
Nr. 4 - 44. årgang

De skal 
have 

lov til 
at være 

glade 

Svanholms Ole 

Mortensen (133 not 

out) og Kim Thorup 

(105 not out) forla

der en våd cricket

bane i Brøndbyøster 

efter i drenge-DM

semifinalen mod 

8.1909 at have sco

ret 255 point som 

åbningsgærde. 
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Glimrende 
match, 

da Canada 

for anden gang 
vandt en 

LI-landskamp
over Danmark
Af Søren Damgård 

Nyk. Mors' bane var 
rammen om en match, 
der trods dansk 
nederlag var sjældent 
vellykket. 

Man skulle næs1en 1ro, al Bjarl!e Jensen er 
blevet 1ræt af del! canadiske keepers selskab. 
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Det danske U-landshold. Srående fra vensrre: Freddy Nielsen, AB, Michael Pe1ersso11, Svan
holm, Bjarne Rosse11, AB, Jess Kris1e11se11 og Troels Nielsen, Chang, Bo Chrisriansen, Slagelse. 
Siddende: Torben Skov Nielsen, Chang, Niels Talbro, AB (a11fører), Bjarne Jensen, Nyk. M. 
(keeper), Torben L. Petersen, Nyk. M. Pe1er Palle Klokker, B. 1909. 

Det canadiske ungdomslandshold var 
for stor en mundfuld for det danske 
U-hold. Canada vandt, men først ef
ter en spændende afslutning, da de
den 22. og 23. juli gæstede Nykøbing
Mors i matchen på NCC's stadion.

Den arrangerende klub fik succes. 
Ikke alene gjorde de to lokale lands
holdsspillere en god indsats på banen, 
men også arrangementet klappede til 
alles tilfredsstillelse. 

Canadian Colts blev højtidelig budt 
velkommen af øens viceborgmester, 
Carl Emil Mortensen i Rådhusets by
rådssal, hvor man fik vin og kranse
kage. 

- Det har altid været skønt, når et
andet lands sportsmænd gæster Dan
mark for at knytte venskab, sagde 
Carl Emil Mortensen, der efter sin 
velkomsttale overrakte en erindring 
fra Mors til den canadiske leder. 

Omkring 400 tilskuere overværede 
ungdomslandskampen. For NCC og 
tilskuerne blev det en virkelig cricket
kamp, og man skal skrue tiden en del 
år tilbage for at drage sammenlignin
ger med nogen anden kamp på NCCs 
bane. 

Man fik simpelt hen, hvad der kan 
forlanges af en cricketkamp. Lækre 
deta)jer, spænding og dramatik - der 
var noget for enhver smag. 

De to landshold stod godt til hin
anden, men danskerne måtte i kam
pens sidste over bøje sig for cana
diernes overmagt. 

Canada vandt med seks stående 
gærder efter færdigspillet kamp, hvor 
holdet i den sidste over skulle score 
11 points før sejren kunne blive en 
realitet. Og da der manglede to bol
de af overen skulle canadierne kun 
score to points for at hale sejren 
hjem. 

Koncentrationen blev styrket hos 
de to hold. AB's åbningskaster Fred-

dy Nielsen tog sit tilløb til overens 
femte bold. Straks efter hans aflevr
ring var canadieren Hayes fremme på 
pitchen, hvor han svingede vildt. Bol
den blev ramt klokkerent og susede 
ud over grænsen til fire. 

Nederlaget var en kendsgerning. 

KAMPENS FORLØB 
Danmark var først ved gærdet og fik 
en forrygende start. Man åbnede med 
anføreren Niels Talbro, AB, og Bjar
ne Jensen, NCC. Disse to spillede 
meget fornuftigt, indtil totalen var 
54, hvorefter Bjarne Jensen blev gre
bet ud. Palle Klokker fra B. 1909 var 
hans afløser, men hans visit ved gær
det var meget kort. Han blev også 
grebet ud. Torben Skov, Chang, var 
fjerde gærde, men nåede heller ikke 
langt, før han gik med ben for. Mi
chael Petersson, Svanholm, og Jess 
Kristensen dannede et solidt makker
skab, i hvilket de langsomt Øgede to
talen. Michael Petersson blev grebet 
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efter at have scoret 27 points, og Jess 
Kristensen kastet, da han havde 26. 
Danmark fik i denne halvleg 163 
points for alle fald. 

Canadiernes bowling og markspil 
var næsten fantastisk. Kun bolde 
langt uden for spillernes rækkevidde 
blev ikke nået, ellers var alt sikkert. 

spiller holdt gærdet fra den ene ende, 
forcerede han fra den anden. Fuld
stændig kold scorede han 75 not out. 
Canada nåede op på 175 points for 
alle gærder. 

ligheden gjorde. Troels Nielsen spil
lede friskt og forstod at sortere bol
dene. 

Canada havde halvanden time til 
at passere Danmarks total. Med Ri
chard Moore ved gærdet var det ikke 
en umulighed. Han blev atter cana
diernes topscorer med 50 not out. 

Canadiernes Richard Moore domi
nerede. I første halvleg blev han både 
bedste kaster og gærdespiller. 

Skønt danskerne slap taget, hvor de 
netop stod til at skulle vinde, fightede 
alle spillere. Markspillet var fanta
stisk. Det skal nævnes, at Jess Kri
stensen og Niels Talbro begge havde 
et supergreb. 

Richard Moore er 19 år gammel. 
Han var absolut en klasse bedre end 
med- og modspillere, og hvem ved, 
om man ikke en dag hører, at han 
har fået en professionel kontrakt. 

Danmark nåede også en marktur 
om lørdagen. Holdet nåede at tage 
fem gærder for kun 57 points, før 
man stoppede spillet efter første
dagen. På daværende tidspunkt teg
nede det til dansk sejr. Men piben fik 
en anden lyd. Richard Moore var 
igen på spil. Mens den sidste gærde-

I 2. halvleg, hvor danskerne fik 140 
points for alle gærder, var der ikke 
noget at råbe hurra for rent stilmæs
sigt set. Bjarne Rossen som nr. 7 sco
rede 40 points. Troels Nielsen var 
tiende gærde og scorede 31 not out. 
Man kan takke de to for, at kampen 
blev så spændende, som den i virke-

Ungdomslandskampen var en af de 
største begivenheder i NCCs hitorie, 
og med den tilfredshed, der udtryk
tes af spillere og ledere, tør man tro 
på, at det ikke bliver den sidste kamp 
i international sammenhæng. 

Danmark U - 1. halvleg 
N. Talbro, AB, løbet ud .. . . . . .. . . . .. .. . . .. . . . . .. . . .. .. . .. . . .... .. .. . 35 
Bj. Jensen, Nyk. M., gr. Robins, k. Pisani . . . . .. . . .. . . ......... 25 
P. P. Klokker, B. 1909, gr. Unrau, k. Moore .................. 0 
T. Skov Nielsen, Chang, ben for, Pisani ........................ 10 
Bo Christiansen, Slagelse, k. Moore .. . . . . . .. . . . . .. . .. . . . .. . . . . .. . 0 
Mich. Petersson, Svanholm, gr. Mc. Cowan, k. Moore ...... 29 
Jess Christensen, Chang, k. Robins . .. . . . . ... . . . . . . .. . .. .. . .. . .. . 26 
Torben L. Petersen, Nyk. M., k. Robins . .. . . .. . . . .. . ....... .. . . 1 
Bj. Rossen, AB, gr. Robins, k. Moore . . .. .. . . .. . . .. . . . .......... 11 
Troels Nielsen, Chang, not out . .. . . .. . . .. . . .. .. . . . .. .. .. .. . .. . . . . . 0 
Freddy Nielsen, AB, gr. Pisani, k. Robins . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . 0 
Extra (18 b, 6 Ib, 1 u, 1 f.b.) . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . .. . . .. . . .. . . . . 26 
56 overe. Total ......................................................... 163 
Gærdernes fald: 1/54, 2/54, 3/59, 4/65, 5/89, 6/141, 7/143, 8/159, 
9/163, 10/ 163. 
Kastning: Moore 19-7-29-4, Hayes 7-0-26-0, Pisani 17-5-50-2, 
Chappel 2-1-1-0, Mc. Donald 3-0-15-0, Robins 8-3-16-3. 

Danmark U - 2. halvleg 
N. Talbro, ben for, Moore .......... ........... ..................... 23 
Bj. Jensen, gr. Chappel, k. Chappel . . . .. . ...... .. . . .. .. .. . ...... 23 
P. P. Klokker, k. Hayes .. .. . .. . . . .. . .. . . . .. . . .. . ... . ... . . .. .. .. . ... .. 9 
T. Skov Nielsen, gr. Robins, k. Hayes . . . . . .. .... . . . . . . . . .. . .... . 0 
Mich. Petersson, gr. King, k. Robins . . . .. . . . . . .... . . . . . .. . . . . .. . . . 9 
Jess Christensen, k. Hayes .. . .. .. .. . . . .. . . . .. . .. .. ... .. . . .. . . . ....... 1 
B. Rossen, ben for, Chappel .. . ... . .. .. . . .. .. . . ....... .. . .. . . .. .. . . 40 
Bo Christiansen, gr. Chappel, k. Robins .... . .. .. . . .. . . . . . . . ... . 11 
T. L. Petersen, gr. Griffin, k. Moore . . . .. . . . . . . . . . . .. .. .. . .. .. . . . . 6 
Troels Nielsen, not out . . .. .. . .. . . .. . .. . . ............... 31 
Freddy Nielsen, gr. Mc. Cowan, k. Robins .. . . ................. 0 
Extra (6 b, 3 lb) ..... ........... .... ...... ....................... ........ 9 
66,5 overe. Total ....................................................... 140 
Gærdemes fald: 1/3, 2/39, 3/39, 4/39, 5/41, 6/46, 7/68, 8/88, 
9/129, 10/140. 
Kast11ing: Chappel 10-4-22-2, Hayes 17-7-33-3, Moore 24-6-
44--2, Robins 11, 5-2-22-3, Pisani 4--2-10-0. 

Canadian Colts - l. halvleg 
P. Pisani, gr. J. Christensen, k. Rossen . . . .. .. . . .. . .......... .. . . 14 
Griffin, gr. Klokker, k. T. S. Nielsen . . . .. . . . .. . . . .. . ....... .. . .. . . 11 
Vyoral, gr. Talbro, k. F. Nielsen ............................ ..... 10 
Chappel, gr. Klokker, k. F. Nielsen . .. .. ... .. . . .. . . ... . .. ... . . .. . 1 
Mc. Cowan, k. Klokker ............................................ .. 15 
Robins, ben for, Rossen . . . .. . . .. . . .. . .. .. .. . .. .. . .. .... .. .. . .. .. . .. . 0 
King, k. Rossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 22 
Moore, not out . ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. ..... . . .. . . . . . . . . .. ... . . . . 75 
Unrau, gr. Rossen, k. T. S. Nielsen .. ............... .. . ... .. . . .. . 0 
Hayes, løbet ud .. . . .. . . . .. . .. . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . .. .. . . .. . I 6 
Mc. Donald, k. T. Nielsen . . . .. .......... .. .. ... ... .. .. . . .. ......... 4 
Extra (4 b, l lb, 2 fb) ............... ..... .............. ..... .......... 7 
67,3 overe. Total ....................................................... 175 
Gærdemes fald: 1/18, 2/30, 3/32, 4/57, 5/57, 6/98, 7/99, 8/148, 
9/152, JO/I 75. 
Kastni11g: B. Rossen 16-5-40-3, Troels Nielsen 20, 3-3-52-1, 
Freddy Nielsen 5-2-10-2, T. Skov Nielsen 22-5-56-2, Klokker 
4-3-10-1.

Canadian Colts - 2. halvleg 
Chappel, gr. Christensen, k. Tr. Nielsen .. .. . ... ........... 24 
Vyoral, gr. Klokker, k. Rossen .. .. .. . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . 4 
Robins, k. Rossen . . . . . . . . .. . .. . . .. . .. .. .. ..... . .. .. . . . .. ............. .. 4 
Moore, not out ..... ... . ...... ...... ... ........... ... . ................... 50 
Pisani, gr. Tal bro, k. F. Nielsen . .. . .... .. . .. . . . . ...... .. . . .. ....... 17 
Hayes, not out .. . . .. .. . . .. . . . . . .. .. . . . . . . .. .. . .. . . .. . . . . . . . 24 
Extra (4 b, 5 Ib) ..... ........ .. .. .... .. ...... .. ............ ..... 9 
26,5 overe. Total .. . . .. .. .. .. . .. .. . .. . . . . . . .. .. . . .. .. .. . . . .... . .. . . .. . 132 
Gærdernes fald: 1/8, 2/18, 3/61, 4/99. 
Kastning: Torben Petersen 4-0-21-0, Rossen 5-1-26-2, Freddy 
Nielsen 9,5-1-41-1, Troels Nielsen 8-0-35-1. 
Resultat: Canada vandt med 6 stående gærder. 

Officielt 

KENDELSE 
I kampen Herning-Hjørring II den l. 
juli har Hjørring anvendt ulovlig spiller, 
jfr. turneringsreglementets § 4, stk. l, 
2. pkt. Overtrædelsen har fundet sted 
inden offentliggørelsen af bestyrelsens 
kendelse vedrørende en række andre
overtrædelser. 

sultater i de afviklede kampe såvel i 
I. som 2. division skal udgå, og Hjør
rings 1. hold derfor tvangsnedrykkes til 
2. division, og Hjørrings 2. hold tvangs
nedrykkes til 3. division.« 

ske at afvikle kampen som et privat ar
rangement. 

BEMÆRKNINGER 

Når bestyrelsens flertal - omend med 
beklagelse - har måttet træffe denne af
gørelse, hænger dette sammen med flere 
forhold, hvoraf de væsentligste er, at 
mulighederne for en nogenlunde rime
lig tidsmæssig afvikling af 2. division 
med de omkampe, der i givet fald kunne 
blive tale om, såfremt Hjørring II's re
sultater er indeholdt, efterhånden måtte 
anses for at være meget beskedne, samt 
at en overtrædelse umiddelbart efter 
den sidste kendelse, hvori var indeholdt 
en klar advarsel, må anses for grov, må
ske endda provokatorisk. 

I Hjørring II's kamp mod Århus den 
17. juli er af Hjørring II anvendt en
spiller, der er under 15 år i modstrid
med turneringsreglementets § 2. Denne
forseelse skete efter offentliggørelsen af 
bestyrelsens kendelse vedrørende en
række andre overtrædelser. Af den
nævnte kendelse fremgik, at bestyrelsen
over for Hjørring tilkendegav:

»at fortsat overtrædelse af de om
handlede bestemmelser i turneringsregle
mentet vil betyde, at bestyrelsen vil tage 
op til afgørelse, hvorvidt Hjørrings re-

I anledning af de nu konstaterede 
overtrædelser og under henvisning til 
ovenstående skal meddeles følgende 

Kendelse 

Hjørring II tvangsnedrykkes til 3. divi
sion fra og med sæsonen I 974 og samt
lige holdets resultater i sæsonen 1973 
udgår af turneringsoversigten. Dette 
gælder også eventuelle points, erhvervet 
af andre klubber i 2. division i kampe 
mod Hjørring II. Hjørring II slutter her
efter på sidstepladsen uden points. 

Ifølge turneringsprogrammet resterer 
der for Hjørring II en kamp mod Es
bjerg. Da Hjørring II's resultater - som 
allerede nævnt - udgår, ser bestyrelsen 
ingen grund til at afvikle den nævnte 
kamp, medmindre klubberne måtte øn-

Bestyrelsen ønsker med sin kendelse 
at fastslå, at turneringsreglementets be
stemmelser skal overholdes. 

P. b. v.
E. Froulund,

formand. 
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TURNERINGSOVERSIGTEN: 

Trivielt, men velment til lyl<l<e til AaB 
For 13. gang havnede mesterskabet i Aalborg, men først efter en meget spændende 
afslutning - Soranerne ud efter 13 år, Slagelse efter kun en enkelt sæson i denne 

omgang - Nyk. Mors og Horsens tilbage i 1. division. 

i Roland Wald

skriver om 

1.-2. division 

Det skal føles trivielt, at man nu for 13. 

år i træk skal lykønske AaB med et 

dansk mesterskab. På den anden side: 

Hvad kan man andet, end endnu engang 

at beundre dette nordjyske mandskab, 

hvor koncentration og sejrsvilje overgår 

alle andre holds? Alene af den grund 

må det være på sin plads at sige et vel

ment til lykke! 

For første gang i umindelige tider 

blev der dog spænding om udfaldet, 

inden mesterskabet var i hus. Kampen 

mod Svanholm blev en sand gyser. Det 

havde ikke været ufortjent, om Brønd

by-holdet havde trukket det længste strå 

i den kamp, men for 117. gang kom 

koncentrationen i det afgørende øjeblik 

til at påvirke udfaldet til AaB·s fordel. 

Svanholms eneste chance var at spille 

henholdende. Det lykkedes til fulde, idet 

holdet brugte op imod fem timer til at 

score l 04 points. Alligevel ventede man, 

at AaB nogenlunde ubesværet - lands

pokalfinalen in mente - ville komme 

forbi, men det holdt mere end hårdt. 

Fem gærder var nede for 41 og 9 for 

101. De to Henrik'er med efternavnene 

Mortensen og Flligel klarede dog para

grafferne.

ALVORLIGT RYSTET 

Mon ikke Svanholms Poul Transbøl 

ærgrede sig gul og grøn bagefter. Han 

havde Mortensen i hænderne. Kunne 

Svanholm ikke vinde, formåede holdet 

dog at give de mange tilskuere en afslut

ning, som de sent vil glemme. Man min

des ikke, at Ålborg-mandskabet de sid

ste mange år har været så alvorligt 

rystet. 

Hermed var mesterskabet i realiteten 

i hus. Lørdagen efter gennemtævedes 

Soranerne (uden Henrik Mortensen), selv 

om Gentofte-holdet i 2. halvleg scorede 

hele 148 points - glimrende spil af Allan 

Bloom (72). Leif Busk Jensen og Hardy 

Sørensen ordnede dog den sag på re

kordtid, i 2. halvleg godt hjulpet af Car

sten Morild, som samtidig var helt ustyr

lig som kaster (4 for 35 og 8 for 61). 

Dagen efter, hvor Henrik Mortensen 

var med igen, ordnedes Skanderborg, 

der periodevis bed godt fra sig. 

