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Arenes gang virker ikke på AaB' erne 
- nu atter
så gode som
i æraens start
Arenes gang virker tilsyneladende kun 
inspirerende på AaB's kastere, viser 
dette års interne, statistik for 1. og 2; 
divisionsklubberne. AaiB-kasterne - og 
markspiJlerne ikke at forglemme - var 
nøjagtig lige så billige, som ved de 
tider, da de startede deres rriester
skabsæra i 1961, hvor de erobrede 
modstandernes gærder for gennem
snitligt 7,1 point (d.v.s. 71 points pr. 
halvleg). Modstandergennemsnittet i 
år var 7,4 - det laveste siden 1961. 

Men ellers viser tallene også i år en 
utrolig dominans fra de to koryfæer 
Morild og Mortensen. 

Det fremgår af nedenstående over
sigt over de fem mest produktive gær
despillere og de tre mest produktive 
kastere alene i de ordinære divisions
kampe for samtlige I. divisionshold 
plus oprykkerne Slagelse og Sorø. For 
2. division plus de tre vindere i. 3, di
vision bringes de tre mest produkiive
gærdespillere samt to kastere. Der er
altså ikke taget hensyn til, hvem der
måtte have det fiedste gennemsnit -

det eneste der er taget i betragtning
er, hvem der har hjulpet det pågæl
dende hold med flest points og gær
der.

For gærdespillerne anføres antallet 
af kampe (k) totalscoren (pts), største 
halvleg (ssc), gennemsnittet (gnst) 
samt den procentvise andel i holdets 
score (pct). For kasterne angives kam
pe (k), antal gærder (grd), bedste in
ningsanalyse (ban), gennemsnit (gnst) 
og procentdel af de gærder, som hol
det har fældet (pct). 

DE TRE TOPHOLD 

På forhånd var der ingen grund til at 
tro, at AaB ville blive mindre domine
rende. De havde jo stadig de samme 
hovedaktører og tillige havde de fået 
en ny i· Ole Isaksson, som især mod 
de bedre kastebold viste sit værd. 
Hardy Sørensen var sammen med 

. Carsten Morild langt de mest produk-
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tive, mens vi ikke kan mindes, at Hen
rik Mortensen ikke har scoret mere 
end 157 i turneringskampene. Men 
han v.iste jo tilfulde sit format ved 
gærdet i landskampen. 

Som tidligere Mev kastningen stort 
set kun varetaget af de to M'er. Dette 
sagt som en· kompliment, da de for
måede at holde modstanderne nede på 
de rekordlave 74 points pr. halvleg. Af 
de 186 ,gærder, som AaB erobrede, tog 
M'erne sig af de 159. 

Hvis man spørger sig selv hvad det 
egentlig er, der gør dem så uspillelige, 
må man først og fremmest indrømme 
dem deres evne til hele tiden at holde 
længde og retning. Men dertil kom
mer, at de begge formår at cutte både 
off og leg. Det er nemlig nok ti!l hele 
tiden at gøre gærdespillerne usikre. 
Disse fire kombinationer er der ingen 
andre i landet, der mestrer i samme 
grad. 

Skanderborg, som for andet år i 
træk fik sølv, havde som før nævnt en 
mærkbar fremgang i gærdespillet. Det 
skyldes ikke mindst, at Jørn Steen 
Larsen igen i år havde en fin gærde
sæson (453 points). Ydermere tog han 
over dobbelt så mange gærder som i 
fjor, mens Kjeld Kristensen ikke kun
ne leve op til sidste åfs bedrifter. Han 
var i år blevet dobbeit så dyr. Heller 
ikke John Madsens kasteform var helt 
tilfredsstillende, men han ydede pæne 
ting. ved gærdet. De to upåagtede Bo 
Jepsen og Jens Kamp var også med
virkende til midtjydernes gærdefrem
gang. 

B. 1909 var vel nok rækkens største
positive overraskelse. Efter at have 
spillet nedrykningskamp i 1971 var 
fynboerne af mange dømt til en af de 
sidste pladser i år, men der var kom
met mere sammenhold og vilje bag · 
præstationerne. 

Igen i år vil vi fremhæve samarbej
det Suleman Khan-Niels Torp - det 
er som denne kvikke keeper har givet 

Khan nyt mod på crickettilværelsen. 
Det ytrede sig også på gærdesiden, 
hvor hans ansvarsfølelse som anfører 
resulterede i mange koncentrerede og 
indbringende halvlege. 

Tidligere års bedste gærdekort, 
Kjeld Jannings, virkede derimod som 
han havde taget lidt af et sabbatår. 
Endelig en cadeau til den aldrig svig
tende Kjeld Lyø. 

GÆRDESPIL 
AaB: 

K. pts. ssc. gnst. pct. 

H. Sørensen 11 402 68• 50,2 25,6
Carsten Morild 11 353 52* 32,0 22,4
H. Mortensen 11 157 41 22,4 10,0
Ole Isaksson 10 149 67 21,2 9,4
J. W. Larsen 11 139 60• 17,3 8,8

Skanderborg: 
J. St. Larsen 11 453 103* 37,7 20,6 
Kj. Kristensen 10 353 57 25,2 16,1 
John Madsen 10 3'15 127 35,0 14,3 
Jens Kamp 11 223 36 14,8 10,1 
Bo Jepsen 11 178 36 14,8 8,1 

Cricket 
Cricket udgives af D. C. F. 
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B 1909 :

Sulem a n Khan 1 1 39 7 102 * 3 3 , 0 2 1 , 6 Kjel d Janning s 1 0  2 36 6 7 1 8, 1 12, 8 Pe r Jacobsen 1 1 2 34 6 8 1 4, 6 12, 7 Tor p Andersen I O 1 36 3 3 * I 5, 1 7, 4 R al f Andersen 7 1 20  5 3 I 3, 3 6, 5 
KASTN lNG 
A aB : 

K . gr d . ba n . g nst. pct. H . M ortensen 1 1 9 5 8/ 2 1 6, 0 5 1  , 0 Carste n Mor ild li 64 8/ 2 1 7,2 34, 4 H .  Sørensen li 9 3 / 1 9 1 0. 2 4, 8 
Skanderbor g : 
J .  St. L arsen li 60 9/ 1 9 9, 7 3 7, 5 Kj . Kristensen I O 27 5/46 1 8,0 I 6, 8 Joh n M adsen 1 0  24 6/ 6 1 1 4, 7 

1 5 , 0 

B 1909 :

Kjel d Lyø li 26 4/ 23 1 2,0 2 1 , 1 S ulem an K h an li 25 6/ 23 I 0, 3 20, 3 J . Rasm ussen 9 1 8 5/ 25 1 5,4 1 4, 6 

MELLEMGRUPPEN 
S vanho/111 dumpede e nd nu en plads 
n ed , m en burde i h ve r t f a ld væ re la n 
dets tred iebedste ho ld , h vis de s e lv 

v i l le gøre .l idt m ere f or d e t.  
Den nye landsho ldscapta in . F in n  

N istrup , scorede flest po ints i I . di v i 
s ion med 497 og va r stab i l ge nnem 
hele sæsonen . Også Lars Ha nse n  har 
gjort det godt . i sær er det væ rd at be
mærke , at han har sco ret po ints mod 
de gode ka stehold . På ka ste s iden e r 

der egen t l ig kun Flemm ing Søegaa rd , 
der skal nævnes mel lem de retfæ rd ige . 

Changs gæ rdesp i l va r ikke blevet 
meget bed re efter Luthers t i lbage
kom s t , men det var ikke hans sky ld, 
for han g jorde s in sky ldighed med 

425 po in ts . Snare re var det sku f fende, 
at den el lers så lovende Leif Busk 
ikke f ik mere ud af det. K lubbens 
s lugger, Bjarne Hol tegå rd, høvlede 
den ene f irer ud efter den anden, og 
det b lev t il 3 12 po ints t il denne spi l
ler, der a ldr ig v il nyde anseelse blandt 
yndere af poleret gærdespi l, men nok 
hos dem, der sætter pris på, at Changs 
total går opad. Kastningen var som 
sædvan l ig Changs bedste våben. He n
n ing Olesen slæbte endnu 50 gæ rder 
h jem til klubben - f jerdehøjest i I . d i
v ision - men Torben Skov og T roe ls 

ielsen var ikke meget r inge re. 
Hjørring sluttede so m n r. seks, me n 

var gået vældig frem i gæ rdespillet -
fra 1 5 , 1 1  pr. m istet gæ rde til 21 ,1 4. 
Som så o fte før var det Kla us Bu us, 
der var pålid el ighede n selv med 3 78 
poin ts. M ogens U hrsko v og Peer Mo
rild ska l bl oms terbesm ykkes for deres 
an grebsspil . 

På kastes i d en o vertog B u us og 
V and sted a n s va re t  efter Ha r tm a n n  Pe 
ters en - og d e r  va r i k ke m eget a t  
kl age på . O m  V a n d sted k u n n e  m an 
fo r øv rigt  i en k ø b e n ha v ns k  form id 
dagsav i s  læse ,  a t  h a n  v a r  »stået  a f  ræ 
set« og sku l l e  medv i rk e  i et ty s k  T Y 
show om e m n et .  Det er n u  eller s svær t 
at høre og se ,  at han  s la pper af ,  n å r  
h a n  kaster .  

