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Carsten Morild drikker champagne af pokalen som tegn på mesterskab nummer 14 træk. Afgørelsen faldt allerede på næst

sidste spilledag. Læs om den spændende turneringsafslutning på side 83, 84 og 85. 



Villumsen 
og Keld 
l{ristensen 

■ 

var I en 
vanskelig 
situation 

Af ROLA.NO WALD 

SIDSTE SPILLEDAG i 1. division 
blev genstand for en heftig di
skussion. Årsagen var de om
stændigheder, under hvilke KB 
besejrede AB og B 1909 slog 
Skanderborg. 

Resultaterne betød, at KB blev 
i 1. division, mens B 1909 for 
tredje år i træk erobrede bronze. 
Et nederlag til fynboerne havde 
bevirket, at bronzen var gået til 
Chang. 

Både mellem KB og AB og 
Skanderborg og B 1909 blev de 
sidste 15-20 minutter afviklet un
der forhold, som under normale 
omstændigheder næppe kan be
tegnes som sportsligt forsvar
lige. 

Værst var det i Bagsværd, hvor 
regnen piskede ned, samtidig 
med at sigtbarheden var stærkt 
nedsat. Alligevel fortsatte man, 
til KB havde passeret ABs total. 

I Skanderborg var det knapt 
så slemt, men dog så galt, at 
man normalt havde stoppet. 

En tung byrde lå derfor på 
Finn Villumsens og Keld Kristen
sens skuldre, der - vejret til 
trods - havde deres på det tør
re. Skulle man holde op og der
med spolere modstandernes 
chancer, eller skulle man fort
sætte og dermed give gæsterne 
mulighed for at vinde? 
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De valgte at spille videre, selv om de sportslige betin

ge/ser var mere end vanskelige. 

Begge valgte det sidste. 
Selvfølgelig var skuffelsen stor 

hos Nykøbing Mors, der herefter 
sluttede på 11.-pladsen. Men 
glædeligt er det at høre Erik 
Hansen, efter at den værste skuf
felse havde lagt sig, fortælle, at 
han ville have gjort nøjagtigt det 
samme, hvis han skulle have 
truffet en afgørelse. 

Hermed erkender han, at Finn 
Villumsen handlede rigtigt. 

HAVDE IKKE ANDRE 
KLUBBER I TANKERNE 
Vigtigt er det i denne forbindelse 
at konstatere, at Finn Villumsen 
ikke havde kendskab til, at Ny
købring Mors havde tabt. Det 
vidste kun de KBere, der stod 
uden for spillepladsen. 

Man skal endvidere betænke, 
at AB også havde chancen for 
sejr, idet 8 KB-gærder var nede. 
Villumsen havde på intet tids
punkt Nykøbing Mors i tankerne, 
og herudfra traf han sin beslut
ning. 

Langt mindre tænkte Keld Kri
stensen over, at Chang havde 
mulighed for at få bronze, hvis 
B 1909 tabte. 

Begge anførere handlede så
ledes ud fra helt ærlige forud
sætninger. Derfor bør deres be
slutning ikke anfægtes, hvor bit
tert det end måtte have været 
for Nykøbing Mors og Chang. 

HUSK AT MEDDELE 
KAMPENS RESULTAT 
Ifølge turneringsreglementets 
paragraf 12 påhviler det den ar
rangerende klub i 1. og 2. divi
sion at meddele »Radioavi;en« 
stillingen ved frokostpausen 
samt kampens resultat. 

Desværre bliver denne be
stemmelse ikke altid efterkom
met - i hvert fald ikke hvad kam
pens resultat angår. Bortset fra 
at det er imod reglementet, er 
det i høj grad medvirkende til, 
at sportsredaktionen i Danmarks 
Radio efterhånden mister den i 
forvejen ret lille interesse for 
cricketsporten. 

Vi kan ikke forvente - endsige 
forlange - at DRs sportsmedar
bejdere skal være cricketkyndi
ge. Derfor er der endnu mere 
grund til at være omhyggelig 
med at give informationer. 

Det er en kendsgerning, at DR 
-sporten gerne tager cricketre
sultaterne med i sportsudsendel-

sen søndag aften. Men en forud
sætning er det, at de nødvendige 
oplysninger indleveres. 

Stillingerne ved frokostpausen 
er klubberne som regel hurtige 
til at indtelefonere, hvilket utvivl
somt også skyldes, at man er in
teresseret i at høre om resulta
ter i de øvrige kampe. 

Så langt, så godt. Men det må 
nu engang være vigtigere at få 
kampens resultat. 

Klubberne bør tage dette ad 
notam med henblik på sæsonen 
1975. Til stor gavn for dansk cric
ket. 

VAR ENDNU IKKE 
FÆRDIGSPILLET 
Ved redaktionens slutning (den 
9. september) var 3. divisionerne
og kvalifikationskampens i mel
lemrækkerne endnu ikke færdig
spillet.

Af hensyn til, at der ikke skal 
gå for lang tid fra turneringsaf
slutningen i de øvrige rækker til 
udsendelsen af bladet (produk
tionstiden er forholdsvis lang) 
har vi valgt at vente med at brin
ge turneringsoversigten for 3. di
visionerne og mellemrækkerne 
med slutstillingerne til næste 
nummer, der desuden vil inde
holde de endelige statistikker og 
indkaldelse til repræsentant
skabsmøde. 

I skrivende stund kunne såvel 
KB li, Svanholm li som Frem 
rykke op fra 3. division øst, mens 
Soraner li og Nykøbing F. kæm
pede om at undgå en kvalifika
tionskamp mod nr. 1 i mellem
rækken øst. 

3. division vest er, når disse
linier læses, vundet af Grenå el
ler Fredericia. Svanholm III har 
vundet mellemrækken øst, Kol
ding mellemrækken midt og AaB 
li mellemrækken vest. 
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TURNERINGSOVERSIGTEN: 

Gyseragtig afslutning 

i mørke og silende regn 
KB reddede livet, og AaB blev mester for 14. år i træk 

Sjældent har en sidste spilledag været 
så spændingsmættet og dramatisk som 

i år, hvor kampen om at undgå næst
sidstepladsen havde størst interesse. 

I ly af mørket og et sandt skybrud 
sikrede KB sig de 6 turneringspoints, 

der lige akkurat var nok til at komme 
forbi Nykøbing Mors. 

Morsingboerne kunne ellers selv ha
ve afgjort det ved at besejre Horsens, 

men det mislykkedes. 
KB, der før kampen mod AB ligne

de et hold i opløsning, begyndte plud
selig at kæmpe, og det gav bonus mod 
et AB-mandskab, der absolut intet 
forærede væk. 

Kun få havde ventet, at det skulle 
lykkes KB at passere ABs score på 
218 for 5. Heldigvis for KB troede 
spillerne på det, og det blev i høj grad 

udslaggivende. 

I frokostpausen sagde KBs anfører, 
Per Sørensen, til undertegnede, at 
han var sikker på sejr, uanset hvor 
mange points AB lavede. 

Om Steen Lund og Hans Kurt Loh
mann, der før denne kamp ikke hav
de gjort synderligt væsen af sig, hørte 
Per Sørensen sige dette, kan man kun 
gisne. Under alle omstændigheder var 
det de to, der reddede sejren i land, 

da det så sortest ud. 

Absolut en særdeles passende lejlig
hed for de to spillere til at vise noget 

af det, de kan, men som ikke er lyk
kedes for dem i den øvrige del af sæ
sonen. 

Nykøbing måtte herefter ud i en 
kvalifikationskamp mod Glostrup (se 
andet steds i bladet). 

MALURT I BÆGERET 

For 14. år i træk gik mesterskabet til 

AaB, og det var der intet overrasken
de i. Alt blev afgjort den 25. august, 
da jyderne besejrede Skanderborg 
med 8-0, mens Svanholm kun kunne 
spille 0-0 mod AB. 

Ingen tvivl om, at mesterskabet igen 
havnede på de rette hænder, men midt 
i glæden undgår AaB'erne ikke, at der 
bliver dryppet lidt malurt i bægeret. 

AaB, der til stadighed har beklaget 

sig over de andres negative indstilling 

til spillet, når de mødte nordjyderne, 

optrådte på nøjagtig samme facon, da 

holdet i den sidste kamp mødte Svan

holm. 

Til trods for, at illtet kunne sættes 

over styr, gav holdet ikke Svanholm 

en jordisk chance for at vinde. På 

Brøndbys mammut-bane fik hjemme

holdet til opgave at score 263 points 

på lidt over tre timer. 

Det er ingen chance - og slet ikke 

når man betænker, at AaB har langt

den bedste kasteside i 1. division.

Denne fremgangsmåde er bestemt 

ikke sagen, hvis AaB vil gøre sig håb 

om, at holdets - mange gange beret

tigede - kritik bliver hørt.

Bortset herfra var det oplagt, at 
AaB igen fungerede som det bedste 
hold, selv om Henrik Mortensen, Car
sten Morild og Hardy Sørensen som 

sædvanlig var de bærende figurer. 
Derimod var sæsonen skuffende for 

Leif Busk Jensen, Ole Isaksson og 
Henrik F!Ugel, som på intet tidspunkt 

formåede at leve op til sidste års glor
værdige bedrifter. 

MÆRKELIG INDSTILLING 

Sølvet gik atter til Svanholm, og det 

skal der heller ikke pilles ved. Brønd

by-holdet havde langt fra nogen vel
lykket anden halvdel af turneringen, 
men så er det så meget desto mere 
udtryk for en vis klasse, når sejre 
alligevel kommer i hus. 

