
UDGIVET AF DANSK CRICKET-FORBUND 

Slagelses anfører, Leif Sørensen, har i silly mid off strålende grebet Steffen Meibom fra Århus ud. Hermed blev grunden til den 

overraskende Slagelse-sejr lagt. Helge Hansen, Sorø, har fingeren i vejret, mens kasteren, Søren Hechmann, glædestrålende løber 

hen til sin anfører. Steffen Meibom har allerede forladt sin plads ved gærdet. 
(Foto: Anker Pedersen, Sjællands Tidende) 



Da Mortensen bestemte 

Af ROLA.NO WALD 

Mens disse linier læses, er vort 
seniorlandshold på tur i Canada, 
hvor der bl. a. skal spilles to 
landskampe. 

Enhver med interesse for dansk 
cricket må håbe på gode resul
tater, selv om intet på forhånd 
tyder på, at det skal blive tilfæl
det. 

Rapporter har fortalt, at cana
dierne er ganske gode. Når de 
tilmed har fordel af hjemmebane, 
vil de formentlig vise sig at være 
for stærke for vore spillere. 

Derfor var der så meget mere 
grund til for UK at udtage det 
stærkeste hold! 

Hvad hjælper det at udtage ka
stere i stribevis, hvis man ikke 
samtidig sørger for at have de 
gærdespillere, der skal lave po
intene? 

Henrik Mortensen, Carsten 
Morild, Ole lsaksson, Jørgen St. 
Larsen, Jan Hansen, Klaus Buus, 
Henrik Flugel, Flemming Søe
gaard og Morten Petersson vil 
komme til at stå i kø for at kaste 
- stort set på samme facon.

Ni kastere, der måske nok til
sammen kan kaste i dagevis, 
men som på ingen måde virker 
mere frygtindgydende, selv om 
de er mange. 

Jørgen Steen Larsen, Flem
ming Søegaard, Morten Peters
son og Henrik Flugel blev udta
get som kastere. ingen kan ven
te noget af disse ved gærdet. 

FL0GEL I SKYGGEN 
Det burde betyde, at deres ka
stemæssige kvalifikationer er så 
store, at man har råd til at se 
bort herfra. 

Larsen og Søegaard opfylder 
disse krav, men det gør Flugel 
og Petersson til gengæld ikke. 
Førstnævnte havde en stor sæ
son i fjor, da Henrik Mortensen 
spillede fodbold. Nu står han 
igen i skyggen. 

Pr. 9. juni havde han taget 3 
(tre) gærder! Kommentarer turde 
være overflødige. 

For Morten Peterssons ved
kommende gør det modsatte sig 
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gældende. I sin debutsæson i 1. 
division i fjor nøjedes han med 
et par år havde været den domi
at være talentfuld, efter at han i 
nerende figur på Svanholms ju
niorhold. 

I år har han haft succes mod 
Sorø, Nykøbing Mors, Ringsted 
og KB. I Sorø på en taknemme
lig baggrund, i Ringsted på en 
umulig pitch. 

Nu hverken kan eller skal no
gen tage resultaterne fra den un
ge svanholmer, men det er en 
kendsgerning, at han selv var 
den første til at erkende sine 
åbenbare mangler i international 
sammenhæng. 

Det er kun et par år siden, at 
Morten Petersson var på et ud
valgt dansk juniorhold i Eng
land. Her fik han langt fra suc
ces. Det kan han næsten heller 
ikke få nu. 

Hertil kommer, at hans kast
ning i forvejen er dækket ind af 
f. eks. Henrik Mortensen, Ole
lsaksson og Jan Hansen.

ET JUSTITSMORD 
De to unge burde have været of
ret til fordel for et par gærdespil
lere. Finn Nistrup og Niels Tal
bro var oplagte emner, men de 
fandt ikke nåde for UK-medlem
mernes strenge blik. 

Specielt må Finn Nistrup have 
følt det som at få en spand koldt 
vand i hovedet. Først blev han 
vraget som anfører for derefter 
at blive stødt helt ud i mørket. 

Lad det første være, hvad det 
være vil. Men at se bort fra ham 
som gærdespiller var noget, der 
nærmede sig justitsmord. 

Med 72 i snit pr. 9. juni turde 
hans spillemæssige kvalifikatio
ner være i orden. Så vidt det er 
undertegnede bekendt, har han 
ikke været involveret i discipli
nære forseelser. 

Så er det egentlig, man må 
spørge om, hvad der kræves for 
at komme på landsholdet? End
nu har intet tilfredsstillende svar 
set dagens lys. 

FORBLIVER EN GÅDE 
Om Niels Talbro skal det siges, 
at han er en gærdespiller i 
stadig fremgang. En ung spiller, 
der skal satses på fremover. Sin 
unge alder til trods har han alle
rede været med i flere internati
onale kampe - vel at mærke med 
et godt resultat til følge. 

Når hertil kommer, at han på 
tidspunktet for udtagelsen var 

stærkt spillende herhjemme, må 
det forblive en gåde, at han ikke 
opnåede udtagelse. 

Hans mindre gode resultater 
herefter skal formentlig ses i ly
set af den store skuffelse, det 
må have været for ham. 

Hvis man endelig partout øn
skede at give f. eks. Morten Pe
tersson en chance for at vise, 
hvad han er værd internationalt, 
burde man i stedet have undladt 
at vælge Leif Busk Jensen. Hans

resultater er en tro kopi af Hen
rik Flugels: stærk i fjor, dårlig i 
år. 

HENRIK MORTENSEN / FOR 
DOMINERENDE 
Som helhed bærer holdet præg 
af, at Henrik Mortensen - som 
det femte UK-medlem - har haft 
for stor indflydelse ved udtagel
sen. 

Undertegnede har tidligere 
skrevet det i Politiken, og han 
gentager det gerne her: Henrik 
Mortensen gjorde de øvrige UK
medlemmer til statister! 

Man har et indtryk af, at AaB
eren havde 14 navne med i lom
men, da han kom, og at han for
lod mødet med nøjagtigt samme 
14 navne. Med andre ord: »Jern
Henrik« kom, så og sejrede .... 

Andet steds i bladet kan man 
læse om bestyrelsens nye for
slag til valg af UK. Den nye ord
ning kan selvfølgelig ikke forhin
dre, at anføreren bliver domine
rende, men den skaber til gen
gæld en længe savnet mulighed 
for, at de fleste UK-medlemmer 
bliver spillernes mænd«. 

Hvis de aktive har haft nogen 
indflydelse på den nuværende 
sammensætning af UK, havde 
den med statsgaranti ikke set 
ud, som den gør. 

Repræsentantskabet er Dansk 
Cricket-Forbunds øverste myn
dighed. Derfor må det også væ
re på sin plads, at valg til udta
gelseskomiteen finder sted her. 

Cricket 
Ansvarshavende redaktør: Roland Wald, 
Sdr. Stationsvej 27, 4200 Slagelse, tlf. (03) 
52 75 65 (privat). 
I redaktionen: Søren Nissen, Jørgen Jøns
son, Per Burmester, Ove Dalsgaard, Tho
mas Petersson, Lars Henriksen og Ole 
Helmersen. 
Passivt medlemskab af DCF, der medfører 
tilsendelse af »Cricket«, tegnes hos redak
tøren eller hos Per Burmester, Gørtlervej 
1, 9000 Aalborg, tlf. (08) 12 04 77. Pris 50,00 
kr. årligt for medlemmer over 18 år, 25 kr. 
for medlemmer under 18 år. 
Flytning skal meddeles postvæsenet. Hen
vendelser om uregelmæssigheder i leve
ringen bedes rettet til Per Burmester. -
Giro: 94 302. 



TURNERINGSOVERSIGTEN: 

Spændingen blev ødelagt 
Af Roland Wald 

Søndag den 16. juni forsvandt spæn
dingen i toppen af 1. division. Ubesej
rede Svanholm rØg ind i et højst uven
tet nederlag i Horsens, og da AaB 
samtidig fik alle 8 points mod Nykø
bing Mors, overtog nord jyderne før
stepladsen. 

Med det kendskab man gennem åre
ne har oparbejdet til AaB'erne, skal 
der mere end almindelige ting til for 
at fravriste dem denne placering. 

Mest sandsynligt er det, at AaB før 
sidste kamp (mod Svanholm) kan kla
re sig med 0-0, og et sådant resultat 
er holdet i hvert fald rigeligt stærkt til 
at opnå. 

Svanholm »skred i svinget« over for 
så beskeden en Horsens-total som 127. 
Det burde have været - Svanholms el
lers så solide gærdeside in mente -
en i høj grad overkommelig opgave 
for Brøndby-holdet, men så skulle det 
ikke være. 

Ole Schaumann, der før denne 
kamp kun havde taget 9 gærder, for
måede næsten at fordoble sin høst, 8 
for 38 blev han noteret for, og over 
for denne glimrende indsats måtte 
svanholmerne strække gevær, selv om 
holdet havde 118 for 7. 

De tre sidste kunne dog ikke bidra
ge med et eneste point! 

Før Horsens-kampen stod Svan
holm med maximumpoints efter sikre 
sejre over Ringsted og KB. I Ringsted 
havde Svanholm stort besvær med en 
særdeles livlig pitch, men klarede dog 
skærene alligevel. 

SV ÆRT FOR AAB 
MOD RINGSTED 

KB kunne ikke yde megen kamp over 
for en Flemming Søegaard og Jørgen 
Jønsson i hopla. Svanholm fik lidt 
over en time til at score 73, men det 
voldte ikke problemer med Lars Han
sen i det velkendte hitter-humør. 

Mod AaB gjorde KB'erne det me
get bedre. Kun få hold scorer 123 
mod mestrene. I 2. halvleg lukkede 
københavnerne af og scorede 8 for 4 
på 1 time! 

Til gengæld fik AaB fuld valuta ud 
af dobbeltturen til Sjælland, selv om 
det holdt hårdt i Ringsted. Efter at 
midtsjællænderne var startet med 72, 
havde de 7 AaB-gærder nede for 44! 
Herefter havde de endog Henrik Mor
tensen i hænderne. 

Flere chancer gav Mortensen da 
heller ikke. I 2. halvleg gik alt »efter 
planen«. Sorø var som ventet chan
celøs over for Carsten Morild (84 not 

out) og Henrik Mortensen (i alt 8 for 
36). 

Også Hardy Sørensen (4 for 11 i 2. 
halvleg) fik chancen som kaster, og 
denne succes fulgte han op ugen efter 
mod Nykøbing Mors (i alt 6 for 27). 

Mest bemærkelsesværdigt i denne 
kamp var dog, at Henrik Mortensen 
for første gang i sin 1. divisionskarri

ere måtte gå fra banen uden at have 
taget et eneste gærde! 

Men det sker nok kun en gang! 

ER ENDELIG VED AT 
INDFRI FORVENTNINGERNE 
Skanderborg og B 1909 holder endnu 
trit med toppen. Skanderborg (uden 
Jørgen Steen Larsen) efter sejre over 
Nykøbing Mors og Chang. 

Mod Chang var Jørgen Steen Lar
sen tilbage, og så var Chang et sla
gent mandskab. 58 og 6 for 38 var 
Skanderborg-spillerens resultat. 

B 1909 vandt i en gyser over KB

(det vindende point scoret i kampens 
tredjesidste over). Lige så god var 
gærdesiden mod AB, der lØb ind i sit 
tredje nederlag. 9'ernes pakistanske 
nyerhvervelse, Gulzar Ahmad, er en
delig ved at indfri forventningerne. 
Både mod KB og AB gjorde han sig. 

Ringsted har som ventet ikke kun
net holde dampen oppe, men sejren 
over KB betød, at holdet definitivt er 
uden for nedrykningsfare. De reste
rende kampe kan således spilles uden 
nerver, og det betyder utvivlsomt, at 
der kommer flere points til det midt
sjællandske. 

Solidt i midten befinder Hjørring 
sig, og der er vendelboerne nok også, 
når det hele er forbi. Klaus Buus har 
været holdet en god kaster og har 
nu taget 23 gærder. 

På gærdesiden er Jørgen Holmen 
endelig ved at finde sig selv. 46, 21 og 
104 not out (mod Sorø) er det fore
løbig blevet til. Kun synd, at disse 

resultater blev opnået, efter at holdet 

til Canada var udtaget. 

FIK SEJREN FORÆRET 
»Op og ned-holdet« Chang ligner sig
selv. Først 8-6 over KB, så 6-0 over
AB og til sidst 0-6 mod Skanderborg.

De 8 points mod KB fik holdet 
foræret! Da Chang i 1. halvleg er
kendte, at KBs total ikke kunne nås, 
fandt Jess Christensen ud af, at der 
var en chance for at vinde 2. halvleg. 

Med 78 points i underskud aftalte 
Chang-anføreren med KBs ditto, Per 
Sørensen, at KB ville gå ind igen, 
selv om KB'eren var i sin gode ret til 
at sende aalborgenserne ind på ny. 

Herefter lavede KB en lukning, som 
til dato ikke er set nord for Sydpolen. 
KB gav Chang 13 overs til at score 
100 points i bevidstheden om, at man 
ikke selv ville opnå noget (ikke en

gang AaB kunne få Chang ud på 17

overs). 
Troels Nielsen og Bjarne Holte

gaard sagde tak for tilbudet, og sej
ren var Changs. 

Efter sigende bøjede Per Sørensen 
beskæmmet hovedet efter kampen. Vi 
forstår ham ... 

AB indtager pr. 16. juni en lidet 
ærefuld 8. plads efter sejr over Hjør
ring og nederlag til både Chang og 

B 1909. Bagsværd-mandskabet kan 
slet ikke få hold på spillet, der virker 
meget anspændt. 

Lars Persson, Niels Talbro og Jo
han Luther (med hjælp af Finn Vil
lumsen i en enkelt kamp) må stort set 
kæmpe alene i spidsen for et hold, 
der fuldstændig har glemt kunsten at 

kæmpe. 
Horsens kom nogenlunde i sikker

hed med den meriterende sejr over 
Svanholm, selv om 12 points er lige 
lidt nok. 

ET OPGIVENDE HOLD 

I bunden bliver det derfor nok et op

gør mellem Nykøbing Mors, KB og 
Sorø. Siden premieresejren over Hjør
ring er Nykøbing gået fra nederlag til 
nederlag. 

De to næste opgør mod Sorø og 
Nykøbing Mors bliver nøglekampe for 
KB, der virker som et opgivende hold. 
Kastningen har aldrig været holdets 
stærke side, men på det seneste har 
også gærdesiden lidt skibbrud. 

Det tegner ikke godt, selv om hol
det bør være stærkt nok til at besejre 
Sorø, der har lidt fem 0-8 nederlag i 
lige så mange kampe. 