Sva1 1/10/ 111 s 11yer hver 
vels e i s æs o 11 e11 197 2 
Gert Kriste11s e11 o g 
Skan derborg s kee p e r 
Je11 s Kamp i a k1 ivite t 
i Br øn dbyern e , 1 11e11 s 
Jør n Steen Lars e11 i 
baggn111 c/en ikke se r 
ophidse t u d . /Y'it? U/\kT 

So rane rne k la rede sig so m sæd va n 
l igt f r i fra bu ndplace r inge rne takk et 
væ re e n  v eloplagt e v igu ng Ras musen , 
so m g jo rde u nde re i de 7 ka mpe , ha n 
de ltog i . Skept ike rne må lade væ re 
med at a fsk r i ve »Mus« i u t ide , h v is 
de da ikke ga ng på ga ng ø n ske r at 
ko m me t i l at b ide de res eg ne o rd i s ig . 

J begy nde l se n  af sæso ne n ko m de r 
nogle gode ka step ræ sta t io ner fra det 
nyt ko r t.  N . 0 . B je r regå rd , me n ha n 
f a ldt l idt af på de n t i l s id s t. Sidste år 
næv n te v i , at Kim Schau man n  vi ste 
su nd fre mga ng, og det b lev yde r l ige re 

u nde r s t reget i å r.  Tæ nk, hvad de r 
ku n ne b l ive ud a f ha m - så fre mt ha n 
også f lyttede be ne ne . T il ge ngæ ld va r 
Peer Nø rgå rd e n sto r sku ffelse både 
bat og bold . 

GÆRDESP IL 
Sva 1 1ho lm: K. pts . ssc . gnst. pc t. 
Fin n ist r up li 497 1 09* 62 ,1 26 ,2 
La rs Ha nse n li 339 94* 30 ,8 

I 7,9 Ths. Pete rsso n l i  209 4 7  1 7 ,4 11 , 0 

G. K r istense n ll I 97 4 7* 1 7,9 1 0 ,4 
Le if Ha nsen 1 1  12 1 65* 20, 1 6, 4 

Cha11g: 
Joha n  Luther li 425 1 50 25 , 0  2 1 ,5 
B j. Ho ltegå rd l O 3 12 49* 1 9 ,5 

I 5 ,7 

Bø rge Søvsø li 233 53* I 3 ,7 1 1 ,7 
J . Ch ristense n 1 1 2 1 8 63 1 2 ,1 I 1 . 0  
L . B. Jense n 6 1 39 36 1 2, 6 7, 0 

H jø r r i 1 1g: 
Kla us Bu us 9 3 78 79* 4 7, 2 1 9,6 
M . U h rsko v 1 1  3 33 54 25, 6 1 7 ,3 
Per M orild 1 1  284 56 35 , 5 1 4,7 
Børge J ensen 9 1 9 7 32 1 6,4 1 0 ,2 

Hans Fa usbøll 1 0  1 52 45 1 5, 2 7, 9 
Sora11 e r: 
K. Sch a u ma n n  I l  2 8 8  6 5  I 8 ,0 1 4,8 

A . Bu t t  1 1  249 44 1 6 , 6 1 2 , 8 

H g . Hen ri k se n  I I 2 1 4  7 1  1 4 ,2 1 1 ,0 
F ra n k  Pea rso n 7 1 7 4 44 2 1 , 7 8 . 9 
C h . Lø n h o l t 1 1 1 7 3 62 * 1 4, 4 8 , 9 

K AS T N J N G  
S va 1 1 h o lm :  

K . gr d . ban . gn s t .  pc t .  
F l .  Søegå r d  9 34 7 /26 J J , 7 29 , 3 
J . J ønsson 1 1  28  5/90 I 7 , 8 24 ,J 
F i nn M adsen J O  1 6  6 /80 1 7 , 0 1 3 . 7 

C h a n g : 
Hg. Ol esen 1 1 50 8/32 12.8 3 7 ,3 T .  S .  Ni elsen 1 0  37 

5/90 I J ,4 2 7,6 Troel s i e lse n 9 30 6 /4
1 1 0, 5 22 , 3 

Hjø r rin g : 
T . Vand sted 1 0  39 8/2

1 I 1 .3 32,2 K laus Buus 9 27 6/25 1 2 , 1 22 ,3 T .  C. N ie lse n 1 0  12 3 / 1 4 2 1 .5 9 . 9 
So r a n e r : 
H . Ra s musen 7 3 1 8/48 7 ,8 29,2 

. B je r regå rd I 1 8  6 / 39 

1 7 ,0 16,9 A . Butt 1 1 
1 3 4 /40 26 , 4 12 , 2 

DE S l  OSTE FEM 
Ring s t ed

, 
der sta rtede s i n  I . d i v is ions 

t i lvæ relse så udmæ rket med en o ver 
bevise nde se j r over KB, g ik fuldstæ n 
d ig i stå og f ik inge n  po i n ts i de fø l
ge nde 8 ka mpe . S jællæ nde rne v is te 
dog de res gode mo ral på det a fgø
rende t idspu nkt, ne m l ig i de to s ids te 

ka mpe, og reddede s ig de r med i de n 
e r f a r i ngs mæss igt vanskel igste sæson 
I . d iv is io n  - de n fø rste. 

So m f o rudsagt kneb det med gæ rde 
s ide n - d ivis io nens då r l igste . J an Ha n 
se n ydede sto rt set hvad ma n ku n ne 
fo rlange af en u ng, lo vende sp i ll er, 
so m pludsel ig bl iver konfro nte ret med 
e n  tætte re og stab i le re kast n i ng. Ebbe 
Ha nse n , der sta rtede med b rask og 
b ra m  (ce n tu ry i I .  ka mp) fo r måede 
ikke sene re at le ve op t il den ne præ 

stat io n . 
På kasteside n v idste ma n på for 

hå n d , a t  Ri ngsted havde tre esser, 
m e n  de t vis te sig h u rtigt, a t  Claus 

R as m u sse n va r det bedste stik
. 

Det er 
n yd el i g t a t  ero b re 40 gærd er, m e n s  det 

fo r  J a n  Ha n se n s v ed kom m en d e  k u n  
st ra k te sig til 2 6

. 
Ha n s Eri k O l s en 

ov erto g a n fø rer b yrd ern e t i l  s id s t  m ed 
s u cc es , ef ter a t ho l d e t  ha v d e ha f t  p r o 
b l em er m ed d e n n e  po s t . 

M od K B b l e v d e r  scor et p ræ c i s

1 00 p o in t s  m e re pr

. 
h a l v l eg end i fj o r .  

O l e  Chr i s t o f f e r sens b o r tga n g v a r ge 
v ald ig  mærk ba r . D e t  må v ær e  l i ge e n  
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opgave for DCF's formand, Erling 
Froulund, som har både omtanke og 
bredde til at blive KB en god hoved
kaster, at rette denne hældende kaste
skude op. Men det kræver bare, at de 
10 drop, som efter en enkelts sigende 
altid er på hans kastning, bliver holdt. 

På gærdesiden var Per ,Sørensen 
omtrent lige så fremtrædende som i 
fjor, hvorimod Steen Lund trods en 
stor træningsindsats fuldstændig hav
de mistet troen på sig selv. Men han 
kommer igen. Flemming Gregersen 
skal fremhæves for sin hidtil bedste 
KB-sæson. 

AB havde fået en væsentlig dår
ligere gærdeside efter Luthers og Mir
zas bortrejse. Egentlig var det kun 
V•illumsen, der satte sig i respekt. 

Kastesiden var blevet lidt bedre, 
væsentligst takket være Per Marcussen 
i de første kampe samt Lars Persson 
og Hargreaves sidst på sæsonen. Her 
virkede det besynderligt, at klubbens 
anfører ikke følte trang til at benytte 
Lars Persson - holdets billigste kaster 
- i 3-4 kampe.

Det skal bemærkes, at Provis kun
deltog i en turneringskamp - det fik 
han også blomster for (evighedsblom
ster). Gad vide om giveren var AB 
eller Soranerne. 

Nykøbing Mors kunne ikke holde 
den gående længere, men kender vi 
klubben ret er den hurtigt tilbage. 
Forskellige uheldige faktorer spillede 
ind ti den pauvre sæson. Først og 
fremmest blev Henning Jensen syg 
midt i sæsonen og blev senere aldrig 
sig selv. Endvidere er det uheldigt, at 

2. DIVISION

et par af klubbens bedre spHlere næ
sten ikke har været med i år på grund 
af deres orkesterspil ved diverse for
eningsballer. Der må helt nye toner 
til i 2. division. Synd, at Er,ik Hansens 
gode bestræbelser ikke kunne redde 
klubben - han havde ellers en af sine 
hidtil bedste sæsoner. 

Horsens sluttede sin 1. divisionstil
værelse med maner, da KB blev ned
sablet i den sidste kamp. Men det 
hjalp altsammen så lidt. Det var på 
ingen måde Horsens gærdeside, der 
var noget galt med - holdet scorede 
næsthøjeste pointsantal - 2083 - heraf 
lavede Erik Olesen 473, hvilket da 
også fortjent gav ham landsholds
debut. Jørn Høj var kun med i 7 kam
pe på grund af en rygskade, men nå
ede alligevel at lave over 300 points. 
Tom Iver Poulsen var sidste år med 
til at spille Århus ned -i år havde han 
altså valgt Horsens. Rygterne si•ger, at 
de andre jyske klubber nu går rundt 
og ryster for hans indmeldelse. Spøg 
til side - han scorede sin broderpart 
af pointene, og var absolut en for
stærkning. 