Her tænkes på kampene mod 
Chang, B 1909, Hjørring og Skander
borg. 

Men også for Svanholms vedkom

mende er der grund til at f remfØre 

kritik. Mod AB, da holdet stadig hav-

Fra kampen mellem Svanholm 
og AaB. Flemming Søegaard 
kaster til Henrik Mortensen, 
mens Hardy Sørensen (i bag
grunden) og Michael Peters
son (keeper) holder sig klar. 
Den koncentrerede dommer 
er Leo Onink, Frem. 
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de chancen for guld, forsøgte spiller

ne (læs Finn Nistrup) ikke at nå ABs 

score på 212. 

Svanholm havde tre timer, og AB 

stillede op uden Lars Persson og 

Freddy Nielsen, hvorved kastesiden 

var yderst »tynd«. 

N istrups indstilling var mildt sagt 

mærkelig - særligt på baggrund af 

den kendsgerning, at Svanholm med 

et nederlag alligevel ikke kunne blive 

dårligere placeret end nr. 2. 

Nu klarede AaB selv paragrafferne 

ved at vinde 8-0, men det kunne Ni

strup jo ikke vide! 

Efter en svag start lykkedes det al
ligevel B 1909 - for tredje år i træk -
at vinde bronze. Kjeld Jannings, Pe
ter Palle Klokker, pakistaneren Gul
zar Ahmed og Suleman Khan var i de 
sidste fire kampe i forrygende spille
humør, og når det er tilfældet, er fyn
boerne farlige for ethvert hold. 

De kommende år vil utvivlsomt by
de på flere positive resultater fra den 
kant. 

OVERRASKELSER FRA 
CHANG OG HORSENS 
Chang, Ringsted, Hjørring, Horsens, 
AB og Skanderborg sluttede nærmest 
side om side. 

Det positive stod der afgjort Chang, 
Horsens og Ringsted på. Chang be
viste, at også et hold uden »stjerner« 
(Troels Nielsen er sikkert af en anden 
opfattelse) kan føre det vidt. Udmær
ket præstation af et hold, der ikke er 
bange for at tage chancer i bestræ
belserne for at få 8 points, hvis de 
6 glipper. 

Endnu mere overraskende var det 
vel, at Horsens klarede sig så godt. 
Specielt på baggrund af Jørn Højs 
temmeligt pessimistiske udtalelser før 
sæsonen. 

Spillerne - og ikke mindst Jørn Høj 
selv - var imidlertid langt bedre, end 
rygterne havde fortalt. Sejre over 
Chang, Svanholm, KB, Ringsted, Ny
købing Mors og AB er bestemt ikke 
til at kimse ad. 

Foruden Jørn Høj var Henning Eli
asen og Ole Schaumann de store spil
lere. 

Ringsted havde brugt al krudtet 
i de første syv kampe og havde ikke 
mere at byde på, da slutspurten skul
le sættes ind. Jan Hansen, Ebbe Han
sen og Claus Rasmussen kørte træt, 
og uden dem er der ikke overvælden
de meget i midtsjællænderne. 

Klubben har dog ingen grund til at 
være skuffet. Præstationen i år var 
betydeligt bedre end i fjor, og meget 
tyder på, at det bliver endnu bedre 
næste år. 

HOLMEN GAR I KB 
Hjørring kunne ikke bære savnet af 
skadede Klaus Buus, der ikke kunne 
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Johan Luther - kom stærkt 
i ABs sidste kampe. 

være med i de sidste fir� kampe. Han 
manglede på både gærde- og kastesi
den. 

Bedre bliver det næppe i 1975, hvor 
vendelboerne må undvære J Ørgen 
Holmen, der sammen med Hans Faus
bØII, Niels Chr. Elefsen og Ole Chri
stoffersen (lejlighedsvis) gjorde mest 
væsen af sig. Holmen flytter til Kø
benhavn og spiller fremover for KB. 

Det negative blandt »mellemholde
ne« stod AB og Skanderborg for. AB, 
der tæller så mange, gode »navne«, 
kom dårligt fra start, og siden fandt 
holdet aldrig rytmen. 

AB'erne faldt først og fremmest på 
manglende kastebredde. Kun Lars 
Persson var farlig. 

Derimod havde Bagsværd-mand
skabet glæde af Niels Talbro, Finn 
Villumsen (af og til) og Johan Luther 
(først til sidst) ved gærdet. Talbro 
sluttede af med 78 not out mod Svan
holm og 101 not out (hans maiden 
century) mod KB, og det giver ham 
et gennemsnit på omkring 65. 

Det er ham, man ikke kan bruge 

på landsholdet. Forstå det, hvo som 

kan ... 

Skanderborg vandt ikke en eneste 
kamp, efter at Jørgen Steen Larsen 
måtte melde fra for resten af sæso
nen. Det sætter med al Ønskelig tyde
lighed den gæve Skanderborg-spillers 
betydning for holdet i relief. 

Noget andet er den triste kendsger
ning, at holdet helt tydeligt står og 

falder med en enkelt spillers tilstede
værelse. 

Skanderborg sluttede helt nede som 
nr. 9 - den dårligste placering siden 
1960. Før næstsidste spillerunde aspi
rerede holdet til bronzemedaljerne! 

KB OG NYKØBING M. 
MANGLER KASTERE 
KB reddede som nævnt med nød og 
næppe livet. Man har en fornemmel
se af, at det ikke kan blive ved med 
at gå godt. Holdet savner i uhyggelig 
grad gennembrudsfarlige kastere, og 
det problem !Øses jo ikke med Jørgen 
Holmens indmeldelse. 

Ingen spiller var konstant god. Til 
gengæld var heller ingen konstant 
svag, og det reddede holdet i den sid
ste ende. 

Stor forskel på KB og Nykøbing 
Mors var der ikke, så den omstændig
hed, at nordvestjyderne sluttede næst
sidst kan kun tilskrives tilfældigheder
nes spil. 

Nykøbing lider ligesom KB under 
mangelen på kastere. Der er ikke me
gen trøst i at kunne score over 200 
points, hvis man ikke er i stand til at 
få modstanderne ud. 

Og det var Nykøbing kun sjældent. 
Uhjælpeligt sidst endte Sorø, der 

dog »snød« undertegnede ved at vinde 
hele to kampe. 

I de sidste fire kampe scorede Sorø 
over 200 points, og det var ganske 
godt klaret. Bedst mod Ringsted, der 
blev slået stort. 

HOCKELKAMP'ERNE 
SKUFFEDE MEGET 
Brødrene Jørgen (5 for 57 og 89 p.) 
og Jens Ole Eliasen (32) overskyggede 
holdets andet brødrepar, Ole og Ib 
Hlickelkamp. 

Kun John Hansen kan se tilbage på 
sæsonen med en vis tilfredshed. Stor 
skuffelse over Ole og Ib Hiickel
kamp.s indsats. 

Sorø er således tilbage i 2. division 
efter to års fravær. Mon ikke holdet 
får meget svært ved at komme op 
igen? 

Slutstillingen: 

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

Svanholm . . . . . . .

B 1909 .......... 
Chang . . . . . . . . . .

Hjørring . ....... 
Horsens ......... 
Ringsted ........ 
AB . . . . . . . . . . . . .

Skanderborg 
KB ............ 
Nykøbing Mors . .

Sorø . . . . . . . . . . . . 

k. p. gns. 
11 70 6,3 
11 56 5,0 
11 46 4,1 
11 40 3/i 
11 38 3,4 
11 36 3,2 
11 34 3,0 
11 32 2,9 
11 32 2,9 
11 24 2,1 
11 22 2,0 
11 12 1,0 

Roland. 



2. division:

Fortjent 
0 

at Arhus 

rykkede 
• 

Opl 

1. div.
Silkeborg og Skanderborg 

rykker ned i 3. division 

Helt efter fortjeneste blev Århus vin
der af 2. division. Opholdet i den 
næstbedste række blev således kun af 
to års varighed. 

Århusianerne tabte kun en enkelt 
kamp undervejs (mod Slagelse), hvor 
John Madsen, der ellers har været 
ganske forrygende, for en gangs skyld 
var helt ude af trit som kaster. 

Til gengæld er det helt oplagt, at 
netop tilgangen af den tidligere Skan
derborg-spiller har været af uvurder
lig betydning for Århus. 

Af de endelige statistikker, som 
bringes i næste nummer, fremgår det
te med al tydelighed. 

Men Århus' resultater har ikke ale
ne beroet på en enkelt mands indsats. 
Spillere som Steffen Meibom, Jørn 
Beier Andersen, Lars Mathiasen, J Ør
gen Knakkergaard, anføreren Gunnar 
Rasmussen samt keeperen Mogens 
Gregersen har også gjort deres til tri
umfen. 

STEEN THOMSEN V AR 
GLOSTRUPS STORSPILLER 
l de sidste fire kampe vandt Århus
8-0 over Silkeborg, mens holdet i
kampen mod Herning måtte »nøjes«
med en sejr efter 1. halvleg.

Kun i l. halvleg mod Silkeborg var 
Århus i vanskeligheder. 

Med indsatsen i denne sæson er der 
begrundet håb om, at spillerne fra den 
jyske hovedstad vil klare sig hæderligt 
i 1. division. 