Sorø-holdet er netop så svagt, som 
resultaterne antyder. Spørgsmålet er 
derfor, om Sorø overhovedet får 

points. Undertegnede tror det ikke! 
Kampene mod Nykøbing Mors og 

KB (de to næste i rækken) vil give 
svaret ... 

k. p. gns. 
AaB . . . . . . . . . . . . . . 6 44 7,3 
Svanholm . . . . . . . . . 5 32 6,4 
B 1909 . . . . . . . . . . . . 4 20 5,0 
Skanderborg . . . . . . 5 24 4,8 
Ringsted . . . . . . . . . . 5 20 4,0 
Hjørring . . . . . . . . . . 5 20 4,0 
Chang . . . . . . . . . . . . 4 14 3,5 
AB . . . . . . . . . . . . . . 5 14 2,8 
Horsens . . . . . . . . . . 5 12 2,4 
Nykøbing Mors . . . . 5 6 1,2 
KB . . . . . . . . . . . . . . 6 6 1,0 
Sorø . . . . . . . . . . . . . . 5 0 0,0 
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2. DIVISION:

Imponerende Viborg i spidsen 
Efter en helt igennem imponerende 
præstation topper nyoprykkede Vi
borg pr. 16_ juni 2_ division_ Og dette 
til trods for, at viborgenserne efter 
knusende sejre over Skanderborg og 
Holstebro måtte neje sig over for Glo
strup i kampen den 15_ juni_ 

Sædvanen tro har Viborg-mandska
bet lagt en utrolig energi for dagen, 
og det har fuldt fortjent givet bonus_ 
Skanderborg og Holstebro kunne in
tet stille op mod et Viborg-hold, der 
fra starten havde »sejr i Øjnene«_ 

Skanderborg var slået, næsten før 
man var begyndt, og Holstebro måtte 
melde pas over for en overdådigt bow
lende Lars Andersen (7 for 19)_ 

Århus kom næsten for let til de to 
første 8-0 sejre over Esbjerg og Hol
stebro, og det har givet bagslag mod 
såvel Glostrup som Slagelse_ Mod 
Glostrup var århusianerne dog kun et 
enkelt gærde fra at få alle 8 points_ 

Til gengæld gik det galt, da holdet 
aflagde besøg i Slagelse_ Hjemmehol
det fik Århus ud for holdets hidtil la
veste score (151), og det viste sig ak-

3. DIVISIONERNE:

kurat at være nok for slagelseanerne_ 
Slagelse fik 152 efter at være battet 
forbi for 8_ 

Et fortvivlet Århus-forsøg på at 
vinde 2_ halvleg løb ud i sandet. 
Stærkt medvirkende til det overras
kende resultat var, at John Madsen, 
der før denne kamp havde taget 24 
gærder, ikke formåede at tage et ene
ste_ 

Samtidig havde Søren Hechmann i 
sin come-back kamp (7 for 58) stor 
ære af, at Århus' total blev så for
holdsvis lille_ 

Soranerne og Glostrup er også med 
i toppen_ 

Førstnævnte fik 14 points ud af 
dobbeltturen til Jylland (Skanderborg 
og Herning), mens Glostrup måtte 
nøjes med to gange 6_ Soranerne var 
i Øvrigt kun 10 mand, men det viste 
sig altså at være tilstrækkeligt_ 

Glostrup sørgede for, at Viborg ik
ke længere kan kalde sig ubesejret, 
og dagen efter gik det ud over Holste
bro_ Hjemmeholdet var begyndt med 

127 og havde 5 Glostrup-gærder nede 
for kun 23! 

Men så var det også slut med Glo
strups gavmildhed_ Knud Nordkamp 
(53) og Thor Jensen (43) klarede para
grafferne_

Silkeborg kom i sikkerhed med en 
sejr over Esbjerg, mens Herning sta
dig kun har de points, midtjyderne 
fik i hjemmekampen mod Slagelse_ 

I bunden ligger Skanderborg, Es
bjerg og Holstebro side om side uden 
point. De første bliver nok først ud
delt, når Skanderborg og Esbjerg mø
des den 21. juli_ 

Værst ser det ud for Holstebro, der 
har spillet 5 kampe_ 

k_ P- gns_
Viborg . . . . . . . . . . . . 5 28 5,6 
Århus . . . . . . . . . . . . 4 22 5,5 
Soranerne 5 26 5,2 
Slagelse . . . . . . . . . . 5 24 4,8 
Glostrup . . . . . . . . . . 5 24 4,8 
Silkeborg . . . . . . . . . . 4 12 3,0 
Herning . . . . . . . . . . 4 6 1,5 
Skanderborg . . . . . . 3 0 0,0 
Esbjerg . . . . . . . . . . . 4 0 0,0 
Holstebro . . . . . . . . . 5 0 0,0 

Svanho/111 fortsætter successen 
Succes'en i pokalturneringen synes åben
bart ikke at være nok for Svanholm II. 
Brøndby-holdet har også - noget over
raskende - lagt sig i spidsen af 3_ divisi
on Øst (kreds 21)_ 

Pr. 16_ juni havde holdet kun tabt en 
enkelt kamp (til AB), selv om Svanholm 
indledte med hele 217 for 5 (Ole Mor
tensen 116)_ 

Til gengæld er det blevet til overbevi
sende sejre over Nykøbing F. (Klaus Fre
deriksen 5 for 0) og Slagelse, der kun 
kunne stille ni mand! Endelig vandt 
Svanholm i en sejpiner over Frem efter 
l_ halvleg_ 

Roskilde ånder svanholmerne i nakken 
efter at have fået 14 points ud af opgø
rene mod Ringsted og AB_ 

FREM HÆGTET AF 
Mod AB havde Roskilde let spil over 

for kun 8 AB'ere_ Selv ikke Freddy Niel
sens tilstedeværelse kunne redde Bag
sværd-holdet fra en nedsabling_ Ak ja, 
hØjt at flyve (strålende spil mod Svan-
holm), dybt at falde __ _ 

Køge, Ringsted og Nykøbing Falster 
følger efter - Køge har kun spillet to 
l<ampe_ Ringsted vandt opgøret mod Ny
købing F_ takket være effektivt gærdespil 
af Gert Jensen (58) og fjendtlig kastning 
af Jan Dahl (4 for 7)_ 

Frem er overraskende nede på 6_ plad
sen efter nederlag til Svanholm og 0-0 
mod Næstved_ Det betyder nok, at Frem' 
erne er ude af kampen om opryknings
pladsen_ 

Endelig ligger Soranerne, KB og Sla
gelse og hygger sig i bunden_ De to 
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førstnævnte dog i bedre position end 
Slagelse, der kun sjældent stiller fuldt 
hold! 

3_ DIVISION ØST (kreds 21) 

Svanholm 
Roskilde _________ _ 
Ringsted _________ _ 
Køge - ----- - ------
Nykøbing F _ _____ _ 
Frem ____________ _ 
KB _____________ _ 

AB _ -------------
Næstved _________ _ 
Soranerne ________ _ 
Slagelse _________ _ 

GRENÅ MED I TOP 

k_ P-
5 28 
4 22 
3 14 
2 8 
4 12 
4 12 
2 6 
5 12 
5 12 
3 6 

5 6 

gns_ 
5,6 
5,5 
4,6 
4,0 
3,0 
3,0 
3,0 
2,4 
2,4 
2,0 
1,2 

I Vest kommer topkampen til at stå mel
lem Fredericia, Grenå og Dronningborg_ 
Fredericia er bedst med maximumpoints 
efter tre 8-0 sejre - senest over Esbjerg_ 

Grenå - godt sammensvejset af nogle 
erfarne herrer og en række talentfulde 
juniorer - kan blive en alvorlig konkur
rent, selv om holdet vist ikke har større 
interesse i at rykke op_ 

Både mod Fredericia (6-8), Nykøbing 
Mors (8 points) og Århus (6 points) har 
holdet disket op med nydeligt spil. Århus 
troede sig sikker med 182 for 4 og luk
kede_ Grenå var dog ikke videre impone
ret over denne total og battede forbi for 
4 (Jens Malfeld 64 not out)_ 

Også Dronningborg følger med efter 
6-0 over Kerteminde, 0-6 mod Hjørring
og 8-0 over B 1913_ Chr. Boldsen træk
ker som sædvanlig det store læs_ Rand-

rusianerne har i øvrigt fået tilgang af 
Randolph Cumbs, tidligere Århus_ 

Han er utvivlsomt en forstærkning af 
kastesiden_ 

HJØRRING KUNNE IKKE 
STILLE HOLD 
Århus faldt formentlig af mod Grenå 
efter at have pulveriseret B 1913 den 
26_ maj_ Erik Madsen bliver aldrig gam
mel som cricketspiller. Både med bat og 
bold gør han sig smukt gældende_ 

Esbjerg og B 1913 soler sig i midten_ 
Esbjerg fik sine første points mod svage 
Horsens_ Hans Chr_ Jensen (5 for 17 i 1. 
halvleg) og Knud Hansen (8 for 11 i 2_ 
halvleg) var for meget for de unge Hor
sens-spillere_ 

Hjørring kunne ikke stille hold mod 
Fredericia (kampen udsat))_ Det kunne 
vendelboerne i Odense mod B 1913, men 
det fik de ikke point af_ Til gengæld 
blev Dronningborg besejret i Hjørring_ 

Helt i bund befinder Nykøbing Mors 
og Horsens sig_ De er begge uden point. 

3_ DIVISION VEST (kreds 22) 

Fredericia _______ _ 
Grenå ___________ _ 
Dronningborg _____ _ 
Århus ____ . -... __ _ 
B 1913 .. __ . _____ . _ 
Esbjerg . __ . __ .. __ _ 
Hjørring ... _ ... __ _ 
Kerteminde .... _ .. . 
Horsens ......... . 
Nykøbing Mors _ .. _ 

k_ P-
3 24 
4 28 
4 22 
3 14 
4 12 
3 8 
3 6 

3 6 

2 0 
3 0 

gns. 
8,0 
7,0 
5,5 
4,6 
3,0 
2,6 
2,0 
2,0 
0,0 
0,0 



MELLEMRÆKKERNE: 

Svanholm, l<olding og Aa B i spidsen 
I mellemrækken Øst (kreds 31) har Svan
holm III pr. 9. juni lagt sig - formentlig 
afgørende - i spidsen. Brøndby-mandska
bet, der tilsyneladende ikke har besvær 
med at stille tre hold fuldtalligt på be
nene hver gang, har fået fuld valuta ud 
af opgørene mod Ringsted II og Ros
kilde III.

Mod Ringsted imponerede juniorspil
leren Kim Thorup med 112 not out. Ham 
kan Svanholm nok bruge i pokalfinalen. 

Roskilde kunne intet stille op mod 
Glostrup, der vandt efter færdig kamp. 
Roskilde var kun 10. 

Køge har endnu ikke fået points, selv 
om holdet tæller adskillige tidligere før
steholdsspillere. Igen var Kim Thorup i 
focus - denne gang som kaster med 5 
for 25. 

Kreds 32 er skrumpet ind til kun fire 
hold, efter at Esbjerg har meddelt, at 
klubben ikke kan stille med et reglemen
teret hold. 

Siden sidst er der derfor kun spillet to 
kampe - Kolding-Skanderborg JTI blev 
udsat. 

Kolding vandt stort (en halvleg og 78 
points) over B 1913 II. Poul Erik Niel
sen (5 for 11 på 13 overs i 1. halvleg) og 
Kjeld Jessen (3 for 21 i 2. halvleg) sør-

gede for, at fynboerne kun scorede 45 
og 58. 

Veteranen Vagn Hansen var B 1909s 
matchvinder mod Skanderborg. 4 for 9 
og 7 for 20 kunne jyderne ikke hamle op 
med. 

I kreds 33 har AaB II lagt sig i spidsen 
skarpt forfulgt af Viborg II og Herning 
IT. AaB havde intet besvær med Dron
ningborg (Svend Aage Jeppesen i alt 11 
for 43), men holdet kom ned på jorden 
igen mod Viborg, der vandt efter 1. 
halvleg. 

Også mod Chang trak Viborg sig sejr
rigt tilbage. De to hold var dog langt 
fra hurtigscorende. De brugte hele da
gen til at lave i alt 243 points i fire in
nings! 

Bedre gik det ikke Chang mod Her
ning, selv om aalborgenserne undgik et 
halvlegsnederlag. Good old Svend H. 
Nielsen (66 not out i 1. halvleg) og Bjar
ne Rosendahl (46 not out i 2.) var værdi
fulde spillere for Herning. 

Sejrens frugter tilfaldt dog endelig 
Chang i opgøret mod Dronningborg. -
Lauritz Andreasen var den store spiller 
for nordjyderne - både med bat og bold. 

I A-rækkerne er der endnu spillet så 
få kampe, at en egentlig gennemgang 

ikke tjener noget formål. Vi kan kun føl
ge tråden op for sidst og konstatere, at 
de fleste opgør er særdeles jævnbyrdige. 

MELLEMRÆKKEN ØST (31) 

Svanholm III ..... . 
Glostrup II ....... . 
Ringsted III ..... . 
Køge II ......... . 
Roskilde II ....... . 
AB Hl trukket 

k. p.
4 28
3 16
3 6

2 0
2 0

gns. 
7,0 
5,3 
2,0 
0,0 
0,0 

MELLEMRÆKKEN MIDT (32) 
k. p. gns.

Kolding . . . . . . . . . . 2 16 8,0 
B 1909 TI . . . . . . . . . . 2 8 4,0 
B 1913 II . . . . . . . . . . 2 6 3,0 
Skanderborg III . . . . 1 0 0,0 
Esbjerg III trukket, dog spilles kampene 
som private kampe. 

MELLEMRÆKKEN VEST (33) 

AaB II . ......... .

Viborg II ........ . 
Herning II ....... . 
Chang II ......... . 
Dronningborg II . .  . 

k. p.

3 16
3 14
3 12
3 8

2 0

gns. 
5,3 
4,6 
4,0 
2,6 
0,0 

Ungdomsrækkerne 
J UNIORRÆKKERNE 
På Sælland med de forholdsvis korte 
afstande mellem klubberne har man i år 
forsøgsvis delt holdene op i to puljer, 
en formodet stærk og en formodet sva
gere, for at undgå de deciderede ned
slagtninger, som man desværre ofte ser 
i ungdomsrækkerne, og som hverken 
slagter eller ko har nogen fornøjelse af. 

I kreds 41 er der budt på gode kampe 
mellem hold af ganske pæn standard. 
Outstanding og stort set allerede vinder 
af rækken har dog Svanholm været, ikke 
mindst i de to formodet vigtigste kampe 
mod AB og Ringsted. Svanholm - AB 
måtte efter AB's sejr over Ringsted an
ses for at være overmåde vigtig for ræk
kens udfald. Svanholms Henning Han
sen og Ole Mortensen tog sig en omhyg
gelig andengærdestand, der hævede fra 
3 til 128, og sluttotalen blev 177. Ole 
Mortensen røg ved 98, og Svanholms 
kasserer sparede den sølvplade på et mi
nuaturebat, som spillere i Svanholm får 
for et century, og som Ole Mortensen 
snart kan dekorere et par bat med. 

Da AB's bedste kort Thomas Kentrop, 
som mod et meget lignende kasteangreb 
to dage forinden i en anden seniorkamp 
havde scoret century, røg hurtigt, og da 
Ole Mortensen kastemæssigt var over
vældende fjendtlig, var AB ude for 29 
på 17 overe, og dermed var det bal ovre. 