Helt fortjent fik Svanholm sølvmedal

jer, selv om Svanholm bagefter nok 

ærgrer sig over nederlaget til AB. u 

kan man imidlertid se, at dette ikke var 

nogen tilfældighed. Akademikerne star

tede med fire nederlag på stribe, hvor

efter holdet kunne gå ubesejret gennem 

de resterende syv. 

Dette var dog ikke nok til medaljer. 

B 1909 gentog succesen fra i fjor med 

en afgørende 8-0-sejr i den sidste kamp 

mod Soranerne. Så hjalp det ikke, at AB 

også fik fuld valuta ud af opgøret mod 

Slagelse, hvormed vestsjællænderne in

direkte blev sendt ned i 2. division. 

I øvrigt er det uhyggeligt at tænke på, 

at AB havde fået bronze, hvis 9'erne 

kun havde vundet 6-0 - dette selv om 

fynboerne havde flest points! Miseren 

opstod, efter at AB's kamp mod Hjør

ring, i hvilken vendelboerne stillede op 

med en ulovlig spiller, skulle betragtes 

som ikke spillet. Lykkeligvis skulle det 

ikke være således. B 1909 kan nu engang 

ikke gøre for, at Hjørring bruger ulov

lige spillere. 

Den pinlige situation skånede »de 

rø·e« selv forbundet for. 

AB HAVDE STORT BESVÆR 

MED SORØ 

Flot af Odense-mandskabet at vinde 

bronze for andet år i træk. Der er til

med masser af fremtid i det hold. Man

ge unge spillere, der er klar til at løfte 

arven efter mere veltjente kæmper som 

Jannings, Mogens Christensen og Sule

man Khan. Det kan såvel Slagelse som 

Soranerne, der begge tabte stort, tale 

med om. 

AB blev en lige så suveræn nummer 

fire. Det var det eneste hold, der ikke 

tabte til AaB - den berømte 0-0-kamp 

i Ålborg huskes vel af enhver. Da først 

Johan Luther, Finn Villumsen og - lidt 

overraskende - Lars Persson var spillet 

ind, strømmede pointene ind. Det kneb 

ellers lidt mod Sorø, der kun spillede 

med 10 mand - John Hansen blev bare 

væk - men mod Slagelse så man igen et 

strålende AB-hold. 

Efter at Slagelse havde haft de seks 

første AB-gærder nede for kun 88, var 

det slut med Bagsværd-holdets gavmild

heder. Herefter hævede Villumsen (112 

not out) og Persson (88) totalen til 253! 

Overraskende var det dog, at AB kun 

kunne få points ud af mødet med Sorø. 

Jørgen Sarøe (i 1. halvleg) og Jørgen 

Eliasen i 2. gav AB·erne mere modstand, 

end de brød sig om. 

Tallet 13 viste sig at være heldigt for 

AaB. Det modsatte var tilfældet for 

Soranernes vedkommende. Efter 13 års 

.4.aB"s mesterskabshold set fra oven ved 
byens hyldest på Aalborg S1adion. 



ophold blev det et farvel til den fornem
ste række. I mange år har det været lige 
ved. Nu skete retfærdigheden endelig 
fyldest. Dette absolut ikke skrevet i en 
ond mening, men ingen kan være i tvivl 
om, at Soranerne i år var det dår! igste 

hold. Når der lægges vægt på ordet hold, 
er det, fordi mandskabet faktisk tæller 
flere glimrende spillere. Som noget hold 
fungerer det dog ikke, og det blev ud
slagsgivende. 

SLAGELSE TROEDE SIG FOR 
TIDLIGT I SIKKERHED 
Beklageligvis har der verseret rygter om, 
at man nu var parat til at lukke klub
ben - eller at starte under nye former 
i en lavt rangerende klasse. Disse rygter 
være hermed manet i jorden. Efter kam
pen mod B 1909 blev det over for under
tegnede tydeligt tilkendegivet, at man 
agter at spille i 2. division næste år. 

Det er naturligvis det eneste rigtige, 
selv om det nu må være tiden til at 
åbne klubben. Nu må man for alvor 
have indset, at det ikke længere går på 
den facon. Soranerne fik store øretæver 
mod AaB og B 1909. Lidt oprejsning fik 
holdet dog i Slagelse-kampen, hvor det 
endelig blev til sejr, sæsonens eneste, og 
endda 8-0. Sejren blev først og frem
mest sikret ved solidt spil af brødrene 
Sidney og Per Nørgård (sidstnævnte not 
out i begge halvlege). 

Med sig ned i 2. division får Soraner
ne Slagelse, der på et alt for tidligt tids
punkt troede, at den hellige grav var 
velforvaret. Det var den imidlertid ikke, 
og så måtte vestsjællænderne ud i en 
oprykningskamp mod Horsens. Jyderne 
(læs Jørn Høj - 134) vandt og sendte 
Slagelse tilbage til 2. division, hvorfra 
holdet rykkede op i fjor. 

Siden sejren over Chang, der bragte 
Slagelse op på 18 points, har spillerne 
taget alt for let på tingene. Det viste sig 
at blive dyrt. Nederlagene til B 1909 og 
AB var ventet, men »dødsstødet« fik 
Slagelse allerede i kampen mod Sorø, 
der højst uventet løb af med sejren. Sla
gelse startede ellers med hele 229, men 
den total passerede Sorø på mindre end 
tre timer og for tabet at kun 4 gærder. 
Ole HUckelkamp, som i øvrigt kun 

for 132 not out - tilmed uden at give en 
eneste chance undervejs. 

GAD IKKE TAGE MED 
TIL RINGSTED 
Hermed reddede Sorø samtidig livet i 
1. division. Det er faktisk en præstation, 
manglede ni points i at have scoret 500
points i denne sæson, tegnede sig alene 
man må tage hatten af for, når man be

tænker, hvor spinkelt et materiale klub
ben råder over. Med Ole HUckelkamp 
som primus motor ser der dog ud til at
være noget særdeles positivt på vej. En
ungdomsafdeling er ved at skyde op -
i første omgang i form af et væld af 
spilleglade lilleputter.

Det må så afgjort være vejen frem! 
Når jeg før skrev, at AB indirekte 

sendte Slagelse ned i 2. division, var det, 
fordi den direkte årsag faktisk lå dybt 
begravet i Ålborg - hos Chang. I den 
sidste kamp i Ringsted stillede Chang 
med fem reserver! Derved spillede jy
derne Ringsted en sikker 8-0-sejr i hæn
de, og det var akkurat nok til, at Slagel
se blev næstsidst. 

Det må betragtes som direkte uanstæn
digt af Chang. Noget sådant kan man 
ganske enkelt ikke tillade sig over for 

tredje klub. Dette uanset om Chang nok 
så meget beklager og meddeler, at klub
ben havde gjort alt menneskeligt muligt 
for at stille bedste hold. Dette er absolut 
ikke sagt i skuffelse, fordi Slagelse så
ledes blev sorteper specielt ikke, når 
jeg mener, at Ringsted absolut har 1. di
visionsklasse. 

Midtsjællænderne tog i år chancen 
med at spille en del unge spillere ind på 
holdet. Det var ved at gå galt, men alt 
blev fryd og gammen til sidst. Næste år 
kommer Ringsted ikke til at rode i bun
den. I dette hold er der stof til noget 
større. 

HJØRRING VAR SELV 
UDE OM DET 
Ringsted fik selvtilliden tilbage med sej
ren over Soranerne (pålidelige kilder 
mener, at den kamp ikke burde være 
spillet - regnen strømmede ned hele 
tiden), men så fik sjællænderne igen et 
knæk efter nederlag til KB, der i høj 

Ordinært repræsentantskabsmøde 

afholdes søndag d. 25. november 

1973 i Århus. 

Forslag skal ifølge loven være formanden i hænde se

nest d. 15. oktober. 

grad også havde brug for points. Allige
vel rejste Ringsted-holdet sig, og denne 
præstation sættes endnu mere i relief, 
når man tænker på, hvor uheldigt holdet 
var i de første fem kampe. Meget kneb
ne nederlag i kampe, der i flere tilfælde 
normalt skulle være endt med Ringsted
sejr. 

Solidt forankret midt i rækken slutte
de Skanderborg og Hjørring, og det var 
egentligt ventet. Uden Jørgen Steen Lar
sen kunne midtjyderne ikke gøre sig for
håbninger om medaljer. Når hertil kom, 
at John Madsen kun lejlighedsvis var til 
disposition, skulle det i sagens natur 
betyde, at kastesiden havde lidt et alvor
ligt knæk. Keld Kristensen måtte i visse 
kampe fungere som åbningskaster! 

Hjørring var selv ude om, at det kun 
blev til en placering midt i. Tre gange 
stillede vendelboerne ulovligt op, og i de 
to af kampene, som holdet vandt, blev 
pointene frataget dem. Man kan blot 
håbe på, at disse uheldige episoder kun 
har hørt denne sæson til. Det skulle i 
hvert fald ikke være nødvendigt at bruge 
en drenge-spiller! 

Nu har nordjyderne selvfølgelig væ
ret handicappet af den regel, der siger, 
at 1. divisionsholdet ikke må benytte en 
spiller fra 2. divisionsholdet, før denne 
har ligget over i en kamp. Hjørring har 
- efter min mening med rette - været
særdeles fortørnet over denne bestem
melse. Hvorom alting er, må klubben -
ligesom alle andre - rette sig efter tur
neri ngsreg lementet.

EN SÆSON PRÆGET AF ALT FOR 
MANGE UHELDIGE EPISODER 
Noget andet er, at reglen om op- og 

nedrykning af spillere mellem 1. og 2. 
division virkelig er uretfærdig. Mon ikke 
den står for fald ved det kommende re
præsentantskabsmøde? 

Hermed er der sat punktum for sæ
sonen 1973. Den blev præget af alt for 
mange kedelige episoder med deraf føl
gende protester, omkampe, domme m. v. 
Det er bestemt en beklagelig udvikling, 
som snarest muligt må stoppes. Til gen
gæld kunne man glæde sig over en ræk
ke jævnbyrdige og velspillede kampe. 

Og ikke mindst: en særdeles spænden

de afslutning i såvel top som bund. Det 
første har man som bekendt ikke været 
vant til! 

1. division:

k. p. kv. 
AaB 11 70 6,3 
Svanholm 11 62 5,6 
B. 1909 Il 52 4,7 
A.B. 10 46 4,6 
Skanderborg Il 32 2,9 
Hjørring 10 26 2,6 
K.B. 11 24 2,1 
Chang Il 24 2,1 
Ringsted Il 20 1,8 
Sorø 10 18 1,8 
Slagelse Il 18 1,6 
Soraner 11 8 0,7 
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2. division 

Fortjent oprykning efter en god sæson 

Nyk. Mors led kun et enkelt nederlag • Horsens også tilbage i 1. division efter sejr 
i kvalifikationskamp mod Slagelse . Esbjerg klarede skærene trods sidsteplads. 

Efter kun et års ophold i 2. division ven
der Nykøbing Mors og Horsens tilbage 
til den fornemste række. Fortjent for 
begge holds vedkommende efter en sæ
son med masser af godt spil. Nykøbing 
Mors sikrede sig førstepladsen med en 
afgørende sejr over Århus, selv om hol
det fra Mors tidligere havde lidt sit ene
ste nederlag - på udebane til Horsens. 

Inden denne kamp havde Nykøbing 
spillet særdeles overbevisende i alle kam
pe, og det gjorde holdet faktisk også 
mod Horsens, selv om det blev til et 
nederlag. Nykøbing lavede hele 228 
points, men det var ikke nok mod Jørn 
Høj (81) og Henning Eliasen (114) i for
rygende spillehumør. Horsens behøvede 
kun at ofre fire mand for at komme 
forbi Nykøbings store score. 

Hermed var der forståeligt nerver på 
hos Nykøbing-spillerne inden den alt
afgørende kamp mod Århus. Det gik, 
men det kneb gevaldigt. Århus lagde for 
med 151, og det skulle ellers nok have 
været en forhpldsvis let opgave for et 
Nykøbing-hold, der råder over en solid 
gærdeside - samtidig med at man tog 
Århus' relativt svage kasteside i betragt
ning. 

Det blev dog meget svært, og nervøsi
teten begyndte at brede sig, da dette års 
pointsluger, Bjarne Jensen, var ude 
for 0. Broderen Henning var ikke me
get bedre (9), men så tog Erik Hansen 
sagen i sin egen hånd. Han bidrog med 
66, mens Svend Villumsen reddede det 
sidste i land med 32 not out. Hermed 
var Nykøbing tilbage i 1. division, hvor 
holdet rettelig! hører hjemme, og glæden 
var forståeligt nok stor på Mors. 

JØRGEN HØJ I HOPLA 
Dette resultat medførte også, at Horsens 
sluttede som nummer to med deraf føl
gende ret til at spille med I. divisions 
nummer 11 om den sidste ledige plads 
i den bedste række. Horsens skulle have 

fordel af hjemmebane, men den måtte 
man opgive, da banen i Horsens var op
taget. I stedet blev kampen mod Slagelse 
spillet i Århus. 

Jørn Høj, der i denne sæson har fået 
et helt fantastisk come back, ordnede 
stort set paragrafferne alene, efter at 
Slagelse om lørdagen havde indledt med 
169 for alle. Denne score var Høj ved 
at nå ene mand, men da han havde sco
ret 134 gik han med »ben for«. 

Esbjerg sluttede noget overraskende 
på sidstepladsen, efter at det i lang tid 
havde set ud til, at denne tvivlsomme 
ære skulle tilfalde Skanderborg Il. Men 
på det sidste fandt midtjyderne storspil
let frem (sejre over Glostrup - N. J. 
Haurum 97 - og Holstebro), og dermed 
fornyede holdet billetten til 2. division. 
En medvirkende årsag til, at det en 
overgang så så sort ud for Skanderborg, 
var, at holdet fik frataget seks points 
efter sejr over Hjørring. 

Skanderborg II stillede ulovligt op, 
men det har formentlig ikke kunnet 
overraske vendelboerne. Det er, lige som 
om de har haft samme problemer sær
deles tæt inde på livet! 

Esbjerg måtte således ud i kvalifika
tionskampe mod vinderne af de tre 
3. divisioner, men disse klarede vest
jyderne med bravour.

EN STOR SKUFFELSE 
Om resten af holdene følgende korte be
mærkninger: 

Glostrup gjorde det godt og gav top
holdene kamp til det sidste. Det køben
havnske forstadshold disker op med et 
dejligt aggressivt gærdespil. Det kom til 
udtryk mod såvel Silkeborg som Holste
bro. Mod sidstnævnte scorede Glostrup 
22 l på ca. I½ time og sikrede sig der
med alle 8 turneringspoints. 

Århus ydede egentlig en bedre indsats 
end ventet. Kastesiden kunne gøre sig 

Cricket rekvisitter 
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Slåhandsker-senior, fineste skind .................. fra kr. 37,-

Slåhandsker-senior, bomuld ....................... fra kr. 15,-

Skinner-senior, god kvalitet........................ kr. 5 0,-

Træningsbolde, 5 ½ oz læder, dobbeltsyede ...... fra kr. 12,-

Andre rekvisitter føres også. - Ring og tal med 

OLE HOCKELKAMP 
Chemitan a/s . Pedersborg . 4180 Sorø . Telefon (03) 63 01 89 

aften (03) 6330 10 

langt bedre i 2. division end i l. Havde 
Jørgen Morild og Erik Madsen været 
interesseret i at spille 2. divisionscricket, 
havde det bestemt ikke været usandsyn
ligt, at Århus-mandskabet havde sluttet 
på en af de to første pladser. 

Holstebro var en stor skuffelse. Hol
det er betydeligt mere værd, men det 
virker unægteligt, som om spillerne tror, 
at det hele kommer lige ind af døren. 
Der er for lidt vilje bag det, man fore
tager sig. Med spillere som Jens P. Mo
rild, Erik Dupont, Ole Johansen, John 
Jespersen og Jørgen Nagstrup skulle det 
ikke være nødvendigt at gøre så ringe en 
figur. Bliver det endelig alvor i 1974? 

KAN ÅBENBART IKKE 
GENTAGES FOR TIT 
Hernings indsats var over middel. Hol
det fik en klar forstærkning i den tid
ligere KB'er Erling Krogh Andersen. 
Samtidig viste ishockey-landsholdsspille
ren Søren Lauridsen de helt rigtige tak
ter - både som gærdespiller og keeper. 
Spørgsmålet er, om Herning får glæde 
af ham næste år. Han er netop flyttet 
til Sverige - bl. a. for at spille ishockey. 

Silkeborg gjorde, hvad man på for
hånd kunne forvente af holdet. Erik 
Mikkelsen og Bjarne Rasmussen var de 
mest fremtrædende, men også Knud 
Randlev og - især - John Knudsen var 
positive overraskelser. Sidstnævnte kan 
udvikle sig til at blive en særdeles habil 
kaster. 

Endelig har vi Hjørring II, der i store 
træk stod og faldt med Axel Morild og 
Hartman Petersens tilstedeværelse. Var 
de med, gik det som regel godt - var 
de ikke med, røg holdet ind i mange 
tæv. Gid den dag må komme, hvor ven
delboerne også stiller med det bedste 
hold på udebane (med særligt henblik 
på Sjællands-turene). 

Dette er sagt talrige gange før, men 
det kan åbenbart ikke gentages for tit. 
Af hensyn til andre hold har man gan
ske enkelt pligt til at gøre det! Men næ
ste år holder Hjørring II sig i Jylland 
(3. division), og så kan det jo være, det 
kommer. 

2. division:

Nyk.M. 
Horsens 
Glostrup 
Århus 
Herning 
Holstebro 
Silkeborg 
Skanderborg II 
Esbjerg 
Hjørring II 

8 50 6,2 
8 46 5,7 
8 36 4,5 
8 32 4,0 
8 20 2,5 
8 20 2,5 
8 20 2,5 
8 14 1,7 
8 12 1,5 
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3. divisionerne 

Køge, Fredericia og Viborg de bedste i de tre 3. divisioner 

Søren 

Nissen 

skriver om 

3. division, 

mellem- og 

ungdoms

rækkerne 

3. division øst vandtes af nedrykkeren
fra 2. division, Køge, der dog ikke i lø
bet af året formåede at skabe et sådant
mandskab, at en tilbagevenden til de
bedre kredse kunne sikres. Men herom
senere. 

Der var spænding indtil sidste turne
ringsweekend i denne række, idet Ring
sted IT havde muligheden for at presse 
sig foran Køge, som var slået i den ind
byrdes kamp. 