Glostrup sluttede lige så fortjent 
som nummer 2. Denne placering gav 
det københavnske forstadshold ret til 
at spille mod nummer 11 i 1. division 
(denne kamp refereret andetsteds i 
bladet). 

Den sidste kamp mod Slagelse blev 
afgørende, og her lod Glostrup ingen 
tvivl tilbage. 

Også Glostrups præstationer har 
båret præg af en gedigen holdindsats, 
selv om 16-årige Steen Thomsen, der 
stadig er juniorspiller, har ligget en 
klasse over de øvrige. 

Både med bat (især) og bold har 
dette Glostrup-talent været fremra
gende. Ham kommer vi med garanti 
til at høre endnu mere om. 

Det stærkt foryngede Slagelse-hold 
måtte tage til takke med at være »lige 
ved«. Vestsjællænderne, der endnu 
mangler en hel del rutine, faldt først 
og fremmest på manglende bredde. 

Således kunne holdet ikke vinde en 
eneste kamp med 8-0, og det fik af
gørende betydning i det lange løb. 

Viborg sluttede på en smuk fjerde
plads i sin første sæson. Det var et 
resultat langt over forventning for al
le - især for Viborg-folkene selv. 

HERNINGS REDNING 
I den sidste kamp blev Silkeborg 

sendt ned i 3. division. Det er natur
lig trist for midtjyderne, men det vi
ser i hvert fald, at Viborg ikke for
ærede noget væk, selv om holdet ikke 
selv havde noget at spille for. 

Lad dette være en spore for andre 

klubber! 

Soranerne, Herning og Esbjerg slut
tede i midten, og det var der ikke no
get overraskende i. Soranerne nåede 

Erling Krogh Andersen 

aldrig at spille med det stærkeste 
hold. På den baggrund var det kun 
naturligt, at Gentofte-holdet ikke fik 
mere ud af det. 

Kim Schaumann - med to centuries 
- var i særklasse holdets største aktiv.
Kasterne kom aldrig rigtigt til orde.

Herning stod og faldt med Erling 
Krogh Andersens præstationer. Hel
digvis diskede han op med mest posi
tivt, og det blev Hernings redning. 

Esbjerg levede lige til det sidste li
vet farligt og kom først i sikkerhed 
i den sidste kamp, hvor vestjyderne 
besejrede Herning. 

Der er stof til noget godt i Esbjerg. 
Mon ikke holdet kommer til at spille 
en anderledes effektiv rolle næste år? 

Holstebro klarede lige præcis skæ
rene ved at vinde den sidste kamp 
over Skanderborg med 8-0. Det havde 
dog ikke været nok, hvis Silkeborg 
samtidig havde slået Viborg. 

Det skete imidlertid ikke, og så 
måtte Silkeborg gå den tunge gang 
ned i 2. division. 

I virkeligheden viste Silkeborg -
som helhed betragtet - en noget stør
re kampgejst end Holstebro, der først 
til sidst fandt ud af, at der skulle gø
res en indsats for at vinde. 

TAPPET FOR DE GODE 
Kun i ganske få kampe lykkedes det 
Silkeborgs modstandere at score over 
125 points. Men når man ikke selv er 
i stand til at lave mere end 70-80, 
kan man jo ikke forvente det helt 
store. 

I de første seks kampe var Erik 
Mikkelsen den altdominerende spiller 
- han lavede omkring halvdelen af
pointene - men dette pres kunne han
meget forståeligt ikke stå for i læng
den.

Helt i bund og uden point endte 
Skanderborg, der klart var divisionens 
svageste hold. Ikke en eneste gang 
var holdet i nærheden af sejr. 

Bent og John Madsens farvel samt 
Jørgen Steen Larsens og Lars Niel
sens skader betød, at Leif Hansen, Kaj 
MØldrup Nielsen og Henry Rasmus
sen ofte måtte spille på førsteholdet. 

Dermed var andetholdet tappet for 
de bærende kræfter. 

STILLINGEN: 

Århus ............ . 
Glostrup ......... . 
Slagelse ......... . 
Viborg .......... . 
Soranerne ........ . 
Herning ......... . 
Esbjerg . ......... . 
Holstebro ........ . 
Silkeborg ......... . 
Skanderborg ..... . 

k. 

9 
9 
9 

9 
9 

9 

9 

9 
9 
9 

p. gns.
58 6,4 
52 5,7 
42 4,6 
40 4,4 
26 2,8 
24 2,6 
20 2,2 
14 1,5 
12 1,3 
0 0,0 

Roland. 
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Ungdomsrækkerne: 

Skanderborg 
sikrede sig 
2 mester
skaber, 
Svanholm 
sikrede sig 
titlen hos 
Juniorerne 
for andet år 
i træk .. 
Søren Nissen 

og Ove Dalsgård skriver 

om de små stjerner 

i dansk cricket 

Dette års juniorfinale, hvor Kerteminde 
hjemme mødte Svanholm, stod langt fra 
mål med finalen i 1973, da Svanholm og 
Hjørring gav hinanden en virkelig god 
match. 

Men vejret i Kerteminde virkede så 
sandelig heller ikke befordrende på ny
delsen. Når det ikke regnede (4-5 regn
vejrsafbrydelser), så stormede det, ja ofte 
havde man fornemmelsen af at stå midt 
ude i det fynske Øhav! 

Kerteminde kom først til gærdet, men 
Svanholms åbningskastere var, forment
lig på grund af de våde forhold, meget 
langt fra deres bedste. Men bakket op 
af markopstillinger, der var en bedre 
sag værdig, fik de dog "hul« på Kerte
mindes gærdeside, og tre var ude for 10 
points. 

Den eneste produktive stand kom her
efter mellem Jeppe Klokker (18) og Erik 
L. Petersen, der sammen hævede til 60. 
Svanholm skiftede da for første - og 
eneste - gang kaster, og bistået af tre 
greb fra anføreren, Henrik Thomsen, i
en tæt mid off ryddede Klaus Frederik
sen på 9 overs 6 Kerteminde-gærder for
14 points.

Og så var det bal forbi ... 

"CARRIED HIS BAT« 

Totalen !Ød på 83, og de sidste tre (hvor
af den allersidste var en dame, Susanne 
Nielsen, som var ganske udmærket i 
marken) blev ofre for et hat trick fra 
Klaus Frederiksen. 

Erik L. Petersen l>Carried his bat« med 
50 not out men nød godt af adskillige 
velformede drops, som et ellers ganske 
godt fieldende Svanholm-mandskab for
klarede med "våd bold og kolde hæn
der«. 

Erik L. Petersen og til nød Jeppe 
Klokker nåede at gøre indtryk hos Ker
teminde. Førstnævnte bestræbte sig på at 
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Kertemindes tre esser på juniorholdet flankerer holdets ruder dame - den første kvin
delige deltager i en juniorfinale - Susanne Nielsen. Herrerne er fra venstre: Erik Leif 

Petersen, Svend Andersen og Søren Klokker. 

spille lodret, men halve forwardparader, 
hvor han aldrig havde hovedet over bol
den, betød chancer til mid off og slip'
erne, ligesom hans drives var 1Øftede og 
chancebetonede. 

Man kunne dog ikke løsrive sig fra, 
at der her var en spiller med store mu
ligheder, hvis han blev plejet lidt mere 
af en kyndig instruktør. 

Svanholm passerede Kertemindes sco
re for tabet af 1 gærde på 26 overs. Den 
ene åbner faldt ved 16, og tredjemanden, 
Henning Hansen, serverede på første 
bold en "stegt due« til slip'en. 

Men den faldt vingeskudt til jorden. 
Da Kerteminde tilmed lagde Ole Mor

tensen ned to gange, kunne enhver form 
for spænding hurtigt udelukkes. Da først 
de 50 var passeret, og nerverne var fal
det til ro, spillede Ole Mortensen og 
Henning Hansen den vindende total sam
men i opvisningsstil. 

Kastningen var det bedste hos Kerte
minde, selv om den gav så lidet et resul
tat. Chr. Sheffmann kunne på trods af 
et ganske tåbeligt, langt tilløb uden ac
celeration producere en god venstrearms, 
halvhård, præcis bold, og Erik L. Peter
sen og Jeppe Klokker var ikke ilde. 

Men uden støtte fra marken og mod 
gærdespillere, der tydeligvis lå en klasse 
over dem, de normalt mødte, rakte det 
langt fra. 

PROTEST BLEV AFVIST 
Semifinalen mellem Kerteminde og Hjør
ring fik et efterspil i form af en protest 
fra Hjørring mod banen. Der klagedes 
først og fremmest over, at de hårde bow
lere ikke kunne få ordentligt afsæt i til
løbet, som bestod af tennisgrus. Det skul
le angiveligt have været så !Øst, at der 
kom huller. 

Da protesten imidlertid ikke opfyldte 
de i turneringsreglementets paragraf 13 
stillede betingelser (den var ikke med
delt dommerne og ikke noteret på ind
beretningsskemaet) afvistes den allerede 
af den grund. 

Dommerne og DCFs repræsentant på 
stedet afviste i øvrigt også en række på
stande. 

Om selve kampen skal anføres, at 

Hjørring ikke kunne få has på Kerte
mindes åbnere, Svend Andersen og Erik 
L. Petersen. De skiltes først ved 56. Her
efter var der ikke så meget mere at prale
af, men de 37 extra, der kom i IØbet af 
de 57 overs, hjalp godt med til de 136.