Efter samme recept slog Svanholm 
Ringsted. Her åbnede Henning Hansen 
(43) og Ole Mortensen (51) og de skiltes
først ved 105, og da senere Klaus Fre
deriksen bidrog med karierebestemte 57 
not out blev det til 195 for 5. Også mod 
Ringsted var Ole Mortensen forrygende 
som kaster. Hans offcuttere tog fire af 
Ringsteds bedste i samme over, og Ring
sted fik 62. 

Det hold, der har bidt bedst fra sig 
mod Svanholm har været Glostrup, der 

ganske vist ikke kunne forhindre Svan
holms 201 for 6 (Kim Thorup 81, Klaus 
Frederiksen 48 not out, heraf de 24 sco
ret på 6 firere på en enkelt over fra Sø
ren Mikkelsen), men Glostrup battede 
bredt og fornuftigt og fik 139. 

Det traditionelle arvefjendeopgør Kø
ge-Ringsted sluttede med Ringsted-ge
vinst, efter at den slagkraftige men ofte 
lidt for hasarderede Per Nielsen havde 
scoret century med 108 not out, mest bi
stået af Per Persson. Køges første gærde, 
den meget lovende Benny B. Nielsen, og 
Per B. Nielsen skiltes først ved 57, men 
holdet var ude for 130 eller 53 for lidt. 

Glostrups hær bestod ikke af meget 
mere end en mand i den første kamp 
mod Ringsted, men det var nok, Steen 
Thomsens century på 101 not out ud af 
158 og senere hans 6 for 58 slog til, 
selvom Per Nielsen og John Redding 
havde en uventet ottende gærdestand for 
Ringsted, der hævede fra 41 til 118. 
Ringsted sluttede med 9 points for lidt. 

Returkampen forløb efter nogenlunde 
samme recept, men her lavede Steen 
Thomsen »kun« 62 ud af 93, og det 
kune Ringsted, atter ført an af Per Niel
sen, klare. 

Century har rækken været rig på. AB's 
Thomas Kentorp scorede det første af 
formentlig mange, da han tegnede sig 
for 101 not out ud af 200 i 6-0 sejren 
over Glostrup, mens Køges Michael Jør
gensen lavede 101 mod AB. Køge lukke
de dog så sent, at 0-0 resultatet næsten 
var givet på forhånd. 

I kreds 42 bydes der på væsentlig læn
gere haler på holdene. Roskilde fører 
kredsen takket være tre spillere, Kurt 
Johansen, Palle Lykke og Stig Lucas, der 
klarer næsten alle ærterne for holdet. 
Slagelse med den besindige Kim Chri
stiansen i spidsen har dog endnu ikke 
spillet de to indbyrdes kampe mod Ros-

kilde, og kan vinde. Det kan Næstved og 
Svanholm II ikke længere. Svanholm II 
vandt den første af de indbyrdes kampe. 

ARHUS SUVERÆN 
Man behøver ikke være den store spå
mand for at finde vinderen i kreds 43. 
Det bliver Århus, selvom en besynderlig 
ukonstanthed præger holdet til tider. 
Kerteminde følger dog trop, men holdets 
gærdespil er formentlig ikke civiliseret 
nok til at klare sig gennem slutkampen 
mod Århus. 

Århus vippede Silkeborg af pinden 
som tophold, da Palle Pedersen tog 7 
for 26 og Per Andersen scorede · 102. 
Silkeborg tabte med en halvleg. 

Forinden havde Silkeborg vist klasse 
mod Herning og Esbjerg, hvis gode ung
domsarbejde ikke rigtig har slået igen
nem på juniorplanet endnu. Esbjerg måt
te også neje sig med en halvleg mod 
Kerteminde, hvor Chr. Scheffmann og 
Erik L. Petersen gør det meste af arbej
det, og de samme to herrer førte an i 
8-0 gevinsten mod B 1909, der tabte med
samme cifre til Århus, der endda lod
den halvskadede hovedkaster Ole Beir
Andersen keepe, mens Per Andersen
gjorde arbejdet som kaster.

B 1909 fik sine glæder, da det blev til 
8-0 mod Esbjerg, Jan Olsens 77 vakte
fryd hos de »rØ'e«, og Arne Honores 8
for 47 var Esbjergs trøst.

Endelig hævede Erik L. Petersen (102 
not out) og Svend Andersen (45) totalen 
fra 94 til 224 mod B 1909, og det var for 
kraftig kost for B 1909, der tabte med 
en halvleg og 131. 

OGSÅ SVINGENDE STANDARD 
I NORDJYLLAND 
Er standarden i det fynsk-sydjyske såle
des meget svingende, så er situationen i 
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det nordjyske, der plejer at byde på 
jævnbyrdige kampe, ikke meget anderle
des. AaB og Dronningborg er hægtet 
helt af, AaB er ilde stedt, hvis Claus 
Morild ikke er med, og Dronningborg 
har sine besværligheder i al almindelig
hed. Klubbens juniorhold har ikke helt 
det kvalitetspræg, som ellers har kende
tegnet mange af Randers-klubbens min
dreårige mandskaber. 

Hjørring nedgjorde komplet AaB, Poul 
E. Larsen og Bruno Nielsen tog hen
holdsvis 10 og 8 gærder for 29 points,
AaB fik ligeledes mange stryg! af Ny
købing Mors, men fik sig en sejr mod
Dronningborg takket være Bo Hinrups
70 not out. Klaus Morilds 10 gærder for
i alt 47 var selvfølgelig heller ikke at for
agte.

Bedre gjorde Dronningborg sig mod 
et ganske godt udseende Nykøbing Mors 
hold, der nøjedes med at vinde efter 1. 
halvleg, mens Chang takket være klub
bens kendemærke, en god holdindsats 
bed godt fra sig mod rækkens favorit, 
Viborg, der måtte ofre 7 gærder førend 
de sejrsgivende 121 var hjemme. Henrik 
Hansens 58 var betydningsfulde. Chang 
vandt også over AaB, Kim Pedersens 56 
og 6 for 37 var afgørende. 

Og slutteligen til den første af ræk
kens to finalekampe: Viborg-Hjørring. 
Viborgs 94 (Bruno Nielsen 7 for 28) !Ød 
ikke overbevisende. Men da Hjørrings 
topstar Bruno Nielsen måtte forlade gær
det med et »andeæg« og ingen andre la
vede over 9, måtte det gå galt. Jan An
dersen, Lars Andersen og Henrik Han
sen med 3 gærder hver for minimale om
kostninger behøvede sammen med John 
Andersen kun 28 overs for at rydde ven
delboerne, der endda i et fortvivlet for
søg på at score 134 på 14 overs i anden 
halvleg var ved at lægge enhver spæn
ding i rækken i jorden. Nu faldt kun 8 
gærder, men en bet var det. 

Tilføjelse: Undertegnede fik lidt for 
tidligt skrevet om rækkens to finalekam
pe mellem Viborg og Hjørring. Nykø
bing M.s Tage Mikkelsen kom i vejen 
med en måske lidt skrå ske og knaldede 
et century ud mod Viborg, således at 
Nykøbing M. med en 3. gærdestand mel
lem ham og Jan Thyboe fik forhøjet de
res total fra 27 til 194. Den kunne Vi
borg ikke svare igen på, og var ude for 
87 (Tage Mikkelsen også kaster 4 for 16) 
og nu er rækken vidt åben igen. 

Kreds 41 

Svanholm ....... . 
AB .............. . 
Ringsted ......... . 
Glostrup ......... . 
Køge . ........... . 

Kreds 42 

Roskilde .......... 
Slagelse . . . . . . . . . .

Svanholm II . ...... 
Næstved . . . . . . . . .  . 

Kreds 43 

Århus ............. 
Kerteminde . . . . . . .

Silkeborg . . . . . . . . .

B 1909 ............ 
Herning .......... 
Esbjerg . . . . . . . . . . .

Kreds 44 

Hjørring . . . . . . . . . .

Viborg ............ 
Nykøbing Mors . . . .

Chang . . . . . . . . . . . .

AaB .............. 
Dronningborg 

38 

k. 
5 

5 
5 
5 
4 

3 
2 
4 
3 

5 
5 
3 
5 
3 
5 

4 
4 
5 
3 
5 
3 

p. gns.
34 6,8 
18 3,6 
12 2,4 
6 1,2 
0 0,0 

22 7,3 
14 7,0 
8 2,0 
0 0,0 

40 8,0 
38 7,6 
12 4,0 
14 2,8 
6 2,0 
0 0,0 

22 5,5 
18 4,5 
20 4,0 
12 4,0 
6 1,2 
0 0,0 

DRENGERÆKKEN: 
Glostrup er klar favorit i den desværre 
lidet kvalitetsprægede sjællandske dren
gerække. Skal holdet trues, må det blive 
af Svanholm, hvis top dog ikke forekom
mer så solid som Glostrups. KB kunne 
have haft et godt drengehold, men til
syneladende har flere af de lovende mis
tet interessen. 

Der er ærlig talt ikke meget ved at gå 
i detailler med kampene, fordi de fleste 
har været så ualmindelig dårligt mat
chede. Vi kan nøjes med at præsentere 
nogle dominerende på de forskellige 
hold: 

GLOSTRUP: Jørgen Nielsen, fornuf
tig og solid allrounder, Karsten Mikkel
sen og Søren Mikkelsen, brødre med 
masser af talent med den tredie bror 
(Lars) i svøb som en kaster, der kan bli
ve ungdomsrækkernes skræk for de kom
mende år. Endelig den ikke uefne an
fører Per Madsen. 

SVANHOLM: Bjarne K. Jensen, slag
kraftig og pænt spillende gærdespiller, 
der med en bedre sorteringsevne ville 
være sikret konstant høje scorer. Carsten 
Bundgaard, venstrehåndsspiller med fan
tasi, og Johnny Pedersen, keeper med 
pæn batfØring. 

KB: Torben Sørensen: en god åbner, 
der havde fortjent større opbakning af 
sine jævnaldrende. 

KØGE: Jens Jeppesen, uhyre talent
fuld gærdespiller på et hold med liden 
bredde. 

RINGSTED: Jesper Isaksen, gærde
spiller med century mod AB på et hold, 
der antalsmæssigt domineres af - ganske 
vist - lovende lilleputter. 

AB: Hans Henrik Moldow og Carsten 
Lindegaard. Kunne drive det vidt, men 
får besynderlig lidt ud af det. 

FREM: Jimmy Vorborg 63 not out 
mod Sorø, den højeste drengescore i 
mange år for Frem. 

SORØ: Alex Olsen på et hold nybe
gyndere, der nok skal komme efter det. 

GOD FYNSK-SYDJYSK KREDS 
Kreds 52 er en god række. Fire godt spil
lends mandskaber, Horsens, Husum, B 
1913 og Esbjerg kæmper om 1. pladsen, 
helt så godt står det ikke til i Kolding, 
Kerteminde og Fredericia, men der er 
her tale om ganske nye drengehold, hvis 
bedrifter sagtens kan komme med større 
rutine. 

B 1913 og Husum er nok faldet af i 
svinget i kampen om førstepladsen. B 
1913 tabte mod Horsens efter den vund
ne 1. halvleg (79-68) totalt hovedet i 2. 
halvleg og overlod gærderne til Ole Bi.i
lov (5 for 1) og Morten Sodeman (4 for 
11) (og 6 for 16 i 1. halvleg). 16 points
på 17 overe - all out - betød farvel til 
chancen for en rækkegevinst for B 1913. 

Horsens var i det gamle danske land 
og vandt en gevaldig spændende og ge
valdig langsomt scoret drengekamp mod 
Husum med 70-64. Der blev kastet 87 
overe og scoret rundt regnet 1 ½ point 
pr. stk . 

Esbjerg fører rækken sammen med 
Horsens, men mangler at møde B 1913 
og Horsens, så det er lidt svært at be
dømme kvaliteten, udover at sejren over 
Husum tyder på, at Horsens kan få sit 
besvær. 

Kerteminde er nybegyndere, men der 
tegner sig allerede en vis bredde, og i 
Fredericia ser det ud til at man er ved 
at skabe en god spiller i Kent Andersen. 
Koldings bedste præstation er hidtil kom
met fra Jan Frederiksens 43 mod Frede
ricia, og skal vi finde et navn at frem
hæve hos Husum, bør det være Svend 
Gerckens, der havde en fin dobbelttur 
såvel med bold som bat i Husums dob-

belttur til B 1913 og Kerteminde. 
Kreds 53 - ja, det er synd for både 

Skanderborg og de andre klubber, men 
Skanderborg er så overlegen, at holdets 
kampe er totalt uinteressante. Holdet 
bytter op og ned på gærdespillerne, men 
de første laver alligevel så mange, så 
næsten ingen kommer ind. Jørgen Pe
dersen fik sig et century mod Dronning
borg, Finn Krause var lige ved, Erik 
Juul drøner som kaster, nærmest som 
det passer ham, igennem modstanderne, 
og når de andre bliver sat til, så gør de 
det også. Holdet fik dog løn som for
skyldt mod Dronningborg, hvor det kun 
blev til 6-0. 223 for 3 mod en totalt un
derlegen modstander er alt for meget. 

I kreds 44 er der som sædvanlig god 
jævnbyrdighed. Hjørring har dog, selvom 
en kamp er tabt, 10 turneringspoint mere 
end de nærmeste. Hjørring forekommer 
også som favorit, fordi holdet besidder 
to så gode folk som allrounderen Ole 
Christiansen, der er så god, at han også 
åbner på juniorholdet, samt den ualmin
delig lovende kaster Carsten Christensen, 
som af uransagelige grunde kaldes »gum
mi«. Chang har i John Tørring en spiller, 
som nok burde kunne måle sig med dis
se to, men bestandigheden i Changs 
præstationer er ikke stor nok. AaB's 
hold består i meget hØj grad af Jørgen 
Morild, der var manden bag den uvente
de gevinst over Chang, og Viborgs før
steårs drenge er endnu ikke udvokset nok 
til rigtig at kunne gøre sig. 

Kreds 51 

Svanholm . . . . . . . . .

Glostrup . . . . . . . . . .

AB . . . . . . . . . . . . . .

Ringsted . . . . . . . . . .

KB . . . . . . . . . . . . . . .

Sorø ............. 
Frem . . . . . . . . . . . . .

Køge . . . . . . . . . . . . .

Slagelse trukket. 

Kreds 52 

Esbjerg . . . . . . . . . . .

Horsens . . . . . . . . . .

B 1913 . . . . . . . . . . . .
Husum . . . . . . . . . . . .
Kolding .......... 
Kerteminde ........ 
Fredericia . . . . . . . . .

Kreds 53 

Skanderborg 
Herning . ......... 
Dronningborg ..... 
Holstebro ......... 
Århus ............ 

Kreds 54 

Hjørring .......... 
Nykøbing Mors . . . .

Chang 
Viborg 

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

. ........... 
AaB . . . . . . . . . . . . . .