Men Ringsted II satte alJe muligheder 
til, da holdet tabte til nedrykningstruede 
- og sandt at sige indtil da lidet over
bevisende - KB II, hvor tilkaldte H. J. 
Halling og Leif Andreasen blomstrede 
så meget, at Karl Morilds legspinnere,
uden at være billige, kunne skabe sejr.

Så hjalp det lidet, at Ringsted II da
gen efter kunne besejre et på papiret 
væsentligt stærkere AB II-hold med 8-0. 

Rækkesejren var spillet i hænde på 
Køge, som ikke havde behøvet at slå 
Frem, hvilket dog skete ret overbevi
sende, ikke mindst takket være junior
spilleren Michael Jørgensen, som slut
tede med mange gode halvlege med et 
uendeligt lille repertoire. Eilers var det 
ikke mindst takket være det kastemæssige 
departement, at Køge kunne skabe sig 
sine gevinster. Mediumkasterne Arne 
Nielsen og juniorspilleren Stig Hansen, 
som Køge vil kunne få overordentlig 
megen glæde af, holdt en så konstant 
længde og retning, at denne rækkes 
gærdespillere ofte måtte sænke flaget. 

Frem kom godt efter det på det sidste, 
hvor den noget langsommelige, men 
ganske godt spillende pakistaner Chee
ma overtog væsentlige dele af points
scoringen. Ind i mellem fejrede den 
uortodokse Leo Onink triumfer med sin 
kastning, og havde holdet til alle kam
pene disponeret over den meget lovende, 
men desværre tilsyneladende ikke særlig 
interesserede Steen Friis, kunne det må
ske være blevet til en ny topplacering. 

Roskilde havde overtaget Frems sorti
ment af spillere fra Lund. Der er megen 
god klasse i disse, og når de kom i sel
skab med den fjendtlige K. Latif og ny
erhvervelsen, den udmærkede swing
bowler John Evans skulle man mene, at 
det ville være et hold, som ikke mange 
kunne bide skeer med. Men administra
tionen af kasteangrebet forekom til tider 
lidef fiks, ligesom træningstilstanden hos 
nogle af de tilrejsende spillere uundgåe
ligt ikke kan have været den bedste. 

AB II med megen lovende ungdom 
bliver ikke usandsynligt næste år et top
hold, mens Soraner II med megen god 
»alderdom« havde mange gode stunder.
Slagelse II slap pænt over sin første sæ
son i denne række, ikke mindst var den
solidt kastende Preben Christensens ind-

sats væsentlig. Svanholm II var væsent
lig svagere end de foregående år og 
havde ikke mange lyspunkter at byde 
på. Men værst var det dog for Nykø
bing F., der efter så mange år som top
hold endte på en lidet klædelig sidste
plads. At Harry Erichsen midt i sæsonen 
på grund af sygdom måtte lægge op var 
en væsentlig årsag, men den totalt mang
lende fornyelse var den sande grund. 

Nykøbing F. - kom nu i gang med 
det ungdomsarbejde inden det er for 
sent. Det er slet ikke så svært, hvis ma11 
føler 11oget for sagen" 

SKUFFELSE FOR B.1913 

I midtkredsen lå B.1913 næsten hele sæ
sonen på en førsteplads, men holdet 
måtte slide sig til points'ene og kunne 
ikke ligesom Fredericia med lystig hit
ning skabe sig 8-0 sejre. Derfor var Fre
dericia - trods uafgjort mod Husum og 
nederlag til B.1913 tidligere på sæsonen 
- i den situation, at rækken kunne vin
des, såfremt indtil da ubesejrede B.1913
besejredes i den sidste kamp.

Og del skete. Batteriet af Østergård
familiell med »tilfo>bere« klarede endnu 
eugallg en rækkesejr hjem .. I år i høj 
grad pd grund af Peter Østergård, hvis 
kastning ligesom sirenernes sang til 
Odysseus »koglede med dejlige sange 
del! søfarellde, men fQ>rer ham, når han 
dåret nærmer sig, i fordærv«. Hans ka
steresultater var som stranden ved Kir

kes Ø »fuld af smuldrende ben fra de 
mange, 11 vem aldrig mere deres hustru 
og uskyldige småbøm. skulle omringe 
med jubel og glade hilse ved deres hjem
komst. « 

Tak til Salmonsens konversationslek
sikon for denne ubeskrivelige beskrivel
se af Peter Østergårds kastning, og over 
til noget mere jordnært, nemlig B. 1913. 
Man havde nok ondt dette ihærdige 
hold en førsteplads til en afveksling, 
men på den anden side, selv om man 

har forsøgt sig med en foryngelseskur, 
er det jo i høj grad Tordenskjolds sol
dater og nogen succes i en eventuel 2. 
divisionskarriere var svært at tro på. 

Kerteminde overlevede med »det hal
ve hold«. Det andet halve var som be
kendt gået til B. 1909 i form af Peter 
Palle Klokker, men pludselig fik man i 
- højst uventet - den tidligere keeper
Bent Nielsen og Erik L. Petersen lavet
et par kastere, der var med til at sikre
holdet en tredieplads.

Kolding havde ikke mange glæder at 
notere sig i den sidste halvdel af turne
ringen, det skulle da lige være en stor 
sejr over Husum i den allersidste kamp. 

Klogt har Kolding besluttet at satse 
på ungdommen. I stedet for et utvivl
somt meget belastende år i næste års 
3. division vest (der kommer til at bestå
af de bedste hold fra den nuværende
midt- og nordkreds) har Kolding anmo
det om at komme i mellemrækken for
bedre at kunne få ro og fred til at
spille unge mennesker ind.

Dermed blev kvalifikationskampen 
mellem nr. næstsidst i 3. division vest 
(Nyk. M. II) og nr. sidst i 3. division 
midt overflødig. Husum blev nr. sidst 
og ønsker formentlig ligesom Kolding 
heller ikke at deltage i den nye 3. divi
sion. Holdet har haft svære tider, og 
nemmere har det ikke gjort det, at 
Henry Buhl på grund af en skade kun 
har kunnet spille for halv kraft. Men i 
Herman AI ker og flere af de andre unge 
spillere er der et så godt grundlag at 
bygge på, at fremtidsudsigterne slet ikke 
er så dårlige endda. 

VIBORG - SIKKER OG 
FORTJENT VINDER 

- Viborg vandt, ude11. at være truet, men 
også uden at være helt ovenpå, og det
ar de kunne give et nap med et sted,
hvor der ikke er glitrende pokaler og
smukke borgmesterord at he11.te.

Viborgs mediumkaster Patrick Joseph i ak1ion. I baggrunden Viborgs 30.000 kr.'s regnskabshus_ 
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afspejler ganske godt styrkeforholdet 
mellem de to hold ... 

Så ærlige og realitetsbetonede ord gør 
godt at høre fra den ene part i en af
gørende slutkamp, og selv om måske 
ikke alle Dronningborgs spillere vil 
skrive under på formand Fritz G. Knud
sens vurderinger er den nu nok sand. 

Viborg har - især efter at have over
taget Patrick Joseph og efter at have 
skabt et spændende hårdkastetalent i 
Henrik Hansen - fået et godt hold, som 
man med sindsro kan sende ud i 2. divi
sionskampe. Tidligere måtte man be
frygte, at holdet med neutrale dommere, 
der ikke ville acceptere Anders Kalds 
kastning, ville blive slået helt ud, fordi 
Kold i så høj grad bar læsset alene. Det 
er ikke tilfældet længere. Der er nu tale 
om bredde, og efter nogle år i 2. divi
sion, hvor en rolig udskiftning af den 
ældre brigade, der så strålende har gjort 
Viborg til en cricketby igen, kan finde 
sted, er der udsigter til en ny l. divi
sionsklub. Forholdene, man har skaffet 
sig, er blandt de bedste i landet, gode 
ledere har man så mange af, at de fleste 
klubber ville slikke sig om næsen, så alt 
tegner lyst. 

Dronningborg er en ung klub med et 
ungt hold. Spillerne har ambitioner, 
men nærer nok nogen skuffelse over, at 
det ikke går hurtigt nok med at komme 
opad. Der er vist ikke andet at sige end: 
Giv tid. Jeres tid kommer, når blot I 
bliver ved og får skabt den fornødne 
bredde på jeres hold. Jo mere seriøst 
I tager på enhver opgave, det være sig 
træning eller kamp, jo hurtigere kom
mer det. 

Grenå er det tredie l. hold i denne 
kreds, og en overgang nærede man frygt 
for at holdet ville komme i knibe i 
bu�den. Det skete heldigvis ikke, dertil 
er mandskabet for godt. Eigil Crone 
spillede mange gode halvlege _og_ havde
den glæde, at nogle af hans 1urnorsp1!
lere, hvoraf særlig må fremhæves Jens 
Malfeld, ser ud til at være ved at kom
me efter det. Men den gamle achilles
hæl i Grenå, kastningen, er stadig et 
ømt punkt. Desværre er der ingen, der 
kan give Grenå - eller andre - en op
skrift på, hvordan man skaber kastere. 
Det er altid nemmere med gærdespillere. 

Århus II med Jørgen Morild og Erik 
Madsen endte i midterregionen. Århus 
er en klub med så mange gode spillere, 
at et hæderligt andethold burde være en 
selvfølge ved enhver lejlighed, mens Ny
købing M. gennem årene er blevet rib
bet for så mange medlemmer, at man 
godt kan orstå, at andetholdet her til 
tider kan være af svingende kvalitet. I 
år dukkede Finn Hvass og Tommy Jen
sen op og erstattede trommestikker og 
elektrisk orgel - eller hvad man ellers 
bruger til lørdagsbal på de kanter - med 
bat og bold, og det skabte lige så megen 
glæde blandt medspillerne som »Jeg går 
aldrig mere til bal uden trusser« og 
hvad alle de andre dejlige sange fra 
fædrelandets somme tider særprægede 
melodibog nu hedder, havde glædet til
ballerne rundt om i foreningerne. 

Endelig AaB Il. Holdet kom op i år,
men endte på en sidsteplads. En besyn
derlig situation for klubben med landets 
ubestridt bedste mandskab. Hvor er dog 
alle de spillere, som gennem årene har 
været med til de mange danske mester
skaber, og som ikke ønsker at være med 
på I. divisionsplanet længere. Føler de 
virkelig ikke så megen glæde ved spillet, 

HURTIGT OVERST AET 
Kvalifikationsturneringen til 2. divi
sion blev overstået hurtigere end 
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Vindere af 3. division vesr og oprykkere ril 2. divisio11, Viborg: S1åe11de fra vensrre: James 
Walron (keeper), Peter Andersen, Henrik Hansen, Lars Andersen, Hem,ini Jøriensen, Poul 
Pedersen (an/.). Siddende: Sree11 Jørgensen, Perer Sørensen, Anders Kold, Ole Anderse11, 
Parrick Joseph. 

planlagt. Nr. næstsidst i 2. division, 
Esbjerg og Viborg, slog begge Køge 
og Fredericia, og dermed var der ikke 
mere at spille om, da der kun var to 
oprykningspladser. 

Køge var det mandskab, der kla
rede sig dårligst. I begge kampe brød 
gærdesiden aldeles sammen, mens ka
sterne dog mod Esbjerg klarede sig 
så godt, at et blot hæderligt gærdespil 
ville have klaret ærterne. Men swing
bowling (fra Otto Gade) var et åben
bart helt uspilleligt fænomen for sjæl
lænderne. 

Mod Viborg gik Køge om muligt 
endnu mere ned med flaget ved gær
det end mod Esbjerg. 

Fredericia måtte tage mod en stør
re Øretæve fra Viborg, der tilsyne
ladende var det bedste af de fire 
hold. En kamp mod Esbjerg havde 
været interessant for at give en rette
snor for holdets muligheder i 2. divi
sion. 

At Viborg havde været favorit for
ud for sådan en match, kan sluttes af, 
at Esbjerg havde ikke så lidt besvær 
med Fredericia. 

Det virker for øvrigt helt urimeligt, 
at Esbjerg ikke er bedre kørende. I 
oprykningskampen mod Køge, hvor 
holdet virkelig var i besværligheder, 
stod den ene gærdespiller efter den 
anden og smed deres gærder væk 
med tåbelige vilde »hug« på bolde 
på gærdet. Dette på trods af, at man 
har en kapacitet som Otto Gade gå
ende rundt, der har skaffet fremgang 
andre steder, hvor man ville lytte.

3. division øst:
Køge 9 52 5,7 
Ringsted II 8 38 4,7 
Slagelse II 8 32 4,0 
Frem 9 34 3,7 
Roskilde 9 32 3,5 
Soraner Il 9 32 3,5 
A.B. II 9 28 3, l 
K.B. Il 9 18 2,0 
Svanholm II 9 14 1,5 
Nyk.F. 9 12 1,3 

3. division midt:
Fredericia 8 45 5,6 
B.1913 8 44 5,5 
Kerteminde 8 26 3,2 
Kolding 8 20 2,5 
Husum 8 3 0,7 

3. division vest:
Viborg 10 54 5,4 
Dronningborg JO 42 4,2 
Grenå JO 33 3,3 
Århus II JO 30 3,0 
Nyk. M. II JO 24 2,4 
AaB II 10 18 1,8 

DE TRE MELLEMRÆKKER 
Mens det i de tidligere år har været den 
sjællandske mellemrække, der afvikledes 
nogenlunde eksemplarisk, var det langt 
fra tilfældet i år. 

Ballerup opgav ævred til sidst, og 
Frems andethold eksisterede stort set 
kun på papiret. Men klubben har også 
mistet tretten seniorer inden for et år. 

Tilbage var Køge II, AB III og Næs
tved. Næstved vandt rækken, men tabte 
til AB III - gode gamle navne holder 
sig godt ude i Bagsværd. Om Næstved 
skal fremhæves, at det er rart at se, 
at der er kommet bestandighed over 
dette hold igen, efter at det så ilde ud 
for nogle år siden. Kjeld Grandahl og 
Erik Jørgensen bar de største byrder, 
men der er tale om et ret gedigent 
mandskab. 

Midtpå vandt Esbjerg II ret over
legent. B. 1909 II i stærkeste opstilling 



ville nok have været en for stor mund
fuld, men det fynske andethold er me
get svingende. Vestpå var Horsens II 
enerådende og i oprykningskampen til 3 .  division, der bød på oceaner a

f 

point s , klarede Horsens på en usædvan
lig bred gærdeside, hvor de sidste i sco
ring »skulle blive de første«, en sikker 
sejr hjem over et stjernebesat Esbjerg
hold, hvor navne som Erik Abraham
sen, Ole Langerhuus og Orla Bieh l vakte 
megen fryg t , hvor de kom frem. 

Fra Esbjerg meldes i øvrigt, at man 
næste år byder på tre seniorhold. Der 

er kommet gang i sagerne under Ferdi
nand Ankersøs førerskab. 

A-rækken, der skrumpede ind til tre 
hold, vandtes af Glostrup Il Det er be-

Juniorrækkerne 

synderligt, at hold som Sorø II og Frem 
III år efte r år tilmelder sig uden atmene det synderligt alvorligt. De øde
lægge r ganske simpelt rækken for de 
hold, der gerne vil spille. 

MELLEMRÆKKERNE 
Kreds 31: 
Næstved 6 
A.B. III 5 
Ballerup 8 
Køge JI 7 
Frem JI 8 

Kreds 32: 
Esbjerg II 6 
B. 1909 II 8 
Kerteminde II 8 

30 
24 
30 

20 
0 

40 
42 
18 

5,0 
4, 8 
3,7 
2,8 

0, 0 

6,6 
5, 2 
2, 2 

B. 1913II 

Fredericia II 

Kreds 33: 
Horsens II 
Skanderborg III 
Herning lI 
Chang II 
Viborg lI 
Dronningborg JI 

A-RÆKKEN 
Kreds 34: 
Glostrup II 
Svanholm TII 
Ringsted ]JI 
Frem IH 
Sorø lI 

7 
6 

5 
5 
5 
5 
5 
4 

4 
4 
4 
5 

14 2,0 
0 0,0 

36 7,2 
28 5,6 
22 4,4 16 3,2 
12 2,4 
0 0,0 

24 6,0 
14 

3,5 0 0,0 
0 0,0 

trukket 

Junior-DM - det første i Svanholms ungdomshattrick 

Svanholm, Esbjerg og Hjørring vandt de tre juniorrække r 

Havde man skullet tippe en vinder 
forud for finalen om det danske ju
niormesterskab mellem Svanholm og 
Hjørring, ville valget utvivlsomt være 
faldet på Hjørring, bl. a. fordi holdet 
bød på væsentlig mere rutine fra 1. 
og 2. division. Anføreren, Niels Chr. 
E lefsen, havde jo gjort det godt i 1. 
division - ja, ugen forinden scoret 98 
mod Svanholms 1. d ivisionshold - og 
Tom C. Nielsen trods sin ukonstant
hed også ind i mellem vist lovende 
takter. 

Dertil kom, at flere af de øvrige 
Hjørring-spillere havde været med på 
2. divisionsholdet. 

Af 1. divisionsrutine bØd modstan
deren Svanholm kun på Morten Pe
tersson, hvilket til gengæld også skul
le vise sig væsentligt nok. 

Svanholm vandt lodtrækningen -

Svanholms juniordanmarksmestre: 
Slående fra ve11s1re: Henrik Thomsen 
(anfører}, Torben Westring, Morten 
Petersso11, Ole Mortensen, Peter 
Schmidt, Søre11 Hamberg. Siddende: 
He1111i11g Hansen, Klaus Frederiksen, 
Jan Uldahl (keeper}, Tom Kristen
sen, Jan Bøgh Nielsen. 

og gik til gærdet. Hjørring åbnede 
kastningen med Niels Chr. Elefsen 
og Tom C. Nielsen, og de er fjendt
lige i en juniorkamp. Ole Mortensen 
kunne være grebet ud af hurtigere 
markspillere i Elefsens tætte leg
fælde, men da den anden åbner og 
gærdespiller nr. tre allerede forlod 
arenaen ved totalen fire, tog det ikke 
så hårdt på Hjørring-spi!Ierne, at dis
se chancer ikke udnyttedes. 