GÆRDESPIL 
Ringsted: 

Jan Hansen 
E. Hansen
Cl. Rasmussen
Hg. Bergh
H.E. Olsen

KB: 

Per Sørensen 
Fl. Gregersen 
B. Burmeister
Steen Lund 
Hg. Lystrup 

K. pts. ssc. imst.
11 346 71 * 23,0
10 228 100* 19,0
11 167 47 11,9 
11 129 30 9,9 
10 126 46* 12,6 

pct. 
19,7 
13,0 
9,5 
7,3 
7,2 

11 351 67 27,0 18,9 
11 240 54 17,1 12,9 
10 189 80 14,5 10,1 
11 158 47* 12,1 8,5 
10 137 31 11,4 7,3 

AB: 

F. Villumsen
Niels Talbro
Lars Person
Jan Ribel
P. Markussen

11 378 75* 31,5 25,6 
11 223 55* 18,5 15,1 
11 195 39 13,9 13,2 
10 123 46 12,3 8,3 
9 120 30 9,2 8,1 

Nykøbing Mors: 
Erik Hansen 11 357 59 27,4 20,8 
Bj. Jensen 9 193 43 17,5 11,2 
H. Franzen 11 187 36 15,5 10,9 
Hg. Jensen 8 181 66* 25,8 10,5 
T. Petersen Il 112 29 12,4 6,5 

Horsens: 
Erik Olesen 
T. I. Poulsen
Jørn Høj 
Poul Høj 
J. Olesen

KASTNING 
Ringsted: 

Cl. Rasmussen 
Jan Hansen 
H.E. Olsen 

KB: 

Hg. Lystrup 
B. Burmeister
N. A. Sami

AB: 

Lars Person 
P. Hargreaves
P. Markussen

10 473 122* 47;3 22,7 
11 388 64 32,3 18,6 
7 309 100 38,6 14,8 

10 172 59 19,1 8,2 
11 148 26 12,1 7,1 

K. grd. ban. j!;Ilst. pct. 

11 40 6/40 12,8 34,7
11 26 5/28 17,9 22,6
10 19 5/25 12,0 16,5

10 16 3/23 25,0 20,7 
10 14 4/32 22,2 18,1 
3 13 8/41 9,6 16,8 

11 21 6/41 12,4 21,2 
7 19 5/49 14,7 1'9,1 
9 19 5/21 15,9 19,1 

Nykøbing Mors: 
Erik Hansen 11 24 8/76 16,1 28,9 
T. Petersen 11 11 3/40 33,8 13,2 
Hg. Jensen 8 10 4/22 16,4 12,0 

Horsens: 

0. Schaumann
T. I. Poulsen
Erik Olesen

11 29 4/30 16,5 29,2 
Il 20 4/63 18,1 20,2 
10 15 3/54 31,7 15,1 

Lyver tallene ikke, bliver det svære tider for Slagelse og Sorø 
Slagelse var 2. divisions bedste hold -
ingen tvivl om det. Men det giver stof 
til eftertanke, at Ringsted rykkede op 
i 1971 på et gærdegennemsnit på 18,0 
- og fik 11,6 i 1. division - mens Sla
gelse rykker op med 15,6. Forhåbent
lig kan Slagelses rutine forhindre alt
for mange gærdederouter.

Til gengæld var Slagelses kastning 
billigere end Ringsteds tilsvarende i 
fjor. Igen i år gled kasteduoen Leif 
Petersen og Erik ,Sørensen igennem 
modstanderne - førstnævnte endda 
med et så fornemt snit som 6,4. Gær
despililet var derimod ikke alt for strå
lende. Sidste års pointssluger John An
dersen var kun en skygge af sig selv, 
og Erik ,Sørensen må også kunne gøre 
det bedre. 

Om sidstnævnte skrev vi i fjor, at 
han i 1972 gik ind i sin 25. sæson på 
førsteholdet, så »mon han ikke passen
de spiller Slagelse op i 1. division i sin 
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jubilæumssæson«. - Det kom til at 
slå til. 

At Sorø kunne blive nr. 2 - og til
med slå 1. divisions nummer næstsidst 
- var ikke mindre end en sensation.
Sjovt nok var det tidligere års achilles
hæl, kastningen, man rykkede op på.
Holdet erobrede 13 5 gærder for 11,2
i snit. Men vi må have lov til at kom
me noget malurt i bægeret, så det ikke
flyder over. Hv;is ikke gærdespillet bli
ver forbedret, bliver det kun til en en
kelt sæson i 1. div;ision.

Ib Hiickelkamp var langt Sorøs bed
ste gærdespiller - 343 points. Det bli
ver interessant at se, om han vil være 
i stand til at honorere de øgede krav, 
som 1. divisionskastningen sti.Uer. Gør 
han det, bør UK holde et vågent øje 
med ham til udvalgte hold. Vi husker 
endnu hans første - og eneste - ud
mærkede optræden på udvalgt DCF
hold. 

På kastesiden var det Jørgen Sarøe 
og igen Ib Hiickelkamp, der trak det 
store læs - godt assisteret af John 
Hansen. 

Glostrup havde på sidste spilledag 
stadig chancen for sidste års anden
plads, men det gik ikke. Gærdesiden 
var divisionens mest underholdende, 
hvilket gør, at der næsten altid bliver 
afvik,let 4 halvlege j Glostrups kampe. 
De to bittere Michael Møller og Knud 
Nordkamp lavede næsten lige mange 
points (299 og 290), og man fik spillet 
de to lovende juniorspiUere Rene og 
Steen Thomsen ind på holdet. De skal 
nok vise sig at blive gevinster. Atter i 
år var det den fornuftige anfører Jør
gen Nordkamp, der med små midler 
blev bedste kaster. 

Skanderborg 11 endte på en fjerde
plads, hvad der må siges at være godt 
gjort af et andethold. iHenry Rasmus
sen nåede i 7 kampe at score 338 



points med det næsthøjeste gennem

snit i rækken (42,2). Også Egon Jør
gensen hittede med effekt (250 points 
i 6 kampe). Kastesiden var blevet væ
sentlig dårligere (19,61 pr. erobret gær
de i 1972 mod 13,69 i 1971). - Det 
skyldtes først og fremmest, at Leif 
Hansen var dyrere end i fjor, men 
netop hans kasteform kræver en vågen 
mark, så spørgsmålet er, om ikke 
markspillet også var blevet ringere. 

Herning havde forbedret gærdespil
let en del. Ifølge sædvanligvis nogen
lunde pålidelig ki,lde rykker Erling 
Krogh Andersen ud for uldjyderne 
i 1973. Sker det, er vi ikke bange for 
at gøre Herning til en af opryknings
favoritterne, men forlydender om Er
ling Krogh og hans lyst til at spille 
skal man erfaringsmæssigt være lidt 
forsigtige med. 

Svend H. Nielsen og Kaj Ove Jen
sen var de mest pointsproducerende, 
og sidstnævnte var også bedste kaster. 

GÆRDESPIL 

Slagelse: 
K. pts. ssc. gnst. pct.

L. Jacobsen 9 186 42* 18,6 12,9
E. Sørensen 9 175 48 15,9 12,2
John Nielsen 7 171 104 21,3 11,9
Leif Petersen 9 165 43 20,6 11,5
Fritz Ulrich 8 119 45* 14,8 8,2

Sorø: 
Ib Hiickelkamp 8 343 70 38,1 22,7 
0. Hilckelkamp 9 214 50 19,4 14,1 
JohnHansen 9 210 57 21,0 19,9 
Jg. Eliasen 9 173 39 11,5 11,4 
P. Hansen 9 171 39 17,1 11,3 

Glostrup: 
Mich. Møller 9 299 55* 24,9 15,4 
K.Nordkamp 8 290 89 24,1 14,9 
Thor Jensen 9 207 35 17,2 10,6 

Skanderborg II: 
H. Rasmussen 7 338 100* 42,2 21,1 
E. Jørgensen 6 249 67* 31,1 15,5 
N.J.Haurum 7 207 76 18,8 12,9 

Herning: 
Sv. H. Nielsen 8 295 72 24,5 19,4 
Kaj 0. Jensen 8 250 54 27,7 16,5 
Peter Gøttche 7 194 35 17,6 12,8 

KASTNING 

Slagelse: 
K. grd. ban. gnst. pct.

Leif Petersen 9 45 6/90 6,4 31,4
Erik Sørensen 9 41 6/46 8,1 28,6
S.Heckmann 9 19 4/23 12,1 13,2

Sorø: 
Jørgen Sarøe 9 50 5/18 10,3 37,0 
Ib Hiickelkamp 8 41 7/27 9,3 30,3 
JohnHansen 9 26 5/23 12,3 19,2 

Glostrup: 
Jg. Nordkamp 9 34 5/16 11,3 23,2 
Fl. Jørgensen 9 28 6/22 14,1 19,1 
Thor Jensen 9 28 5/43 15,6 19,1 

Skanderborg Il: 
Leif Hansen 8 46 7/44 14,6 51,1 
Kaj M. Nielsen 6 13 4/24 26,6 14,4 

Herning: 
Kaj 0. Jensen 8 22 7/41 12,0 23,4 
B. 0. Andersen 8 19 5/70 17,8 20,2

DE SIDSTE FEM 

Århus, der langt havde rækkens bed
ste gærdespil og ligeledes langt det 
bedste plus (7 ,07), finansierede de 
mange points forkert. En sjetteplads er 
ikke just noget at prale af for et ned
rykket 1. divisionshold. 