Hjørrings l>Star«, Bruno Nielsen, blev 
grebet ud, da han havde lavet 10. Ingen 
anden formåede at IØfte den tunge arv, 
selv om 4. gærdet først faldt ved 83. 
Hjørrings l>hale« var ikke bedre end Ker
temindes, og fynboerne soldede ikke i 
den grad med extras. 

Sidste mand faldt, da tavlen viste 126. 

En overraskende sejr til Kerteminde, 
der først og fremmest skyldtes de tre ka
stere, som aldrig blev dyre. 

FORNEM PRÆSTATION 

Den anden semifinale mellem Slagelse 
og Svanholm havde vel ingen tænkt sig 
skulle blive spændende. Men Slagelses 
drengespiller, Ebbe Christiansen (forøv
rigt dreng et år mere), ville noget helt 
andet. 

Hans venstrearms-kastning, der inde
holdt både swing, flight og cut, ryddede 
totalt et Svanholm-juniorhold med fire 
spillere, der havde skaffet Brøndby-klub
bens andethold i pokalfinalen. 

Havde Ebbe Christiansen blot fået en 
hæderlig støtte fra den anden ende, hav
de Svanholm aldrig fået de 88. 

Hans kastepræstation var simpelthen 
fornem. Sikke muligheder, der er i den 
ellers så beskedne spiller! 

Men Svanholms total var stor nok. 
Ole Mortensen og Klaus Frederiksen 
mandede sig op som kastere, bistået af 
et par fornemme greb, og et Slagelse
hold med hæderlige gærdepræstationer 
fra Kim Christiansen og Flemming Jen
sen var ude for 61. 

JUNIORRÆKKERNE 

Kreds 41 

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

8 
7 
8 
8 
7 

52 
18 
18 
18 
6 

6,5 
2,5 
2,2 
2,2 
0,8 



Kreds 42 

Slagelse . . . .  ' . . . . .

Roskilde . . . . . . . . . .

Svanholm II . . . . . .

Næstved . . . . . . . . . . 

Kreds 

Kerteminde . . . . . . . .

Herning . . . . . . . . . .

Århus . . . . . . . . . . . .

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

B 1909 . . . . . . . . . . . .

Silkeborg trukket. 

Kreds 

Hjørring . . . . . . . . . . 

Viborg . . . . . . . . . . . .

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

Nykøbing Mors . . . .

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

Dronningborg . . . . .

5 
6 
6 
5 

43 

8 
7 
8 
7 
8 

44 

10 
10 

9 
10 
10 
10 

32 6,4 
30 5,0 
16 2,6 

0 0,0 

52 6,5 
32 4,5 
32 4,0 
14 2,0 
14 1,7 

62 6,2 
38 3,8 
34 3,7 
34 3,4 
26 2,6 

0 0,0 

SJÆLDEN OVERLEGENHED 
Svanholm gik ubesejret gennem kreds 41, 
og holdets kredssejr var sjælden overle
gen. Det sætter holdets præstation i reli
ef, at modstanderne var af god klasse -
ja, de ville formentlig alle have indta
get topplaceringer i de tre andre rækker. 

Når afstanden blev så stor, skyldtes 
det, at Svanholm i alle sine kampe viste 
sig en klasse bedre end modstanderne, 
der til gengæld indbyrdes ofte spillede 
gode og jævnbyrdige kampe. 

Glostrups resultater var dog i højere 
grad end de øvrige baseret på en ren 
solopræstation. Såvel med bat som med 
bold var Steen Thomsen ganske domi
nerende. Fremhæves skal hans 6 for 42 
og 86 points ud af 119 i sejren over 
Køge. 

AB havde ikke de fornødne kaste
mæssige kvaliteter og kunne have gjort 
det langt bedre, hvis holdet havde stillet 
i stærkeste opstilling hver gang. Torben 
Olesen fik slet ikke det ud af sæsonen, 
hans talent berettiger til, og Thomas 
Kentorp markerede sig ikke efter en god 
sæsonstart. 

AB brød helt sammen mod Glostrup, 
hvor Steen Thomsen brillerede med 7 
for 11. AB var ude for 39! 

Ringsted svækkede sig selv væsentligt, 
da holdet ikke længere kunne vinde ræk
ken, ved at lade Per Persson spille på 
1. divisionsholdet. En af de få gange
han deltog, måtte Ringsted endda over
lade Køge årets eneste sejr.

Såvel Ringsted som Køge har et gan
ske godt materiale, men der mangler 
samling over det. Hos Køge fik Benny 
B. Nielsen dog sin gennembruds-sæson.

Et tegn på rækkens kvalitet var det,
at et Køge-mandskab, som på adskillige 
pladser var identisk med klubbens 3. di
visionshold, uden at klare sig dårligt end
te på sidstepladsen. 

FÅR BESVÆRLIGHEDER 
Når man skal tale om individuelle præ
stationer, kan man naturligvis ikke kom
me uden om Svanholms Ole Mortensen, 
men det må også fremhæves, at Brønd
by-klubbens Henning Hansen, Søren 
Hamberg og keeperen, Jan Uldahl Pe
tersen, gjorde så store fremskridt, at 
Svanholms senior-UK får sine besvær
ligheder næste år. 

Et godt markspil og en fornuftig an
fører i Henrik Thomsen talte også med, 
da de 52 turneringspoints blev hentet. 

I kreds 42 var Svanholm II og Næst
ved »det tynde øl«. Det hele blev afgjort 
mellem Slagelse og Roskilde. I begge 
kampe var Slagelses trumfer brødrene 
Ebbe og Kim Christiansen, der stort set 
stod bag alt. 

De var den tand bedre end Roskildes 
»esser«, Stig Lucas, Kurt Johansen og
Palle Lykke, der berettigede sejrene -
ikke overbevisende, men heller ikke så
dan, at der var tale om tilfældigheder. 

KOM TIL AT LIGGE 
SOM DE HAVDE REDT 
Normalt »godter« vi os ikke, når en 
klub ikke vinder en række. Hvad angår 
Herning i kreds 43 gØr vi dog en undta
gelse. Jyderne fik ganske enkelt lov til 
at ligge, som de havde redt. 

Efter gennem det meste af sæsonen at 
have afviklet kampene, som det nu måt
te passe dem - afbud og udskydelser 
hørte til dagens (u)orden - vejrede de 
pludselig morgenrøde, da de med en 
strålende bowlende Freddy Sangild i 
spidsen pludselig gik hen og besejrede 
topholdene Kerteminde og Århus (endda 
to gange). 

Nu skulle de udsatte kampe pludselig 
spilles, så en rækkesejr kunne komme 
hjem, men den gik ikke! 

Mon ikke man har fået sig en lære
streg i Herning? Det ligner ikke noget 
at udsætte kampe, blot fordi man mang
ler et par spillere. Modstanderne bør 
ganske simpelt sige blankt »nej« til at 
medvirke til udsættelser på en sådan bag
grund. 

Selv Freddy Sangilds bowling taget i 
betragtning var det ikke nogen god re
klame for et hold som Århus, der gen
nem hele sæsonen havde bejlet til ræk
kesejren, at tabe til Herning to gange. 
Herning havde i Tom Jensen, H. P. Fen
ger og Ole Slumstrup nogle støtter for 
Sangild, men bredde var der ikke. 

Det afsløredes dog med al tydelighed, 
at det stod lige så skralt til hos Århus. 
Når så tilmed anfører Ole Beier Ander
sen aldrig gav sig tid til at blive spillet 
ind, ja så faldt favoritterne helt fra hin
anden til sidst. 

Faldet fra tinderne begyndte, da Es
bjerg fik årets første gevinst netop mod 
århusianerne. 

Nu havde Kerteminde vundet rækken 
allerede før sidste kamp, men fynboerne 
understregede alligevel sin dominans ved 
at vinde med 7 stående gærder. Søren 
Klokker - det yngste skud på den stam
me - bidrog med 5 for 23. 

DET MÅ DA LYKKES 
I kreds 44 tog Hjørring efter sommer
ferien pludselig gevaldig afstand fra sine 
konkurrenter. Alt blev afgjort, da Hjør
ring slog Viborgs svækkede hold med 2 
stående gærder - fortrinsvis takket være 
Poul E. Larsens 7 for 28. 

Så var det hele den rene leg for ven
delboerne, og mod Nykøbing Mors sco
rede Bruno Nielsen 124 not out ud af 
224 for 3. Den kamp tegnede længe til 
at skulle være finalen, men Nykøbing 
fik i stedet »finalen« på komedie. 

I 1971 udtalte Hjørrings daværende 
juniortræner, Hartmann Pedersen, at 
»blev det juniorhold ikke dansk mester,
ja så blev Hjørring det aldrig«. At det
års hold - ligesom sidste års mandskab
- var af væsentlig større klasse end det
te års, kan der vist ikke herske delte me
ninger om, men derfor var det alligevel
en meget svær pille for Hjørring at sluge,
da klubben nu for fjerde gang vandt en
af de treditionelt bedste kredse uden at
få et DM.

Men vi nægter at tro på, at Hartmann 
får ret i sin spådom. På et eller andet 
tidspunkt - med den fart, Hjørring spyer 
rækkevindere ud (Hjørring vandt også 
den nordjyske drengerække) - må det da 
lykkes. 

RENE »VINDMØLLEHUG« 
Kreds 44 var nok ikke så god, som den 
plejer. AaB bestod fortrinsvis af Claus 
Morild, der personligt Ødelagde de fleste 
af Nykøbing Mors' muligheder for en 
rækkesejr med 63 points . 