LILLEPUTRÆKKERNE 

k. p. gns. 
3 24 8,0 
4 30 7,5 
4 20 5,0 
3 14 4,6 
2 8 4,0 
4 6 1,5 
5 6 1,2 
4 0 0,0 

4 30 7,5 
4 30 7,5 
4 20 5,0 
5 18 3,6 
3 6 2,0 
4 0 0,0 
4 0 0,0 

4 30 7,5 
3 16 5,3 
2 8 4,0 
3 0 0,0 
4 0 0,0 

4 22 5,4 
4 12 3,0 
4 12 3,0 
4 12 3,0 
4 6 1,5 

Ringsted vinder nok den sjællandske af
deling efter holdets velfortjente sejr over 
Svanholm, hvis markspil var sådan, at 
Svanholms dommer, dette skriftstykkes 
efterhånden aldeles udkørte maskinskri
ver, mindedes sine egne ungdomsdage, 
hvor Schneekloth i rødt og gråt tØi var 
et velkomment slagteoffer hos de fleste 
af modstanderne. 

KB kan også gå hen og vinde rækken, 
men spiller sjældent sine kampe på de 
fastsatte tidspunkter og er ikke sådan at 
hitte ud af. Glostrup mistede sine to pa
kistanere - nu optræder de også på lil
leputholdene - og dermed faldt den for-



stad af i svinget. De andre hold kan kun 
gØre hinanden fortræd, Køge måtte læg
ge ryg til 0 point mod Svanholm - det 
hidtil mindste i dansk crickets historie. 
Køge var ude på 4,1 over. Holdet bestod 
af nybegyndere, heraf fire piger. Køge 
var også med i kampen mod Sorø i 1960, 
hvor den indtil KØge-Svanholm-kampen 
laveste score opnåedes. Men dengang var 
det Køges lilleputter, der stod som ud
ryddere. Sorø fik et point - på en uden
om. 

som lilleputter ligger i spidsen. Det er 
en anden snak end for ikke så mange år 
siden, hvor de 7-8 tilbageværende senio
rer var med at nedlægge hele dynen. 

Glostrup ......... . 
Frem . ........... . 
Køge . ........... . 
Sorø ............. . 

Endelig til det nordjyske. AaB's og 
Carsten Morilds J Ørgen Morild ser ud 
til at skaffe AaB rækkesejren det første 
år, AaB stiller lilleputhold. Carsten Mor
ild er rigtig far til drengen, far til AaB's 
lilleputter er Henrik Mortensen, som 
hurtigt med trænerrutinen fra håndbold 
in mente har sat skik på det foretagende. 

AB ............. . 

Kreds 62 

Esbjerg . ......... . 
Kolding ......... . 
Skanderborg ...... . 
Fredericia . ....... . 

Esbjerg er klar favorit i en lilleputræk
ke midtpå, der afvikles for første gang 
og lykkeligvis programmæssigt. Vi havde 
faktisk forventet, at Skanderborg kunne 
klare den lille sag, men Esbjerg trænger 
virkelig til den opmuntring som en ræk
kesejr vil være. Såvel klubbens drenge-

Kreds 61 

KB .............. . 

Ringsted ......... . 
Svanholm 

Nis. 

k. p. gns. 
2 16 8,0 
3 22 7,3 
4 22 5,4 

Kreds 63 

AaB ............. . 
Nykøbing Mors ... . 
Chang ........... . 
Århus ........... . 
Viborg ........... . 

Statistik pr. 16. juni 
I. DIVISION (Min. 4 halvlege og 100 point) 
Henrik Mortensen, AaB . . . . . . . . 8 7 178 33-x- 178,0 
Carsten Morild, AaB . . . . . . . . . . . . 9 5 334 84* 83,5 
Finn Nistrup, Svanholm . . . . . . . . 8 4 253 73 63,2
Niels Talbo, AB . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 174 73* 58,0 
Jørgen Holmen, Hjørring . . . . . . . . 5 1 192 104-x- 48,0
Johan Luther, AB . . . . . . . . . . . . . . 6 2 185 45-x- 46,2 
Keld Kristensen, Skanderborg . . 6 1 169 124* 42,2 
Jens Kamp, Skanderborg . . . . . . 5 1 152 103* 38,0 
Peter P. Klokker, B 1909 . . . . . . . . 5 1 143 51 35,7 

2. DIVISION

Erik Mikkelsen, Silkeborg 
Kurt Hansen, Esbjerg ......... . 
Erling Krogh Andersen, Herning 
Steffen Meibom, Århus ....... . 
John Madsen, Århus ........... . 
Rene Thomsen, Glostrup ....... . 
Bo Christiansen, Slagelse ..... . 
Frank Pearson, Soranerne ..... . 
Kim Schaumann, Soranerne ... . 
Steen Thomsen, Glostrup 

3. DIVISIONERNE

Ole Mortensen, Svanholm li, ... . 
Jan Østergaard, Fredericia ..... . 
Kurt Østergaard, Fredericia ... . 
Tom Kristensen, Svanholm li ... . 
Erik Thormose, B 1913 ....... . 
Jaya Reddy, Roskilde ......... . 
Poul E. Nielsen, Nykøbing F . ... . 
Jørgen Hvidkær, B 1913 ....... . 
Kjeld Grandahl, Næstved ....... . 
A. Cheema, Roskilde ......... . 

4 1 
5 2 
5 2 
6 2 
4 0 
8 1 
5 1 
5 0 
5 0 

8 2 

4 2 
5 2 

5 3 

4 2 
6 2 
4 1 
5 1 
4 0 
6 0 
5 0 

182 53 60,6 
178 77* 59,3 
170 69* 56,6 
191 53 47,7 
186 60 46,5 
289 134-x- 41,2
161 105-x- 40,2
175 58 35,0 
172 106 34,4 
203 91* 33,8 

333 149"" 166,5 
231 132"* 77,0 
133 82* 66,5 
129 72 64,5 
200 100* 50,0 
143 104* 47,6 
183 59 45,7 
173 87 43,2 
236 65 39,3 
195 70 39,0 

JUNIOR (Min. 4 halvlege og 100 point) 
Tage Mikkelsen, Nykøbing M. . . 4 2 186 100* 93,0 
Steen Thomsen, Glostrup 7 2 232 101 66,4 
Michael Jørgensen, Køge . . . . . . 4 1 191 112* 63,6 
Ole Mortensen, Svanholm . . . . . . 6 1 306 98 61,2 
Per Nielsen, Ringsted . . . . . . . . . . 5 1 210 108* 52,5 
Stig Lucas, Roskilde . . . . . . . . . . . 5 2 155 67* 51,6 
Thomas Kentorp, AB . . . . . . . . . . 6 2 204 101 * 51,0 
Per Andersen, Århus . . . . . . . . . . . 8 2 279 102 46,5 
Bruno Nielsen, Hjørring . . . . . . . . 5 0 224 94 44,8 
Kim Thorup, Svanholm . . . . . . . . 5 1 174 81 43,5 

DRENGE (Min. 3 halvlege og 100 point) 
Bjarne K. Jensen, Svanholm . . . . 3 2 195 109* 195,0 
Hans Astrup, Dronningborg . . . . 3 2 120 106* 120,0 
Jesper I saksen, Ringsted . . . . . . 4 2 179 101 * 89,5 
Henning H. Petersen, Esbjerg . . 6 4 164 58* 82,0 
Ole Christiansen, Hjørring . . . . . . 4 1 144 54* 48,0 
Jimmy Vorborg, Frem . . . . . . . . . . 5 1 145 63* 36,2 
Svend E. Sørensen, Hjørring . . . . 4 0 141 67 35,2 
John Tørring, Chang . . . . . . . . . . 4 1 105 42 35,0 
Clavs V. Nielsen, Esbjerg . . . . . . 5 2 100 36* 33,3 
Svend Gerckens, Husum . . . . . . . . 5 1 129 59* 32,2 

LILLEPUTRÆKKERNE ((Min. 3 halvlege og 75 point) 
Jørgen Morild, AaB . . . . . . . . . . . . 5 1 169 104 42,2 
Søren Mikkelsen, Glostrup 8 O 124 88 41,3 
Tommy Henriksen, Svanholm . . . . 5 2 90 29 30,0 
Karsten Strandvig, Chang . . . . . . 4 O 95 40 23,7 
Michael Neumann, Viborg . . . . . . 5 1 94 48* 23,5 
Peter Morthorst, Sorø . . . . . . . • . . 5 O 77 46 15,4 

1. DIVISION

(Min. 15 gærder) 
Henrik Mortensen, AaB ..... . 
Jørgen Jønsson, Svanholm .. . 
Carsten Morild, AaB ........ . 
Flemming Søgaard, Svanholm . 
Ole Schaumann, Horsens ... . 
J. St. Larsen, Skanderborg ... . 
Morten Petersson, Svanholm .. 
Jan Hansen, Ringsted ....... . 
Lars Persson, AB ........... . 
Klaus Buus, Hjørring ....... . 

2. DIVISION 

Jørn B. Andersen, Århus .... . 
John Madsen, Århus ........ . 
Leif Petersen, Slagelse ..... . 
Anders Kold, Viborg ....... . 
John Knudsen, Silkeborg ... . 
Flemming Jørgensen, Glostrup 

3. DIVISIONERNE 

Bent Madsen, Fredericia ... . 
Kurt Hansen, B 1913 ....... . 
A. Cheema, Roskilde ....... . 
Chr. Boldsen, Dronningborg .. 
Jan Østergaard, Fredericia ... 
Torben Stetkær, Hjørring II .. 

JUNIOR 

(Min. 15 gærder) 
Kim Christiansen, Slagelse .. . 
Søren Klokker, Kerteminde .. . 
Ole Mortensen, Svanholm ... . 
Palle Pedersen, Århus ...... . 
Kurt Johansen, Roskilde .... . 
Bent Andersen, Silkeborg ... . 
Mikael Jensen, Chang ....... . 
Per Andersen, Århus ....... . 
Erik L. Petersen, Kerteminde .. 
Bruno Nielsen, Hjørring 

DRENGERÆKKERNE 

(Min. 15 gærder) 
Per Rasmussen, Skanderborg 
Erik Juul, Skanderborg 
Morten Sodeman, Horsens .... 
Henning H. Petersen, Esbjerg . 
Carsten Bundgård, Svanholm 
Ole Bulow, Horsens ......... . 
Karsten Kristensen, Hjørring .. 
Carsten Gricel, Esbjerg ..... . 
Michael Hansen, B 1913 ... . 
Per Johansen, Ringsted 

LILLEPUTRÆKKERNE 

(Min. 15 gærder) 
Tom Hansen, KB ........... . 
Erik Michaelsen, KB ....... . 
Jørgen Morild, AaB ......... . 
Søren Bo Rasmussen, Ringsted 
Chr. Mikkelsen, Nykøbing M . . . 
John Hingebjerg, AaB ....... . 
Hans Madsen, Kolding 
Susanne Knudsen, Chang .... 

185,5 
89,1 

130,1 
119,2 

59,4 
100,5 

99,1 
112,2 
116,0 
134,4 

68,5 
63,0 
73,0 

105,4 
103,5 

67,0 

49,1 
65,3 
46,5 
91,0 
58,0 
55,1 

37,3 
38,3 
57,3 
99,4 
51,4 
64,0 
58,0 
49,3 
81,4 
56,0 

29,0 
42,3 
63,1 
85,1 
32,3 
38,1 
68,3 
68,3 
74,4 
43,0 

36,0 
40,0 
72,2 
50,2 
40,0 
39,0 
47,2 
42,5 

57 
19 
42 
30 
12 
27 
29 
26 
29 
37 

19 
23 
19 
28 
22 
10 

15 
11 

5 
18 
14 
15 

9 
6 

12 
28 
14 
18 
19 
12 
12 
13 

12 
14 
19 
24 
10 

7 
22 
30 
20 

6 

16 
19 
39 
24 
10 
12 
12 
13 

3 
2 
3 
3 
4 

3 
4 
2 
2 

4 
2 
4 
4 
4 

332 
173 
220 
241 
149 
211 
218 
260 
245 
259 

160 
197 
186 
240 
240 
220 

114 
184 
181 
263 
179 
161 

65 
120 
144 
227 
107 
113 
104 
127 
215 
130 

23 
36 
79 

139 
83 
66 

124 
106 
159 

75 

20 
32 
80 
65 
57 
56 
74 
68 

12 
8 
3 
0 
0 

18 
12 

6 
0 

24 
12 
18 
6 
0 

4,0 
4,0 
1,0 
0,0 
0,0 

6,0 
3,0 
3,0 
0,0 

6,0 
6,0 
4,5 
1,5 
0,0 

50 6,6 
25 6,9 
30 7,3 
29 8,3 
17 8,7 
24 8,7 
24 9,0 
27 9,6 
24 10,2 
24 10,7 

22 7,2 
24 8,2 
18 10,3 
21 11,4 
19 12,6 
16 13,8 

19 6,0 
20 9,2 
19 9,5 
26 10,1 
17 10,5 
15 10,7 

16 4,0 
26 4,6 
28 5,1 
41 5,5 
17 6,2 
17 6,6 
15 6,9 
18 7,0 
30 7,1 
18 7,2 

16 1,4 
25 1,4 
31 2,5 
39 3,5 
23 3,6 
18 3,6 
31 4,0 
23 4,6 
34 4,6 
15 5,0 

16 1,2 
16 2,0 
35 2,2 
26 2,5 
18 3,2 
17 3,2 
20 3,7 
16 4,2 

39 



!Navnlig navnej
K. R. STACK
POLE, 33, eminent 
australsk gærde
spiller med 42 test
kampe bag sig, 
har besluttet at 
trække sig tilbage 
fra cricket i repræ
sentativ sammen
hæng. 

IMRAN KHAN, pakistaner og anfører 
for Oxford University, scorede et dob
belt century i kampen mod Nottingham
shire. I. K.s 117 not out og 106 var sam
tidig de første centuries i hans karriere. 

OXFORD UNIVERSITY, engelsk uni
versitetshold, oplevede et sandt sammen
brud ved gærdet i kampen mod War
wicgshire i Oxford. I 2. halvleg fik hele 
holdet 84 points, efter at 8 gærder hav
de været nede for 11! 

A. W. GREIG, strålende all-rounder for 
Sussex og England, var godt sur efter 
county-kampen mod Derbyshire i Derby. 
Sagde, at »Derbys pitch er totalt uegnet 
til førsteklasses cricket«. I Sussex' 2. in
nings fik Derbyshires venstrearms spin
bowler F. W. SWARBROOK analysen 
12 - 11 - 2 - 2. 

NU STÅ?. DL> DER, OG, JI=& 
GÅR. +-IER OvE.R OG
f<N:;rt:.R. 

40 

R. ILLING
WORTH, anfører
for Leicestershire
og tidligere en
gelsk landsholds
anfører, bowlede
13 på hinanden
følgende maiden
overs i 2. halvleg
mod Cambridge
University. Hans
analyse blev: 23 -
20 - 8 - 1.

ASfF IQBAL, fremragende gærdespiller 
for Kent og Pakistan (viceanfører), har 
fået overrakt Lawrence trofæet for det 
hurtigst scorede century i 1973. Lavede 
100 på 72 minutter i Kents kamp mod 
MCC. 

B. STEAD, solid kaster på Nottingham
shires county-hold, var helt på toppen i
kampen mod Cambridge University. Tog
i 2. halvleg de fire første Cambridge
gærder for 0!