Det er ligesom spillerne ikke går 
nok ind for sagen. Ser man på materi
alet, burde de være mellem de bedste, 
se1v om man må medgive svaghederne 
på den uvarierede kasteside. Steffen 
Meibom benyttede sig af den noget 
dårligere kastning til at gå fra sidste 
års 1. divisionssnit på 13,0 til dette års 
44,7 (403 points). Storebroder Morten 
når af en eller anden grund aldrig så 
mange kampe. Men i de fem, han var 
med i, spillede han med et gennemsnit 
på 39. Kastningen er vist bedst tjent 
med tys-tys. 

Hjørring Il kritiserede vi i fjor for 
den manglende interesse, der gav sig 
udslag i et spillerforbrug på 32 mand!! 
I år havde man fået det ned på 27!! 

Nu forstår man ikke, det skulle væ
re nødvendigt med alle de spillere, når 
en mand - Aksel Morild - kunne lave 
over en tredjedel af pointsene, og en 
kaster - Hartmann Petersen - kunne 
tage ca. halvdelen (56) af gærderne. 

Vi bøjer os dybt for disse to. Aksel 
Morild blev suverænt seniorrækkernes 
topscorer med 584 points. 

Lidt opsigtsvækkende var det, at 
Hjørring II ikke kunne fiinde anled
ning til at give sidste års succesbowler 
Peter Meyer større udfoldelsesmulig
heder. 

Holstebro har vel nok en af de 
længste haler i divisionen, hvilket og
så med al tydelighed afspejles i talle
ne. Tre mand, J. P. Morild, John Jes
persen og E. Dupont, står noteret for 
65 % af holdets points. Jens Peter 
Moritld blev kun overgået i seniorræk
kerne som poiintsscorer af en mand -
sin far, men uheldigvis gav mange af 
hans store halvlege ingen turnerings
points. 

Silkeborg reddede igen med nød og 
næppe livet. Også her er den manglen-

. de bredde iøjnefaldende. Det er ikke 
for meget sagt, at Bjarne Rasmussen 
og Erik Mikkelsen udgjorde det halve 
hold. De lavede tilsammen 500 points 
ud af 1200 og tog 50 gærder ud af 87. 
I en enkelt kamp optrådte Jens Chri
stensen med succes. Ingen tvivl om, at 
hans deltagelse ville være umådeliig 
velkommen hver gang. 

Køge kunne tikke bære savnet af 
Ebbe Hansen og rykkede efter i 1954 
at have ligget i 1. division og derefter 
18 år i 2. ned i 3. division. Pudsigt nok 
havde den flittige Arne Nielsen vel 
nok sin bedste sæson her i nedryk
ningsåret, men også Preben Feldt yde
de pæne ting, og hans 120 mod Århus 
var personlig rekord. Mærkeligt, at de 

mange lovende ungdomss,pillere, som 
Køg,e gennem årene har fostret, ikke 
har bragt holdet i 1. division i stedet 
for som nu i 3. Det virker som der 
spilles for meget på øjet i Køge i de 
unge år, men i divisionerne slår dette 
ikke til. 

GÆRDESPIL 
Århus: 

K. pts. ssc. gnst. pct.
S.Meibom 8 403 93 44,7 23,9
J. Knakkergård 8 239 106* 34,1 14,2

M.Meibom 5 195 100* 39,0 11,6 

Hjørring Il: 
Axel Morild 9 584 165 41,7 35,4 
Ole Winther 7 106 23 8,8 6,4 
Tom Hansen 2 86 60 28,6 5,2 

Holstebro: 
J. P. Morild 9 508 132 33,0 30,8 
Erik Dupont 9 285 102* 20,3 17,3 
John Jespersen 9 283 77 18,8 17,1 

Silkeborg: 
Bj. Rasmussen 8 260 68 21,6 21,3 
E. Mikkelsen 8 237 79* 23,7 19,4 
Sv. Å. Jensen 7 123 60* 13,6 10,1 

Køge: 
Arne Nielsen 9 252 79 21,0 16,9 
Preben Felt 8 246 120 27,3 16,5 
Niels Olsen 5 122 32 20,3 8,2 

KASTNING 
Århus: 

K. grd. ban. gnst. pct.
J. B. Andersen 8 20 5./72 15,4 21,0 
0. B. Andersen 8 17 7/80 18,4 17,8

Hjørring Il:
Hartm. Petersen 8 56 7/26 10,1 47,0 
Kaj G. Jensen 3 14 6/52 9,8 11,7 

Holstebro: 
J. P. Morild 9 28 8/34 13,0 26,6 
Erik Dupont 9 26 4/16 12,9 24,7 

Silkeborg: 
Bj. Rasmussen 8 28 7/28 10,0 32,1 
Erik Mikkelsen 8 22 4/61 20,2 25,2 

Køge: 
Arne Nielsen 9 26 4/42 11,8 29,2 
J. B. Nielsen 9 23 4/45 18,1 25,8 

ESBJERGS KASTNING

SKAFFEDE HOLDET TILBAGE 
I 2. DIVISION

Esbjerg: Egen score: 1684 points for 
110 gærder = 15,30 i snit. Modstan
dernes: 1284 for 146 = 8,79. Diffe
rence: + 6,51. 

Vestjyderne vandt sikkert opryk
ningsturneringen og kom efter et års 
fravær tilbage til den 2. division, som 
det ikke var helt retfærdigt, holdet 
måtte forlade. Det var de garvede 
tropper, Otto Gade, Kurt og Knud 
Hansen, der trak det meste af læsset, 
og det gjorde de overbevisende, ikke 
mindst hvad angår kastningen. Men 
man kunne nok stille spørgsmålet, om 
ikke klubben havde gjort klogere i 
i højer,e grad at spille nogle af Otto 
Gades lærlinge ind på holdet. Det var 
jo netop på den manglende bredde, at 
holdet rykkede ned. 

Frem. Egen score: 1395 points for 
61 gærder= 22,86 i snit. Modstander
nes: 1140 for 114 = 10,00 i snit. Dif
ference: + 12,86. 

85 



Frems hold, der i hvert fald hvad 
angår ,gæl.'despillet, har standard til at 
ligge ,i 2. division, kunne heller ikke 
i år klare sig gennem den ubarmhjer
tige oprykningstumering. Klubben må 
altså håbe på alle gode gange tre. 

Når man kigger på alle de fremme
de navne, der var væsentligt bedre med 
bat i hånd end med bolden, er det for
friskende at støde på en dansker, Steen 
Friis, juniorspi1ler, der i fire kampe 
tog 21 gæroer med 5,1 i snit. Utvivl
somt en af de mest lovende bowlere, 
som Frem nogen sinde har skabt. 

Viborg. Egen score: 1421 points for 
86 .gærder= 16,52 i snit. Modstander
nes: 1373 for 125 = 10,98. Difference: 
+ 5,54.

Viborg kunne ikke klare opryk
ningskampene, men det var man for
beredt på, så det slår ikke foreningen 
ud af fodslag. Holdet var i for høj 
grad bigget op om Anders Kold, og 
de mange unge spillere manglede »lidt 
hår på brystet«. Men om føje år vil 
Anders Kold få mange konkurrenter 
til sin »stj,emeposition«. Blandt dem 
måske Ole Andersen, hvis evner som 
kaster forekom at blive holdt lidt 
nede. 

GÆRDESPIL 

Esbjerg: 

Kurt Hansen 
Otto Gade 
Orla Sørensen 

K. pts. ssc. gnst. pct.
10 279 60 23,2 16,5
9 270 81 30,0 16,0

10 185 63 15,4 10,9

Frem: 

KogsReddy 
Rab. Khan 
Jan Virappen 

Viborg: 

Anders Kold 
Poul Pedersen 
Klaus Fusager 

KASTNING 

Esbjerg: 

Otto Gade 
KurtHansen 

Frem: 

KogsReddy 
Steen Friis 

Viborg: 

Anders Kold 
Ole Andersen 

8 322 131 * 64,4 23,0 
7 205 68 29,2 14,6 
6 177 79 29,5 12,6 

10 332 108* 32,2 23,3 
10 198 44* 19,8 13,9 
10 197 40* 24,6 13,8 

K. grd. ban. gnst. pct.
9 48 6/13 6,9 32,8

10 40 6/60 8,9 27,3

8 30 6/40 9,6 26,3 
4 21 6/12 5,1 18,4 

10 53 7/19 8,0 42,4 
10 18 4/12 10,1 14,4 

I høj grad status quo 
KB's kastere 0,09 point fra at tangere den pinligste rekord 

Små udsving i forhold til 1971 viser dette års Summa Summarum 

Der er ikke mange forandringer i for
hold tit ii fjor i »de tørre tal«. Ser man 
på dem, er gærdespil og kastning stort 
set på samme stade. Sammenlagt blev 
der i 1971 scoret 21.048 points mod 
i år 22.206, men samtlige kampe blev 
også spillet ti å:r, mens der sidste år 
manglede syv. 

Germemsnitshalvlegen var 156 mod 
153 :i fjor - og der skal stor fantasi til 
at se nogen som helst forskel i det 
spiillemæssige i de tal. 

I 2. division er gennernsnitshalv
legen Ligeledes næsten som i fjor - 142 
mod 146 - på trods af at det udpræ
gede gærdehold, Arhus, scorede mas
ser af points. 