Men drengespil leren Ole Mortensen 
skulle imidlertid senere vise sig at 
bl ive kampens udslagsg ivende kraft 
ved gærdet. Svanholms fjerdemand, 
Henning Hansen, kom ind til ham, 
og sammen begyndte disse uden at 
tage nogen som helst chancer at byg
ge en halvleg op på det, der lignede 
ruiner. Henning Hansen faldt som 

tredie gærde ved totalen 90. Publ i-

kum - større end der har været til 
1. divisionskampe i København siden 
AaB besøgte Svanholm - beklagede 

sig over scoringste mpoet, men »vilde 
hug« var ikke nogen anbefa lelsesvæ r
dig recept i den situatio n. Henning 
Hansens sammenbidte 22 points var 
guld værd for hans hold, de senere 
gærdesp i l lere havde langt nemmere 
sp i l, og se lv om Svanholms junio r
landsholdssp ille r, Jan Bøgh Nielsen, 
røg på anden bold, fik holdet 186 

points og lukkede for tabet af 8 gær
der efter 3 timer og 50 minutters sp il. 

Men uden Ole Mortensen var det 
formentlig ikke gået for brØndbyhol 
det. Bortset fra de første par overe, 
hvor h2.n tydel igvis ikke følte sig tryg 
ved kastning med Elefsens og Tom C. 
Nielsens fart, var hans halvleg plet
fri. Præget af en koldsindighed, som 
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sjældent set i den alder. Hans 78 
points blev scoret på 3 ½ time og 
trods den lille bane med uhyre få 
grænseslag. 

186 er altid en pæn halvleg, men 
på Svanholms lille bane med en pitch, 
der ikke hører til de hurtigste, ikke 
nogen uovervindelig score. 

Og Hjørrings Bruno Nielsen satte 
da allerede på matchens 3 første bol
de liv i forhåbningerne hos Hjørring. 
Han scorede nemlig på de tre bolde 
fra Morten Petersson 14 points, og 
han fortsatte med at plyndre Svan
holms kastning, hvor slowbowlerne 
alt for sent blev bragt ind. 

Hjørrings andetgærde faldt først 
ved 83, og det var juniorlandsholds
anføreren Niels Chr. Elefsen, som 
blev kastet på sit »ømme punkt«, bag 
om benene. Det skete på den første 
bold, hvor Morten Petersson forsøgte 
sig med en blødere offskruer. Straks 
efter faldt også Bruno Nielsen, da 
han slog bolden ind i eget gærde. 
Hans spil var præget af slagkraft, øje 
og spillehumør som få. Han gav en 
enkelt chance i slip, men ellers nær
mest tordnede han boldene ud over 
grænserne i sin halvleg på 85 på 
halvanden time mod ingenlunde dår
lig kastning. 

En sådan score havde - såfremt 
Hjørring havde haft samme bredde 
som Svanholm - været en matchwin
ners innings. Men bortset fra Tom C. 
Nielsen i nogen tid kunne ingen af 
de øvrige Hjørring-spillere holde 
stand mod - især - Morten Petersson, 
hvis 7 gærder for 40 bragte DM i hus 
til Svanholm, da Hjørring var ude 
ved 138 (de sidste seks faldt inden for 
28 points). Samtlige Hjørring-gærder 
kastet ud. Svanholms keeper, Jan Ul
dahl, var glimrende og lod ikke en 
eneste bye slippe forbi. 

Selv om Svanholm bød på to top
præstationer, var det bredden, der 
blev udslagsgivende. Svanholms ju
nior-DM var det tredie i klubbens 
historie - det sidste kom for 13 år 
siden. Hjørring har aldrig vundet et 
juniordanmarksmesterskab, skønt 
klubben de sidste fire år har haft 
juniorhold af virkelig god klasse. Det 
er nok ikke helt retfærdigt . 

Hjørring måtte forinden igennem 
en semifinale, hvor holdet intet be-

Drengerækkerne 

svær havde med Esbjerg - vinderen 
af kreds 42 - der var »solgt til stang
lakrids« mod Elefsen og Tom C. 
Nielsens kastning. Nok havde man 
på fornemmelsen, at den kreds, som 
Esbjerg vandt så overlegent, ikke var 
af helt samme styrke som de andre, 
men lidt mere modstand end en score 
på 55 havde man dog forventet fra 
Esbjergs side. De to hold enedes om 
at standse, da Hjørring havde 116 
for 4. 

DE TRE RÆK KER 
I kreds 43 fik Hjørring aldrig rigtig 
modstand. Det selv om de bedste ved 
flere lejligheder holdt sig beskedent til
bage - eller slet ikke var med - alligevel 
blev det til sikre sejre. Viborg burde 
have kunnet yde mere modstand, men 
det var ligesom det hele gled lidt ud 
m�llem fingrene på dette hold. Her bød 
Henrik Hansen - en meget talentfuld 
spiller, der først spiller sin anden sæson 
- på en masse gode ting, men det er tra
gisk, at Viborg ikke sørger for, at der
ingen som helst tvivl er om hans kast
nings lovlighed.

Changs juniorhold må vente lidt, før 
det bliver en faktor, der ligesom for
eningens øvrige ungdomshold frygtes, 
mens AaB uden megen bredde ind i 
mellem spillede gode kampe takket være 
Claus Morild og Lars Hedebrandt. AaB 
har svært ved at skaffe ungdom, fordi 
der er så langt til beboelse fra klubbens 
baner, men vanskelighederne er for
håbentlig kun forbigående. 

Nyk. M. var lidt af en enmandshær 
i form af Tage M ikkeisen, der mod 
Chang foldede sig ud med 155 points 
ud af 209 for 4, for blot at konstatere, 
at matchen endte 0-0. Han blev trofast 
bistået af anføreren Søren Damgård, 
hvis kastning - ligesom andres i Nyk. 
M. - ville have besvær ved at stå for
en nærmere prøvelse. Det er mærkeligt, 
at man ikke på Mors griber ind så tid
ligt som muligt. Selvdisciplin er den 
eneste vej ud af denne misere, fordi de 
ikke-neutrale dommere i ungdomsræk
kerne åbenbart ikke vil gribe ind. 

For øvrigt var Tage Mikkelsen en 
overgang ved at nå op til den danske 
juniorrekord, men hans repertoire er 
ikke store nok til konstant store halv
lege mod god kastning. 

ESBJERGS ENEGANG 
I kreds 42 var Esbjerg aldrig truet. Nav
ne som Arne Honore, Niels Hyllen, Per 
Langmach, Christian Ankersø og Erik 
Holmboe havde alle en stor sæson, men 
man kunne godt have undt dem lidt 
mere kvalificeret modstand til at skærpe 
deres ydeevne med henblik på en se
niorkarriere. Nærmeste konkurrenter var 
det gode kastehold Dronningborg med 
den ingenlunde uefne Jens Nielsen i 

spidsen, Kerteminde, hvor nye »Klok
kere« i Jeppe og Søren dukker op sam
men med den evigt hittende Bent Niel
sen, Skanderborg, hvor Jens Priis gjorde 
mindre væsen af sig end evnerne beret
tigede til, og overraskende nok Silke
borg, der længe fulgte godt med ikke 
mindst takket være Bent Andersen og 
et ganske godt kasteangreb. Grenå, hvor 
Jens Malfeld bar et stort læs, og Her
ning havde ikke så meget at skulle have 
sagt. 

KØGE RUNNER UP 
Køge var kreds 41' overraskelse og bli
ver næste år en faktor man bør regne 
med. Mest uventet var det, at holdet 
ryddede sidste års juniordanmarksme
ster, Ringsted, for 29, takket være den 
præcise Stig Hansens 7 for 15. Det af
gjorde stort set rækken til Svanholms 
fordel, men brøndbyholdet havde nu 
ingen hjælp behov, idet mandskabet gik 
ubesejret igennem alle kampene. 

AB kunne have været en trussel, men 
da fodbolden åbenbart havde et bedre 
tag end cricket i et par af holdets bed
ste, kunne der ikke blive nogen bukser 
ud af det skind. Nu måtte Torben Ole
sen nøjes med at glæde sig over en gan
ske god sæson, ligesom der var klare 
fremskridt at spore hos Morten Astrup
gård og den endnu alt for defensive 
Thomas Kentorp. 

Hos Glostrup red Steen Thomsen ret 
alene, men til gengæld på en sjælden 
succesrig måde, mens Ringsted mang
lede den indbyrdes opbakning, der kun
ne have gjort de mange ganske gode 
emner til et hold. 

Svanholm II klarede sig som junior
rækkernes eneste andethold pænt igen
nem og gav samtlige hold god mod
stand, mens man i Slagelse bør tage al
vorligere fat på ungdomsinstruktionen. 

JUNIORRÆKKERNE 

Kreds 41: 

Svanholm 6 44 7,3 
Ringsted 7 36 5,1 
A.B. 7 36 5,1 
Køge 7 34 4,8 
Glostrup 7 28 4,0 
Svanholm TI 7 14 2,0 
Slagelse 7 14 2,0 
Frem 7 0 0,0 

Kreds 42: 

Esbjerg 7 50 7,1 
Dronningborg 6 26 4,3 
Kerteminde 7 30 4,2 
Skanderborg 7 30 4,2 
Silkeborg 7 24 3,4 
Århus 7 22 3,1 
Herning 7 20 2,8 
Grenå 7 6 0,8 

Kreds 43: 

Hjørring 7 48 6,8 
Nyk. M. 7 18 2,5 
AaB 7 18 2,5 
Viborg 7 12 1,7 
Chang 8 6 0,7 

Svanholms drengedominans gav udslag i tredie DM på stribe 
Finalen om DM for drenge blev lige 
så spændingsforladt, som man på for
hånd havde spået. Skanderborg var 
kommet så vidt fra Jylland/Fyn efter 
mange lige kampe og - uden på no-
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gen måde at forklejne den indsats, 
holdet har gjort - uden at være iøjne
faldende meget bedre end flere andre 
jyske hold, mens Svanholm kun en

gang i hele sæsonen - mod Roskilde -

havde behov for at ofre over fem af 
holdets gærder for at vinde overmåde 
sikre sejre. 

Finalen var jo en sjælden triumf 
for Svanholms Ole Mortensen, der 



noteredes for højeste drengescore hid
til med 207 not out udaf 307 for 5 og 
tog halvdelen af Skanderbors gærder. 
Men det ville ikke være rimeligt over 
for hans holdkammerater udelukken
de at fremhæve ham. I omkring halv
delen af de ordinære turneringskampe 
var han ikke med på grund af skader, 
og alligevel vandt Svanholm i denne 
periode lutter 8-0-sejre, og spillere 
som Michael Mortensen og Kim Tho
rup var first strings (begge med cen
tury), da København vandt landsdels
stævnet i Ålborg. Men at Ole Morten
sen - uden at være med i omkring 
halvdelen af sæsonen - kunne næsten 
fordoble den danske scoringsrekord 
for drenge (fra Lars Andersens 380 
points til 740) fortæller om en spiller 
med usædvanlig duelighed. Hans halv
leg på 207 not out mod Skanderborg 
blev scoret på to timer og et kvarter. 
Den bØd på en chance, nemlig pointet 
der bragte ham på 207. Skanderborg 
var allerede slået, da han og den 
i drengerækken ligeledes næsten 
»uovervindelige« Kim Thorup først
skiltes omkring de 100.

Skanderborg så i Erik Juul ud til 
at have en ganske lovende kaster, 
men han opgav alt for hurtigt. Mark
spillet bØd i sagens natur mest på at 
hente bolden uden for banen, men 
gærdemæssigt viste holdet god moral, 
skønt Erik Juul - en af de normalt 
bedste - blev grebet ud allerede i før
ste over. Leif Møldrup spillede friskt 
og uimponeret, og den lovende lille
put Lars Wittus lod sig ikke genere 
af kastere, der var omkring dobbelt 
så store som ham. Skanderborg score
de 122, og det var mere end noget 
andet hold havde noteret sig for mod 
Svanholm i løbet af sæsonen. 

Drengedanmarksmestren.e fra Svan
ho/,n: S1ående fra venstre: Michael 
Rasmussen, Ke11ne1h Nørgård, Ole 
Mor1e11sen. (anfører), Kim Thorup, 
Bjarne K. Je11se11, Carsten B1111d
gård. Sidde11de: Steen Pa11lse11, Mi
chael MorLensen, Johnny Petersen 
(keeper), Carstell Hansen, Erik Mø/
gård, Tommy Henriksen (reserve). 

Svanholm vandt dermed sit tredje 
drenge-DM på stribe og sikrede sig 
den af Kurt Nielsen udsatte pokal til 
ejendom. Den er der kæmpet om 
siden 1968; AaB og Hjørring vandt 
de to første år. 

252 - UDEN GÆRDETAB 
B 1909 vandt den fynsk/sydjyske 
kreds, der bestod af klubber med lut
ter nytilmeldte drengehold. Fynboer
ne fik fornemmelsen af, at det ikke er 
så nemt at rydde gærdespillere, som 
de havde gjort i løbet af sæsonen, i 
semifinalen mod Svanholm, der blev 
spillet i et forfærdeligt vejr. 

Svanholm gik først til gærdet, og 
da Ole Mortensen havde lavet 133 

not out og Kim Thoruv 105 not out, 

lukkede Brøndby-holdet med 252 

points uden gærdetab på tavlen. 

B 1909, som højst aparte kun be
nyttede to kastere, svarede med 48. 

Så var den anden semifinale Skan
derborg-Chang mere spændende. 

Chang startede med 133; det kunne 
være blevet til meget mere, hvis hol
dets gærdespillere, hvis batføring for 
størstedelen bar præg af udmærket in
struktion, havde haft mere tålmodig
hed. Den lovende Morten Skanderup 
toppede med 27. 

Havde Changs markspil været af 
samme klasse som gærdespillet, var 
det dem, der havde fået en tur til Kø
benhavn. Men da det begyndte at bli
ve spændende, tabte Chang den hit
tende Per Rasmussen adskillige gan
ge, og på godt Øje kunne han sikre 
Skanderborgs sejr. Men forinden hav
de Leif Møldrup gjort et solidt op
byggende arbejde med 37 points. 
Skanderborgs gærdespillere nød godt 

af, at Changs kastere i hØj grad kaste
de hårdere, end de kunne. Kastningen 
var gennemgående for kort, og det er 
nogenlunde det samme som at grave 
sin egen grav. Der er altså noget at 
lære for folk som Morten Skanderup 
og John Tørring, der ellers har haft 
en fin S"'SOn. 

DE FIRE RÆKKER 

Kreds 54 - den nordjyske- var den mest 
jævnbyrdige af de fire drengerækker. Vi
borg, Chang og Nyk. M. kunne alle vin
de næsten indtil sidste øjeblik, og både 
AaB og Hjørring var så gode, at de tre 
nævnte aldrig kunne føle sig sikre mod 
dem. 

Men det var som om den kraftige riva
lisering spolerede en hel del. Der var for 
mange 0-0-kampe, hvor det ene hold gik 
først til gærdet og i et langsommeligt 
tempo battede så længe, at matchen var 
afgjort. 

Det er vel et spørgsmål, om ikke Vi
borg var et mindst lige så godt hold som 
Chang, der vandt rækken, men Viborg 
ødelagde alt for sig selv ved i - skulle 
det senere vise sig - den afgørende mod 
Chang at give sig selv så lidt tid i mar
ken, at hold�t trods en klar spillcmæssig 
overvægt måtte nøjes med 0-0. Viborg 
lavede 108 (Flemming Sørensen 69 not 
out) og Chang kun 34 for 9. 

Denne taktik forekom så meget desto 
mere uforståelig, som Chang havde vun
det den første af de to klubbers indbyr
des matcher, således at Viborg skulle 
vinde. 

Chang var bedre i begyndelsen end i 
si utn ingen. Her fik provstejordsholdet 
kun 0-0 mod AaB, der ligegyldigt på 
hvilket niveau »sørme« ikke vil tabe til 
bysbørnene. 

Nykøbing M. - med ikke så få fra 
sidste års drenge-DM·s finalisthold - var 
lidt af en skuffelse, og besynderligt er 
det, at en spiller som Flemming Poulsen, 
der har et usædvanligt godt øje. ikke 
prøver at tøjle sit temperament lidt me
re under gærdespillet. Så ville han få 
meget mere ud af det. 
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DRONNINGBORG LIGE VED 
Drengerækken kreds 53 (den midtjyske) 
skulle blive et opgør mellem Skander
borg og Dronningborg, der havde besej
ret hinanden i de indbyrdes kampe. 
Dronningborg var det mest skolede af 
de to hold, men til gengæld var der nok 
lidt mere slagkraft og bredde hos Skan
derborg. 

På sidste spilledag lå holdene a point 
og resultaterne i matcherne Skander
borg-Esbjerg og Århus-Dronningborg 
skulle derfor blive afgørende. Århus 
med den lovende Claus Pihlkjær (8 for 
38) var ikke nem at bide skeer med for 
Dronningborg, der måtte nøjes med en
6-0-sejr, selv om Hans U. Åstrup kæm
pede herku]isk sammen med Bjarne Niel
sen for at det skulle gå.

Skanderborg havde derimod ikke me
get besvær med Esbjerg, der trods god 
drengebredde endnu ikke har fået lavet 
en top i denne aldersgruppe, men det 
kommer. 

Herning måtte stå model til mange 
tæv i denne række. Holdet var begynder
præget, men med Tom Jensen i spidsen 
var der alligevel lagt en spire til noget, 
som Herning har muligheder for at ska
be noget ud af. 

- OG DET VAR HORSENS OGSÅ
Ligesom Viborg i kreds 54 og Dron
ningborg i kreds 53 var Horsens lige
ved i kreds 52, og måske et lige så godt
eller endog bedre mandskab end række
vinderen. Men det er resultaterne, der 
tæller, og ikke tilfældige formodninger,
og derfor til lykke til B 1909 for række
sejren i den fynsk/sydjyske kreds 52.

Det var en række bestående af lutter 
nye hold, så kampene måtte blive af 
meget svingende kvalitet. To mandska
ber skilte sig evident ud fra de andre, 
og matchen i Odense på B I 909's hygge
lige lille klubbane mellem Horsens, der 
havde vundet den første af de indbyrdes 
matcher meget sikkert (dog kun 6-0), og 
B 1909 var afgørende. Det skulle vise 
sig, at Horsens i så høj grad var afhæn
gig af en enkelt spiller (Morten Sode-

Lilleputrækkerne 

mann), at holdet uden ham var et nemt 
bytte for B 1909, der vandt med en halv
leg og 1 point (og dermed rækken). 