KENT, engelsk county med 7500 cric
ketmedlemmer, havde i 1973 et overskud 
på 16.000 pund (ca. 208.000 danske kro
ner). Et beløb, der utvivlsomt kan få det 
til at løbe koldt ned ad ryggen på kasse
rere i danske klubber. 

JOHN LOFTING, 34, bliver ny Assistant 
Secretary i MCC efter Jack Bailey,•der 
- som nævnt i sidste nummer - bliver
Secretary. J. L. har været anfører for
Hailebury, RMA Sandhurst og Hæren,
ligesom han i 1960'erne har spillet for
»De kombinerede militærstyrker«.

A. W. GREIG, strålende all-rounder for 
Sussex og England, har modtaget Womb
well Cricket I.overs Society's Sir Frank 
Worrell mindepokal som den bedste spil
ler i Vestindien-England serien. 

CRICKET, boldspil ud over det almin
delige, bliver stadig mere populært i 
Storbritannien. En ny undersøgelse viser, 
at 47,1 procent af alle britiske mænd føl
ger spillet, kun overgået af fodbold (73,8 
pct) og boksning (47,5 pct.). 

SRI LANKA (CEYLON) foreslås som 
»full member« af the International Cric
ket Conference ved rådets møde i juli.
Pakistan står bag forslaget. I sidste num
mer skrev vi, at S. L. foreslås som med
lem. SRI LANKA er - ligesom DAN
MARK - i Øjeblikket »associate mem
ber«.

\ 

\ 

En dristig 

lul<ning 
En dristig lukning af anføreren, Mike 
Denness, skaffede England sejren 
over Indien i den 1. test, der blev spil
let på O'ld Trafford i Manchester. 

Den engelske sejr blev på 113 
points. 

Denness gav inderne hele sidsteda
gen (6 timer) til at score 296 points, 
og det blev af de fleste anset for at 
være endog meget vovet. 

Indien var imidlertid ude for 182, 
og den engelske sejr var en kends
gerning. Indernes sidste gærdestand 
skulle blot holde sig inde i 12 overs 
for at sikre uafgjort, men det lykke
des ikke. 

Kampen var i Øvrigt præget af me
gen regn og gabende tomme tilskuer
pladser. På sidstedagen var der om
kring 250 tilskuere, da spillet begynd
te. I løbet af eftermiddagen sneg tal
let sig op på 500. 

England gik først til gærdet og sco
rede 328 for 9. Indien lavede 246, 
hvorpå England scorede 213 for 3, 
lukket. I 2. halvleg fik Indien som 
nævnt kun 182. 

Den engelske keeper, Alan Knott, 
havde stor ære af, at det gik så godt 
for England. På sidstedagen havde 
han fem greb og en stakning! Samti
dig præsterede Old og Greig meget 
fjendtlig kastning. 

1. test: England vandt med 113 points.
England 328 for 9 (K. W. R. Fletcher 
123*, D. Amiss 56, A. W. Greig 53) og 
213 for 3 (J. Edrich 100*). Indien 246 
(S. M. Gavaskar 101, S. A. Ali 71, R. G. 
D. Willis 4 for 66) og 182 (S. M. Gava
skar 58, G. R. Viswanath 50, C. M. Old
4 for 20, A. W. Greig 3 for 35).

Roland. 

SIDSTE! 
England vandt den 2. Test med en 
halvleg og 285 points. Nærmere her
om i næste nummer. 

JA, E:.GE+rr1-1G ER 
C'KICkE.TALTs;;. t:T 
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Vedrørende Rosl<ilde - Ringsted li 

Efter kampen i 3. division Øst den 8. 
juni d.å. mellem Roskilde og Ringsted 
II modtog forbundet en indberetning 
fra den ene af kampens dommere jfr. 
turneringsreglementets paragraf 12. -
Indberetningen var på forskellige 
punkter ufyldestgørende - jfr. artiklen 
i Cricket nr. 1 1974 om disse forhold. 
Dommerne anmodes derfor om at 
fremsende mere fyldestgørende indbe
retninger, ligesom de implicerede 
klubber og spillere har haft mulighed 
for skriftligt at redegøre for forholde
ne. 

Med baggrund i ovenfor nævnte op
lysninger mener bestyrelsen at kunne 
konstatere, at der af enkelte Roskilde
spillere er rettet sådanne gentagne til
råb til Ringsted-spillerne, at dommer
indgreb må anses for berettigede. Det 
understreges, at dommeren greb ind 
efter anmodning fra Ringsted II's an
fører. Det anses ikke for formildende 
omstændigheder, at de indklagede 
Roskilde-spillere befandt sig udenfor 
selve spillepladsen. 

Om det videre forløb er sagens par
ter uenige. Det synes dog klart, at der 
har været en udartende meningsud
veksling mellem den ene dommer og 
de indklagede Roskilde-spillere, idet 
dog årsagen til, at meningsudvekslin
gen udartede, ikke er klarlagt. Endvi
dere synes det klarlagt, at de direkte 
trusler om vold overfor den ene dom
mer er forårsaget af ikke-spillende 
Roskilde-medlemmer, hvoraf ihvert
fald en var beruset. 

I denne anledning skal bestyrelsen 
afsige følgende 

KENDELSE: 

Det findes godtgjort, at de indberet
tede Roskilde-spillere har opført sig 
utilbØrligt. Imidlertid findes det ikke

godtgjort, at den del af utilbØrlighe
den, der alene kan tilregnes Roskilde
spillerne, har været sådan, at der kan 
idømmes karantæne. Herefter tildeles 

Akhtor Cheema, 
Kogs Reddy, 
John Virapn og 
Stanley Pickersgill 

en kraftig advarsel, idet bestyrelsen 
ved eventuelle senere berettigede ind
beretninger af de nævnte i sæsonen 
1974 vil betragte advarslen som en be
tinget dom på en spilledags karan
tæne. 

Yderligere finder bestyrelsen Ros
kilde-publikummets optræden utilste
delig. Ansvaret for god orden på spil
lepladsen og dommernes fysiske sik
kerhed må påhvile den arrangerende 
klub. Under hensyntagen til episoder-

den 8. juni 1974 

nes voldelige karakter fradømmes 
Roskilde hermed retten til at spille 
kampene 

Roskilde - Køge 24. juni 1974 og 
Roskilde - Nyk. F. 7. juli 1974 

på hjemmebane. Kampene er herefter 
fastsat til afholdelse samme dato og 
tid, men på modpartens bane. Roskil
de må selv afholde de med ændrin
gerne forbundne udgifter herunder 
stille med bolde. Klargøring af banen 
varetages dog af henholdsvis Køge og 
Nykøbing Falster. Dommerhonorar 
deles som hidtil ligeligt. 

Kendelsen kan appelleres til DCF's 
Ordens- og Amatørudvalg. Appellen 
vil dog ikke kunne give opsættende 
virkning. 

I bestyrelsens bedømmelse af de 
yderst beklagelige hændelser er indgå
et, at Roskilde C.C. både skriftligt og 
mundtligt har givet den indklagende -
og forulempede - dommer en uforbe
holden undskyldning samt at den ind
klagende dommer i sin indberetning 
til forbundet har henstillet, at Roskil
de C.C. blev idømt den mildeste straf 
af hensyn til klubbens eksistens. Ende
lig har bestyrelsen været opmærksom 
på, at reglerne for indberetning ikke 
strengt taget har været overholdt. 

På bestyrelsens vegne 
E. Froulund,

formand.

P.S. Fradømmelse af hjemmebane
retten i Roskildes kampe mod Nykø
bing F. og Køge er gældende, uanset 
om den ene eller begge kampe måtte 
blive flyttet til en anden dato. 

Bestyrelsens l<omme(Jtarer 
Så har også 1974 fået sin foreløbig 
første og forhåbentlig sidste episode, 
hvor en dommer har fundet det nød
vendigt at indberette spillere for util
børlig optræden, jfr. paragraf 12 i tur
neringsreglementet. 

Under sagens behandling er det 
kommet frem, at der har været tale 
om endog særdeles håndgribelige trus
ler fra tilskuerside om direkte vold 
over for den pågældende dommer. 

Uanset at årsagen til, at diskussionen 
udartede ikke er blevet helt klar, har 
bestyrelsen fundet det nødvendigt at 
gribe hårdt ind over for sådanne ten
denser. Der findes ikke praksis for 
bedømmelse af sådanne sager, da vi 
ærlig talt ikke har haft fantasi til at 
forestille os, at sådanne hændelser 
kunne forekomme. Nu er situationen 
- som nævnt - desværre opstået.

Det er bestyrdsens opfattelse, at
alene den arrangerende klub kan gø
res ansvarlig for, at der på spilleplad
sen er fornødne foranstaltninger til at 
sikre spillernes og dommernes person
lige sikkerhed. Bestyrelsen har derfor 
besluttet, at fradømmelse af retten til 
at spille på hjemmebane i en eller fle
re kampe må være den måde, hvorpå 
man honorerer manglende foranstalt
ninger eller indsats på dette område. 
Hjemmelen til en sådan pådømmelse 
findes i forbundets ordens- og ama
tørbestemmelsers paragraf 13-14. Til 
orientering for dommerne kan med
deles, at indberetning af sådanne hæn
delser skal ske efter samme retnings
linier som vedrørende utilbørlig opfør
sel fra spillere, idet dog alene anføre
ren for det arrangerende hold og ikke 
den enkelte forulempende tilskuer 
skal orienteres om, at indberetning vil 
finde sted. Indberetningen skal på
føres indberetningsskemaet, ligesom 
der også skal foreligge udtalelser fra 
meddommer. 

I den aktuelle sag har man fulgt de 
sædvanlige retningslinier angående 
spilleres utilbørlige optræden. 

Bestyrelsen har tidligere udtrykt sin 
beklagelse over sådanne hændelser og 
har henstillet til klubber og spillere og 
for den sags skyld også dommere ved 
deres optræden på banen at sørge for, 
at sådanne hændelser må betragtes 
som rene undtagelser. Bestyrelsen vil 
gerne i den givne anledning indtræn
gende gentage denne anmodning: 

Lad dette blive den sidste indberet

ning! 

E. Froulund,
formand.

GØR SOM FORBUNDET 
Lad WAGONS-LITS/COOK blive Deresrejse

bureau 

WAGONS-LITS/COOK 
Vesterbrogade 2A - 1620 København V 
Telefon 01-14 27 47 
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Af ROLA.NO WALD 

HORSENS PLASTIC AJS, industrivirk
somhed i den Østjyske by, har vist sig 
som en ualmindelig god ven over for 
dansk cricket. Har engelsk hovedkvarter 
i Colchester, hvor det udvalgte danske 
juniorhold den 3. juli skal spille en af 
kampene på turneen i Essex. Da C. W. 
JACOBSEN fra firmaet hørte om det 
danske besøg, tilbød han DCF at give 
de danske spillere en middag i Colches
ter. Desuden får hver spiller en lille ga
ve, ligesom firmaet sørger for transport 
i et par dage. Det turde vist være unød
vendigt at sige, at DCF tog mod tilbud
det med kyshånd. 

HENRY BUHL, 
energisk mand i 
Husum, har nu 
ikke blot cricket og 
fritidshjem på pro
grammet. Har i 
tilknytning til sit 
smukt beliggende 
hjem i en gammel 
mølle indrettet 
kunstcentret Mik
kelberg. Centret er 
oprettet for hoved
sageligt at præ
sentere slesvigsk 
og nordisk kunst. 
Centret indvies 
med en udstilling 
af billedhuggeren 
og maleren Ruth 
Nossenheim. 

NIELS TALBRO, stærk gærdespiller fra 
AB, gik også hvileløst omkring i de sid
ste, nervepirrende minutter i pokalkam
pen mod Svanholm II. Da næstsidste 
over skulle begynde, manglede AB 12 
points, hvorefter N. T. kom hen i Svan
holm-lejren med følgende bemærkning: 
»Nu bliver jeg her, fordi jeg tror, I vin
der. Oa AB havde scoret 8 points i den
ne over, forlod N. T. igen Svanholm
tilhængerne med denne bemærkning:
»Nu går jeg igen over til os, for nu tror
jeg, vi vinder«. Da sidste bold skulle
kastes - AB manglede 2 points - var N.
T. allerede godt på ved bort fra spille
pladsen ...

SVEND AAGE PETERSEN, hitter fra 
Fredericia, havde fart på i 3. divisions
kampen mod Horsens. Scorede 54 points 
på 29 minutter. 

KØGES LILLEPUTHOLD har fundet 
ud af, at cricket-verdenen også kan være 
ædelmodig, selv om der skulle en misfor
ståelse til. Efter at være røget for bundre
korden, der aldrig kan slås, 0 p., i den 
første kamp mod Svanholm, spillede hol
det uafgjort i 1. halvl. mod Frem og fik 3 
turneringspoints. Køge lavede 18 points, 
hvorefter Frem lukkede uden gærdetab 
med 19 points - troede man. Ved nær
mere eftersyn i regnskabsbogen havde 
Frem'erne kun scoret 18! I 2. halvleg 
scorede Frem - klog af skade - 10 points 
mere end Køge, før man holdt inde. 
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AKSEL MORILD, 
veltjent kæmpe fra 
Hjørring, fik sig 
en tjans på 1. divi
sionsholdet mod 
AB, fordi klub
bens gode junior
hold samtidig skul
le spille en vigtig 
kamp mod Viborg. 
»Aksel var en af
de bedste«, sagde
Finn Andersen fra
Chang, der »spi
onerede«. »Ikke
mindst hans mark
spil - og især hans
indstik - var en
nydelse ... «

MICHAEL MORTENSEN og KIM 
NEERUP JENSEN, fremadstormende 
lilleputter fra Svanholm, indskrev deres 
navne i historien, da de den 26. maj ryd
dede Køge for O (nul point!). Køge over
levede 24 bolde! 

LEIF PETERSEN, fast bowler fra Sla
gelse, kom slemt til skade i kampen mod 
Herning. Blev ved gærdet ramt af et 
»hold« i ryggen og måtte udgå af kam
pen. Var både på sygehus og hos kiro
praktor i den jyske tekstil-by. Blev først
kureret, da han havde været hos kiro
praktor i Slagelse.

LARS HENRIKSEN, Danmarks mest 
omhyggelige regnskabsfører, skrev histo
rie, da han i kampen mellem Ringsted 
og Svanholm manglede en firer. Kan 
undskylde sig med, at redaktøren af det
te blad gjorde alt, hvad han kunne, for 
at forstyrre »en regnskabsmester i funk
tion.« 

OTTO GADE, an
fører for Esbjergs 
2. divisionshold,
ærgrede sig efter
sit holds to-dages
pinsekamp mod
det engelske hold
Fison, der var
kommet til Dan
mark blot for at
spille denne ene
kamp. Kampen
regnede væk, efter
at Esbjerg havde
scoret hele 219 for
for 6, lukket.
Blandt modstan
derne figurerede
en herre med det
pragtfulde navn Mr. Greengrass, mens
det gav sig selv, at anfører for holdet
var Mr. Serjeant. Hvis vi bare kunne
spille lige så godt, når modstanderne
hedder Jensen og Hansen, havde det in
gen nød, kommenterede 0. G.
Otto Gade, an-

NYKØBING FALSTER, betrængt klub 
i 3. division Øst, havde en lovlig lang 
»hale« i kampen mod Svanholm. Fire
Nykøbing-gærder var nede for 74, hele 
holdet fik 76! 