Nykøbing var simpelthen for »ucivili
seret« til i den lange ende at være en 
trussel. Tage Mikkelsen stillede op, »som 
vinden blæser«, og når en af dem, man 
putter op i toppen af gærdesiden, ude
lukkende baserer sit spil på de rene 
»vindmøllehug«, kan man ikke forvente
at vinde i længden.

Anføreren, Peter Dalgaard, havde dog 
fat i den rigtige ende og så ud til at 
have fået noget ud af Englands-turen. 

Viborg fik sit trumfkort, Henrik Han
sen, skadet, og Lars Andersen blev en 
stadig sjældnere gæst. Jan Andersen 
holdt dog fortsat fanen højt. 

Chang klarede sig uden at stråle, men 
spillere som Kim Petersen, Klaus Jør
gensen, Morten Skannerup og Michael 
Jensen fik dog markeret sig. 

Endelig Dronningborg. Holdet gen
nemførte, og det var al ære værd med 
alle de tæv. Nu må Randers-klubben dog 
til at tage fat på ungdomsarbejdet igen. 
Årets juniorhold var fuldstændig over
ladt til sig selv uden nogen form for 
støtte fra ældre. 

Det kan 1971's danmarksmestre sim
pelthen ikke være bekendt. 

GJORDE ALT OMVENDT 
Skanderborgs drengehold vandt fortjent 
danmarksmesterskabet ved i den afgø
rende kamp at knuse Esbjerg, der tilsy
neladende var ude på at gØre alt om
vendt i denne kamp. 

Esbjerg vandt lodtrækningen og gik til 
alles overraskelse i marken. Det til trods 
for, at banen var drivvåd. Hvor galt 
det stod til, viste sig efter en times spil, 
da den ene dommer, Jørgen Morild, kas
serede den efterhånden ovale »svamp«. 

I modsætning til Esbjerg fulgte hjem
meholdet den lagte taktik slavisk. Åb
ningsgærderne Per Rasmussen og Jørn 
Pedersen skulle holde deres gærder, og 
det gjorde de udmærket, selv om Per 
Rasmussen burde have været grebet ud 
i slip, da totalen viste 8. 

Nu skiltes de først efter en times spil 
med en samlet score på 36 points. 

Da åbningsgærderne havde vist vejen, 
smed holdkammeraterne tilsyneladende 
nerverne over bord, og de begyndte at 
hæve totalen. Finn Krause var forrygen
de men til tider lidt for kvik til at løbe 
mellem gærderne. 

Erik Juul vil blive husket for den før
ste af tre seksere på langs af banen, og 
lilleputspilleren Lars Wittus hørte også 
til de bedre. Skanderborg lukkede med 
148 for 9. 

Esbjerg havde herefter 2½ time -
knap halvdelen af spilletiden - til at 
bygge en halvleg op. Dette syntes dog 
umuligt, og i stedet gik spillerne ind for 
at holde gærderne og spille på uafgjort. 

Nu blev sidste mand fjernet 20 minut
ter /Ør spilletidens ophør, og en om
kamp var undgået. Det havde også væ
ret en hån mod sporten, hvis det var 
lykkedes - ikke fordi det var usportsligt 
at spille på uafgjort i den givne situation, 
men Esbjerg havde nu været bedre tjent 
med at tage de points, der var i den 
kamp. 

Man kunne således se gærdespilleren, 
der ikke skulle modtage bold, sidde hvi
lende på sit bat med armene over kors! 
Carsten Griegel holdt længe sit gærde, 
men da han var spillet ind, burde han 
have talt boldene og spillet på at få dem. 
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Så var det måske lykkedes vestjyderne 
at score de nødvendige points. Nu blev 
det til sølle 16! 

Lidt malurt skal der dog i Skander
borgs pokal. Erik Juul gik strålende i 
spidsen som anfører og kaster, da det var 
ved at knibe, men ufatteligt var det, at 
Skanderborgs markopstilling ikke blev 
ændret mere undervejs, end tilfældet var 
- især når man ser på, hvor defensive
gæsterne var.

Alt i alt en finale, der ikke nåede de 
store højder spillemæssigt, men hvor der 
til stadighed var en god atmosfære. 

0. D.

BOLD GENNEM GÆRDET 
Ovenstående var, hvad Ove Dalsgaard 
ved selvsyn fik ud af finalen, og under
tegnede skal herefter fortsætte med de 
øvrige drengekampe på grundlag af, 
hvad han har hØrt, set og fået ud af 
indberetningsskemaerne. 

Der var jævnbyrdighed i de to semi
finaler, hvor Hjørring-Skanderborg var 
den spillemæssigt bedste, og hvor Es
bjerg-Svanholm var den mest spænden
de. 

Esbjerg indledte hjemme mod de sid
ste tre års drengemestre, Svanholm, med 
85. Henning H. Petersen »carried his
bat« med 43, H. J. Vognsen lavede 22,
mens otte mand ikke nåede over 2
points.

Matchens bedste kasteresultat fik Svan
holms Steen Paulsen med 5 for 13. 

Sidstnævnte fortsatte med at være sit 
holds bedste ved gærdet, men han var 
heller ikke uheldig. Han nød bl. a. godt 
af, at en bold rØg gennem gærdet uden 
at berøre gærdepindene så meget, at 
overliggerne faldt ned. 

Bjarne K. Jensen faldt på et glimrende 
greb, og holdets andet førende kort på 
gærdesiden, Johnny Pedersen, blev lØbet 
ud af kasteren, som i stedet for at afle
vere bolden brød gærdet. 

Uden tilstrækkelig bredde på gærde
siden kunne de resterende svanholmere 
derefter kun lave 73 - eller 12 for lidt 
- mod Carsten Griegels og Henning H.
Petersens bowling.

I den anden semifinale kunne kun 
Karsten »Gummi« Kristensen hævde sig 
nogenlunde mod Skanderborgs kraftbe
tonede kastning, selv om Hjørring holdt 
stand i 43 overs for at score 83. 

Skanderborg brugte stort set lige så 
mange overs, men til gengæld kun 7 gær
der til at lave 86. Åbningsgærderne Jør
gen Pedersen og Per Rasmussen lagde 
bunden ved først at skilles ved 37, og 
da det begyndte at knibe, holdt anføre
ren Erik Juul sammen på stumperne, 
selv om Karsten Kristensens off skruere 
tydeligvis generede midtjyderne meget. 

Hvis der havde været en »man of the 
match«-pokal, skulle den så åbenbart 
være gået til vindernes Erik Juul, som 
både med bat og bold indlagde sig hæ
der. 

DRENGERÆKKERNE 

Kreds 

Svanholm . . . . . . . .

Glostrup . . . . . . . . . .

Ringsted . . .  ' . . . . . .

AB 

KB 

Køge 
Sorø 
Frem 

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

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

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

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

. . . . . .  ' '  . . . .

51 

Kreds 52 

Esbjerg . . . . . . . . . .

Horsens . . . . . . . . . . 

B 1913 . . . . . . . . . . . .

Husum . . . . . . . . . . . .

Kolding . . . . . . . . . . 

Fredericia . . . . . . . .

Kerteminde . . .  ' . ' ' .

Kreds 53 

Skanderborg 
Dronningborg . . . . . .

Herning . . . . . . . . . .

Århus . . . . . . . . . . . .

Holstebro . . . . . . . . .

Kreds 54 

Hjørring . . . . .  ' . . . .

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

Viborg . . . . . . . . . . . .

Nykøbing Mors . . . .

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

lKKE KLOG POLITIK 

7 44 
6 30 
5 22 
7 26 
7 20 
6 6 
7 6 
7 6 

6 42 
6 36 
6 26 
6 24 
6 12 
6 8 
6 0 

8 60 
4 16 
7 23 
8 13 
6 0 

8 42 
8 32 
8 24 
8 18 
8 12 

6,2 
5,0 
4,4 
3,7 
2,8 
1,0 
0,8 
0,8 

7,0 
6,0 
4,3 
4,0 
2,0 
1,3 
0,0 

7,5 
4,0 
3,2 
1,6 
0,0 

5,2 
4,0 
3,0 
2,2 
1,5 

Forinden var man nået gennem sindsbe
vægelser af diverse skuffer. Kreds 51 og 
52 var utvivlsomt mest spændende, fordi 
man her blev budt på en egentlig finale. 

I kreds 51 spillede KB, der forment
lig havde drengerækkernes bedste gærde
side, men til gengæld var næsten uden 
kastning, 0-0 mod både Svanholm og 
Glostrup. Da Svanholm havde et for
spring på 2 turneringspoints i forhold til 
Glostrup, skulle sidstnævnte altså vinde 
den indbyrdes kamp for at slutte på før
stepladsen. 

Glostrup lagde godt ud, men holdet 
brugte over halvdelen af spilletiden, hvil
ket nok ikke var klog politik. Det skete 
formentlig for at give Jørgen Nielsen 
chancen for sit maiden century, men da 
han faldt ved 93, blev der lukket med 
172 for 5. 

Da Svanholms åbnere, Bjarne K. Jen
sen og Johnny Pedersen, nåede henholds
vis 75 og 72, og da Glostrup ikke udnyt
tede de chancer, disse to gav, passerede 
Svanholm for tabet af 4 gærder. Således 
var rækkesejren for fjerde år i træk Svan
holms. 