A81B's suverænitet var stort set som 
i fjor. Dog er det værd at bemærke, at 
mestrene er blevet om muligt endnu 
mere fjendtlige 1i deres kastning. I år 
scorede modstanderne gennemsnitligt 

1. division:

kun 75 points mod dem pr. halvleg 
mod 80 sidste år. Sølvvinderne Skan
derborg er gået frem i gærdespil 
(20,46 i 1972 mod 16,50 i 1971), men 
til gengæld var kastningen blevet dy
rere (10,47 i fjor mod 12,36). 

Af tallene fremgår det tydeligt, at 
bronzevindeme B 1909 kunne koncen
trere sig på de rigtige tidspunkter. Det 
er lidt af en præstation at blive nr. 3 
med en gennemsnitshalvleg på 136 og 
på et hårfint plus på 0,42 points (for
skellen mellem omkosmingeme pr. mi
stet og pr. fældet gærde = differen
cen). 

Højeste gærdegennemsnit havde 
Svanholm med' 23,33 points pr. mistet 
gærde, hvilket ikke giv,er noget reelt 
indtryk af holdets ,gærdeside, da langt 
de fleste points er scoret mod de sva
ge kastehold. 

Laveste gærdegennemsnit stod Ring-

2. division:

Egen Modstanders 

total sc. for g, gen.snit total sc. for g, gen.snit difference total sc. 

Aa.B. 1570 70 22,42 1392 186 7,48 +14,94 Århus 1681 
Skanderborg 2190 107 20,46 1978 160 12,36 + 8,10 Slagelse 1434 
Svanholm 1903 81 23,33 1916 116 16,51 + 6,82

Glostrup 1935 
Hjørring 1924 91 21,14 1846 121 15,25 + 5,89

B. 1909 1834 134 13,68 1631 123 13,26 + 0,42 Sorø 1510 

Chang 1975 154 12,82 1838 134 13,71 -+- 0,89 Hjørring II 1647 

Ringsted 1750 151 11,58 1792 115 15,58 -+- 4,00 Herning 1514 
Horsens 2083 117 17,80 2198 99 22,20 -+- 4,40 Holstebro 1647 
Soranerne 1941 144 13,47 1946 106 18,35 -+- 4,88 

Skanderborg II 1601 
AB 1471 122 12,05 1778 99 17,95 -+- 5,90 

Nyk. Mors 1710 118 14,49 1880 83 22,65 -+- 8,16 Køge 1485 

KB 1885 130 14,26 2011 77 26,11 -+-11,85 Silkeborg 1216 

sted for med 11,58, hvorimod kastnin
gen var femtebedst - nyoprykkeme 
formåede at holde modstanderne nede 
på 15,58 points pr. erobret gærde. 

Det mest tandløse kasteangreb var 
KB i besiddelse af. Omkostningerne 
pr. erobret gærde va,r 26,11 - kun en 
gang i DCF's historie overgået af et 
andet hold i 1. division, nemlig af 
Silkebor,g i 1965 ·(26,20). 

Nedrykkerne fra 1. division, Arhus, 
havde den bedste difference i 2. divi
sion med et plus på 7 ,07 - t1gentlig 
overraskende i betragtning af at hol
det en overgang var i nedrykningsfare. 
Her var Slagelse det billigste kaste
bold med 9,13 pr. embret gærde, mens 
den anden oprykker, Sorø, kun var i 

· besiddelse af den fjerdebedste diffe
rence. Laveste gennemsnitshalvleg stod
Silkeborg for med 11,05 pr. mistet
gærde. JØNS

Egen Mod�tanders 

for g_ gen.snit total sc. for g. gen. snit difference 

68 24,72 1677 95 17,65 + 7,07

92 15,58 1307 143 9,13 + 6,45

118 16,39 1907 146 13,06 + 3,33

109 13,85 1515 135 11,22 + 2,63

136 12,11 1662 119 13,96 -+- 1,85 

121 12,51 1359 94 14,45 -+- 1,94 

127 12,96 1568 105 14,93 -+- 1,97 

104 15,39 1765 90 19,61 -+- 4,22 

118 12,58 1483 89 16,66 -+- 4,08 

110 11,05 1427 87 16,40 -+- 5,35 

Ialt 1. div. 22206 1419 15,64 22206 1419 15,64 Ialt 2. div. 15670 1103 14,20 15670 1103 14,20 
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Kan købes ved henvendelse 

til Olympia. 

I 1962 spillede Olympia - cricketspil
lende forening i Viborg siden 1897 -
mod Chang i Ålborg. Viborg fik 9 
points i 1. halvleg, og da spillerne kom 
hjem, besluttede de at trække holdet -
klubbens eneste. Et genoplivningsfor
søg af Olympia i 1965 mislykkedes. 
Var den sidste cricketbold kastet i Vi
borg? 

Det var den som bekendt ikke. 
Hvordan Olympia - lad os fremtidig 
i denne artikel kalde klubben Viborg 
- blev genoplivet, kan man læse om
i et fornemt jubilæumsværk, skrevet af
Ellen Ejrnæs, der markerer Olympias
75 års jubilæum. Bogen har titlen
»Olympia 1897-1972« med undertitlen
»En Viborgklubs historie«. Og den
undertitel skal med. For på de 96 si
der fortælles ikke b1ot om cricket, men
man får også et levende billede af et
århundrede i udvikling og af livet,
som det har ytret sig gennem tiderne
i en lille idrætsklub.

Lad os plukke lidt fra bogen. Vi 
koncentrerer os om de første år. Ellen 
Ejrnæs fortæHer om cricket i Viborg 
før Olympias start. Allerede i 1886 
blev der spillet, og i 1887 blev arealet 
ved Rødevej benyttet, dette areal, som 
helt frem til 1971 var crickets bopæl 
i Viborg. 

Viborg Boldklub, hvorfra Olympia 
fik en del af sine spillere, var med
stifter af DBU i 1889. Men de få 
kampe, som DBU bød på, var ikke 
nok, og derfor måtte man arrangere 

Trekvart århundrede -

som en cricketklub oplevede det 
Viborgs 75 års jubilæum fejret ved udgivelsen af et 

enestående værk i dansk cricket. 

privatkampe, hvilket ikke var enhveoc
given. Et udpræget talent for brev
skrivning måtte til. 

Læs bare dette brev fra Randers 
Boldklub: 

T. Steenberg
Randers Savværk

Randers, den 16/6 1891 

Til formanden for » Viborg Boldklub« , 
Viborg. 
Længe have vi paatænkt at kunde gjen
gjælde Dem Deres venlige Indbydelse, 
som vi før Pintsen modtog om at kom
me til Viborg, for at spille mellem og 
mod Dem. 

Jeg siger Dem »Tak« , fordi De over
hovedet vil skjænke os nogen Opmærk
somhed; thi det er Dem jo sikkert be
kjendt, at »R.B.« til Dato ikke på Kri
cket Omraadet har høstet Laurbær; men 
selv om vi ikke have gjort det, saa have 
vi dog ingenlunde tabt Modet og fort
sætter desuagtet med at spille, ganske 
som der aldrig havde været noget i Vejen 
med os. 

Vi tillade os derfor at indbyde Dem 
til, at spille mellem og mod os Søndagen 
den 5. Juli, og ville det være os meget 
kjært, om De kan komme hertil den 
Dag. Det » V.B.« vil kunde lære os, haa
ber jeg, de senere vil faa Fornøjelse af; 
og ej alene vil de kunde give os en kraf
tig Haandsrækning i Agitationen for Kri
cket her i Randers, men Publikum vil 
ganske sikkert ogsaa i Fremtiden stille 
sig venligere over for os, naar de ser no
get virkelig godt og smukt Kricketspil. 
Haabende at modtage Deres venlig Svar. 

Med megen Agtelse. 
Randers Boldklub 

T. Steenberg

Viborg Boldklub tog imod indbydel
sen med et 3 sider langt lige så smukt 
brev. 

Cricket omkring århundredskiftet i 
Viborg va:r måske ikke lige det, vi 
forestiller os ved spillet nu. En spiller 
fra København, der ønskede at del
tage, citeres i bogen for følgende: 

Da jeg som ungt menneske havnede i 

Viborg, var det naturligt, at jeg for at 
komme til at spille cricket rettede mine 
fjed mod sportspladsen. Men da jeg hin 
aften nåede ind på Eksercerpladsen, var 
der hverken bane eller spillere at op
dage. En lille klynge mennesker lå og 
sludrede, og da jeg spurgte dem, om der 
ikke skulle spilles cricket, svarede de, at 
det skulle der rigtignok, men de ventede 
på amtsfuldmægtigen (livsnerven i cricket 
i Viborg i næsten en menneskealder). Da 
han kom, begyndte vi på en spadseretur 
ind over pladsen for at finde en plet, der 
var nogenlunde jævn, og da den var fun
det, blev der skridtet en bane af og sat 

gærder op. Da der udelukkende blev 
kastet underarmskastning, skete der ikke 
så meget ved en ujævn bane, da boldene 
ikke sprang så højt. 

Trafikforholdene på de tider var også 
vanskelige. Da Olympia skulle til Her
ning, måtte. turen tages i charabanc. En 
vognmand blev bestilt til at møde kl. 5, 
og ind gik det over de store øde hede
strækninger. På vejen blev der bedet 
i Knudstrup kro, og ved 11-tiden kunne 
spillet begynde. Dengang var der ikke 
noget, der hed grænses/ag sådan som nu, 
hvor gærdespilleren blot skal give bol
den et tjat ud til siden. Nej, alle points 
skulle skam løbes, og der blev selvfølge
lig ikke råbt tabt bold, når bolden var 
slået ud i en rugmark, før 5 points var 
løbet. 