KAJ »NØ« ANDERSEN, hyggelig og 
meget talende cricketspiller fra Kerte
minde, er ved at få et kompleks, når han 
spiller i Kolding. Som omtalt i sidste 
nummer, blev han noteret for et »ande
æg« i pokalkampen mellem Kolding og 
Kerteminde. Den 1. juni var han igen i 
Kolding - denne gang på A-rækkeholdet. 
Igen måtte »NØ« forlade gærdet med et 
»æg«. Nu har han svoret, at han vil tage
revanche i returkampen i Kerteminde.

PER VINDING NIELSEN, cricket- og 
håndboldspiller i Ringsted, var inddirek
te årsag til, at samtlige Ringsted-spillere 
før kampen mod Svanholm måtte ginde 
sig ekstra i Øjnene. Blev gift om lørda
gen, og hele holdet var med til festen. 

SUSSI, snart 10 år gammel puddel, er 
Danmarks mest trofaste cricket-hund. Så 
sin første kamp 8 uger gammel og har 
ikke svigtet Svanholms 1. divisionshold 
mange gange siden. Tilhører hr. og fru 
Petersson, der har tre sønner på holdet. 

HAGBART CHRISTENSEN og LAU
RITZ ELIASEN, dommere fra Næstved, 
fik megen gymnastik under kampen mel
lem Ringsted og Svanholm. Måtte gang 
på gang bøje sig ned for at samle over
liggerne op. Blev til sidst trætte af spø
gen og foreslog, at man spillede uden 
overliggere. De to anførere forbarmede 
sig over Næstved-dommerne. 

KURT NIELSEN, 
ærespræsident og 
tidligere formand 
i DCF, var specielt 
inviteret til ind
vielsen af idræt
tens nye højborg, 
betonpaladset 
Idrættens Hus i 
Brøndbyerne. 
K. N. var i slut
ningen af 60'erne 
med til i DIF at 
vedtage, at Idræt
tens Hus skulle 
bygges. 

TOM KRISTENSEN, matchvinder for 
Svanholm II i pokalkampen mod AB, 
blev også vinder på et andet område. 
Brugte 17 (sytten!) minutter til at kaste 
sidste over, der til gengæld også blev 
særdeles afgørende. 

BENT HENRIKSEN, Svanholm-spiller 
med læserbrev i sidste nummer af »Cric
ket«, blev grebet ud i pokalkampen mod 
AB. Den heldige - og dygtige - AB'er 
var Finn Villumsen, der efter at have 
»gjort sin pligt« replicerede, da B. H. var
på vej ud af banen: »Næh, det var da
morsomt, at det lige skulle være dig ... «

JØRGEN JØNSSON, »gammel« Svan
holm-spiller og -leder, er også rap i re
plikken. ABs Bjarne Rossen var ved 
gærdet i pokalkampen mod Svanholm II 
på et tidspunkt, hvor der skulle scores 
på hver eneste bold. Da B. R. ikke ram
te den, kom der højlydte kommentarer 
fra AB-lejren, hvorpå J. J. lynhurtigt 
råbte: »Hva' med etikken?« 

JØRGEN STEEN 
LARSEN, trumf es 
i Skanderborg, gik 
de sidste 10 dage 
af maj og begyn
delsen af juni med 
den ene fod dob
belt så tyk som 
den anden. Blev 
stukket af en bi og 
var ukampdygtig 
i pokalsemifinalen 
mod AaB og 1. di
visionskampen 
mod Nykøbing M. 
Er nu atter »fit 
for fight«. 



CARSTEN MORILD og HENRIK 
MORTENSEN, fremtrædende figurer i 
AaB, gik for alvor »til vaflerne« i 2. 
halvleg mod KB. Lavede tilsammen 52 
points på 19 minutter. 

CRICKET, officielt organ for Dansk 
Cricket-Forbund, udkommer næste gang 
i midten af august. Bladet indeholder bl. 
a. en reportage fra landsholdets tur til
Canada.

ERIK THORMOSE og KURT HAN
SEN, solide gærdespillere for B 1913, 
havde en særdeles indbringende 5. gær
destand i 3. divisionskampen mod Hjør
ring. Scorede tilsammen 109 points på 
41 minutter. E. T. tegnede sig desuden 
alene for 100 not out på 116 minutter. 

OVE DALSGAARD, spiller og leder i 
Viborg, er enten fØdt pessimist eller eks
pert i at »tippe finsk«. Sagde før sæson
starten, at Viborgs 2. divisionshold ville 
slutte i den nederste tredjedel. Pr. 16. 
juni havde holdet 28 points for 5 kampe! 

DANSK CRICKET-FORBUND, med
lem af Dansk Idræts-Forbund m.v., har 
fået eget kontor i Idrættens Hus og ef
terlyser gamle ting og sager, som ligger 
rundt omkring, og som retteligt hører til 
på DCFs officielle tilholdssted. Særligt 
efterlyses statistik-skemaer fra slutnin
gen af 60'erne. Ellers er samtlige stati
stik-skemaer fra forbundets historie sir
ligt indbundet og henstår til glæde for 
eftertidens cricket-historikere. 

IB HOCKELKAMP, betydningsfuld spil
ler i Sorø, spiller sæsonen færdig for sin 
klub. Har fået en stilling i Bruxelles, 
men rejser først i september. 

KELD MADSEN, regnskabsfører for 
KBs 1. divisionshold, er af den helt be
stemte opfattelse, at samtlige rubrikker i 
regnskabsbogen skal udfyldes. - Under 
kampen KB--Svanholm skrev han i ru
brikken »Dommere var«: W ALD og »EN 
GAMMEL MAND«. »Den gamle mand« 
var Harry Hansen, Sorø. 

HENRIK LAM, Svanholm-stØtte gen
nem mange år, har været udsat for et 
alvorligt færdselsuheld, hvorved han bl. 
a. pådrog sig hjernerystelse. Er nu igen
klar til at tørne ud og stiller op for 
Svanholm II i pokalfinalen mod AaB. 

JØRGEN MIZANDER, informations
chef i MLU, er en af de cricketspillere, 
der er med i spidsen af turneringen 
»Kampen om DM i klubskifter«. Ses nu
optræde på Svanholms 3. seniorhold.

Med Kolding på vel
lykket cricket-lur 

- og en opfordring til andre klubber

Afvigte pinse deltog Jørn og Jan 
Beir Andersen, Århus, samt un
dertegnede som gæstespillere i 
Koldings tur til Verden i Vest
tyskland, hvor 1. div. HQ & Sig. 
Regiment er garnisoneret. 

Formålet med turen var naturlig
vis at spille cricket, men i lige så høj 
grad at dyrke en venskabsforbindelse, 
som har udviklet sig gennem mange 
år. 

Inden jeg nu skal referere de to 
kampe, der blev spillet, vil jeg i øvrigt 
benytte lejligheden til at slå til lyd 
for, at andre danske klubber benytter 
sig af den store chance, der ligger i, 
at der er så relativ kort afstand til de 
engelske garnisoner i Vesttyskland. 

Dels spilles der meget godt cricket 
på regimentsplan, dels kan ikke 
mindst vore dommere og dommeras
piranter lære en hel del hos englæn
derne, der har et hØjt udviklet og or
ganiseret dommersystem. 

Og især bør klubkassererne mærke 
sig, at der kan købes billige rekvisit
ter i NAAFJ og samtidig betænke, at 
hver mand må indføre varer til en 
værdi af indtil 950 kr. 

FINT TIMED 

Men tilbage til de to kampe, vi spil
lede. Lørdag formiddag spilledes en 
kamp efter »almindelige regler« - alt
så uden overbegrænsning m. v. Kol
ding scorede 148 for 8, lukket, med 
Jørn Beir Andersen som topscorer 
med 42 points. 

Herefter fik englænderne knap to 
timer til at overgå denne total. Det vi
ste sig at være en fint timed lukning, 
idet englænderne, da der manglede 20 
minutter, skulle score 24 points. 

Det vindende point blev scoret på 
kampens sidste bold! Topscorer var 
Gilbert med 83 not out. 

Dagen efter spilledes en kamp på 
to gange 30 overs med 3 overs pr. 
kaster og pligtmæssig trækning af gær
despillere, der opnåede 20 points. Her 

battede englænderne først og opnåede 
102 points for 8. 

Da undertegnede gik til gærdet som 
sidste mand, viste tavlen 82 med 5 
overs tilbage. Men problemet var sam
tidig, at Albert Keun kun manglede 
6 points i at nå de 20, og han skulle 
endog modtage bold. 

Kort fortalt: Det lykkedes ikke, idet 
undertegnede blev løbet ud, da tavlen 
viste 95. Men hvor var det dog spæn
dende! 

I øvrigt blev begge kampe spillet 
på en særdeles interessant pitch, idet 
den bestod af beton med et specielt 
gummitæppe lagt løst ovenpå. Om lør
dagen, hvor pitchen i starten var me
get våd, viste enkelte bolde en tilbøje
lighed til enten at springe temmelig 
højt eller helt at blive nede. 

Dette var dog kun den første halve 
time eller så. Pitchen syntes at være 
i de hurtige kasteres favør, men det 
var også muligt at få bolden til at 
skrue, hvis man samtidig spandt den. 
Og sligt er jo ingen skade til. 

Set med en gærdespillers Øjne var 
pitchen stabil. Dette være nævnt til 
orientering for de klubber, som på
tænker at anlægge pitch i fremtiden. 

Tilbage er herefter kun at takke 
Kolding for en fin tur samt at over
bringe mine bedste hilsner til alle. 

Albert Keun 

- med i en 

spændende 

afslutning

Jørgen Machon, 

B 1913 

Cricket rekvisitter 
Slåhandsker-senior, fineste skind ................. . fra kr. 37,-
Slåhandsker-senior, bomuld ...................... . fra kr. 15,-
Skinner-senior, god kvalitet ....................... . kr. 50,-
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 
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Opfordring 

til ,,gamle•' 

spillere fra 

Nykøbing M. 
Til tidligere Nykøbing Mors-cric
ketspillere, som ikke længere be
finder sig på øen: 

Vi er nogle tidligere NCCere, 
som vil forsøge at samle »gamle« 
NCCere, der befinder sig omkring 
i landet, aktive som passive. 

Formålet er at danne en passiv 
klub, som selvfølgelig hver sæson 
skal spille nogle kampe, f. eks. 
mod »forty-hold« eller udvalgte 
ungdomshold. Måske også mod 
udenlandske hold eller andre, som 
måtte Ønske at møde os. 

Hvis du er interesseret, bedes du 
melde dig til undertegnede, som 
vil informere dig yderligere. 

Med venlig hilsen, 
Folmer Christiansen, 

Mellemtoften 7, Lind, 
7 400 Herning 

Telefon (07) 22 11 00 (8_:17) 
(07) 12 49 80 (privat)

Juniorhold er 
på tur i Essex 
Den 27. juni drog et udvalgt juniorhold 
- forstærket med Ole Helmersen, AB -
på en tur til Essex, hvor de frem til den
4. juli skal spille i alt fem kampe mod
skolehold.

Det holdt hårdt, inden det kom så vidt, 
idet der indløb stribevis af afbud. Alli
gevel er det lykkedes at samle et interes
sant mandskab. 

Spillerne får - foruden (forhåbentlig) 
en masse lærdom - også lejlighed til at 
se sig om i London, ligesom der er mu
lighed for at overvære førsteklasses cric
ket på Lord's. 

De 14 spillere, der vender hjem den 
6. juli, og som nu er godt i gang med
kampene, er:

Ole Helmersen, AB (anfører), Jan Ul
dahl, Svanholm (keeper), Bruno Nielsen, 
Hjørring, Jan Andersen, Viborg, Ole Beir 
Andersen, Palle Pedersen og Per Ander
sen Århus, Per Dahlgaard, Nykøbing M., 
Torben Olesen, AB, Steen Thomsen, 
Glostrup, Claus Morild, AaB, samt Kim 
Thorup, Ole Mortensen og Klaus Frede
riksen, Svanholm. 

Ledere på turen er Ove Dalsgaard, Vi
borg, og Michael Petersson, Svanholm. 

Spillerne har selv betalt 500 kr. til rej
sen. 

Roland. 
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Horsens leder gav 

råd og vejledning 

trods en advarsel 

Om den nøjagtige betydning af 

»fuldstændig upartiskhed«.

Det fremgår af turneringsreglementets 
paragraf 5, at der spilles efter de til 
enhver tid af bestyrelsen udsendte 
cricketlove m. v. Af disse love, nær
mere bestemt af lov 3, fremgår det, at 
dommerne med fuldstændig upartisk
hed skal lede kampene i overensstem
melse med spillets love. 

Nu er mit spørgsmål: Er en dom
mer i en drengekamp fuldstændig u
partisk, når han under spillet giver 
råd og vejledning med hensyn til 
markopstillinger, kastedispositioner o. 
lign. til det hold, som han samtidig 
er holdleder for? 

Baggrunden for dette spørgsmål 
skal søges i en drengekamp mellem 
B 1913 og Horsens, hvor Horsens' 
holdleder og dommer på trods af en 
henvendelse fra B 1913's anfører fort
satte en sådan rådgivende og vejleden
de virksomhed. 

En bemærkning på indberetnings
skemaet om det passerede medførte 
et brev fra turneringsledelsen, hvori 
klubben henvises til at indgive formel 
protest, såfremt sagen ønskes yderli
gere behandlet. 

Efter samråd med anføreren har vi 
imidlertid besluttet ikke at ville ind
give protest, da vi mener, at sagen er 
af mere almen karakter og i øvrigt 
mener, at det i kampen opnåede re
sultat, således som spillet formede sig, 
er rigtigt og rimeligt. 

Vi skal i stedet for foreslå turne
ringsledelsen en af følgende to mulig
heder: Enten indskærpes det klubber
ne, at de af dem benyttede dommere 
i alle kampe har at forholde sig fuld
stændig neutrale, eller også skabes der 
formel hjemmel for, at en optræden 
som non playing captain må accepte
res, når den udøves af en holdleder i 
ungdomsrækkerne, der samtidig op
træder som dommer. 

Da det formentlig skinner igennem 
mit indlæg, at jeg personlig er tilhæn
ger af den første mulighed, skal jeg 
afslutningsvis fremføre mine argu
menter for netop denne løsning: 

Det er for det første en bjørnetje
neste, man gør en ung anfører ved ik
ke at lade ham begå sine fejltagelser. 
Man lærer efter min mening bedst af 
sine fejl. Dernæst må en umiddelbar 
sproglig fortolkning af udtrykket 
»fuldstændig upartiskhed« føre til, at
dette læses som absolut neutral.