I Horsens blev kreds 52 afgjort den 24. 
august. Her var Esbjerg på besøg, og de 
to klubber havde akkurat samme antal 
points. Da kampen var overstået, havde 
Esbjerg 6 points mere, for Morten Sode
mann kunne hos Horsens ikke leve op til 
sine mange tidligere bedrifter. 

GØR SOM FORBUNDET 
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Hans hold fik kun 69, hvilket Esbjerg 
passerede med 3.-gærdet inde. 

Det er relativt nye klubber (i ung
domsmæssig henseende), der befolker 
denne række, men det forekommer, at 
mange spillere fik meget ud af det. 

I Husum var de små enere, fØrt af 
det lodrette bat, så meget i højsædet, 
at holdet var overordentligt langsomt
scorende og kun med kniberi kunne få 
modstanderne ud. 

B 1913s ungdomstræner, Jørgen Ma
chon, mener, at drengene skal lære af 
deres egne fejltagelser - og ikke af hans 
- og på den måde kunne en del jo være
undgået! 

»ÆGTE« UAFGJORT
Kreds 53 var - bortset selvfølgelig fra
Skanderborg - langt den svageste. Dron
ningborg kunne nogenlunde gå an, men 
de øvrige klubber havde ikke meget at 
byde på. Det morsomste var, at Herning 
og Århus spillede »ægte« uafgjort (»tie«), 
således at de hver fik 7 turneringspoints. 

Skanderborg var kvalitetsmæssigt så 
meget ovenpå, at det egentlig var impo
nerende, at spillerne uden anstændig 
kamptræning kunne gØre det så godt i 
finalerunden. 

Chang havde det med at falde af i 
svinget til sidst. Hvis vi må gætte, skyld
tes det, at holdene nok har bredde, men 
mangler de virkeligt veluddannede med 
god batfØring, der også kan klare det, 
når modstandernes kastning er i den 
bedste klasse. 

Mens Chang således satsede på bred
den, var det i hØj grad en enkelt spiller, 
der tegnede rækkevinderen Hjørring. -
Karsten »Gummi« Kristensen udførte så
vel med bat som med bold bedrifter, 
der efterlod ubehagelige spor i modstan
dernes regnskabsbØger. 

Viborg havde man nok ventet sig lidt 
mere af, men holdet var præget af fØr
steårs-drenge og kommer nok i 1975. 
AaBs yngste aldersgrupper er under op
bygning, mens Nykøbing led under, at 
klubbens ældre havde så mange andre 
gøremål, der strakte sig fra at være akti
ve på 1. divisionsholdet, over almindelig 
ledergerning til andespils-arrangører. 

Nis. 

LILLE, MEN V AGEN 
Hovedpersonen i finalen om lilleputme
sterskabet nåede ikke sine modstandere 
til skuldrene, men han levede i høj grad 
op til betegnelsen »en lille og vågen ... «. 
Dette måtte de velvoksne lilleputter fra 
Ringsted sande overfor Skanderborgs 
Lars Wittus. 

Først trak han det store læs ved gær
det, og da Skanderborg kom i marken, 
kastede han konstant fra den ene ende. 

Nu ser det ikke ud af så meget, når 
en bowler af hans størrelse kommer 
»dernedaf«, og det var jo nok en af grun
dene til, at Ringsted ikke tog sig sam
men, /Ør det var for sent.

Skanderborg indledte med 80 points, 
hvoraf Lars Wittus lavede de 31. Kast
ningen varetages i første omgang af Lars 
Wittus og Flemming Jørgensen, og de 
afleverede den ene gode bold efter den 
anden. 

Man fristedes næsten til at tro, at 
Ringsteds gærdespillere havde aftalt at 
slå Skanderborgs kastning i stykker. Al
le prøvede nemlig at slå på næsten alt, 
selv om de foregående enten var blevet 
kastet eller grebet ud. 

To timer før spilletidens ophør var 
Ringsted ude for 43. Men midtsjællæn-



derne var ikke slået hermed. De ville 
fortsætte, og det var ved at give bonus. 

I 2. halvleg var Skanderborg ude for 
6 (seks), og spændingen var meget intens. 

Med 13 overs tilbage skulle Ringsted 
score 44 points for at vinde. I begyndel
sen så det lovende ud, men efterhånden 
fik Skanderborg »hul på bylden«. 

Sidste mand blev grebet ud i kampens 
tredjesidste over ved totalen 23. 

0. D.

LTLLEPUTRÆKKERNE 

Kreds 61 

Ringsted . . . . . . . . . .

Glostrup . . . . . . . . . .

Svanholm . . . . . . . .

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

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

Frem . . . . . . . . . . . .

Køge . . . . . . . . . . . .

Sorø . . . . . . . . . . . . . . 

Kreds 62 

Skanderborg 
Esbjerg . . . . . . . . . . .

Kolding . . . . . . . . . .

Fredericia . . . . . . . . . 

Kreds 63 

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

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

Viborg . . . . . . . . . . . .

Nykøbing Mors . . . . 

5 38 
7 42 
7 36 
7 22 
6 16 
7 16 
6 3 
5 0 

6 28 
6 26 
6 26 
6 6 

6 32 
6 32 
6 8 
5 6 

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

4,6 
4,3 
4,3 
1,0 

5,2 
5,2 
1,3 
1,2 

Århus deltog i turneringen, men resulta
terne tæller ikke, da holdet brugte spille
re, der var for gamle. 

PIGE I CENTRUM 
Ove Dalsgaard havde, som det fremgår 
af ovenstående, en sjov dag, mens han 
var dommer i lilleputfinalen i Skander
borg. Knap så morsomt havde de to 
dommere det til kampen om det nord
jyske mesterskab for lilleputter i Aal
borg. 

Otte gange måtte man løbe i ly for 
regnen, og det tog på spillernes koncen
tration. Skanderborg vandt ved at score 
51 points på 33 overs i 1. halvleg. 

Chang lukkede i 1. halvleg ved 39 for 
8 i håbet om en 2. halvleg, men her stod 
Skanderborgs Frank Olesen inde i 1 ti
me og 46 minutter uden at score et ene
ste point! Derved gik tiden dejligt for 
Skanderborg. 

Susanne Knudsen fra Chang battede 
som nr. 3 og var desuden en af matchens 
hovedkastere (3 for 9). Det bliver interes
sant at se, om Susanne ender som aflø
ser for Henning Olesen og Troels Niel
sen på 1. divisionsholdet! 

I de tre rækker skete der mangt og 
meget, som vi af pladshensyn må sprin
ge over. Vi kan dog nå at fortælle, at 
Ringsted var jævnt overlegen i kreds 61, 
at Kolding var meget tæt ved at vinde 
kreds 62, og at AaBs enmandshær i 
kreds 63, Jørgen Morild, var god nok 
til at spy centuries fra sig på stribe -
bortset fra de to kampe mod Chang, 
hvor det virkelig betød noget. 

Og så vandt Chang ... 
Nis. 

STATISTIKKER 

fra samtlige rækker 

bringes i næste nr. 

Frem har haft gode 
erfaringer med den nye 

kunstige pitch 
Foretrækker den fremfor upålideligt tennisgrus 

På opfordring fra Flemming Christen
sen, Kolding, i sidste nummer af 
»Criket« skal jeg hermed fortælle lidt
om de erfaringer, vi i Frem har gjort
med den nye pitch.

Der er ingen tvivl om, at denne nye 
asfalt-pitch er kommet for at blive. Vi 
er så glade for at have fået et stabilt 
underlag, at vi kun kan anbefale an
dre at få etableret noget lignende i 
kastegårdene. 

Nu har jeg med vilje skrevet i ka
stegårdene. DCF har - på trods af mit 
første indlæg her i bladet - end ikke 
villet se på pitchen, og det betyder, 
at det ifølge lovene i dag er forbudt 
at spille på et underlag af denne ka
rakter. 

I Frem spiller vi med tæppe over 
det nye underlag. Dermed får man et 
konstant opspring, som svarer til grus
banernes. Nogle dage spiller vi direk
te på underlaget, og her får vi ikke 
bolden til at skrue så meget. 

Til indøvning af specielle stød er 
banen ganske god. Uden tæppe kan 
man næsten ikke kaste bolden således, 
at den kommer over bæltestedet. Det 
har jo en fordel, når man har med 
drenge at gøre. 

De er bange for, at bolden springer 
op i hovedet på dem, hvilket jo des
værre ses på vores grusbaner. 

Hvis jeg i dag skulle vælge, om jeg 
ville spille på en grusbane, hvor der 

spilles fodbold på tværs, som det f. 
eks. er tilfældet i Frem, eller bruge 
det nye underlag, så ville jeg vælge 
den nye, stabile bane, og det har jeg 
indtryk af, at mine klubkammerater 
også vil. 

Derfor må jeg anbefale DCF at be
handle sagen. Jeg har hørt, at der må
ske er interesse for at anlægge en prø
ve-kampbane på Svanholms »frimær
ke«. I så fald springer dansk cricket 
ikke ud i noget, som man senere vil 
fortryde. 

For et er at have en træningsbane, 
som kun anvendes nogle få timer om 
ugen, noget andet er en kampbane, 
der skal bruges en hel dag under alle 
forhold. 

Ole Christiansen, 

Frem . 

Undertegnede repræsentant for besty

relsen har besigtiget Frems trænings

asfaltpitch, men har ikke fundet den 

helt ideel. 