Ud på eftermiddagen silede det ned, 
og efter aftensmad rundt hos Herning
folkene gik det i charabancen hjemad, 
i åben vogn, i plørende regn og i bælg
mørke. Ved femtiden, da Viborg-holdet 
nåede hjem, tittede solen frem og et hold 
druknede mus krøb ud af vognen.« 

SportsjournaListernes pLigter var også 
anderledes dengang end nu. Et lokalt 
dagblad slutter et referat af en kamp 
i 1907 således: 

»En ikke ubetydelig tilskuermængde
fulgte kampen med synlig interesse. Vi 
bemærkede flere forhenværende krikket
spillere bl. a. amtsfuldmægtig Jørgensen, 
adjunkt Sixhøj, A. Hogrebe og ass. Gra
ves Petersen, mærkværdigt at disse folk 
allerede har lagt battet på hylden.« Der
næst følger en lang række andre navne 
af byens bedre borgerskab. De lavere 
»kaster« blev præsenteret således: »Mili
tæret var kun svagt repræsenteret. Pre
mierløjtnant Snerding omgivet af en
kreds af nydelige damer var eneste re
præsentant. Af den jævne borgerstand
hilste vi på tandlæge Thaarup i nyt en
gelsk dress, samt fabrikant Bentsen med
døtre og mange andre gode folk. En
ældre distingveret gentleman i grøn di
plomat og høj hat model 1869 blev vi
derimod ikke præsenteret for.« 

Og sådan sluttede den cricketrepor
tage. Den mand ville - såfremt han 
gjorde sig i vore dage - hurtigt kunne 
skabe sig en karriere som »dyneløfter« 
på Se og Hør eller Ekstrabladet. 

Vi kunne bl!ive ved med at plukke. 
Men læs selv dette enestående værk 

i da:nsk crickethistorie. Og en happy 
ending får man: 

Viborgs totale forlis; der viste sig 

kun at være en tornerosesøvn, som 

den unge og smukke ridder (Peter Sø

rensen) kunne vække klubben af. - -

Det kunne H. C. Andersen ikke have 

digtet bedre. Nis. 

87 



En enestående bog 
Fra cricketklubben Olympia, Viborg, har 
jeg fået tilsendt en enestående bog: 

»Olympia 1897�1972 �
En Viborgklubs Historie« 

af Ellen Ejrnæs.
Denne smukke lille bog handler selvsagt 
om Viborgklubben Olympia, dens ledere 
og spillere, men den er aldrig kedelig og 
indeholder mange morsomme beretnin
ger fra klubbens brogede 75 års historie. 
For en historiker har bogen stor værdi, 
idet den indeholder oplysninger om 
mange klubber, der for længe siden har 
måttet holde op. Det er en bog, der ud
stråler forfatterindens kærlighed til cri
cket, som har sat hende i stand til at 
udføre dette enorme stykke arbejde. Jeg 
er kun faldet over 3 trykfejl og tilgiver 
også, at forfatterinden på side 57 siger: 
»Olympia vandt med 3 points og 7 ståen
de gærder« , idet jog formoder, det er et
citat fra en lidet cricketkyndig sports
journalist. Jeg blev i godt humør af at
læse bogen, som forhåbentlig er trykt
i tilstrækkelig mange eksemplarer til, at
den kan få en stor læserkreds.

Douglas Steptoe 

Ang. oprykningkampen 
til 2. division mellem 
Frem og Esbjerg 
Selv med den risiko jeg løber for at bli
ve beskyldt for at se en situation med 
farvede briller, kan jeg ikke lade være 
med som tilskuer til ovennævnte kamp 
at tage til genmæle over for den omtale, 
der er blevet min klubs 3. divisionshold 
til del i sidste nummer af Cricketbladet. 

Artiklen indeholder forskellige ting, 
som jeg ikke synes er en referent værdig. 
Der tales bl. a. om •spillere, der for
søgte at småsvindle hinanden ud - og 
havde held hermed« . Kan man virkelig 
over for kampens dommere og spillere 

Læserbreve 

på tryk tillade sig at sætte et sådant 
stempel på disse. Jeg synes, det burde 
være under en cricketreferents værdig
hed. 

Om det er skuffelsen hos referenten 
over, at det ikke blev et københavnsk 
hold, der vandt kampen, vil jeg slet ikke 
udtale mig om, men stykket levner i hvert 
fald ikke Esbjerg den mindste anerken
de/se af en meget lang sæsons gode re
sultater. Vi er meget kede af, at referen
ten kommer til det resultat, at vi ikke 
fortjener at rykke op i 2. division. Dog 
tager vi ikke så tungt på det, da vi ved, 
at der er mange, som har en anden me
ning om den ting. Vi har i den forløbne 
sæson spillet i alt 15 pokal-, turnerings
og oprykningskampe og kun tabt en ene
ste, nemlig et pokalopgør mod Skander
borgs 1. divisionshold. Vi synes selv, at 
vi har gjort en god indsats i 1972, og at 
vor oprykning ikke var så ufortjent 
endda. 

Et helt andet spørgsmål er så, at op
rykning til en højere række slet ikke 
burde afhænge af oprykningskampe, der 
i flere år alt for mange gange er afviklet 
under forhold, som ingen af de impli
cerede parter har kunnet være tjent med. 
Kan der på en eller anden måde laves en 
nyordning, så vi slipper for disse tilfæl
dighedernes kampe, ved jeg, at min for
ening meget gerne vil støtte en sådan. 

Med sportslig hilsen 
Niels Jørn Svane, 

Esbjerg. 

Artiklen om oprykningskampen Esbjerg
Frem var skrevet af undertegnede på 
baggrund af to enslydende mundtlige 
rapporter. Den ene fra en neutral mand. 
På grund af en teknisk fejl var min sig
natur ikke kommet med. 

Det er overflødigt, at Niels Jørgen 
Svane bringer dommerne ind i diskus
sionen. Med »småsvindel« mener jeg en 
handling, der er i overensstemmelse med 

Frode Sørensen in memoriam 
Frode Sørensen, en af Esbjerg Cri

cketklubs mest trofaste medlemmer 
gennem 35 år, er død den 18. oktober 

1972 kun 52 år gammel. 
I Frode Sørensen havde vi et af de 

mennesker, som ingen cricketklub kan 
undvære. 

Han begyndte at spille i Esbjerg da 
han var 12 år gammel, var gennem 

flere år vores bedste slowkaster og en 
god gærdespiller, der blev respekteret 

for sin altid noble optræden på banen. 
For et par år siden måtte han på 
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grund af svigtende helbred lægge bat
tet på hylden, men hans interesse for 

cricket kølnedes ikke. Han var stadig 
cricket en tro tjener, han tog sin tørn 
som dommer, som leder for klubbens 
ungdomshold, og han passede vore 

rekvisitter med megen omhu. I 15 år 
sad han i vor bestyrelse. 

Vi har mistet en god ven og cricket
klubben en uvurderlig støtte. 

Æret være Frode Sørensens minde. 

Erik Abrahamsen, Esbjerg. 

spillets love, men mod dets ånd. Dom
merne er altså redskab for »småsvindel«. 

At den gamle traver med at dele folk 
op øst og vest for Valby bakke skal 
trækkes af stalden her, forekommer mig 
noget overraskende i betragtning af, at 
Frem var det af holdene, der blev »ge
neret« mest i artiklen. For øvrigt synes 
jeg, at Niels Jørgen Svane her bringer 
diskussionen ned på et plan, der må 
overraske, når han lige forinden påkal
der sig cricketreferentens værdigheØ. 

Om den spillemæssige retfærdighed i 
at Esbjerg rykkede. op, har jeg ikke ud
talt mig. Jeg er for øvrigt ganske enig 
med Svane i, at Esbjergs spillestyrke klart 
er til 2. division og at Esbjerg har ydet 
en overbevisende præstation i den for
løbne sæson. 

Men det, jeg skrev, var (det gentages 
her, da man i Esbjerg åbenbart kun har 
læst første halvdel af sætningen): »Ingen 
af holdene har fortjent det (d.v.s. at ryk
ke op), når de ikke har gidet sætte sig 
ind i, hvilke regler der spilles efter. « 

Se, det er noget ganske andet, og hvis 
Niels Jørgen Svane til dette vil svare, at 
mange af 1. divisionsholdene heller ikke 
kender reglerne, så er der kun at sige, at. 
de ikke har fortjent at spille i 1. division. 

Den af Svane efterlyste nyordning vil 
blive foreslået af DCF på repræsentant
skabsmødet. 

Til sidst et par generelle bemærknin
ger. DCF hæfter kun for, hvad der i det
te blad står under »Officielt« eller for, 
hvad der udtrykkeligt fremgår er indlæg 
fra forbundet. Det øvrige stof hæfter re
daktøren for i henhold til presselovens 
bestemmelser. DCF censurerer ikke, men 
kan selvfølgelig smide redaktøren på 
porten. 

Der vil også fremover komme kritik 
i dette blad - i hvert fald hvis jeg er ved 
roret. Uden den kunne man ikke lægge 
meget i den ros, der uddeles og som 
Esbjerg har fået masser af. 

Sir Donald Bradman 

The art of Cricket 
1972-udgave 

Kr. 52,00 - + porto 

» En virkelig klassiker«
E. W. Svanton

» En vidunderlig bog«
Colin Cowdrey 

»Den bedste instruktionsbog, der
endnu er skrevet«
lan Peebles 

Nis. 