Tonni Jensen, B 1909, der har gjort sig 
godt også i mellemrækkekampe, bragede 
i løbet af »no time« 92 points ud over 
grænserne i en halvleg på 160 for 2, hvor 
den ganske nydeligt spillende Steen Niel
sen bidrog med 33. De to selvsamme 
herrer tog sig sammenlagt af 19 Hor
sens-gærder. 

B 1913 blev væsentligt bedre, efter
hånden som rutinen kom, og man nåede 
at bide mærke i navne som Benny Han
sen og Arnt Andersen. Fredericia var så 
ungdommelig, at holdet burde være til
meldt i lilleputrækken, og Esbjerg II var 
ikke meget svagere end Esbjerg I. 

RÆKKEN ØDELAGT 
Svanholms totale dominans ødelagde en
hver spænding i kreds 51. Ganske vist 
lå Ringsted il point med Svanholm for
ud for de to klubbers indbyrdes slut
kamp i turneringen, men Ringsted var 
tydeligvis slået på forhånd, selv om J. 
Jsaksen kastede udmærket, og Per Niel
sen battede så fornuftigt, at han så ud til 
omsider at have lært, at »klamphuggeri« 
ikke altid er sagen. 

Men Ole Mortensen og Kim Thorup 
fejede enhver tvivl af bordet om, hvor 
sejren skulle havne. Sidstnævnte kunne 
i øvrigt blive en offspinkaster af megen 
kvalitet, hvis han ikke - som de fleste 
drengekastere - absolut skulle presse 
farten så meget, at præcisionen går fløj
ten. 

Det var ikke tilfældigt, at Roskilde 
gav Svanholm mest modstand. I bl. a. 
Stig Lucas, Kurt Johansen og Palle Lyk
ke har Roskilde skabt en stamme, der 
kan bygges på i mange år, og havde 
Roskilde kunnet stille op i bedste op
stilling hver gang, kunne en andenplads 
måske være sikret. I hvert fald slog hol
det Glostrup, der ikke havde ventet sig 
den slags lumske overgreb, da man luk
kede for l 22 for 7, men det passerede 
Roskilde for tabet af to gærder. 

KB var efter sidste års lilleputsejr en 
skuffelse, hvilket Torben Sørensen dog 
på ingen måde kan bære skylden for, 
mens Glostrup med den hårdtslående 
Michael Andersen i spidsen er kommet 
et langt stykke efter det. 

Næstved begyndte at smage sejrens 
sødme efter mange »hug«, Henning Jør
gensen ser lovende ud. Køge til en vis 
grad og AB i ganske særdeles grad fore
kom uorganiserede. AB præsterede at 
blive væk med afbud et kvarter før kam
pen skulle begynde og at stille op med 
7 mand ved flere lejligheder, selv om 
man ved andre lejligheder havde folke
ne. Mon ikke man nu igen bør tage lidt 
alvorligt på hele ungdomsafde]ingen ude 
i AB? 

DRENGERÆKKERNE 
Kreds 51: 

Svanholm 7 54 7,7 
Ringsted 7 48 6,8 
Glostrup 7 30 4,2 
Roskilde 6 20 3,3 
K.B. 6 18 3,0 
Næstved 7 14 2,0 
Køge 7 12 1,7 
A.B. 6 0 0,0 
Slagelse trukket 

Kreds 52: 

B. 1909 8 54 6,7 
Horsens 8 50 6,2 
Esbjerg II 7 22 3,1 
B. 1913 7 16 2,2 
Fredericia 8 8 1,0 

Skanderborg 8 50 6,2 
Dronningborg 8 48 6,0 
Århus 8 26 4,2 
Herning 8 12 1,5 
Esbjerg 8 6 0,7 

Kreds 54: 

Chang 8 30 3,7 
Viborg 8 30 3,7 
Hjørring 8 24 3,0 
Nyk.M. 8 20 2,5 
AaB 8 8 1,0 

Lilleputfinale - stik mod alt tidligere 
For første gang var der i år etableret 
lilleputcricket i Jylland. Viborg star
tede sidste år ved at deltage i den sjæl
landske række, der har været i gang 
længe. Men i år var der seks jyske hold, 
der spillede i to puljer, der vandtes af 
Skanderborg sydpå og Viborg nordpå. 
På Sjælland vandt Svanholm, og der ar
rangeredes en kamp om lilleputfor
bundsmesterskabet mellem vinderen af 
den jyske finale Viborg og Svanholm. 

Svanholm vandt her sit tredie ung
doms DCF-mesterskab i år, men først 
efter en kamp, der gik stik mod alt hvad 
man nogen sinde før har oplevet af cri
cket i denne aldersgruppe. Her har det 
i 9 ud af 10 tilfælde været kasterne, der 
har haft overtaget, men ej i denne 
match. Viborg startede med den største 
score, der nogen sinde er opnået i denne 
aldersgruppe, nemlig 188, oven i købet 
kun for tre gærder. Hovedansvarlige for 
de mange points var Mogens Sørensen 
(74) en meget fornuftig spiller, der på
fornuftigste vis udnyttede det han kun
ne, og Flemming Agerskov, en spiller
med mere slagkraft og meget øje. Vel
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kunne hans spil være mere flydende, 
men han er kommet et meget langt styk
ke den rigtige vej. Svanholm så kun en 
chance for at få ham ud - korte bolde 
i legsiden, som han før har haft tilbøje
lighed til at slå opad, men bortset fra en 
enkelt svær chance spillede han over
måde sikkert, indtil han blev kastet ud 
med 84 points i bogen. 

Mens Svanholms kastning var af 
mådeholden standard, ligesom holdets 
markspil ikke bar præg af den store 
bredde, havde Viborg i disse to disci
pliner mange kvaliteter. 

Det tjener derfor de to Svanholm
spillere, Michael Mortensen og Johnny 
Petersen, der alene som åbningsgærde 
scorede de til sejren nødvendige points 
(194 for 0), til stor ære, at de kunne 
præstere dette. En åbningsgærdestand på 
194 er under alle forhold en præstation, 
og så meget desto mere i en sådan 
kamp, hvor modstanderholdet tillige lige 
forinden havde sat dansk scoringsrekord. 

Johnny Petersen tog teten i begyndel
sen og gav et par kantede chancer til 
keeperen i legsiden. Men ellers viste 

han et udmærket og teknisk nydeligt 
repertoire. Han endte med en score på 
57 not out. Han førte stadig an i points
scoringen, da han passerede de 45, men 
så følte hans makker, Michael Morten
sen, sig så sikker, at han næsten i en 
håndevending scorede sit tredie century 
i denne sæson og skaffede sit hold me
sterskabet ved hjælp af en sekser. Mi
chael Mortensen endte med 127 not out. 

Man havde ondt af Viborgs kastere, 
der bortset fra til allersidst gjorde det 
udmærket. Men de kunne ikke komme 
gennem et par gærdespillere, hvis tek
niske formånen er usædvanlig i dansk 
ungdomscricket. 

BEGGE SPILLEDE PA 0-0 
Viborg havde vundet det jyske mester
skab efter puljesejr over Skanderborg, 
hvor den lille og meget lovende Lars 
Wittus ikke alene kunne holde sammen 
på tropperne, der nåede et halvt hun
drede points. Viborg passerede uden be
svær, men Skanderborgs kastning voldte 
dog holdet væsentligt mere besvær end 



Svanholms. Skanderborg vandt sin pul
je, hvor desuden deltog Kolding og Hu
sum, sikkert. Holdet sikrede sig til slut 
en 8-0 sejr over Husum. Det vindende 
points kom på kampens sidste bold, 
hvor der dømtes fejl bold, fordi der var 
tre Husum-spillere i legsiden bag gær
det!!! 

Både Viborg og Svanholm sikrede sig 
deres henholdsvis pulje- og rækkesejre 
ved at spille 0-0. Viborg mod det ud
mærkede Chang-hold, der dog ikke kun
ne få bugt med Flemming Agerskov og 
kompagni i tide. Viborg battede så læn
ge, at Chang ikke havde nogen chance, 
og vandt puljen, fordi holdet havde slået 
Chang i den første kamp. Viborgs ru
tine var større end aalborgensernes, der 
ikke kunne følge deres inde-DM op, 
men som er kommet meget langt i løbet 
af meget kort tid. 

De første officielle lilleputdanmarks
mestre: Svanholm. Stående fra ven
stre: Steen Paulsen, Per Lund, Peter 
Nielsen, Manen Svendsen, Mario 
Tozzi, Tommy Henriksen. Siddende: 
Anders Nielsen, Kim Larsen, Johnny 
Petersen (keeper), Michael Morten
sen (anfører), Kim Neerup Jensen. 

ICC-mødet på Lord's 
International Cricket Conference 
(ICC) holdt sit årlige møde på Lords 
den 24. og 25. juli. DCF var repræ
senteret ved Douglas Steptoe. Af de 
vigtigste punkter på mødet kan frem
hæves: 

I.C.C. INTERNATIONAL
COMPETITION 1975

Da en World Cup ikke er praktisk 
mulig i dag, vil man afholde oven
nævnte turnering i England i 1975. 
Titlen vil nok undergå forandringer, 
således vil en sponsor nok ønske sit 
navn indflettet, og pressen vil antage
lig omtale turneringen som World 
Cup! De deltagende lande vil blive: 

Australien 

Ceylon 

Østafrika 

Indien 

New Zealand 

Pakistan 

United Kingdom 

Vestindien 

Svanholms værste konkurrent var KB, 
hvis kastere dog heller ikke kunne få 
bugt med Johnny Petersen (77) og Mi
chael Mortensen (72). KB havde her
efter så lidt tid, at det kun kunne blive 
til uafgjort. KB har i løbet af sæsonen 
skabt et par gode gærdespillere i Mor
ten Blangstrup og Erik Michaelsen, 
sidstnævnte har flere lilleputår tilbage 
og kan ikke undgå at blive en »schla
ger« i disse spalter, men også her kni
ber det med det indlysende kastetalent. 

Den sjællandske rækkes nr. 3, Glo
strup, har i den mellemste af et nyt cri
cketdynasti - Mikkelsen - Søren et 
meget oplagt talent, der førte an i alle 
spillets discipliner. 

Sorø sluttede sin debutsæson med den 
første sejr - mod Ringsted, og alle hold 
i denne række endte med mindst en sejr 
og sådan blev der glæde overalt. 

således at der er to af de små lande 
med. Kampene vil blive spillet efter 
pokalsystemet med en innings på 60 
overe til hvert hold. De første kampe 
spilles den 7. juni, og finalen vil finde 
sted den 21. juni, så vidt muligt på 
Lord's bane. 

Overskuddet er tiltænkt bl. a. som 
tilskud til »International Coaching 
Fund«, og til at muliggøre flere af de 
andre landes deltagelse. Hvis turnerin

gen bliver den succes, man forventer, 
har vi lov at håbe på, at Danmark 
kan komme med næste gang. 

INTERNATIONAL COACHING 
FUND 
Denne fond er fremdeles ikke trådt 
i kraft, men der er nu nedsat et ud
valg, hvoraf formanden for DCF er 
medlem, og det må håbes, at man nu 
kan få gennemført trænerhjælp til de 
mindre lande. 

LOVE FOR CRICKET 
Den nye udgave forventes påbegyndt 
af MCC i 1974. 

LTLLEPUTRÆKKERNE 
Kreds 61: 
Svanholm 
K.B. 
Glostrup 
Ringsted 
Køge 
A.B. 
Frem 
Sorø 

Pulje 62 A: 
Skanderborg 
Husum 
Kolding 

Pulje 62 B: 
Viborg 
Chang 
Nyk.M. 

7 
6 
7 
7 
7 
6 
7 
7 

4 
3 
3 

4 
4 
4 

48 
36 
38 
28 
24 
14 
6 
6 

30 
6 
0 

20 
14 
0 

6,8 
6,0 
5,4 
4,0 
3,4 
2,3 
0,8 
0,8 

7,5 
2,0 
0,0 

5,0 
3,5 
0,0 

Vinder af kreds 62: Viborg efter sejr 
over Skanderborg 

Lov 26 - fej[ bold 

»Prøve«-definitionen af et stik op
højes til lov.

Lov 30 - leg byes 

Prøvenote 1 ophøjes til lov med den 
tilføjelse, at »dØd bold« også skal 
markeres. Der er ikke i dag noget 
»signal« for »død bold«. Canada har
foreslået korslagte arme over hove
det, vistnok et tegn brugt i ishockey.

Lov 39 - ben for 

Prøvenoten indlemmes i den nye ud
gave af lovene. 

Lov 44 - markspilleren 

Det anbefales stærkt, at alle lande i 
den kommende sæson forsøger med 
en begrænsning af 5 markspillere i alt 
på legsiden - stadig væk med højst to 
markspillere bag gærdet. 

HUSK 

repræsentantskabsmødet 
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En bedrøvelig affære ... 
- Det er sidste gang i min formandstid, vi sender det bedste hold til en kamp mod

BAOR, sagde Erling Froulund efter Minden-kampen, der i alle henseender var en
trist affære ...

- Todages kampe er på forhånd dømt
til at mislykkes, sagde major D. S.
Williams, bedste gærdespiller på
BAOR's hold, efter kampen mod
DCF XI i Minden. Lad os spille en
dages- eller tredageskampe. Todages
kampe skal ende uafgjort.

DCF-formanden, Erling Froulund, 
var endnu mere kategorisk: 

- Det er sidste gang i min for
mands-tid, at landets 11 bedste spil
lere bliver sendt til en kamp mod 
Rhin-armeen. Det er ganske enkelt 
spild af penge. Vi kan ingenting lære 
af et hold, hvis styrke vi ikke engang 
kender, før vi står på banen. Jeg me
ner nok, at vi skal fortsætte samarbej
det, men det skal ikke være på de nu
værende betingelser. For fremtiden 
stil ler vi noget i retning af et ung
domslandshold. Kampen mod BAOR 
var - traditionen tro - »dødssyg«. 
Englænderne går på banen udeluk
kende for at forhindre, at vi vinder. 

At kampen blev en særdeles trist 
affære, har formanden i hØj grad ret 
i. BAOR var klart bedre end de to
foregående år - men på ingen måde
så gode, at der på noget tidspunkt var
fare for et dansk nederlag. På den
anden side nægtede englænderne at

BAOR: 

1. halvleg:

R. L. Peck g. Isaksson
J. F. B. Cook g. Nistrup
D.S. Williams not out
R. Daniells
R. Gilson g. Holmen
S. A. Mitchell
H. G. Taylor ben for 
C. B. Dawson not out 
D. Taylor
T. Richardson did not bat 
D. J. Elcox

Ekstra 
Total for 6 gærder, Jukket 
Gærder: 1 2 3 4 5 6 

1 28 85 133 134 169 

Kastning: 0. 

F. Søegaard 16 
Jan Hansen 7 
C. Morild 17 
0. Isaksson 15 
J. Luther 8 
K. Buus 4 
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give nogen som helst form for chan
ce. Det begyndte kedeligt, efterhån
den blev det endnu mere kedeligt -
og det sluttede fuldstændig trøstes
løst. 

Desværre vandt BAOR lodtræknin
gen. I det regnfyldte og blæsende vejr 
valgte R. L. Peck naturligvis at gå til 
gærdet. Allerede på det tidspunkt var 
der lagt op til et »draw«. Initiativet 
måtte komme fra englænderne, der 
på et eller andet tidspunkt i 2. halv
leg skulle lukke. På forhånd var man 
klar over, at der ikke ville blive tale 
om en fair lukning. Bare danskerne 
ikke vandt, var alt godt. Med den 
indstilling gik BAOR-spillerne på ba
nen. 

Deres taktik lykkedes til fulde, men 
samtidig nåede det også at Ødelægge 
enhver form for atmosfære i den

kamp. 

Vi havde ikke kasterne, der kunne 
få englænderne ud. Som så ofte før 
stillede BAOR med to-tre spillere, 
der virkelig kunne noget ved gærdet. 
I de senere år har vi i Henrik Mor
tensen haft manden, der kunne sige 
»hertil og ikke længere«. AaBeren
var som bekendt ikke med i år. Ingen

Danmark: 

k. J. Hansen 1 J. Luther
k. J. Hansen 14 H. Sørensen

117 Jan Hansen
k. J. Luther 21 K. Buus
k. K. Buus 11 L. Hansen
k. C. Morild 0 C. Morild
k. F. Søegaard 9 0. Isaksson

5 H. Fausbøll
F. Nistrup
P. Sørensen
F. Søegaard

Ekstra 

anden var i stand til at løfte den ret 
tunge arv. 

Gærdesiden optrådte så habil, som 
man kunne forvente. Englændernes 
kastning var på ingen måde ophid
sende, men de havde dog i swing
bowleren Richardson, der også var 
med i Viborg i fjor, en ret farlig 
herre. Vestinderen Daniells, også med 
i Viborg, fik den bedste analyse, men 
det kan han udelukkende takke en 
ganske umulig pitch for. I 1. halvleg 
fik han tre af vore bedste på vel
kendte »rotter«. 

Fra kampen kun det at fortælle, at 
BAOR såvel i 1. som i 2. halvleg 
brugte for lang tid ved gærdet. Her
med var alt spoleret. De gav os til 
sidst 1 time og 45 minutter til at 
score 172. Det er en umulig opgave, 
hvis modstanderen råder over en bare 
nogenlunde habil kasteside. 

Med Carsten Morild og Ole Isaks
son som åbnere forsøgte danskerne 
alligevel at gå efter det. Da Carsten, 
Johan Luther og Hans Fausbøll hur
tigt måtte forlade arenaen, begyndte 
vi at lukke af. Herefter blev den sid
ste time endnu mere kedelig end de 
foregående 13 havde været. 