I England er der i Øjeblikket inten

sive undersøgelser af forskellige for

mer for kunstige pitche, og /Ør disse 

erfaringer publiceres, finder bestyrel

sen ikke at have det fornødne erfa

ringsgrundlag for at træf/ e en beslut

ning om, hvilke pitche der kan anbe

fales til træningsbrug og hvilke, der 

kan godkendes til kampbrug. 

S. Nissen.

Grenå og Svanholm li op 
Efter redaktionens slutning er det ble
vet klart, at Grenå har vundet 3. di
vision vest, mens KB har besat første
pladsen i 3. division Øst. 

Kolding rykker op i 3. division, 
mens brikkerne i Øst endnu ikke var 
faldet på plads. 

Grenå rykker op i 2. division. Det 
samme gør Svanholm Il, efter at KB 
har meddelt, at klubben ikke ønsker 
at avancere. 

Udførlig omtale af 3. divisionerne, 
mellemrækkerne og A-rækkerne føl
ger i næste nummer. 

Roland. 

Cricket rekvisitter 
Slåhandsker-senior, fineste skind ................. . fra kr. 37,-
Slåhandsker-senior, bomuld ...................... . fra kr. 15,-
Skinner-senior, god kvalitet ....................... . kr. 5 0,-
Træningsbolde, 5 ½ oz læder, dobbeltsyede ..... . fra kr. 12,-

Andre rekvisitter føres også. - Ring og tal med 

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

aften (03) 633010 
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Regnen og 
Underwood 
var hård ved 
pakistanerne 
i den anden 
test på Lord' s 
»Et besynderligt forløb« er en ganske
rammende betegnelse for den 2. test
mellem England og Pakistan på
Lord's Kampen sluttede uafgjort.

I centrum var regnen - som det så 
ofte er tilfældet - og Derek Under
wood, der er helt uspillelig, når han 
har en fugtig pitch til hjælp. 

Pakistanerne begyndte nydeligt og 
havde kun 2 gærder nede for 91, da 
det begyndte at regne. Efter et læn
gere ophold kom man i gang igen, og 
så stod der Underwood på resten. 

Resultatet 5 for 20 på 14 overs be
tød, at 9 pakistanere var nede for be
skedne 130, hvorefter Intikhab Alam 
besluttede at lukke. 

England var bestemt heller ikke 
overdådigt spillende. 6 gærder var 
nede for 118, men så kom Alan Knott 
og Chris Old til. Englænderne kunne 
herefter trække sig tilbage med den 
acceptable score 270 for alle. 

Tredjedagen var præget af regn, så
ledes at pakistanerne kun nåede at 
lave 173 for 3, inden tiden var udlØ
bet. På det tidspunkt havde Under
wood analysen 23-9-42-2. 

STAKKELS PAKISTANERE 
Om aftenen og natten styrtede regnen 
ned, og uheldigvis for pakistanerne 
var der en lækage i presenningen, så
ledes at vand kunne trænge ind og 
lægge sig lige præcis der, hvor Un
derwood kaster sine normalt »tørre« 
off skruere. 

Da spillet efter et par timers udsæt
telse endelig kom i gang, stod der me
get forståeligt igen Underwood på det 
hele. De stakkels pakistanere var helt 
uden muligheder for at spille den uor
todokse Kent-kaster, og fra 192 for 4 
var hele holdet ude for 226! 

Underwood tog 6 gærder for 9 
points og sluttede med analysen 34,5-
17-51-8.
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Alan Knott - 87 points 
og en strålende keeper 

England havde herefter en time plus 
hele femtedagen til at score 87 points, 
og det kunne kun regnen forhindre. 

Og det var netop, hvad der skete! 
Da femtedagen begyndte, manglede 

englænderne 60 points med alle gær
der i behold. De fik dem aldrig, for 
der blev ikke kastet en eneste bold. 

OFFICIEL PROTEST 
Efter at pakistanerne var blevet mal
trakteret af Underwood, indgav den 
pakistanske manager, Omar Kureishi, 
en officiel protest til MCC. 

Protesten var formuleret i særdeles 
skarpe vendinger. Det hed bl. a., at 
»MCC havde brilleret med en ligegyl
dighed og inkompetence over for at
dække pitchen ordentligt til.«

Jack Bailey, sekretær i MCC, svare
de, at MCC meget beklagede det ske
te, som man imidlertid ikke havde 
kunnet gardere sig imod. 

»Jeg er sikker på, at »the grounds
man« og hans stab har gjort alt men
neskeligt muligt for at holde og be
vare pitchen i god stand«, hed det bl. 
a. i udtalelsen fra Bailey.

De fleste havde medlidenhed med
det pakistanske hold, og næsten lige 
så mange glædede sig bagefter over, 
at gæsterne ikke led nederlag på den 
baggrund. 

»Retfærdigheden« skete fyldest, og
senere tog Pakistan for alvor revan
che, da England to gange blev besej
ret i kampene om Prudential Trophy. 

2. test: Uafgjort. Pakistan 130 for 9
(M. J. Khan 48, S. Mohammad 40,
Underwood 5 for 20, Greig 3 for 23)
og 226 (M. Mohammad 76, W. Raja
53, S. Mohammad 43, D. L. Under
wood 8 for 51).
England 270 (A. P. E. Knott 83, C.
M. Old 41, J. H. Edrich 40) og 27
for 0.

Roland. 

Uafgjort for 
3. gang, da
Pakistan og
England fik
rigtig gang
■ ■ 

1 scoringen
Den tredje og afgørende test mellem 
England og Pakistan blev en såre trist 
affære, der sluttede uafgjort, uden at 
England nåede at komme til gærdet i 

2. halvleg.
Kedeligt var det langt fra de første

to dage, da Pakistan - efter at have 

vundet lodtrækningen - battede op til 
600 for 7, inden der blev Jukket tre 
kvarter før spilletidens udløb på an
dendagen. 

Zaheer Abbas spillede fremragende 

og satte for alvor de engelske kastere 
grå hår i hovedet. Abbas forlod først 
gærdet på The Oval, da han havde 
lavet 240 points. 

Han havde en glimrende støtte i 
Majid Khan (98) og Mushtaq Mo
hammad (76). 

De engelske kastere, der havde haft 
så stor succes i serien mod Indien, 
kom for alvor ned på jorden. Kun 
Derek Underwood klarede sig nogen
lunde. 

Pakistanerne fik en lovende start, 
da David Lloyd faldt, inden dagen var 
forbi. Men de engelske spillere - med 

Zaheer Abbas scorede 
240 points i den 3. test 



en veloplagt Dennis Amiss, der en
delig fik noget ud af opgørene med 
Pakistan, i spidsen - kæmpede strå
lende for at komme forbi de magiske 
400 points. 

UTROLIGT LANGSOMT 
Det ville betyde, at englænderne und
gik »the follow on«. 

Efter lørdagens spil havde England 
293 for 4. Amiss stod inde med 168. 

På 4. dagen måtte Amiss hurtigt 
forlade banen, »retired hurt«, da en 
bold fra Safraz Nawaz ramte ham på 
kæben. Heldigvis var der ikke sket 
noget alvorligt, således at han senere 
kunne komme tilbage som 11. gærde. 

Keith Fletcher og Alan Knott sør
gede herefter for, at England passere
de de 400. 

Ved 4. dagens afslutning stod Eng
land stadig inde med 438 for 6. 

Hjemmeholdet havde dog ikke i 
sinde at lukke, således at 1. halvleg 
først var forbi på 5.- og sidstedagen 
to timer før afslutningen. Den engel
ske total viste 545. 

Fletcher scorede ligesom Amiss 
century, men han var sandt for dyden 
år og dag om det. Han brugte om
kring 7 timer og 45 minutter til sine 
122 points. Det er det langsomst sco
rede century i engelsk test-cricket. 

Til hans undskyldning skal det dog 
siges, at han længe var i en presset 
situation, fordi det ubønhørlige krav 
var mindst 401 points. 

Chris Old, der ellers mest udmær
ker sig som kaster, tegnede sig for 
sin højeste test-score med 65. Det gav 
ham billetten til Australien, hvor Eng
land senere i år spiller om »The As
hes«. 

NED P A JORDEN 
En positiv overraskelse var også De
res Underwood, der sent fredag kom 
ind som »nightwatchman«, da Lloyd 
gik. Underwood nåede 43. 

På de sidste to timer scorede paki
stanerne 94 for 4. 

Serien resulterede dermed i tre 
draws - de to første som følge af 
regn, den tredje efter rekordtrist spil 

på en pitch, der hele tiden var gærde
spillerens. 

Englænderne måtte i hvert fald san
de, at træerne ikke vokser ind i him
len. Det er vist en meget sund erken
delse, inden det går !Øs på den anden 
side af Jorden. 

Pakistan har grund til at være glad 
for udfaldet. Det var ganske klart, at 
Pakistan for tiden ligger en klasse 
over Indien. 

3. test: Uafgjort. Pakistan 600 for 7
(Z. Abbas 240, M. J. Khan 98, M.
Mohammad 76) og 94 for 4. England
545 (D. L. Amiss 183, K. W. R. Flet
cher 122, C. M. Old 65, D. Under
wood 43, Intikhab Alam 5 for 116).

Roland. 

Hampshires mareridt 
Regnen fratog holdet muligheden for at vinde county

turneringen igen - Worcestershire ny vinder 

Lørdag den 31. august, mandag den 
2. og tirsdag den 3. september blev
bitre dage for Hampshire, sidste års
vinder af county-turneringen.

r sidste runde skulle Hampshire, 
der førte med 2 points foran Worce
stershire, spille mod Yorkshire i 
Bournemouth, mens Worcestershire 
samtidig mødte Essex i Chelmsford. 