- og andre cricketbøger - brochure hos

SPORTSFORLAGET 

Postbox 33 

8700 Horsens 



COPENHAGEN-FORTY-FESTIVAL 
De "gamle drenge" viser flaget østpå 

Der bliver nogle hæderkronede navne, 
både af dansk og fremmed blod at se 
på den 5., 6. og 7. juli 1973 på AB's 
baner. 

Her har Forty Clubberne fra Dan
mark, Holland og England sat hinan
den stævne, og til disse arrangementer 
møder de tre lande traditionelt med 
en hærskare af guldrandede cricketers. 
Af de mange test- og countyspillere, 
som den engelske Forty Club byder 
på, husker vi især Len Hutton, der 
optrådte ved et Forty arrangement i 
København for en del år siden. 

Forty Clubs sekretær Helge Hørby 
skriver om turneringen: 

Dansk XL Cricket Club møder for
mentlig den hollandske Still Going 
Strong om torsdagen og Forty Club 
fra England om lørdagen, mens de 
gæstende klubber afvikler deres ind
byrdes opgør om fredagen. 

Det bliver i 1973 femte gang i træk, 
denne årlige trekantmatch afvikles. 
Man startede traditionen i 1969 i 
Haag, spillede i 1970 i Skanderborg, 
i 1971 i Hastings i Sydengland og i 
1972 i Amsterdam. 

COPENHAGEN-FORTY-FESTI
V AL 1973 bliver første gang den dan
ske Fmty Club rigtigt viser flaget øst 
for Lillebælt, og klubben håber meget, 

at den store skare af trofast betalende 
medlemmer herovrefra vil trække i 
tøjet, så vi kan mønstre et virkeligt 
landsdækkende forty-hold, der kan 
feje vore engelske og hollandske ven
ner ud af banen. 

Det vil være en skøn og ret ny for
nemmelse, for selv om Axel Morild 
og Hartmann Petersen stadig er på 
toppen kan de godt trænge til hjælp 
fra andre bowlere og batsmen af 
klasse. 

Kan det lokke nogen ud af busken, 
er der ikke grund til at skjule, at forty
klubbernes 3.-halvlege er en skøn syn
tese af års erfaringer ... 

Dronningborg har planer om klubhus 
Dronningborg Cricket Club har ønske 
om at få foden under eget bord. På 
klubbens generalforsamling nedsattes 
et udvalg, der skal arbejde med pfaner 
om opførelse af klubhus i tilknytning 
til klubbens nye bane på »Tjærbygård
centret« ved Randers. 

Dronningborgs bestyrelse har gen
nem længere tid drøftet mulighederne 
for at få et samlingssted for spillerne, 
og en række spillere ønskede nu at få 
sat skred i tingene. 

Klubben har hidtil kun haft rådig
hed over en garage til rekvisitter, og 
mulighederne for at samles efter træ-

ningen og i forbindelse med kampe 
har begrænset sig til cafeteriet i Dron
ningborg-hallen. Ved flytningen til 
den nye bane søgte man om et hus, 
bl. a. til rekvisitter, men det blev af
slået af de. kommunale myndigheder. 
»Et hus ville ødelægge helhedsindtryk
ket af idrætscentret«, hed det den
gang.

Sidenhen er der opstillet en iskiosk 
i forbindelse med en mini-golfbane, 
der ligger umiddelbart op ad cricket
banen, og sidste skud på »bygge-stam
men« er et stort telt ved samme mini
golfbane. Teltet rummer bl. a. spille-

maskiner og småborde, hvor banens 
gæster .kan få en forfriskning. 

Derfor mener dronningborgenserne 
nu, at hensynet til idrætscentrets arki
tektoniske rigtighed ikke længere kan 
bruges som vægring mod et hus for 
cricket-folket. 

Det nedsatte udvalg skal i første 
omgang kontakte kommunen. Hvis 
der gives grønt lys, står det økonomi
ske spørgsmål tilbage. Medlemmerne 
mener imidlertid, at det ved at løfte 
i flok vil være muligt at etablere klub
huset, eventuelt ved låntagning. 

KB's lilleput

danmarksmestre 

bjarne 

Danmarks yngste rækkevindere, KB's 
uofficielle lilleputdanmarksmestre. Stå
ende fra venstre: Traugott Elberth (le
der), Niels Michelsen, Kim Hansen, Per 
Michaelsen, Michael Jørgensen, Keld 
Madsen og Erik Michaelsen. Siddende: 
Flemming Krog-Meyer, Carsten Friis, 
Torben Sørensen, Claus Windfeldt og 
Martin Fly. 
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Ordinært 

repræsentantskabsmøde 
afholdes søndag den 26. november 1972 kl. 10,00 

Parkteatrets restaurant, Østerbrogade 79, København 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning.

3. Fremlæggelse af reviderede regn

skaber til godkendelse:

a) Regnskab for Dansk Cricket

Forbund.

b) Regnskab for Dansk Cricket

Fond.

c) Regnskab for Harald Simonsens

Cricket Legat.

4. Indkomne forslag.
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a) Forslag fra bestyrelsen om æn

dring af DCF's love § 10.

b. Forslag fra bestyrelsen om æn

dring i kontingentsatserne.

c. Forslag fra Frem om ændring i

turneringsinddel ingen.

d. Orientering fra bestyrelsen om 

turneringsinddeling 1972.

e. Orientering fra bestyrelsen om

påtænkte ændringer i turnerings

reglementet.

Gørtlervej 1 

5. Valg til bestyrelsen:

a) Kasserer (på valg er Per Bur

mester).

b) Ungdomsleder (på valg er Jør

gen Morild).

c) 2 bestyrelsesmedlemmer (på valg

er Erik Møller og Evald Møller,

der ikke modtager genvalg).

6. Valg til amatør- og ordensudvalg

(på valg er Knud Nielsen).

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor

suppleant (på valg er Svend Øster

gård og Ole Kjeld Kristensen samt

H. Hørby).

8. Eventuelt.

Ad 4 b: 

Frem foreslår følgende ændring i tur

neringsinddelingen: 

Pkt. I. I. division ændres til 6 hold, 

dobbeltturnering, landsomfattende. 

Pkt. 2. 2. division deles i 2 kredse, 

øst og vest med IO hold i hver divi

sion. 

P. b. V. 

E. Froulund

formand

Pkt. 3. 3. division ændres til 2 kred

se, øst og vest med 8 hold i hver divi

sion. 

Pkt. 4. De 2 bedst placerede hold 

fra 2. og 3. division rykker op, me

dens de 2 dårligst placerede hold 

1., 2. og 3. division rykker ned. 

Pkt. 5. Ingen 1. divisions hold kan 

have 2 hold i 2. division. 

Ret til at deltage i repræsentant

skabsmødet har aktive medlemmer -

hver med to repræsentanter - passive 

medlemmer samt valgte tillidsmænd. 

Repræsentanterne for de aktive 

medlemmer skal være forsynet med 

skriftlig legitimation fra formanden 

for den klub, vedkommende repræsen

terer. 

Stemmeret har repræsentanterne for 

de aktive medlemmer og bestyrelses

medlemmerne. Stemmeret kan kun 

udøves personligt, dog kan en repræ

sentant give en anden repræsentant fra 

samme aktive medlem skriftlig fuld

magt til at afgive sin stemme; en re

præsentant kan dog kun afgive stem

me for et aktivt medlem. 

Passive medlemmer har kun stem

meret i sager vedrørende passive med

lemmers rettigheder og pligter. 

9000 Aalborg Telefon (08) 120477 



DRIFTSREGNSKABER 

Dansk Cricket Forbund 

Driftsregnskab pr. 1. okt. 1971 - 30. sept. 1972 

Kontingentindtægter, tilskud m.v. 

Kontingenter, passive medlemmer .. . .. ........ 16.597 
Klub- og holdkontingenter . . .. . .. . . . . . . 4.673 

21.270 
--;- tab på kontingenttilgodehavender ............ __ l._000 20.270

Tilskud fra D.I.F . ............... ................... . 
Salg af instruktionsbøger og div. tryksager 
Diverse indtægter ................................. . 

160.000 
2.632 

35 162.667 

Bladet »Cricket« ............. ........... . 
182.937 

37.029 
rabatindtægt . .... .................... I.I 14 

--;- annonceindtægt . . . . . . . . . . . ..  . . . . . 1.895 3.009 34.020 

148.917 

Administrationsudgifter 

Tryksager ....... .. . ....... . .................... . 
Bestyrelsesmøder .................... .............. . 
Andre møder - bl. a. UK møder . . . . . . 13.650 
+ refunderet af D.I.F. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.882 

Tlf.tilskud, porto repræsentation og kontorh. 
Regnemaskine .............. . 
Gaver ......................... . 

Kurser, tilskud m.v. 