1. halvleg:

g. Richardson k. Gilson 34 
g.Peck k. Daniells 40 
g. Cook k. Daniells 3 

k. Richardson 17 
g. Elcox k. Gilson 15 

k. Daniells 38 
g. Mitchell k. Daniells 4 
not out 21 
not out 4 

did not bat 

19 
197 Total for 7 gærder, lukket 

11 
187 

Gærder: 1 2 3 4 5 6 7 
55 59 93 102 135 158 164 

M. L. G. Kastning: 0. M. L. G. 

5 36 1 Richardson 17 7 35 1 
2 20 2 Elcox 2 1 9 0 
4 45 1 Mitchell 15 3 36 0 
6 27 0 Daniells 12 5 22 4 
0 22 1 Gilson 11 3 30 2 
0 28 1 Dawson 4 2 17 0 

H. G. Taylor 3 0 9 0 
D. Taylor 2 0 18 0 



BAOR: Danmark: 

2. halvleg 2. halvleg

Dawson løbet ud 4 C. Morild g. D. Taylor k. H. Taylor 1 
Cook k. Morild 33 0. Isaksson not out 25 
Gilson g. Holmen k. Isaksson 52 H. FausbØll k. Richardson 7 
Daniells g. Buus k. Morild 14 Jan Hansen k. Richardson 0 
H. Taylor løbet ud 8 J. Luther ben for k. Daniells 1 
Peck not out 32 H. Sørensen k. Richardson 13 
Mitchell g. Luther k. Isaksson 8 K. Buus not out 24 
Williams ben for k. Isaksson 0 

Ekstra 0 
Ekstra 10 Total for 5 gærder 71 
Total for 7 gærder, lukket 161 Gærder: 1 2 3 4 5 
Gærder: 1 2 3 4 5 6 7 3 17 17 20 35 

13 66 90 111 119 157 161 

Kastning: 

F. SØegaard
Isaksson
Luther
Morild
Buus

Det er 
slet il<ke 
særlig 
nemt ... 

0. 

11 

16,3 
7 
7 
6 

Hverken at være 
TV-mand eller 
Aa.B.-modstander, når 
der er pokalfinale. 

De fleste af Danmarks cricketinter
esserede overværede formentlig po
kalfinalen AaB-Svanholm i en times 
uddrag i TV. 

Spændingsmæssigt blev det en fu
ser. Man havde vel ventet, at Svan
holm kunne gøre mere modstand, 

M. 

4 
4 
1 
1 
0 

Kastning: 
L. G. Richardson 
24 0 H. Taylor
37 3 Daniells
39 0 Gilson
28 2 Dawson

23 0 Peck

Resultat: Uafgjort. 

men til holdets forsvar - og AaB's 
ros - må det siges, at AaB i Morild, 
Mortensen, Flilgel og Isaksson har 
fire kastere, som ikke mange danske 
gærdespillere kan forcere mod. Til
bage var så kun Hardy Sørensen, som 
AaB klogt lod åbne bowlingen, og 
hans - overraskende - swingbowling 
- kunne Svanholm heller ikke straffe.

Det gærdespil, der var værd at se
på kom først og fremmest fra Leif 
Busk Jensen, der ubarmhjertigt ham
rede de mange korte bolde, som han 
fik serveret, til scoringsstød. Men 
især lukrerede han og AaB'erne på, 
at Svanholms afløsningskastere havde 
en standard, der ikke burde vises 
frem i TV. 

Undertegnede overværede det me
ste af denne match, som »hjælpepro
ducer« i transmissionsvognen, og det 
kan nok være på sin plads her at for
klare lidt om de vanskeligheder, der 
er ved en sådan transmission. 

I realiteten er der kun omkring 50 
minutter til rådighed (en indledende 
forklaring på omkring 8-10 minutter 
er uundværlig, hvis alle ikke-indviede 
ikke Øjeblikkelig skal falde fra). Da 
man samtidig helst skal lave lidt »ac
tion« bringes »de dramatiske højde
punkter« d.v.s. gærdefaldene så vidt 
muligt alle, og der bliver dermed ikke 
meget tid til perioder med støt sco
ring. 

Medvirkende til dette er, at ka
meramændene - helt naturligt - er 
fuldstændig uvante med dette spil. De 
kan klare at indstille på pitchen, men 
at få markspillet med lykkedes først 

0. M. L. G.

11 5 17 3 
2 0 8 1 

10 4 20 1 
7 3 20 0 
2 1 2 0 
1 0 4 0 

til allersidst, hvor producerens næsten 
utrættelige anstrengelser for at få ka
meraerne til at følge bolden lykkedes 
til en vis grad. Men det er vanskeligt. 
Prøv selv at følge en cricketkamp i 
en kikkert, og se hvor meget mark
spil man kan nå at opfatte. Nogen
lunde den samme situation er en ka
meramand i. 

Derfor bliver perioder uden gærde
fald dØde (man ser jo kun gærdespil
leren), og derfor klippes der over til 
gærdefaldene. Det gjorde Svanholms 
indsats endnu mere kummerlig i TV 
end den vel egentlig var. Man så hol
dets gærdespillere komme ud på mere 
eller mindre komiske måder, mens 
pointscoringen stort set blev sprunget 
over. Hos AaB var der næsten ingen 
gærdefald - derfor blev der bragt 
noget mere organiseret gærdespil. 

Der er ingen tvivl om, at cricket 
dur i TV. Det kan man overtyde sig 
om ved at se de fremragende cricket
reportager i engelsk TV. Der er hel
ler ingen tvivl om, at de danske re
portager er blevet bedre med årene -
og at de kan blive endnu bedre, blot 
vi må få lov til at beholde den pro
ducer og kommentator, som gennem 
de sidste to år har fået oparbejdet 
nogen erfaring og som er ved at lære 
teknikken. 

Men det ville nu være en fryd, hvis 
deltagerne i pokalfinalen kunne skabe 
lidt spænding. AaB kan ikke gøre for, 
at de er så gode, men de skiftende 
modstandere kunne nu godt blive 
lidt bedre. 

Nis. 
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FORTY-SEJR 

Juniorvestholdet lignede en frisk bu
ket af vore bedste fra det nørrejyske. 
Et virkelig godt hold på papiret. Så 
godt at man ikke på forhånd levnede 
den halvvisne buket af XL-spillere en
chance i årets opgør i Hjørring. 

N. C. Elefsen, juniorholdets kap
tajn, vandt lodtrækningen og gik for
nuftigvis til gærdet i det blæsende og 
småfugtige vejr. Efter 2 timer og 10 
minutter var alle ude for i alt 135 
runs. Bruno Nielsen, Hjørring, var 
bedst med 42 (lx6 og 4x4). Han er en 
talentfuld cricketspiller, der går frisk 
til bolden, og som kan spille de fleste 
slag rigtigt. Desværre er han for til
bøjelig til at løfte sine drives, og det 
bør rettes. Tom C. Nielsen var næst
bedst med 32 (lx6 og 4x4). Han er 
begavet med et godt boldØje, men så 
længe han spiller så meget »på tværs«, 
som han gjorde i Hjørring, er han et 
for let offer for en dygtig bowler. 

De øvrige gærdespillere var bestemt 
ikke dårlige, så længe de spillede de
fensivt. Uheldigvis havde de unge 
mennesker for travlt til det defensive. 
De begyndte for tidligt at angribe, og 
de blev et let bytte for de rutinerede 
bowlere fra XL-club. William Sønder
gaard tog 6 for 52 på 9 overe (han 
har kun spillet en kamp i år), Evald 
MØiler 3 for 22 på 9 overe. 

62-årige Sv. Eliasen og Erik Mad
sen knækkede som åbningsgærder for 
XL-holdet juniorernes stjernebowlere.
Første gærde faldt efter 80 minutter
ved 45 (langsom scoring? - Ah ja,
men Eliasens 62 år skal med i bille
det). De nødvendige 136 blev lavet
for tabet af 5 gærder. Axel Morild fik
lov at score »the winning hit«. Per
Morild scorede 44, Erik Madsen 29.

Kasterangrebet var præget af nogle 
tidkrævende lange tilløb. Abnings
bowlerne Elefsen og Ole Beier kaste
de meget præcist og med god længde. 
Et par tabte slipchancer blev der også 
til, men hvad i alverden vil d'herrer 
med det lange og trættende tilløb. 
Gassen går helt af ballonen, når de 
når op til kastegrænsen. Prøv dog en

gang for alle at måle tilløbet ordent
ligt ud og få lært at løbe rytmisk kor
rekt. 

Bedste bowler var Bruno Nielsen 
med 3 for 22 på 8 overe. 

Dommer Jørgen Holmen fortjener 
ros, fordi han - i modsætning til de 
fleste andre dommere - straks »no 
ballede« et par stikbolde fra en af de 
unge bowlere. Det er ufatteligt, at så 
mange »stikarmsbowlere« uhindret 
får lov at bowle her i Jylland. Der 
hviler et tungt ansvar på de klubber, 
som lukker Øjnene for sligt. 

Ungdomssiden 
Efter kampen hyldede spillerne da

gens mand, Bruno Nielsen, i skønne 
taler, koldt Øl og et par slåhandsker. 

Den 9. sept. i Hjørring Forty Club over 
junior vest med 5 g. 
JUNIOR VEST 135 (Per Andersen, År
hus, 8, Bruno Nielsen, Hjørring, 42, 
N. Chr. Elefsen, Hjørring, 7, J. Priis,
Skanderborg, 17, Tage Mikkelsen, Ny
købing M., 1, Henrik Hansen, Viborg, 0,
Tom C. Nielsen, Hjørring, 32, Ole B.
Andersen 8, Mich. Jensen, Chang, 0,
Lars Andersen, Viborg, 2, P. E. Larsen,
Hjørring, 0x. W. Søndergaard 6 for 52,
Evald Møller 3 for 22).

FORTY CLUB 143 for 5 (P. Morild 
44, Erik Madsen 29. Bruno Nielsen 3 for 
22). 

J. M.

THS. PROVIS XI-JUNIOR ØST 
I år var Ths. Provis XI næsten et 
forty-hold, men selv denne kendsger
ning kunne ikke skaffe gevinst. Pro
vis, Hargreaves og Leo Onink for
søgte sig indledningsvis som kastere 
i længere perioder, men da det ikke 
var succesrigt, gik Provis over til sin 
gamle taktik med at give hver spiller 
en over eller to. Det gik meget bedre, 
fem mand fik hver et gærde og to af 
de andre kastere fik en mand løbet 
ud. Juniorholdets anfører, Torben 

Olesen, spillede sig til 54 points på 
50 minutter, og de fleste af de øvrige 
bidrog også mod de ikke just fjendt
lige modstandere. 

At Provis XI var uden bredde og 
at juniorholdets kastning og markspil 
ikke var af højeste klasse, bevistes 
ved, at de tre soranere Pearson, Sid
ney NØrgård og Jørgen Arnsbjerg 
først var ude ved 150, hvor 4 gærder 
var nede, hvorefter hele Provis-holdet 
var ude for 166. Morten Petersson, 
der efter 9 overe havde O for 42, end
te med 5 for 47. Provis viste, hvordan 
en sand cricketer opfører sig ved at 
gå på en bold, som formentlig ingen 
andre end ham selv kunne høre, at 
han havde ramt. 

8. september i Glostrup: Junior Øst over
Provis XI med 40 points.
JUNIOR ØST 206 for 8 (Ths. Kentorp, 
AB, 6, St. Thomsen, Glostrup, 34, P. 
Schmidt, Svanholm, 18, Mort. Petersson, 
Svanholm, 19, T. Olesen, AB, 54, J. Bøgh 
Nielsen, Svanholm, 11, Hans Olsen, 
Ringsted, 12, Per Persson, Ringsted, 35x, 
Hg. Hansen, Svanholm, 7, Bendt K. 
Hansen, Ringsted, 3x). 

PROVIS XI J 66 (F. Pearson 59, J. 
Arnsbjerg 43, S. Nørgård 28, Mort. Pe
tersson 5 for 47, T. Olesen 3 for 13). 

Nis. 

1(0 0 KAB UR RA "sponsorerede" 
juniortur til Holland 
Ringsteds seniorer og Svanholms juniorer i Holland 

Det australske boldfirma Kookaburra 
var med til at gøre det muligt for 
Svanholm at sende sine juniorer på en 
Hollandsturne. Kookaburra understøt
tede turen med en kasse bolde - altså 
en værdi af omkring 700 kr. Tilskud 
fra enkelte andre steder og deltager
nes egen indsats med lotterisalg betød, 
at hver deltager - også lederne - slap 
med at yde et beløb på 550 kr. for en 
ti-dages turne bydende på fem kam
pe. Organisationen Euro-Sport klare
de det rejse- og indkvarteringsmæs
sige så glimrende, at Svanholm anbe
faler denne på det bedste. 

Cricketmæssigt fik Svanholm kær
ligheden at føle i en to-dages-kamp 
mod det hollandske juniorlandshold 
(den hollandske junioralder er et år 
højere end den hjemlige). Hollænder
ne scorede 308 for 7, Svanholm sva
rede med 77 og 163. Derudover tabte 
Svanholm til Østholland og Hermes 
og vandt over Deventer og V.O.C. 
Rotterdam. Har man en juniorafde-

Jing med nogenlunde bredde kan man 
kun anbefale andre en lignende tur. 

Ringsted havde sine seniorer på 
turne i Holland. Der skulle have væ
ret spillet tre kampe, men den sidste 
mod A.C.C. i Amsterdam regnede 
fuldstændig væk. 

Først mødte Ringsted Utile Dulci 
i Deventer og vandt med 66 points. 
Den hårdtslående Geert Jensen note
redes for 66, Ebbe Hansen for 26 af 
Ringsteds 160. I hollændernes halvleg 
på 93 tog H. E. Juncker 4 for 22 og 
Hg. Bergh 3 for 0. 

I Schiedam - en forstad til Rotter
dam - mødte Ringsted Hermes med 
uafgjort som resultat. Ringsted score
de 171 for 7 (Jan Hansen 57, Jan 
Marrot 43), Hermes 134 for 7 (Ebbe 
Hansen 3 for 9, Jan Hansen 3 for 40). 

Derudover har også Skanderborgs 
seniorer været udenlands - på besøg 
bl. a. hos Erratics - men nærmere de
taljer er ikke viderebragt til redak-
tionen af »Cricket«. Nis
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Holdet, der har hjemmebane, er sat med 
kursiv. Om resultatet er efter 1. halvleg 
eller efter færdigspillet kamp kan aflæses 
af 1urneringspointsene. 

1. division 

29. juli
Sorø over Slagelse med 9 p. (6---0). SLA
GELSE 229 for 9 (John Andersen 110*, Ib
Hiickelkamp 3 for 53, John Hansen 3 for
70). SORØ 238 for 4 (0. Hiickelkamp 132*,
J. Sarøe 37*, Ib Hiickelkamp 33, Pr. Han
sen 27). (L. Onink, K. Hjorth).

Sk.borg over KB med 167 p. (6---0). SK.
BORG 231 for 9 (K. Kristensen 62, Pr. 
Juul 61, Lars Nielsen 37). KB 64 (John 
Madsen 5 for 14, Bo Jepsen 3 for 14) og 
52 for 2 (B. Burmeister 30*). (R. Wald, H. 
Christensen). 

5. aug.
Ringsted over Soraner med 8 g. (6-0). SO
RANER 60 (Jan Hansen 8 for 40). RING
STED 62 for 2 (Per V. Jensen 33*). (Harry 
Møller). 

Svanholm-KB. Standset p.g.a. regn. KB 
40 for 3 (K. Hjorth, L. Onink). 

Hjørring over Chang med 4 g. (6---0). 
CHANO 72 (0. Christoffersen 3 for 10, 
Tom C. Nielsen 3 for I 8, N. Chr. Elefsen 
3 for 29). HJØRRING 73 for 6. (Niels Pe
dersen, Bj. L. Pedersen). 

12. aug.
KB over Rings/ed med 35 p. (6---0). KB 119
(B. Burmeister 30, Jan Hansen 4 for 36, 
H. E. Juncker 3 for 12). RINGSTED 84
(Hg. Lystrup 5 for 17, A. Schultz 4 for 15).
(L. Sonberg, H. C. Møller). 

B. 1909 over Slagelse med 83 p. (6---0). B.
1909 248 (K. Jannings 59, Mog. Christen
sen 43, Per Jacobsen 35, Erik Sørensen 5 
for 81, S. Hechmann 4 for 79). SLAGEL
SE 165 (Erik Sørensen 40, Bo Christiansen 
31, S. Khan 4 for 51). (Helge og Harry 
Hansen).

AB over Sorø med 4 g. (6-0). SORØ 127 
(J. Sarøe 76, Fr. Nielsen 4 for 17, L. Pers
son 3 for I 3) og 91 (Jørg. Eliassen 36*, Fr. 
Nielsen 5 for 19). AB 128 for 6 (L. Persson 
42* J. Luther 32, J. Sarøe 3 for 47) og 27 
for 3. (R. Wald, P. E. Petersen). 

AaB over Chang med l O g. (8-0). CHANO 
68 (C. Morild 7 for 13) og 78 (C. Morild 
6 for 17, H. Mortensen 3 for 36). AaB 80 
for 4 (Hardy Sørensen 38, Hg. Olesen 3 for 
32) og 71 for O (Hardy Sørensen 46*).

Svanholm over Sk.borg med 7 g. (6---0). 
SK.BORG 102 (J. Simonsen 43, Morten 
Petersson 6 for 28, Fl. Søegaard 3 for 36). 
SVANHOLM 104 for 4 (Lars Hansen 61 *, 
J. S. Larsen 3 for 36). (Niels og L. Peter
sen). 

19. aug.
AaB over Svanholm med 1 g. (6---0). SV AN
holm 104 (H. Mortensen 5 for 36, C. Mor
ild 4 for 31). AaB 108 for 9 (C. Morild 34,
Mort. Petersson 3 for 24, Fl. Søegaard 3 
for 49). (Hg. Olesen, Troels Nielsen). 

Soraner over Slagelse med 5 g. (8-0). 
SLAGELSE 109 (H. Rasmusen 3 for 21, 
N. 0. Bjerregård 3 for 36) og 85 (Poul 
Pedersen 35, N. 0. Bjerregård 4 for 11, Bo
Bluitgen 3 for 30). SORANER 112 for 7 
(Sidney Nørgård 36, Peer Nørgård 35*, 
Erik Sørensen 3 for 16, Alf Sørensen 3 for 
24) og 84 for 5 (P. Nørgård 42*, S. Hech
:mann 3 for 38). (H. Christensen, H. C.
Møller).
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RESULTATER 

AB over Sk.borg med 5 g. (6-0). SK.BORG 
110 (Steen Sørensen 27, Freddy Nielsen 5 
for 44, Lars Persson 3 for 24). AB 114 for 
5 (J. Luther 33, L. Persson 25*). (Uffe 
Mortensen, R. Wald). 

AaB over Soraner (spillet i Glostrup) med 
9 g. (8-0). Soraner 109 (P. Nørgård 43*, 
A. Bloom 26, C. Morild 4 for 35, 0. Isak
son 3 for 26) og 148 (A. Blom 72, J. Koe
foed 26, C. Morild 8 for 61 ). AaB 117 for
0 (L. Busk Jensen 79*, Hardy Sørensen
34*) og 142 for 1 (C. Morild 43*, L. Busk
Jensen 41 *, Hardy Sørensen 41). (R. Wald,
E. Møller).