Dernæst må det ikke kunne påvirke 
en kamps resultat, hvilket hold der 
stiller med den taktisk bedst begave
de dommer, og endelig, når der blot 
et enkelt sted, nemlig i tillægsbe
mærkningen til lov 4, er givet en sær
regel for ungdomscricket, så må det 
antages, at alle andre love gælder 
fuldt ud også i ungdomskampe. 

Idet jeg håber, at dette indlæg må 
give anledning til megen og frugtbar 
diskussion, overbringer jeg læserne mi
ne bedste hilsner. 

Jørgen Machon, 

B 1913. 

Bestyrelsens bemærkninger: 
På indberetningsskema og sta
tistikskema for den pågældende 
kamp var påført en påtale af, at 
Horsens' leder/dommer havde 
blandet sig i spillet samt en an
mærkning om, at en spiller fra 
Horsens, muligvis markreserve, 
som ikke var med på holdopstil
lingen, havde deltaget i kampen 
som kaster. 

Man bad turneringsledelsen 
undersøge det sidste punkt. 

Da det ikke klart fremgik, hvor
vidt B 1913 ville fremkomme med 
en formel protest, henvistes 
klubben til turneringsreglemen
tets paragraf 13. Resultatet ses 
ovenfor. 

Det er selvfølgelig sådan, at 
dommere i alle turneringskampe 
- incl. drengekampe skal 
handle i overensstemmelse med 
paragraf 5 i turneringsreglemen
tet. 

E. Froulund,
formand.



Overraskende beslutning: 

Bestyrelsen fremsætter forslag 

til ændret valg af U I{ 
Ifølge forbundets loves paragraf 
16 skal bestyrelsen for en sæson 
ad gangen nedsætte et udvalg 
på 3-5 medlemmer til at foretage 
valget af de spillere, der skal re
præsentere forbundet dets 
kampe. 

Udvalget skal nedsættes før turne

ringens begyndelse. 
På sidste og forrige repræsentant

skabsmøde ytredes fra repræsentanter
ne Ønske om indflydelse på valget af 
UK-medlemmer. De foretagne afstem

ninger har dog ikke vist flertal for 
tanken. 

I bestyrelsen har vi dog ikke anset 
resultatet af især den seneste afstem
ning for værende udtryk for repræ
sentantskabets egentlige opfattelse. 

Da der samtidig i bestyrelsen er et 
klart flertal for kompetence-afgivelse 

i forbindelse med UK-valget, er det 
bestyrelsens hensigt på næste repræ
sentantskabsmøde at stille forslag om 
ændring af paragraf 16 således, at 
DCFs regler også på dette område 
kommer i overensstemmelse med an
dre specialforbunds. 

INDHOLDET 

Bestyrelsen har endnu ikke afsluttet 
sin drøftelse af selve forslagets ud
formning, men det kan allerede nu 
oplyses, at forslaget vil komme til at 
indeholde følgende: 

UK består af 5 medlemmer. 
De 4 vælges i forbindelse med 

repræsentantskabsmødet, og repræ
sentantskabet vælger i hvert fald 
de to og bestyrelsen i hvert fald 1. 

Den nedsatte UK vælger anfø
rer, som herefter er det femte med
lem. 

Forslag om kandidater til de UK 
-pladser, der skal besættes efter re
præsentantskabsvalg, skal være for
manden i hænde senest 15. oktober

(samme regler som for forslag).
Forslaget skal være ledsaget af en
erklæring fra den foreslåede, hvor
af skal fremgå, at han er villig til
at lade sig vælge.

Kun aktive medlemmer kan væ
re stillere, og hvert medlem kan 
højst stille et antal kandidater sva
rende til det antal, repræsentant
skabet skal vælge. 

Kandidaternes navne vil blive 
offentliggjort i forbindelse med ud
sendelse af dagsorden. 

Udvalget fremsætter selv sin for

retningsgang, idet de Økonomiske 
rammer fastsættes af bestyrelsen. 

MA TAGE HENSYN TIL 
RESULTATET 

Uanset at selve den ændrede 
parag rat 16 - hvis ændringer i 
øvrigt tiltrædes - først kan få 
virkning fra 1976, er det bestyrel
sens tanke på førstkommende 
repræsentantskabsmøde - sta
dig forudsat at lovændringen 
vedtages - at gennemføre vejle
dende afstemninger i overens
stemmelse med de »nye« regler 
og derefter foretage valget under 
hensyntagen til resultatet af dis
se afstemninger. 

Nærmere meddelelse om ud
formning samt regler for kandi
dattilmelding i år vil senere blive 
fremsendt direkte til klubberne. 

E. Froulund,

formand.

GØRTLERVEJ 1 . 9000 AALBORG . TELEFON (08) 12 04 77 

Johan Luther kastes ud i en kamp mod MCC. 

Han led samme skæbne over for T. Kris1ensen. 

Svanholm 

skabte 

sensation 
For første gang i landspokalturnerin
gens 10-årige historie er det lykkedes 
et 3. divisionshold at kvalificere sig 
til finalen. Svanholm II stod for sen
sationen ved i semifinalen at besejre 

AB med to points. 
Tom Kristensen, 19 år og 1. års 

senior, blev Svanholms matchvinder. 
På sine seks overe præsterede han at 
få resultatet 6 for 12. Fem - her
iblandt Johan Luther - blev kastet ud 
af den unge svanholmer. 

Svanholm startede med 86 plus 30 
- en score, der på forhånd burde være

overkommelig for et 1. divisionshold.
I begyndelsen var der da heller ikke
noget, der tydede på, at der skulle
blive spænding om udfaldet.

Johan Luther og Niels Talbro hav

de ganske vist problemer med boldene 
fra Ole Mortensen, men da han først 
var færdig, kom der mange løse bolde, 
som blev straffet. 

Men da først Luther og Talbro og 
derefter Finn Madsen og Finn Vil
lumsen faldt i hurtig rækkefølge, be
gyndte man at ane en sensation. 

Tom Kristensen var startet godt, og 

han fik en helt fantastisk afslutning, 

der sikrede Svanholm sejren. 
Før næstsidste over manglede AB 

stadig 12 points i at nå Svanholms to

tal. Men da denne over indbragte 8 
points, Øjnede ABerne alligevel en 
chance. 

Kampens sidste bold skulle mod
tages af Freddy Nielsen, der havde til 
opgave at score en toer. Tom Kri
stensen gav dog ingen pardon og ka
stede Freddy Nielsen ud. 

I pokalfinalen mødes den 20. 
juli de sidste tre års pokalvinde
re, AaB, og Svanholm li. Kam
pen, der transmitteres i TV, spil
les kl. 10,30 på Brøndby stadion. 

Roland. 
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Nykøbing F. Kricketklub 

Nykøbing F. stiftedes i 1924, men det 
var dog ikke startskuddet til crickets 
indførelse i byens sportsliv. Det havde 
været spillet under mere eller mindre 
organiserede former siden omkring 

1884, men den forening, som havde 
cricketspillet på sit program, måtte gå 

ind omkring århundredskiftet. 

Der skulle derefter altså gå næsten 

et kvart sekel, inden der atter var nog
le, der fandt på at svinge battet i byen. 

Sine første år - ca. fem - tilbragte 

klubben under samme hovedledelse 
som byens daværende hockeyklub, 
men derefter og op til dato har klub
ben været en ren cricketklub. 

D. Steptoe overrækker DCF's stander 

I det første leveår klarede klubben 

at spille 1 - een - kamp, en venskabs
kamp med Præstø Idrætsforening. De 

følgende år plejedes der en udstrakt 
venskabelig forbindelse med forskelli
ge klubber på Sjælland. I 1930 blev 
der indført turneringscricket på Lol
land-Falster, idet der nu også blev 
spillet i både Maribo og Nakskov, og 
sportens hovedorgan var LFBU. Fra 
1930 til 1937 blev NFK mester hvert 

år, og det ringe antal kampe og den 
totale overlegenhed var ikke fremmen

de for nogle af de 3 klubber under 
LFBU, hvorfor man søgte optagelse 
i SBU fra 1938. Her spillede NFK i 
B-rækken, som klubben vandt i 1941,
således at de fra 1942 var deltagere i
den »fine« række, a-rækken. De før
ste 2 år måtte NFK kæmpe hårdt for
at holde sig i rækken, men det lykke

des, og deltagelsen havde modnet hol

det så meget, at det kunne hjemføre
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mesterskabet i 1944, 1945 (nØdturne
ring) og 1946, men i 1947 måtte man 
sige farvel til »skabet«, og først i 1953 
vandt NFK atter. 

I oktober 1953 stiftedes DCF, og 

Nykøbing F. startede i den dengang 
kredsinddelte 2. division. I 1955 og 
1956 var Nykøbing vinder af 2. div. 
Øst og spillede med vest-vinderen om 

retten til at rykke op, men tabte beg
ge gange. Samme år havde klubben 
et udmærket juniorhold, som kom så 
langt som til at spille finalekamp, som 
dog tabtes. Op til 1965, hvor 2. divisi

on blev landsomfattende, havde Ny
købing en stab af gode spillere, og 

man placerede sig hvert år pænt i 2. 
div. Øst, ligesom juniorholdet også
havde smukke placeringer at opvise.
I kraft af sin placering var klubben
berettiget til at deltage i den landsom

fattende 2. division, men af spillemæs
sige og Økonomiske årsager valgte
man at deltage i den nye 3. division
Øst. Og det var i og for sig lidt para

doksalt, at det skulle gå således. Ny
købing havde nemlig ved flere lejlig

heder været fortaler for en 2. division
for hele landet, og da den så endelig
blev en realitet, mente man sig ikke i

stand til at deltage. Klubben har fle
re gange vundet 3. div. Øst og har spil
let om retten til at komme i 2. divi
sion, men både i 1966, 1968 og 1970
måtte NFK neje sig for de stærke jy
der, således at klubben i sit jubilæ
umsår stadig er i 3. div. øst.

Og det må desværre konstateres, 

at den der ikke mere gør særlig me
get væsen af sig. Klubben har i de se
nere år været inde i en nedgangspe

riode. Det kniber med at få unge gjort 
interesseret og holde dem fast. Det go

de juniorhold, som klubben som oven
for omtalt havde i nogle år, og som 
skulle være leverandør af afløsere til 
seniorholdet, spredtes desværre for al
le vinde, og nogle spredte tilløb med 
drengehold er der ikke blevet meget 

ud af. Så kan man stille sig selv det 
spørgsmål - og det gøres tit i klubben 
- om situationen havde set anderledes
ud, hvis man havde grebet chancen,
da man havde den, til at komme til
at spille i 2. division.

I jubilæumsåret tør siges, at der må 
gØres en indsats for at skabe en til
gang. Det trænger sig i højeste grad 
på. Når man ser nogle af holdets del

tagere, er man faktisk lige ved at tro, 

at de har jubilæum sammen med 

klubben, så længe har de figureret i 
holdopstillingerne. 

Ledelsen kender problemerne, men 
ved ikke rigtig, hvordan de skal løses. 

Alle forsøg - traditionelle og utradi

tionelle - synes ikke at have slagkraft, 
og altid støder man på noget, der op
tager drengene og de unge meget me
re: fodbold. Det er meget vanskeligt 
at kunne konkurrere med byens 2 sto
re fodboldklubber. De »gamle« i klub

ben har imidlertid lovet hinanden at 
holde ved, indtil der er skabt et nyt 
hold, der kan træde til - både på 
spillepladsen og i ledelsen, således at 
cricket stadig kan leve i Nykøbing F. 
og klubben få en bedre placering end 

den i sidste halvdel af 3. div. øst. 
Jubilæet blev markeret ved en fest

lighed lørdag den 8. juni, hvortil var 
indbudt tidligere og nuværende spille

re, og bl.a. havde man den glæde at 
se klubbens tidligere landsholdsspiller 
Knud B. Rieck blandt deltagerne. -

DCF var repræsenteret ved Douglas 
Steptoe, som overbragte forbundets 
lykønskning og overrakte dens stan
der. Formanden Harry Erichsen har 

været klubbens leder uafbrudt siden 
1945 - og for sin store indsats for 
klubben, såvel ledelsesmæssigt som 
spillemæssigt, blev han under stort bi
fald udnævnt til klubbens første æres
medlem. 

Harry Erichsen 

Der blev udvekslet mange cricket
minder og -oplevelser i aftenens lØb, 
og der blev festet omtrent til den lyse 
morgen. Kan man i NFK blot klare 
»cricketen« ligeså godt som fester, er

der foreløbig ingen nød.

P. J. Pedersen. 



1. DIVISION:

25. maj
Chang - KB: Chang vandt med 9 ståen
de gærder efter færdig kamp. KB vandt
1. halvleg. KB 180 og 21 for 0, Chang
102 for 8 og 100 for 1. 

26. maj
Hjørring - Horsens: Hjørring vandt med
7 stående gærder efter 1. halvleg. Hor
sens 98 og 19 for 0, Hjørring 100 for 3.

Nykøbing M. - Skanderborg: Skander
borg vandt med 23 points efter 1. halv
leg. Skanderborg 296 for 9, Nykøbing M.

273. 

AaB - KB: AaB vandt med 45 points 
efter 1. halvleg. AaB 169 for 4 og 52 for 
0, KB 123 og 8 for 4. 

Ringsted - Svanholm: Svanholm vandt 
med 3 stående gærder efter færdig kamp. 
Ringsted 71 og 65, Svanholm 82 og 55 
for 7. 

B 1909 - Sorø: B 1909 vandt med en 
halvleg og 83 points. B 1909 254 for 9, 
Sorø 111 og 60. 

8. juni
Hjørring - AB: AB vandt med 2 stående
gærder efter 1. halvleg. Hjørring 128,
AB 129 for 8.

Ringsted - AaB: AaB vandt med 6 stå
ende gærder efter færdig kamp. Ringsted 
72 og 88, AaB 73 for 7 og 94 for 4. 

9. juni
KB - Svanholm: Svanholm vandt med 8
stående gærder efter færdig kamp. KB

68 og 78, Svanholm 74 for 2 og 76 for 2.

Chang - AB: Chang vandt med 1 stå
ende gærde efter 1. halvleg. AB 152, 
Chang 154 for 9. 

Sorø - AaB: AaB vandt med en halvleg 
og 16 points. Sorø 80 og 51, AaB 147 
for 2. 

Horsens - Skanderborg: Skanderborg 
vandt med 84 points efter 1. halvleg. 
Skanderborg 260 for 6, Horsens 176. 

Nykøbing M. - B 1909: Udsat til den 17. 
august. 

16. juni
Skanderborg - Chang: Skanderborg v.
med 98 points efter 1. halvleg. Skander
borg 167, Chang 69 og 199 for 3.

KB - Ringsted: Ringsted vandt med 8 
stående gærder efter 1. halvleg. KB 120, 
Ringsted 121 for 2. 

AaB - Nykøbing M.: AaB vandt med 
84 points efter færdig kamp. AaB 160 
for 4 og 81 for 2, Nykøbing M. 93 og 64. 

Horsens - Svanholm: Horsens vandt med 
9 points efter 1. halvleg. Horsens 127, 
Svanholm 118. 

Hjørring - Sorø: Hjørring vandt med en 
halvleg og 13 points. Sorø 105 og 50, 
Hjørring 168 for 2. 