Ungdomstræning .......................... 10.439 

7.336 
7.189 

11.768 

21.950 
1.374 
1.018 

+ refunderet af Kbh. Idrætspark . .. 2.880 7.559 

Nødinstruktion ........................... 3.318 
Dommerinstruktion .. . ... . . .... . . . . . . . . . . ... .. . . . . . 2.306 

Materialetilskud ... . ... .... ... .............. ......... 7.700 
Egne materialer . . . . .. . .. .... . . . . . ................ 7.938 

50.635 

98.282 

Rejsetilskud .... ........................................ _1_9 _.7 _9 _1 _4_ 8_.6_ 1_2

Kamparrangementer - seniorer: 

D.C.F. - Holland . . . . . . . . . . . . 20.531 
+ entreindtægt . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1.372 19.159 

D.C.F. - BAOR ... ........................ . 7.247 
--,- entreindtægt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.044 6.203 
Landspokalfinale .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.704 

49.670 

--;- honorar for TV-udsendelse ... ....... 7.000 "-c-- 1.296 24.066 �- --------

Kamparrangementer - juniorer: 

Englandstur ......... ................ . 
Junior Øst-Vest i Slagelse .... .... ....... 2.585 
+ skænket af Ungdommens Venner .. . 500 

Junior Vest-High Wycombe i Skanderborg ... 
Jyske juniorhold og Reeds School i Silkeborg 
Junior DM ............................................ . 
Drengekamp, Jylland-Øerne i Silkeborg ...... . 
Drenge DM ..... ................. . 
Københavnsk indestævne . 
Jylland-XL Club i Herning ....................... . 
Ths. ProvisXL-Junior Øst ...................... . 

Underskud før renter 

Renteindtægter 

Obligationer ................................. . 
Indlån .................. . ........... . 
Checkkonto ............. ............. ............. . 
Giro ................................................. . 

Depotgebyr 

Underskud ..... 

25.604 

23.251 

2.085 

1.706 
1.667 
1.624 
1.559 
1.536 

905 
860 
392 35.585 

9.981 

7.587 
1.232 

I 71 
71 

9.061 
85 8.976 

1.005 

Status pr. 30. sept. 1972 

AKTIVER 
30/9 

30/9 1972 1971 

Kassebeholdning ... 
Handelsbanken 

Indlån nr. 353906 .. . . . . . ....................... . 
Checkkonto nr. 530484 .............. . 

Giro nr. 94302 . 
Præmieobligationer 
nom. 100 1954/84 ................................... . 

Obligationer 

Østifternes Kreditforening 
nom. 12.000 6½ % 16. s., 3. afd .. 
nom. 13.000 7 % 15. s., 4. afd .... 
nom. 43.000 10 % 17. s., 1971/81 
nom. 23.000 10 % 18. s., 2003 

Forenede Kreditforeninger 

7.710 
9.100 

40.528 
20.621 

(i I 000) 
0 1 

9.763 6 
0 46 

2.019 l 

123 0 

nom. 30.000 10 % 5. s., 1982 ...... 27.975 105.934 57 

6 
1 

Tilgodehavende kontingenter 
Andre tilgodehavender ............ . 

PASSIVER 

2.275 
0 

120.114 118 

30/9 
30/91972 1971 

(i 1000) 

Forud modtaget tilskud fra D.T.F. 
Skyldige omkostninger 
Handelsbanken 

40.000 33  
0 17 

Checkkonto nr. 530484 

Aktiver ..... 

Passiver . 

10.117 

50.117 

..... 120.114 

50.117 

0 

50 

118 

50 

Egenkapital ............... 
-------

69.997 68 

der specificeres således: 
Saldo pr. I. oktober 1971 .... 

der forøges med: 
Overførsel fra D.C.F. Hjælpefond . 
Kursregulering, præmieobligationer 

og formindskes med: 
Årets underskud . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . 1.005 

67.591 

3.659 
23 

71.273 

Kursregulering, obligationer .. . ........... 271 1.276 

69.997 

Aalborg, den 30. oktober 1972. 

Kasserer: Per Burmester. 

Foranstående regnskab, som vi har revideret, er i overensstem
melse med forbundets bogføring. 

Vi henviser i øvrigt til revisionsprotokollen. 

Aalborg, den 31. oktober 1972 

REVISIONSFIRMAET N. H. CHRISTENSEN 

F. Storgaard Christensen,
statsautoriseret revisor

Svend Østergaard. 0. K. Kristensen.
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D. C. F.'s hjælpefond

Driftsregnskab pr. 1. okt. 1971 - 30. sept. 1972 

Renteindtægter .................................................... . 175 
175 Overskud ............................................................ . 

Status pr. 30. sept. 1972 
30/9 

30/91972 1971 
(i 1000) 

Aktiver: 
Handelsbanken 

Indlån nr. 395831 0 3 
Passiver ... .... . .. . . . . .. . .. . . . . .. . .. . . .. . .. .. .. . . .. . . .. . .. 0 0 
Egenkapital ............................................. ___ o_-_-_-_-_-_-_3 

der specificeres således: 
Saldo pr. 1/10 1971 ................................. .. 
Årets overskud ....................................... . 

Overført til Dansk Cricket Forbund .......... .. 

Aalborg, den 30. oktober 1972. 

Kasserer: Per Burmester. 

3.484 3 
175 0

---

3.659 3 
3.659 0

---

0 3 

Foranstående regnskab, som vi har revideret, er i overensstem
melse med fondens bogføring. 

Aalborg, den 31. oktober 1972 

REVISIONSFIRMAET N. H. CHRISTENSEN 

F. Storgaard Christensen,
statsautoriseret revisor

Svend Østergaard. 0. K. Kristensen.

Harald Simonsens Cricketlegat 

Driftsregnskab pr. 1. okt. 1971 - 30. sept. 1972 

Renteindtægter, obligationer .. . ... . . . . . .. . .. .. .. . . .. . .. .. . . . . .. 707 
Renteindtægter, indlån .. .. . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . .. .. . . . . . 61 

---

768 
Depotafgift .......................................................... ___ 2_8 
Overskud .. . . . . .. . . .. . . .. .. . . . . . .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. .. . . . .. .. . . . . .. . . 7 40 

Status pr. 30. sept. 1972 
AKTIVER 

30/9 
30/91972 1971 

(i 1000) 
Bikuben, København 

Indlån nr. 901-21642 .. ; .......................... . 
Obligationer 

Københavns Hypotekforening 
nom 6.000 4 % 7. serie . . ........ ..... 4.140 

Østifternes Kreditforening 
nom. 4.500 6½ % 16. s., 3. afd. . .. 3.825 
nom. 1.000 7 % 15. s., 4. afd. ... 746 
nom. 2.500 9 % 18. s., 2003 . . . . .. 1.984 
(officiel kursværdi pr. 30/9 1972 
kr.-9.010) ............................... .. 

518 

10.695 
------

11.213 
Passiver ................................................ .. 0 
Egenkapital ........................................... .. 11.213 

der specificeres således: 
Saldo pr. 1/10 1971 .................................. . 10.473 
Årets overskud ...................................... .. 740 

11.213 

Afleveret til postvæsenet den 8. november 1972 
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Aalborg, den 30. oktober 1972. 

Kasserer: Per Burmester. 

Foranstående regnskab, som vi har revideret, er i overensstem
melse med legatets bogføring. 

Aalborg, den 31. oktober 1972 

REVISIONSFIRMAET N. H. CHRISTENSEN 
F. Storgaard Christensen,

statsautoriseret revisor
Svend Østergaard. 0. K. Kristensen.

Dansk Cricket Fond 

Driftsregnskab pr. 1. okt. 1971 - 30. sept. 1972 

Renteindtægter, obligationer .. ..... .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2.341 
Renteindtægter, indlån ... ... ..... ...... . .. . ..... ... . ... .. ........ 192 

2.533 
Depotafgift .. . .. . . . . . . . . .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. . .. .. .. . 41 
Overskud 2.492 

Status pr. 30. sept. 1972 
30/9 

30/91972 1971 
(i 1000) 

Aktiver: 

Den Danske Landmandsbank, Nytorv, Kbh. 
Indlån nr. 6-03717 ................................ . 

Obligationer 
Sønderjyllands Kreditforening 

nom. 2.000 4 % 7. serie . . . . . .. . . . . . 1.380 
Østifternes Kreditforening 

nom. 1.000 4 % 14. s., ........... 730 
nom. 3.500 4 % 16. s., 1. afd.... 2.316 
nom. 6.200 5 % 16. s., 3. afd.... 4.774 
nom. 2.000 6½ % 15. s., 3. afd.... 1.700 
nom. 6.000 7 % 18. s., 1998 .... 4.569 
nom. 2.000 7 % 17. s., 1969/79 . 1.868 
nom. 10.000 9 % 21. s., 2015 .... 7.825 

Forenede Kreditforeninger 
nom. 4.000 10 % 7. serie 2004 .... 3.405 

Kreditforeningen Danmark 
nom. 1.800 10 % 43. serie ...... .... 1.560 
(officiel kursværdi pr. 30/9 1972 

53 

30.127 kr. 27.159) ............................... _____ _ 

Passiver ................................................ .. 
Egenkapital ........................................... .. 

der specificeres således: 
Bundet egenkapital pr. 1/10 1971 .............. .. 
Overført fra driftsregnskab ...................... .. 

Til disposition pr. 1/10 1971 ............ 13.449 
Årets overskud .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . 2.492 

30.180 
0 

30.180 

14.239 
100 

14.339 

Overført til bundet egenkapital 100 2.392 15.841 

Aalborg, den 30. oktober 1972. 

Kasserer: Per Burmester. 
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Foranstående regnskab, som vi har revideret, er i overensstem
melse med fondens bogføring. 

Aalborg, den 31. oktober 1972 
REVISIONSFIRMAET N. H. CHRISTENSEN 

F. Storgaard Christensen,
statsautoriseret revisor

Svend Østergaard. 0. K. Kristensen.

Wilh. Burmesters Boetrykkeri A/S - Aalborg 


