44, Sv. E.
Ankersø 39, Kurt Hansen 28, E. Hauge 4
for 23, John Larsen 3 for 26). B. 1913 60
(Kurt Hansen 4 for 21, 0. Gade 3 for 19)
og 66 for _6 (J. Hvidkjær 41).

KERTEMINDE-FREDERICIA (6-0). Ker
teminde vandt med 5 g. PR.CIA 129 (K. 
Østergård 45, J. Skriver 4 for 28, J. Klok
ker 3 for 23). KERTEMINDE 132 for 5 
(Erik Nielsen 57, P. Winther 33, P. Øster
gård 3 for 28). 

GRENÅ-ÅRHUS II (6-0). Grenå vandt 
med 5 g. ÅRHUS 206. (J. Morild 66, Tor
ben Petersen 55, Børge Gormsen 34, Tom
my Hansen 5 for 53, Kim Nielsen 4 for 40). 
GRENÅ 207 for 5 (E. Crone 105*. Tommy 
Hansen 37, D. Griffith 3 for 68). 

HUSUM-KOLDING (0-6). Kolding vandt 
med 85 p. KOLDING 182 (P. E. Nielsen 
69, Kjeld Jessen 33, H. Buh! 4 for 40, L. 
Thomsen 4 for 47). HUSUM 97 (H. Buh! 
28*, P. E. Nielsen 4 for 24). 

NYKØBING M. II-VIBORG (0-6). Viborg 
vandt med 39 p. VIBORG 144 (Peter Sø
rensen 43, K. Mark 3 for 18, Bj. Jensen 3 
for 60). NYK. M. li 105 (Bj. Jensen 57, 
Ole Christoffersen 5 for 34, A. Kold 3 for 
37). 

M e!lemrækkerne: 

13. maj 
NÆSTVED-SLAGELSE II (8-6). Næstved 
vandt med 19 p. NÆSTVED 68 (K. Rieck 
26, Pr. Christensen 6 for 31, S. Hechmann 
4 for 29) og 111 (K. Grandahl 37, Otto Jør
gensen 31, S. Hechmann 5 for 28, Jens Chr. 
Hansen 4 for 17). SLAGELSE 85 (Erik 
Jørgensen 5 for 30, K. Grandahl 3 for 51) 
og 75 (Børge Petersen 27*, Erik Jørgensen 
6 for 18). 

14. maj
FREM II-GLOSTRUP II (0-6). Glostrup II 
vandt med 36 p. FREM II 154 (S. Friis 45, 
R. Bardfort 32, Jørgen Hansen 5 for 24, 
Steen Thomsen 3 for 34). GLOSTRUP 190
(Rene Thomsen 104, St. Friis 5 for 37).

DRONNINGBORG II-HERNING II (0-8). 
Herning II vandt med 1 hlvg. og 99 p. 
HERNING 188 (N. F. Boldsen 6 for 49). 
DR.BORG 53 (Leif Andersen 5 for 29, Sv. 
Pape 3 for 7) og 36 (Sv. Pape 5 fol- 14, 
Bent Jensen 4 for 11). 

Juniorrækkerne: 

Il . maj 
KERTEMINDE-ESBJERG (6-8). Esbjerg 
vandt med 19 p. ESBJERG 75 (P. Sloth 37, 
Jeppe Klokker 6 for 29) og 83 for 8 (Chr. 
Ankersø 25, Bent Nielsen 4 for 13). KER
TEMINDE 77 for 4 (Bent Nielsen 49, Erik 
Pedersen 4 for 32) og 61 (J. Klokker 36, 
Erik Pedersen 5 for 13, P. Langmark 3 for 
10). 

13. maj
SVANHOLM II-RINGSTED II (8-0).
Svanholm II vandt med 1 hlvg. og 93 p.
SVANHOLM II 206 for 4 (Kim Thorup 
69*, Uffe Jensen 50). RINGSTED II 52 
(Kl. Frederiksen 5 for 17, T. Westring 3 for 
8) og 61 (Kl. Frederiksen 6 for 27, T. West
ring 3 for 15). 

RINGSTED 1-SVANHOLM I (0-0). Ingen 
afgørelse. SVANHOLM 149 (Morten Peters
son 50, Per Persson 5 for 33, Ole Helmer
sen 4 for 38). RINGSTED I 33 for 6. 

CHANG-NYK. M. (6-0). Chang vandt 
med 122 p. CHANG 211 for 2 (Troels Niel
sen 142*). NYK. M. 89 (Tage Mikkelsen 
36, Troels Nielsen 5 for 38, H. Sanden 3 
for 25) og 60 for 6 (Tommy Knudsen 4 
for 7). 

FREM-GLOSTRUP (0-6). Glostrup vandt 
med 67 p. GLOSTRUP 194 (Rene Thomsen 
97*, Steen Thomsen 43, St. Friis 7 for 49, 
Tom Kristensen 3 for 73). FREM 127 (John 
Pedersen 60, Steen Thomsen 5 for 50 og 49 
for O (Tom Kristensen 28*). 

GRENÅ-DRONNINGBORG (0-8). Dron
ningborg vandt med 53 p. DR.BORG 42 
(H. 0. Malfeld 5 for 17, Fr. Børgersen 4 
for 22) og 62 for 2 (Jens Nielsen 26, P. Od
derskjær 25*). GRENÅ 25 (P. Odderskjær 
6 for 20, Jens Nielsen 4 for 4) og 26 (P. 
Odderskjær 4 for 10, Jens Nielsen 6 for 10). 

Lilleputrækken 

14. maj
RINGSTED-AB (6-0). Ringsted vandt med 
29 p. RINGSTED 64 (C. Lindegård 6 for 
24). AB 35 (Cl. Jensen 4 for 8, Hans Jensen 
3 for 8).

AL TID 100 BAT PA LAGER 

SLAZENGER e GRAY NICOLLS e HÅNDLAVEDE AUTOGRAPHBAT 

HV. LÆRREDSBENKLÆDER KR. 59,50 e SLÅHANDSKER M.M. 

Forlang vor prisliste 

Afleveret til postvæsenet den 24. mai 1972 
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