26. aug. 
Ringsted over Chang med 1 hlvg. og 120 p.
(8-0). RINGSTED 229 for 5 (Ebbe Han
sen 87*, Jan Hansen 50, Geert Jensen 40, 
Troels Nielsen 3 for 84). CHANO 37 (Cl. 
Rasmussen 6 for 17) og 72 (Jan Hansen 5 
for 34, H. E. Juncker 3 for 15). (Erik Møl
ler, Pr. Hald).

Svanholm over Hjørring med 5 g. (6-0). 
HJØRRING 126 (K. Buus 64, G. Kristen
sen 5 for 17, Fl. Søegaard 3 for 46) og 142 
for 3 (N. C. Elefsen 98, H. Fausbøl 40*, 
Fl. Søegaard 3 for 32). SVANHOLM 127 
for 5 (Ths. Petersson 27, 0. Christoffer
sen 5 for 39) og 117 for 9 (0. Christoffer
sen 4 for 36). (K. Hjorth, L. Onink). 

AaB over Sk.borg med 87 p. (6---0). AaB 
213 for 7 (E. Westergård 50, C. Morild 48, 
H. Mortensen 38, Per Terp 32, John Mad
sen 3 for 58). SK.BORG 126 (Pr. Juul 39,
C. Morild 5 for 36, H. Mortensen 5 for 53).
(Kn. E. Hansen, E. Mikkelsen).

KB over Sorø med 7 g. (6-0). SORØ 158 
(J. Sarøe 40, Pr. Hansen 34, Per Sørensen 
3 for 16, St. Lund 3 for 38). KB 159 for 3 
(Fl. Gregersen 52*, Per Sørensen 50*, St. 
Lund 46). (H. Christensen, L. Eliassen). 

AB over Slagelse med 79 p. (8-0). AB 259 
for 6 (F. Yillumsen 112*, L. Persson 88, 
Bo Christiansen 3 for 72, S. Hechmann 3 
for 91) og 22 for 0. SLAGELSE 104 (Bo 
Christiansen 33, L. Persson 5 for 40, D. 
Råhave 3 for 29) og 98 (John Nielsen 25, 
D. Råhave 5 for 34, J. Luther 3 for 61).
(Helge og Harry Hansen). 

B. 1909 over Soraner med I hlvg. og 61 p.
(8-0). B. 1909 210 for 9 (S. Khan 77, K.

Lyø 68, C. Larsen 27, A. Bloom 3 for 21 ). 
SORANER 99 (Fl. Søndergård 4 for 22, 
Jan Rasmussen 3 for 26) og 50 (S. Nør
gård 32, S. Khan 6 for 13). (P. Offersen,
B. Wozny). 

2. division 

22. juli
Silkeborg over Sk.borg II med 4 p. (6-0).
SK.BORG II 185 (Henry Rasmussen 51, J.
Willus 42, K. Stem 32, Erik Mikkelsen 7 
for 69). SILKEBORG 189 (K. Randlev 61,
E. Mikkelsen 44, Bj. Rasmussen 25, H.
Rasmussen 3 for 33, Leif Hansen 3 for 68).

Århus over Hjørring II med 17 p. (8-0). 
ARHUS 226 for 8 (M. Gregersen 57, 0. 
Beir Andersen 39, Gunnar Rasmussen 37, 
St. Meibom 33, Hartm. Petersen 7 for 92) 
og 53 for 3. HJØRRING Il 123 (Hartm. 
Petersen 59, A. Morild 35, 0. B. Ander
sen 4 for 36, J. Beir Andersen 3 for 17, G. 
Rasmussen 3 for 36) og 139 (Hartm. Peter
sen 60, Børge Jensen 34, 0. Beir Andersen 
4 for 28, R. Gumbs 4 for 41). 

28. juli
Sk.borg Il over Glostrup med 1 hlvg. og
64 p. (8-0). SK.BORG Il 250 for 7 (N. J.
Haurum 97, J. Wittus 64, L. Hansen 31,
P. E. Rodding 26, Thor Jensen 3 for 49).
GLOSTRUP 106 (Per Hansen 58, K. M. 

Nielsen 5 for 38, Leif Hansen 3 for 47) og 
80 (Thor Jensen 27, Leif Hansen 7 for 34). 

29. juli 
Silkeborg over Horsens med 6 g. (8-6). 
HORSENS 171 for 4 (J. Høj 105*, T. I.
Poulsen 31) og 18 for 2. SILKEBORG 114
(E. Mikkelsen 31, Bj. Rasmussen 30, T. I. 
Poulsen 5 for 16) og 78 for 4 (Bj. Rasmus
sen 45*, K. Randlev 26, J. Høj 3 for 16). 

Glostrup over Herning med 28 p. (6-0). 
GLOSTRUP 179 (P. W. Jensen 36, Fl. Jør
gensen 32*, K. 0. Jensen 3 for 37, B. 0. 
Andersen 3 for 37). HERNING 151 (K. 0. 
Jensen 69, Per Petersen 5 for 18, Fl. Jør
gensen 3 for 31 ). 

Nyk. M. over Hjørring Il med 84 p. (6-0). 
NYK. M. 246 (Erik Hansen 62, Hg. Jen
sen 55, S. Damgård 33*, Bj. Jensen 26, 
Hartm. Petersen 5 for 112, Kaj G. Jensen 
3 for 37). HJØRRING II 162 (Kr. Mor
ild 51, H. G. Petersen 33, E. Hansen 4 for 
58) og 79 for 7 (E. Hansen 4 for 35).

5. aug. 
Sk.borg Il over Holstebro med 31 p. (6-0). 
SK.BORG II 128 (P. Johansen 3 for 7, 0.
Johansen 3 for 61) og 75 for 3 (J. Priis 45,
J. Jespersen 3 for 44). HOLSTEBRO 97
(0. Johansen 43, J. Priis 4 for I 9, Leif
Hansen 4 for 36).

Nyk. M.-Arhus. Ingen afgørelse. Regn. 
ARHUS 73 for 2. 

12. aug.
Esbjerg over Herning med 66 p. (6-0). ES
BJERG 158 (P. Langmach 30, Kurt Han
sen 28, S. E. Ankersø 27, P. Gøttsche 4 for
22, E. K. Andersen 3 for 26). HERNING
92 (Kurt Hansen 4 for 29). 

Horsens over Århus med 111 p. (6-0). 
HORSENS 206 (Erik Olesen 65, Jørn Høj 
56, 0. Beir Andersen 6 for 50). ARHUS 
95 (E. Olesen 7 for 41, 0. Schaumann 3 for 
34) og 78 for 4 (Gun. Rasmussen 31 *).

Glostrup over Holstebro med 79 p. (8-6). 
GLOSTRUP 162 (J. Nordkamp 35, Rene 
Thomsen 28, Fl. Jørgensen 27, E. Dupont 
4 for 26, P. Johansen 3 for 43) og 221 for 
5 (K. Nordkamp 75, Rene Thomsen 74, 
Thor Jensen 27*). HOLSTEBRO 183 for 3 
(J. Jespersen 89, J. P. Morild 77) og 121 
(J. P. Morild 41, J. Nordkamp 4 for 35). 

19. aug.
Herning over Holstebro med 103 p. (6---0).
HERNING 255 for 7 (S. Lauridsen 103, 
Bj. Rosendahl 39*, B. 0. Andersen 37). 
HOLSTEBRO 152 (J. P. Morild 43, John 
Jespersen 38, P. E. Mortensen 27, E. K. 
Andersen 3 for 32). 

Århus over Sk.borg II med 79 p. (6---0). 
ARHUS 235 (St. Meibom 78, 0. Beir An
dersen 64*, Jørgen Knakkergård 30, Leif 
Hansen 6 for 108). SK.BORG Il 156 (Leif 
Hansen 33, 0. Beir Andersen 4 for 29, 
Gunnar Rasmussen 3 for 40). 

Horsens over Nyk. M. med 6 g. (6-0). 
NYK. M. 228 (Hg. Jensen 100, Erik Han
sen 51, Sv. Eliasen 3 for 40). HORSENS 
230 for 4 (Hg. Eliasen 114, Jørn Høj 81, 
Hg. Jensen 3 for 42). 

Glostrup over Silkeborg med 85 p. (8-0). 
GLOSTRUP 145 (J. Nordkamp 71, John 
Knudsen 4 for 35, Bj. Rasmussen 3 for 52) 
og 166 for 4 (Mich. Møller 59, Rene Thom
sen 42*, Kn. Nordkamp 33). SILKEBORG 
126 (Erik Mikkelsen 57*, Fl. Jørgensen 4 
for 33, Thor Jensen 4 for 56) og I 00 (Kn. 
Randlev 46, Hugo Espersen 6 for 24, Jør
gen Nordkamp 3 for 57). 

Nyk. M. over Århus med 3 g. (6---0). AR
HUS 151 (M. Gregersen 28, Hg. Jensen 3 
for 16, Erik Hansen 3 for 58). NYK. M. 
158 for 7 (Erik Hansen 66, Sv. Yillumsen 
32*, 0. Beir Andersen 3 for 39). 



Oprykningsturnering til 2. division 

26. aug.
Viborg over Fr.cia med 130 p. (6---0). VI
BORG 217 (Lars Andersen 78, St. Jørgen
sen 43, Henrik Hansen 41, P. Østergård 5
for 78). FR.CIA 87 (Kurt Østergård 33, F.
Kirkeby 33, A. Kold 6 for 23).

26. august
Esbjerg over Køge med 31 p. (6---0). ES
BJERG 97 (0. Gade 27, Arne Nielsen 7 for
45, Leif Hansen 3 for 35) og 137 for 9 
(Sv. E. Andersø 34, 0. Gade 30*, J. B.
Nielsen 6 for 54, Stig Hansen 3 for 29).
KØGE 66 (Pr. Feldt 38*, 0. Gade 6 for 31,
Kurt Hansen 3 for 21 ).

2. september
Viborg over Køge med 114 p. (6---0). VI
BORG 157 (P. Joseph 65, Stig Hansen 5
for 42, Arne Nielsen 5 for 59). KØGE 43 
(A. Kold 4 for 25, P. Joseph 3 for 5) og
80 for 4 (Arne Nielsen 26, P. Joseph 3 for
29).

Esbjerg over Fr.cia med 22 p. (6---0). ES
BJERG 144 (Sv. E. Ankersø 32, Jan Mad
sen 31, P. Østergård 7 for 55, J. Østergård 
3 for 45). FR.CIA 122 (J. Østergård 36, 
Kurt Hansen 4 for 39, 0. Gade 4 for 42). 

3. divisionerne 

22. juli
KB Il over Nyk. F. med I g. (6---0). 
NYK. F. 87 (K. Morild 8 for 46) KB II 88
for 9 (H. J. Halling 37*, J. J. Pedersen 3
for 18, E. Svensson 3 for 29).

29. juli
Roskilde over Nyk. F. med 6 g. (8-0).
NYK. F. 33 (J. Evans 5 for 11, K. Latif
4 for 4) og 114 (S. Christensen 42, J. Vira
pen 5 for 40, K. Reddy 3 for 18). ROS
KILDE 93 (K. Reddy 27, Helmer Hansen
26, P. J. Pedersen 3 for 7, P. E. Nielsen 3 
for 28) og 56 for 4 (K. Latif 35*).
4. aug.

Sora11er Il over AB II med 6 g. (6---0). 
AB II 133 (T. Kentorp 38*, L. Persson 28, 
S. Borgen 25, A. Bloom 3 for 34, S. Nør
gård 3 for 39). SORANER II 137 for 4 
(S. Nørgård 51 *, K. E. Jørgensen 36).

Køge over Roskilde med 6 p. (6---0). KØGE 
164 (Arne Nielsen 41, Leif Hansen 34, J. 
Evans 6 for 40, K. Latif 3 for 25). ROS
KILDE 158 (K. Reddy 43, J. Virapen 32, 
Sig Hansen 4 for 48). 

30. juni: 
Frem over KB Il med 67 p. (6---0). FREM 
166 (A. Cheema 61, Z. Khan 32, K. Morild
6 for 49, N. Sami 3 for 45). KB II 99 (Per 
B. Andersen 39, Z. Khan 3 for· 18, L.
Onink 3 for 21).

5. aug.
Ringsted li over Nyk. F. med 2 g. NYK. F.
188 for 4 (E. Svensson 103*, P. E. Nielsen
35, S. Christensen 33). RINGSTED II 193
for 8 (Hans Olsen 44, Jens Jørgensen 43,
H. Påmand 33, Fr. Nielsen 27, E. Svens
son 5 for 98). 

Slagelse II over KB II med 5 g. (6---0). 
KB II 59 (Pr. Christensen 6 for 27, John 
Christensen 3 for 26). SLAGELSE II 60 
for 5 (J. Holmes 3 for 19). 

11. aug. 
Slagelse II over Roskilde med 9 g. (8-0).
ROSKILDE 69 (Per Petersen 5 for 52, Pr.
Christensen 4 for 15) og 121 (K. Reddy
36, S. Pickersgill 28, Kim Andreasen 4 for
23). SLAGELSE II 116 (J. Virapen 4 for
29) og 86 for 1 (Per Petersen 45*, Kim
Andreasen 33*).

12. aug.
Frem over Nyk. F. med 7 g. (8-0). FREM
147 for 9 (A. Cheema 58) og 17 for 2.
NYK. F. 50 (P. E. Nielsen 32, Z. Khan
5 for 12, S. Friis 3 for 15) og 113 (P. E.
Nielsen 68, E. Svensson 29, John Paulsen
5 for 32, Z. Khan 4 for 43).

Køge over Svanholm Il med 6 g. (6---0). 
SVANHOLM II 131 (J. Bøgh Nielsen 37, 
K. Lang 36, Arne Nielsen 5 for 22) og 137
for 4 (J. Bøgh Nielsen 89*, Tom Kristen
sen 33*). KØGE 132 for 4 (Finn Nielsen
46*, Mich. Jørgensen 34) og 131 for 9 (Jens 
Sørensen 31, N. J. Lorentzen 4 for 20).

KB Il over Soraner II med 6 p. (6---0). KB 
II 137 (Leif Andreasen 59, Fl. Hermann 41, 
A. Bloom 3 for 31). SORANER II 131 (A.
Bloom 76, J. Holmes 5 for 38, K. Morild
4 for 81). 

18. aug. 
KB II over Ringsted Il med I 05 p. (6---0). 
KB II 218 (Leif Andreasen 71, H. J. Hal
Jing 68). RINGSTED Il 113 (Mog. Larsen 
50, K. Morild 7 for 74). 

19. aug. 
Soraner li over Slagelse Il med 13 p. (6---0). 
SORANER II 138 (E. Borchersen 48, Leif 
Jacobsen 3 for 26, Per Petersen 3 for 42)
og 149 for 6 (J. Arnsbjerg 57*, C. Sapru
31). SLAGELSE II 125 (F. Ulrich 55*, A. 
Bloom 4 for 32, F. Perch Nielsen 4 for 52)
og 57 for 7 (F. Perch Nielsen 3 for 30).

Roskilde over Svanholm II med 38 p. (6---0). 
SVANHOLM Il 103 (R. Jackson 42, S. 
Nissen 32, K. Lhatif 6 for 15, J. Evans 4

for 23). ROSKILDE 141 (Helmer Hansen 
29, F. Helmersen 28. Leif Pedersen 27, Ole 
Mortensen 4 for 35, R. Jackson 3 for 12). 

Køge over Frem med 47 p. (6---0). KØGE 
188 (Bjørn Olesen 45, Mich. Jørgensen 37, 
Leif Hansen 28, L. Onink 8 for 53). FREM 
141 (K. Hjorth 42, Leif Hansen 6 for 43, 
Arne Nielsen 3 for 38). 

Ringsted Il over AB II med 9 g. (8-0). AB 
Il 83 (Per Marcussen 42, Pr. Hansen 3 for 
12) og 88 (Per Persson 4 for 31). RING
STED Il 107 for 4 (H. Påmand 36*, Pr. 
Hansen 34) og 71 for 1 (B. K. Hansen 29*,
H. Påmand 26*).

28. juli
Kerteminde over B. 1913 med 14 p. (8-6).
KERTEMINDE 73 (Kaj Hansen 5 for 19,
Kurt Hansen 4 for 18) og 86 (Jørgen Niel
sen 29, E. Thormose 3 for 7). B. 1913 74
for 5 og 71 (P. Winther 5 for 36, Bent
Nielsen 3 for 27).

4. aug.
Fr.cia over Kolding med I hlvg. og 87 p.
(8-0). KOLDING 76 (P. Østergård 7 for
39) og 61 (P. Østergård 5 for 12, Jan
Østergård 3 for 4). PR.CIA 224 for 7 (St.
Østergård 46*, Jan Østergård 44, Kurt
Østergård 44, A. Wange Thomsen 3 for
69). 

5. aug.
B. 1913 over Fr.cia med 27 p. (8-0). B. 1913
42 (Kent Andersen 5 for 9, Jan Madsen 4 
for 11) og 32 (Jan Madsen 5 for 13). FR.
CIA 39 (Benny Hansen 6 for 6) og 8 (Arnt 
Andersen 5 for 2, Benny Hansen 4 for 4). 

12. aug. 
Kerteminde over Kolding med 14 p. (6---0). 
KERTEMINDE 111 (Bent Nielsen 27, Lars 
P. Nielsen 5 for 31). KOLDING 97 (P. E. 
Nielsen 27, E. L. Petersen 4 for 31, P. 
Winther 3 for 21). 

B. 1913 over Husum med 8 g. (8-0). HU
SUM 96 (R. Neumann 44, E. Hauge 4 for 
36) og 40 (T. Hirtz 3 for 8). B. 1913 100 
for 6 (J. Machon 35) og 37 for 2. 

18. aug. 
Fredericia over B. 1913 med 18 p. (6---0). 
FR.CIA 133 (F. Kirkeby 32, E. Thormose
4 for 40, Kaj Hansen 3 for 12). B. 1913
115 (Chr. Thormose 27, Jan Østergård 6 
for 25, P. Østergård 4 for 42). 

19. aug.
Kolding over Husum med 139 p. (6---0).
KOLDING 213 (Lars P. Nielsen 70, Kj.
Jessen 29, Lorenz Thomsen 5 for 72, H.
Buh! 3 for 46). HUSUM 74 (P. E. Nielsen
3 for 41).