B 1909 - AB: B 1909 vandt med 57 
points efter 1. halvleg. B 1909 224 for 
9, AB 167. 

RESULTATER 

2. DIVISION:

25. maj
Århus - Holstebro: Århus vandt med
en halvleg og 143 points. Århus 266 for
5, Holstebro 58 og 65. 

26. maj
Herning - Slagelse: Herning vandt med
6 stående gærder efter 1. halvleg. Slagel
se 119, Herning 125 for 4.

Skanderborg - Viborg: Viborg vandt 
med en halvleg og 1 point. Skanderborg 
45 og 113, Viborg 159 for 5. 

Esbjerg - Glostrup: Glostrup vandt med 
7 stående gærder efter 1. halvleg. Esbjerg 
221, Glostrup 228 for 3. 

9. juni
Esbjerg - Slagelse: Slagelse vandt med 2
stående gærder efter 1. halvleg. Esbjerg
216, Slagelse 217 for 8.

Holstebro - Viborg: Viborg vandt med 
4 stående gærder efter færdig kamp. Hol
stebro 68 og 172 for 7, Viborg 142 for 
8 og 100 for 6. 

Soranerne - Silkeborg: Soranerne vandt 
med 171 points efter 1. halvleg. Soraner
ne 277, Silkeborg 106. 

Glostrup - Århus: Århus vandt med 191 
points efter 1. halvleg. Århus 259 for 8, 
Glostrup 68 og 157 for 9. 

15. juni 
Skanderborg - Soranerne: Soranerne
vandt med en halvleg og 1 point. Skan
derborg 80 og 107, Soranerne 188 for 8.

Viborg - Glostrup: Glostrup vandt med 
73 point efter 1. halvleg. Viborg 111 og 
155 for 8, Glostrup 184 for 9. 

16. juni 
Herning - Soranerne: Soranerne vandt
med 11 points efter 1. halvleg. Herning
86, Soranerne 97.

Slagelse - Århus: Slagelse vandt med 1 
point efter 1. halvleg. Århus 151 og 120 
for 8, Slagelse 152 og 19 for 1. 

Silkeborg - Esbjerg: Silkeborg vandt med 
5 stående gærder efter 1. halvleg. Esbjerg 
109, Silkeborg 114 for 5. 

Holstebro - Glostrup: Glostrup vandt 
med 4 stående gærder efter 1. halvleg. 
Holstebro 127 og 120, Glostrup 132 for 
6 og 75 for 7. 

3. DIVISION:

25. maj
Hjørring - Dronningborg: Hjørring
vandt med 5 stående gærder efter 1. 
halvleg. Dronningborg 50 og 169, Hjør
ring 131 for 5 og 51 for 8.

26. maj
Århus - B 1913: Århus vandt med 51 
points efter færdig kamp. Århus 90 og 
72 for 4, B 1913 25 og 86. 

AB - Slagelse AB vandt med 6 stående 
gærder efter 1. halvleg. Slagelse 106 og 
108 for 5, AB 108 og 21 for 4. 

Svanholm - Nykøbing F.: Svanholm 
vandt med 38 points efter 1. halvleg. 
Nykøbing F. 76 og 94 for 2, Svanholm 
114. 

Kerteminde - Nykøbing M.: Kerteminde 
vandt med 4 stående gærder efter 1. 
halvleg. Nykøbing M. 152, Kerteminde 
162 for 6. 

Grenå - Fredericia: Fredericia vandt 
med 81 points efter færdig kamp. Grenå 
vandt 1. halvleg. Fredericia 110 og 181 
for 2, Grenå 114 for 3 og 96. 

Køge - Næstved: Næstved vandt med 5 
stående gærder efter 1. halvleg. Køge 
117, Næstved 120 for 5. 

I. juni
Slagelse - KB: KB vandt med 7 points
efter 1. halvleg. KB 160, Slagelse 153.

AB - Svanholm: AB vandt med 3 ståen
de gærder efter 1. halvleg. Svanholm 217 
for 5, AB 218 for 7. 

Frem - Roskilde: Frem vandt med 2 st. 
gærder efter 1. halvleg. Roskilde 110, 
Frem 171 for 8. 

9. juni
Kerteminde - Dronningborg: Dronning
borg vandt med 4 stående gærder efter
1. halvleg. Kerteminde 30 og 204 for 6,
Dronningborg 127 for 6 og 23 for 0.

B 1913 - Hjørring: B 1913 vandt med 
190 points efter 1. halvleg. B 1913 258 
for 5, Hjørring 68 og 175 for 4. 

AB - Køge: Køge vandt med 4 stående 
gærder efter færdig kamp. AB 93 og 96 
for 9, Køge 98 for 4 og 97 for 6. 

Svanholm - Slagelse: Svanholm vandt 
med 6 stående gærder efter færdig kamp. 
Slagelse 45 for 9 og 62 for 8, Svanholm 
60 for 2 og 51 for 4. 

15. juni
Næstved - Soranerne: Soranerne vandt
med 81 point efter 1. halvleg. Soranerne
209, Næstved 128.

Roskilde - AB: Roskilde vandt med en 
halvleg og 58 points. Roskilde 254 for 2, 
AB 97 og 99. 

16. juni
Ringsted - Nykøbing F.: Ringsted vandt
med 68 points efter 1. halvleg. Ringsted
221 for 8, Nykøbing F. 154.

Svanholm - Frem: Svanholm vandt med 
67 points efter 1. halvleg. Svanholm 194, 
Frem 127. 

Århus - Grenå: Grenå vandt med 6 stå
ende gærder efter 1. halvleg. Århus 182 
for 4, Grenå 183 for 4. 

Dronningborg - B 1913: Dronningborg 
vandt med 6 stående gærder efter færdig 
kamp. B 1913 64 og 120 for 6, Dron
ningborg 70 for 5 og 115 for 4. 

Esbjerg - Horsens: Esbjerg vandt med en 
halvleg og 39 points. Esbjerg 135, Hor
sens 43 og 53. 

Fredericia - Hjørring: Udsat. 

MELLEMRÆKKEN: 

25. maj
Køge - Svanholm: Svanholm vandt med
107 point efter 1. halvleg. Svanholm 210
for 4, Køge 103 for 9.

Viborg - Chang: Viborg vandt med 3 
stående gærder efter færdig kamp. Chang 
46 og 75, Viborg 58 og 64 for 7. 
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26. maj
Glostrup - Roskilde: Glostrup vandt med
9 stående gærder efter færdig kamp. Ros
kilde 37 for 9 og 82 for 9, Glostrup 102
for 5 og 11 for 1.

Dronningborg - AaB: AaB vandt med 9 
stående gærder efter færdig kamp. Dron
ningborg 61 og 47, AaB 99 for 1 og 13 
for 1. 

I. juni
Herning - Chang: Herning vandt med
122 points efter 1. halvleg. Herning 195
for 9 og 71 for 2, Chang 73 for 7 og 52
for 4.

AaB - Dronningborg: AaB vandt med 
69 points efter 1. halvleg. AaB 134, Dr.
borg 65 og 53 for 7. 

2. juni 
Køge - Ringsted: Ringsted vandt med
53 points efter 1. halvleg. Ringsted 183
for 4, Køge 130.

3. juni
B 1909 - Skanderborg: B 1909 vandt
med en halvleg og 21 points. Skander
borg 45 og 47, B 1909 113 for 9.

Svanholm - AB: Svanholm vandt med 
148 points efter 1. halvleg. Svanholm 177, 
AB 29. 

5. juni
Svanholm - Ringsted: Svanholm vandt
med 9 stående gærder efter færdig kamp.
Svanholm 226 for 4 og 39 for 1, Ring
sted 112 og 149 for 9.

B 1909 - Kerteminde: Kerteminde vandt 
med SJ. points efter færdig kamp. B 1909 
vandt 1. halvleg. Kerteminde 47 og 122 
for 2, B 1909 50 og 88. 

Ringsted - Glostrup: Ringsted vandt med 
18 points efter 1. halvleg. Glostrup 93 og 
71 for 5, Ringsted 111 for 6. 

8. juni
Dronningborg - Chang: Chang vandt
med 8 stående gærder efter færdig kamp.
Dronningborg 81 og 123, Chang 130 for
3 og 75 for 2.

Næstved - Svanholm Il: Svanholm II 
vandt med 10 gærder efter færdig kamp. 
Næstved 77 og 37, Svanholm II 93 og 23 
for 0. 

Glostrup - Svanholm I: Svanholm I 
vandt med 62 points efter 1. halvleg. 
Svanholm I 201 for 6, Glostrup 139. 

Silkeborg - Herning: Silkeborg vandt 
med 67 points efter 1. halvleg. Herning 
31 og 132, Silkeborg 98 og 51 for 9. 

Esbjerg - Kerteminde: Kerteminde vandt 
med en halvleg og 32 points. Esbjerg 
58 og 29, Kerteminde 119. 

Viborg - Hjørring: Viborg vandt med 54 
points efter 1. halvleg. Viborg 94 og 78 
for 2, Hjørring 40 og 56 for 8. 

AaB - Nykøbing M.: Nykøbing M. vandt 
med 10 gærder efter færdig kamp. AaB 
68 og 65, Nykøbing M. 73 for 1 og 78 
for 0. 

Århus - B 1909: Århus vandt med en 
halvleg og 41 points. B 1909 70 og 30, 
Århus 141 for 8. 

Afleveret til postvæsenet den 27. juni 1974 

9. juni 
Svanholm - Roskilde: Svanholm vandt
med 10 stående gærder efter færdig
kamp. Roskilde 67 og 62, Svanholm 111
og 25 for 0.

16. juni
Kolding - B 1909 Il: Kolding vandt med
en halvleg og 41 points. B 1909 32 og
38, Kolding 111 for 2.

A-RÆKKEN:

25. maj
Grenå - Silkeborg: Silkeborg vandt med
4 stående gærder. Grenå 129 for 9, Silke
borg 133 for 6.

1. juni
Kolding - Kerteminde Kerteminde vandt
med 2 stående gærder. Kolding 74, Ker
teminde 76 for 8.

5. juni 
Næstved - Sorø: Sorø vandt med 4 stå
ende gærder. Næstved 128 for 3, Sorø
129 for 6.

JUNIORRÆKKERNE: 

23. maj
Hjørring - AaB: Hjørring vandt med en
halvleg og 91 points. Hjørring 178 for 6,
AaB 57 og 30.

25. maj
Glostrup - Ringsted: Glostrup vandt
med 9 points efter 1. halvleg. Glostrup
158, Ringsted 149.

Svanholm II - Roskilde: Roskilde vandt 
med 9 gærder efter færdig kamp. Svan
holm H 32 og 104, Roskilde 49 og 93 
for 1.

26. maj
B 1909 - Esbjerg: B 1909 vandt med 64
point efter færdig kamp. B 1909 143 og
75 for 3, Esbjerg 103 og 71.

15. juni
Ringsted-Svanholm I: Svanholm I vandt
med 133 points efter 1. halvleg. Svan
holm I 195 for 5, Ringsted 62.

AaB - Chang: Chang vandt med·3;gær
der efter 1. halvleg. AaB 78 og 62 for 4, 
Chang 103 for 7. 

Århus - Esbjerg: Århus vandt med 8 
gærder efter færdig kamp. Esbjerg 111 
og 70, Århus 115 for 4 og 68 for 2. 

16. juni
Roskilde - Svanholm II: Roskilde vandt
med 18 points efter 1. halvleg. Roskilde
96, Svanholm li 78.

Køge - AB: Intet resultat. Køge 210 for 
9, AB 46 for 2. 

Næstved - Slagelse: Slagelse vandt med 
en halvleg og 111 points. Slagelse 190, 
Næstved 36 og 43. 

Viborg - Nykøbing M.: Nykøbing M. 
vandt med 109 point efter 1. halvleg. 
Nykøbing M 196 for 4, Viborg 87. 

DRENGERÆKKERNE: 

23. maj
Hjørring - AaB: Hjørring vandt med en
halvleg og 96 points. Hjørring 137 for
5, AaB 22 og 19.

Sorø - KB: KB vandt med en halvleg 
og 49 point. Sorø 15 og 15, KB 79 for 2. 

Århus - Herning: Århus vandt med en 
halvleg og 33 points. Århus 44 og 26, 
Herning 103. 

25. maj
Fredericia - Esbjerg: Esbjerg vandt med
9 gærder efter færdig kamp. Fredericia
79 og 27, Esbjerg 80 for 5 og 27 for 1.

Skanderborg - Dronningborg: Skander
borg vandt med 208 points efter 1. halv
leg. Skanderborg 223 for 3, Dronning
borg 15 og 24. 

26. maj
Kolding - Husum: Husum vandt med 8
gærder efter 1. halvleg. Kolding 115, Hu
sum 116 for 2.

Chang - Hjørring: Hjørring vandt med 8 
gærder efter 1. halvleg. Chang 99, Hjør
ring 100 for 2. 

31. maj
AB - Frem: AB vandt med 9 gærder ef
ter færdig kamp. Frem 15 og 46, AB 30
for O og 37 for 1.

1. juni 
Kerteminde - B 1913: B 1913 vandt med
10 gærder efter færdig kamp. Kertemin
de 49 og 20, B 1913 66 og 4 for 0.

Køge - Svanholm: Svanholm vandt med 
en halvleg og 34 points. Svanholm 133 
for 8, Køge 60 og 39. 

5. juni 
B 1913 - Horsens: Horsens vandt efter
færdig kamp med 6 gærder. B 1913
vandt 1. halvleg. B 1913 79 og 16, Hor
sens 68 og 28 for 4.

Ringsted - Glostrup: Glostrup vandt med 
113 points efter 1. halvleg. Glostrup 162 
for 3, Ringsted 49 og 68 for 8. 

6. juni
Chang - AaB: AaB vandt med 15 points
efter 1. halvleg. AaB 87, Chang 72.

8. juni 
Glostrup - Køge: Glostrup vandt med
8 gærder efter færdig kamp. Køge 63 og
10, Glostrup 67 for 4 og 11 for 2.

Esbjerg - Kerteminde: Esbjerg vandt 
med en halvleg og 1 point. Kerteminde 
50 og 29, Esbjerg 80 for 0. 

Sorø - Frem: Sorø vandt med 40 points 
efter 1. halvleg. Frem 41 og 101 for 2, 
Sorø 81 og 25 for 3. 

Fredericia - Kolding: Kolding vandt 
med 28 points efter 1. halvleg. Kolding 
138, Fredericia 110. 

Holstebro - Århus: Århus vandt med 15 
points efter 1. halvleg. Århus 59 for 0, 
Holstebro 44. 

AaB - Nykøbing M.: Nykøbing M. vandt 
med 9 gærder efter 1. halvleg. AaB 12 og 
81 for 4, Nykøbing M. 15 og 3 for 7. 

Husum - Horsens: Horsens vandt med 6 
points efter 1. halvleg. Horsens 70, Hu
sum 64. 

Viborg - Hjørring: Hjørring vandt med 
en halvleg og 23 points. Viborg 47 og 
53, Hjørring 123 for 2. 

Wilh. Burmesters Bogtryklceri A/S - Aalborg 