21. juli
Århus II over AaB Il med 37 p. (6---0).
ÅRHUS Il 139 (J. Morild 65, V. Eyvind
36, Per Sørensen 5 for 58, Leif B. Jensen
4 for 39). AaB JJ 102 (L. Hedebrandt 40,
Palle Petersen 6 for 40, Erik Madsen 3 for 
34).

28. juli
Århus over Dr.borg med 92 p. (6---0). AR
HUS 179 (J. Henriksen 112, E. Madsen 59
J. Morild 58, Fl. Rasmussen 5 for 99)'.
DR.BORG 87 (Bj. Madsen 25, Palle Peder
sen 4 for 21, Erik Madsen 5 for 25).

Nyk. M. over Grenå med 91 p. (6---0). 
NYK. M. li 187 (F. Hvass 92, Tommy 
Jensen 38, Peter Rasmussen 31, K. Nielsen 
4 for 88, H. 0. Malfeld 3 for 46). GRENA 
96 (Bj. Christensen 42, Tommy Jensen 4 
for 28) og 68 for 4 (A. Hartelius 33*, Tom
my Jen sen 3 for 27). 

5. aug. 
Dr.borg over Grenå med 1 g. (6---0).
GRENA 187 (Tommy Hansen 50, J. Krogh 
34, Eig. Andreasen 27, Fl. Rasmussen 7
for 80). DR.BORG I 89 for 9 (Chr. Bold
sen 62, F. G. Knudsen 26, Tommy Han
sen 5 for 79).

12. aug.
Viborg over Århus Il med 38 p. (6---0).
ARHUS li 81 (Henrik Hansen 4 for 25,
Ole Andersen 4 for 31) og 76 for 5 (Chr. 
Andersen 30). VIBORG 119 (Steen Jørgen
sen 29, Erik Madsen 3 for 33).

Dr.borg over Nyk. M. Il med 51 p. (8-6). 
DR.BORG 94 (Frank Andersen 29" Tom
my Jensen 7 for 23, F. Hvass 3 for 50) og 
I 09 for 7 (Chr. Boldsen 42, Jens Nielsen 
32, F. Hvass 3 for 30). NYK. M. li 100 
for 6 (Peter Rasmussen 37, F. Hvass 34, Fl. 
Rasmussen 3 for 52) og 42 (Chr. Boldsen 
4 for 15, Fl. Rasmussen 4 for 26). 

18. aug.
Viborg over AaB II med 67 p. (6---0). VI
BORG 184 for 9 (P. Joseph 86, A. Kold
25, Per Sørensen 4 for 61, H. Hoff 3 for 
50). AaB Il 117 Robert Pedersen 38, Peter
Jørgensen 36, A. Kol_d 4 for 36, Henrik
Hansen 4 for 17).

19. aug.
Grenå over AaB II. Grenå vandt 1. hlvg.
Holdene var a point i 2. hlvg., men Grenå 
havde 3 g. i behold (7-0). AaB II 125 (Pe
ter Jørgensen 39, H. 0. Malfeld 5 for 65,
Tommy Hansen 3 for 43) og 107 for 6 (Cl.
Morild 39, Kim Nielsen 3 for 29). GRENÅ
128 for 2 (E. Crone 76*, A. Hartelius 34)
og 104 for 7 (H. 0. Malfeld 28, Per Sø
rensen 4 for 52, Robert Pedersen 3 for 39).

Århus II over Nyk. M. Il med 28 p. (6---0). 
ARHUS li 207 (Erik Madsen 81, Jørgen 
Morild 37, Per Andersen 33, F. Hvass 4 
for 105, Sv. Rasmussen 3 for 13). NYK. M. 
Il 179 (Sv. Rasmussen 56, Hg. Nielsen 35, 
0. Schyum 26, D. Griffith 5 for 54, Erik
Madsen 5 for 80).

Viborg over Dr.borg med 58 p. (6---0). VI
BORG 168 (A. Kold 58, Lars Andersen 28, 
Fl. Rasmussen 5 for 94). DR.BORG 110 
(Jens Nielsen 27, P. Joseph 3 for 11,·A. 
Kold 3 for 43). 

Mellemrækkerne 

21. juli
Viborg Il over Dr.borg II med 6 g. (6---0).
DR.BORG li 110 (Ole Andersen 4 for 36)
og 110 for 6 (P. Odderskjær 27*, C. Spang
bjerg 25, St. Olesen 28, Ole Andersen 3 for
28). VIBORG II 113 for 4 (Ole Andersen
39, St. Jørgensen 34).

28. juli
Køge Il over Næstved med 23 p. (6---0).
KØGE li 108 (Mich. Jørgensen 34, Mog.
Hansen 3 for 12, Erik Jørgensen 3 for 19).
NÆSTVED 85 (Mog. Hansen 26, Jens Sø
rensen 3 for 15, J. E. Jensen 3 for 33).
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AB III over Ballerup med 57 p. (6--0). 
BALLERUP 40 (N. Mortensen 4 for 9, P. 
Talbro 4 for 12). AB III 97 for 9 (N. Mor
tensen 68*). 

29. juli
Chang Il over Dr.borg Il med 8 g. (8-0). 
DR.BORG II 107 (K. Steffensen 3 for 5)
og 33 (J. J. Petersen 5 for 17). CHANG II
113 for 4 (M. Skanderup 41) og 28 for 2.

B. 1913 Il over Fr.cia II med 15 p. (6--0). 
B. 1913 II (B. Wozny 75, E. Lykke 51, P.
Offersen 39, S. Østergård 5 for 52, Ove Sø
rensen 4 for 31). FR.CIA 183 (S. Østergård
57, Erik Andersen 36, Bj. Jensen 28, P.
Offersen 4 for 60).

4. aug. 
Sk.borg III over Herning Il med 12 p.
(8-0). SK.BORG IT 129 (0. Kragh 50, Ivan
Enoksen 7 for 40) og 56 (Karl Hansen 7 
for 15). HERNING 73 (Peter Hansen 6 
for 19) og 100 (I van En oksen 26, Peter 
Hansen 7 for 44, Evald Møller 3 for 37).

B. 1909 II over B. 1913 Il med 9 g. (8-0).
B. 1913 69 (J. Tjørnehøj 4 for 10) og 56
(Egon Jensen 6 for 34, Fl. Søndergård 4 
for 20). B. 1909 II 77 for 4 (Egon Jensen 
66, A. Lyden 3 for I 3) og 49 for I. 

5. aug.
Horsens II over Chang lJ med 5 g. (8-0). 
CHANG Il 126 (Kim Petersen 61, Johnny 
Andersen 26, J. Kjeldgård 4 for 27) og 60
P. Høj 5 for 13). HORSENS Il 144 for 5 
(T. Falstrup 43*) og 45 for 5 (M. Skanne
rup 3 for 20). 

AB III over Køge Il med 8 g. (6--0). 
KØGE 58 (Ths. Provis 8 for 27). AB III 
60 for 2 (Niels Mortensen 31 *). 

4. aug.
Glostrup IT over Frem /Il med 9 g. (6--0).
FREM Ill 68 (S. Khan 30, J. Nordkamp 
4 for I 5). GLOSTRUP Il 80 for 1 (S.
Thomsen 43*). 

Frem /li-Ringsted III. Tabt af Frem III, 
der brugte ikke-spilleberettigede spillere 
(0- ). RINGSTED III 60. FREM IlI 70 
for 2 (Ernst Paulsen 34). 

11. aug. 
Næstved over Frem li med 1 hlvg. og 29 p.
(8-0). NÆSTVED 159 (Benny Petersen 65,
Mag. Hansen 33, A. Cheema 6 for 81).
FREM li 35 (E. Jørgensen 5 for 6, K.
Grandahl 4 for 28) og 95 (A. Cheema 27,
31). 

12. aug.
B. 1909 li over Fr.cia II med 8 g. (8-0).
B. I 909 II 208 for 6 (Egon Jen sen I 05,
E. Jørgensen 5 for 27, K. Grandahl 3 for 
Tonni Jensen 59) og 61 for 2. FR.CIA II
113 (E. Andersen 27, 0. Sørensen 25, P. 
Riis 3 for 42) og 151 (Bj. Henriksen 88, J.
Petersen 29, Egon Jensen 4 for 48).

Horsens li over Viborg II med 6 g. (6--0). 
VIBORG II 127 (Bj. Friis 44, Frank Ras
mussen 3 for 21) og 95 for 6 (Bj. Friis 49, 
Lars Andersen 37, Frank Rasmussen 3 for 
44). HORSENS II 141 for 4 (Jesper Ras
mussen 53*, Frank Rasmussen 26*). 

19. aug.
Kerteminde Il over Fr.cia Il med 24 p.
(6--0). KERTEMINDE Il 110 (Sv. Ander
sen 28. Bent Nielsen 25, Bj. Jensen 4 for 9,
Erik Andersen 3 for 33) og 125 for O (Bent 
Nielsen 76*, Erik Pedersen 42*). FR.CIA Il
86 (Erik Andersen 30, Erik Pedersen 4 for
39, Jan Wallkusch 3 for 28, Bent Nielsen 3
for 16) og 133 for 3 (Jan Pedersen 49, St.
Østergård 43*). 

Esbjerg II over B. 1913 Il med 1 hlvg. og 
14 p. (8-0). B. 1913 li 94 (H. Ingwersen 26, 
Leif Simonsen 29, Sv. Møllebro 3 for 12, 
0. Langerhuus 3 for 21) og 51 (Sv. Mølle
bro 5 for 12). ESBJERG li 159 for 7 (N.
Hlyyen 63*, 0. Biehl 29, Sv. Møllebro 27,
H. Ingwersen 4 for 62).

Afleveret til postvæsenet den 8. okt. 1973 

19. aug. 
AB III over Næstved med 2 p. (6--0). AB
III 142 (P. A. Svendsen 53, J. Finnich 31,
Ths. Provis 29, K. Grandahl 5 for 67, Erik
Jørgensen 3 for 35). NÆSTVED 140 (Erik
Jørgensen 46, Ths. Provis 6 for 55).

25. aug.
Sk.borg III over Viborg Il med 10 p. (8-0).
SK.BORG III 63 (M. Agerskov 5 for 19,
Jan Andersen 4 for 9) og 121 for 6 (A.
Nørgård 42, P. Mathiasen 28, M. Agerskov
3 for 32). VIBORG li 49 (Peter Hansen 5 
for 25. Hg. Nygård 3 for 3) og 125 (0. 
Schjødt 48, H. Elsborg 37, B. Stem 6 for 
37, Jak. Christensen 4 for I 0). 

26. aug. 
AB III over Frem li, der udeblev ( -0). 

Herning li over Chang Il med 33 p. (6--0). 
HERNING li 165 (Sv. H. Nielsen 66, L. 
Helbo 26, B. Holtegård 4 for 60). CHANG 
II 132 (K. Steffensen 52, B. Holtegård 35, 
F. San gild 5 for 31 ). 

Horsens li over Esbjerg Il med 66 p. (Op
rykningskamp til 3. division mellem vinder
ne af kreds 32 og 33). HORSENS Il 238 
(Gert Hansen 69, T. Falstrup 38, Frank 
Rasmussen 29, Torsten Jensen 29, Chr. 
Hagensen 26*, 0. Langerhuus 6 for 71 ). 
ESBJERG li 172 (0. Biehl 53, Erik Abra
hamsen 51, Frank Rasmussen 3 for 26, P. 
Høj 3 for 37). 

I. september
Ker1eminde li over B. 1913 li med 6 g. 
(6-0). B. 1913 Il 139 (Å. Westergård 43*,
Kurt Hansen 32, L. Simonsen 27, S. Klok
ker 4 for 18, Hans Nielsen 4 for 31 ). KER
TEMINDE II 140 for 4 (E. L. Petersen
53*, Bent Nielsen 42, Kurt Hansen 3 for 
56). 

Esbjerg li over Kerteminde li med 1 hlvg. 
og 36 p (8-0). ESBJERG Il 153 (J. Wind 
27, A. Honore 25, Bent Nielsen 4 for 26, 
S. Klokker 3 for 42) KERTEMINDE II 42
(J. Wind 5 for 16, Sv. Møllebro 3 for 1)
og 75 (Peter Jørgensen 39*, Sv. Møllebro
4 for 24).

A-rækken

4. aug.
Gloslrup li over Ringsted III med 52 p. 
(6--0). (25 overes kamp). GLOSTRUP Il 
131 for 7 (Lennart Nielsen 52, Helge Han
sen 5 for 46). RINGSTED III 89 for 5.

18. aug. 
Glosirup li over Svanholm III med 4 g.
(6--0). SV ANHOLM III 172 (Ib Laursen
100, K. Thorup 26). GLOSTRUP II 175 
for 6 (Jørgen Hansen 84*, Lennart Nielsen 
49, K. Thorup 3 for 45).

I. sept. 
Frem li/ - Svanholm III. Intet spil. Regn. 

15. september 
Svanholm ]II over Ringsted III med 73 p.
(6--0). SV ANHOLM III 165 for 9 (S. Clau
sen 32, Ib Laursen 30, Bent Henriksen 27,
Jens Jørgensen 3 for 17, Helmer Hansen 3 
for 67). RINGSTED III 92 (Helmer Han
sen 26, K. Thorup 3 for 27, Bj. Holmgård 
3 for 33).

Juniorrækkerne 

2. juni
Svanholm I-Frem ( -0). Tabt af Frem. 

21. juli
Sk.borg over Silkeborg med 1 hvlg. og 22
p. SK.BORG 158 for 6 (J. Priis 83, Knud
Madsen 4 for 63). SILKEBORG 65 (Leif 
Rasmussen 34, L. Nielsen 3 for 7, E. Juul
3 for 31) og 71 (J. E. Pape 35, L. Wittus 3 
for 3). 

22. juli 
Køge over Ringsted med 53 p. (6--0). KØ
GE 82 (Benny B. Nielsen 35, Per Persson
5 for 43, B. K. Hansen 4 for 23) og 71 for 
7 (Jens Sørensen 31 *, Per Nielsen 3 for 36). 
RINGSTED 29 (Stig Hansen 7 for 15, Jan
Pedersen 3 for 12) og 61 for 2 (Hans Olsen
41 *). 

Dr.borg over Kerteminde med 8 g. (6--0). 
KERTEMINDE 100 (E. L. Petersen 39, 
H. U. Åstrup 4 for 19, Jens Nielsen 3 for 
39). DR.BORG 103 for 2 (Jens Nielsen 41 *, 
Henry Jacobsen 27). 

28. juli
Hjørring over Nyk. M. med 4 g. (6--0).
NYK. M. 72 (Bruno Nielsen 3 for 24, Tom
Christiansen 3 for 34, (Harry Petersen 4 for
6) og 48 for 3. HJØRRING 74 for 6.

Dr.borg over Århus med 7 g. (8-0). AR
HUS 74 (H. U. Åstrup 5 for 16, J. Mann 
4 for 26) og 32 (H. U. Åstrup 7 for 22). 
DR.BORG 87 (H. Jacobsen 25, C. Pihlkjær 
6 for 20, Palle Pedersen 4 for 45) og 26 
for 3. 

Sk.borg over Århus med 6 g. (6--0). Århus 
86 (Per Andersen 46). SK.BORG 88 for 5 
(J. Priis 40*). 

Esbjerg over Kerteminde med 9 g. (8-0). 
KERTEMINDE 47 (Karst. Ankersø 6 for 
29) og 100 (Bent Nielsen 65, Chr. Ankersø 
.3 for 0, J. Chr. Ankersø 3 for 9). ES
BJERG 141 for 6 (N. Hyllen 58, Bent Niel
sen 4 for 31) og 9 for 1. 

4. august 
Svanholm over Slagelse med JO g. (8-0). 
SLAGELSE 44 (P. Schmidt 4 for 9, Mor
ten Petersson 3 for 10) og 84 (Kim An
dreasen 34, Torben Pedersen 4 for l 2, P. 
Schmidt 4 for 12). SVANHOLM 128 for 
1 (T. Westring 67*, S. Hamberg 43*) og 
7 for 0. 

Århus over Silkeborg med 24 p. (6--0). AR
HUS 115 (Per Andersen 29, Cl. Pihlkjær 
25, Bent Andersen 5 for 44, Karst. Kristian
sen 4 for 17) og 71 for 6 (Per Andersen 
36). SILKEBORG 91 (Bent Andersen 30*, 
Palle Pedersen 5 for 35, 0. Beir Andersen 
3 for 28) og 66 for 8 (0. Beir 5 for 16). 

AaB- Hjørring. Standset p.g.a. regn. AaB 
68 for 3 (K. Lassen 30*). 

Viborg over Chang med 66 p. (6--0). VI
BORG 184 (K. Fusager 73, Jan Andersen 
36, Hg. Jørgensen 35, Mik. Jensen 6 for 
53, J. J. Pedersen 3 for 63). CHANG 118: 
(J. Thorup 4 for 20). 

Esbjerg over Grenå med 3 g. (8-0). 
GRENA 82 (J. Malfeldt 37, C. Ankersø 4 
for 10, A. Honore 3 for 33) og 108 (J. Mal
feldt 66, C. Ankersø 6 for 29). ESBJERG 
90 for 5 (N. Hyllen 31, A. Honore 25) og 
102 for 7 (Kim Nielsen 4 for 36, Bj. Chri
stensen 3 for 51). 

11. aug. 
Kerteminde over Århus med 75 p. (6--0). 
KERTEMINDE 133 (Bent Nielsen 84, Pal
le Pedersen 6 for 34). ARHUS 55 (Fl. Pe
tersen 35*, Bent Nielsen 7 for l 0, Erik L. 
Petersen 3 for 17).

Rings/ed over AB med 52 p. (6--0). AB 86 
(L. Dirksen 53) og 27 for 4 (P. Persson 3 
for 16). RINGSTED 138 for 3 (Hans Olsen 
76*). 

Hjørring over Chang med 25 p. (6--0). 
HJØRRING 130 for 8 (Bruno Nielsen 38, 
P. Hald 35, Harry Pedersen 26, Tommy
Knudsen 4 for 42). CHANG 105 (Mich.
Jensen 53*, Bruno Nielsen 6 for 27).

12. aug. 
Nyk. M. over AaB med 3 g. (6--0). AaB 94 
(S. Damgård 5 for 42). NYK. M. 95 for 7
(Tage Mikkelsen 30, L. Hedebrandt 4 for 
16).
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