Ulykkeligvis for Hampshire hindre
de regnen, at kampen nogensinde kom 
i gang. Til gengæld var spil muligt lør
dag i Chelmsford, hvor Worchester
shire ryddede Essex for 84. 

Dermed fik Worchestershire 4 bow
ling-points og passerede Hampshire. 

Særlig bittert var det for Hampshi
re, der gennem hele turneringen havde 
haft et solidt forspring. Således vandt 
Hampshire den 2. august på kun to 
dage over Worchestershire med en 
halvleg. 

Herefter havde Hampshire et for
spring på 31 points! 

Men Worchestershire, strålende an
ført af Norman Gifford (7 for 15 i den 
sidste kamp mod Essex), »åd« sig læn
gere og længere ind på sydvestenglæn
derne for til sidst at mutte forbi. 

DE SKULLE IKKE 

AFGIVE SPILLERE 

Glenn Turner, new zealænder, og 
Basil d'Oliveira var strålende på gær
desiden, og hos kasterne lyste V. A. 
Holder, Brian Brain og igen d'Olivei
ra op. 

Hampshire havde to dominerende 
figurer i sydafrik eren Barry Ri-

f . 

l """"""' ,
l ___ ._:� --·

Barry Richards, 
Hampshires gærdestjerne 

chards og vestinderen Andy Roberts. 
Sidstnævnte var den eneste, der tog 
over 100 gærder (119), og det gav 
ham en førsteplads på kastestatistik
ken. 

At Hampshire og Worcestershire 
var de dominerende counties kan ikke 
undre. De har begge haft den store 
fordel ikke på noget tidspunkt at skul
le afgive spillere til testholdene. 

Hvor meget det betyder, viser den 
omstændighed, at Warwickshire og 
Kent, der begge tæller mange, gode 
navne, sluttede som nr. 9 og 10. De 
var stærkt handicappede ved at skulle 
undvære deres indiske, pakistanske og 
engelske testspillere i talrige kampe. 

Slutstillingen i county-turneringen 
(med sidste års placering i parentes) 
blev: 

Worcestershire (6) ... . 
Hampshire (1) ....... . 
Northamptonshire (3) .. 
Leicestershire (9) ..... . 
Somerset (10) ....... . 
Middlesex (13) ....... . 
Surrey (2) ........... . 
Lancashire (12) ..... . 
Warwickshire (7) ..... . 
Kent (4) ........... . 
Yorkshire (14) ....... . 
Essex (8) ........... . 
Sussex (15) ......... . 
Gloucestershire (5) ... . 
Nottinghamshire (17) .. 
Glamorgan (11) 
Derbyshire (16) 

k. p.
20 227 
20 225 
20 203 

20 186 
20 181 
20 171 

20 171 
20 163 
20 159 
20 146 
20 146 
20 141 

20 137 
20 124 
20 118 
20 104 
20 95 

Roland. 

Glenn Turner, 
Worcesters gærdestjerne 
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!Navnlig navne!

G. S. SOBERS, vestinder på Nottingham
shires county-hold og verdens bedste all 
round'er gennem en årrække, har bebu
det sit farvel til førsteklasses cricket. Er 
ikke længere tilfreds med sine præstati
oner. Efter meddelelsen scorede han cen
turies i de to næste kampe! 

D. B. CLOSE, stærk gærdespiller for
Somerset, fik »et par briller« i kampen
mod Middlesex. Det var hans første af 
slagsen gennem en 26-årig lang karriere.

SUSSEX og ESSEX, engelske counties, 
spillede »ægte« uafgjort i deres indbyr
des kamp i county-turneringen. Sussex 
scorede 245 og 173 for 5, Essex lavede 
200 for 8 og 218. 

M. J. KHAN, glimrende spiller for Gla
morgan og det pakistanske test-hold, ind
vilgede alligevel i at spille for Pakistan
under Englands-turen. Som omtalt i sid
ste nummer truede han med at melde 
fra, fordi han fandt pengene for små.

K. R. ST ACKPOLE, fremtrædende au
stralsk gærdespiller, der har bebudet sin 
tilbagetræden fra internationale kampe, 
har fået MBE-ordenen. Det samme fik 
C. R. HANSFORD, sekretær i English
Schools Cricket Association, og T. E.
SMlTH, generalsekretær i dommeruni
onen.

G. I. BURGESS, værdifuld gærdespiller
for Somersets county-hold og det new
zealandske test-hold, scorede 4, 4, 4, 6, 1
i en over fra G. W. JOHNSON i coun
ty-kampen mellem Somerset og Kent.

N. G. FEATHERSTONE, county-spiller 
for Middlesex, scorede century mod 
Yorkshire på 85 minutter. Tangerede 
hermed årets scorings-rekord. 

MlDDLESEX, engelsk county-hold med 
hjemmebane på Lord's, blev den 23. juni 
ryddet for 23 af Yorkshire. Det var den 
hidtil laveste score i en John Player 
League-kamp. 

A. L. WADEKAR, anfører for det indi
ske test-hold, havde også grund til be
kymring uden for banen efter den 2.
test mod England. Fra Bombay meddel
tes det, at familiens hus var blevet »be
skudt« med sten, da cricketinteresserede
hørte resultatet.

G. BOYCOTT, stilfuldt åbningsgærde
for Yorkshire, brækkede en finger på en
bold fra G. D. McKENZIE under coun
ty-kampen mod Leicestershire. Måtte
undvære en række kampe for sit hold.

J. A. JAMESON, elegant gærdespiller 
for Warwickshire, var den første, der 
nåede 1.000 points i år. Det skete den 
29. juni, da Warwickshire spillede mod
Worcestershire. Hans åbningspartner,
D. L. AMISS, blev nr. to i rækken.

D. NICHOLLS, reserve-keeper for Kents
county-hold, gjorde det fremragende,
mens A. P. E. KNOTT var optaget af 
test-kampe. I kampen mod Nottingham
shire havde D. N. i 1. halvleg seks greb.

G. G. ARNOLD, fast bowler for Surrey 
og England, blev i august idØmt tre spil
ledages karantæne fra county-turnerin
gen. Overfusede dommeren, da denne 
dømte en »udenom«. G. G. A. var ikke 
helt enig . .. 

F. J. TITMUS, off spinner fra Middlesex 
og nu tilbage på det engelske testhold, 
lavede en gigantisk sekser i kampen mod 
Glamorgan i Cardiff. Bolden gik gennem 
ruden til regnskabsførernes box. 

• 

B. R. HARDIE, county-spiller for Essex, 
der i kampen mod Hampshire scorede 4 
points på 142 minutter (nævnt i sidste 
nummer) tog for alvor revanche, da Es
sex mødte Warwickshire. Scorede 132 på 
lidt over tre timer. 

A. R. LEWIS, 36-årig tidligere anfører 
for Glamorgan og England, har meddelt, 
at han med udgangen af denne sæson 
tager afsked med førsteklasses cricket. 

J. A. JAMESON, stilfuld county-spiller 
for Warwickshire, har en ønskemodstan
der i Lancashire. Den 24. juli scorede 
han for femte gang på fem sæsoner cen
tury mod dette county. 

D. B. CLOSE, kraftbetonet gærdespiller
på Somersets county-hold, lavede otte
seksere i sin innings på 131 points mod
Yorkshire. Hermed tangerede han John
Player Leagus-rekorden, der indehaves
af P. MARNER og R. B. KANHAI.

ASIF MASOOD, fast bowler på det pa
kistanske testhold, tog fire gærder på fire 
bolde i Pakistans kamp mod »Combined 
Services«. 

D. W. RANDALL, county-spiller for
Nottinghamshire, mindes med rædsel
kampene mod Pakistan og Yorkshire. Fik
begge gange »et par briller«.

S. S. NAIK, indisk testspilltir, er ved ret
ten blevet idømt 75 pund (ca. 1100 kr.) 
plus 20 pund (ca. 270 kr.) i sagsomkost
ninger for at stjæle fire par sokker til en 
samlet værdi af 1,20 pund (ca. 17,50 kr.)! 

Titmus tilbage på test-holdet 
Come back efter seks års fravær - Boykott igen med, men Snow blev udeladt

Fred Titmus, 41-årig off spinner fra 
Middlesex, gør efter seks års fravær 
come back på det engelske test-hold, 
der i vinter skal på turne til Australi
en og New Zealand. 

Sidst Titmus spillede mod Australi

en var i 1965-66. Han har i Øjeblik
ket 49 tests på bagen. 

Bortset herfra er det eneste over
raskende, at der blandt de 16 udtagne 
er hele fem fast bowlere: Arnold, 01d, 
Willis, Hendrick og Lever. 

På den baggrund forekommer det 
lidt mærkeligt, at der ikke er blevet 
plads til Sussex' John Snow, der i hØj 
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grad har imponeret på det seneste. 
Da den australske anfører, Greg 

Chappell, så holdet, sagde han: 
»Jeg har ganske vist ikke set Snow

bowle de sidste par år, men jeg har 
meget svært ved at forestille mig, at 

han ikke skulle være blandt de fem 
bedste fast bowlere i England.« 

Endelig skal det nævnes, at Geoff 
Boycott fra Yorkshire er med igen ef
ter hans noget skuffende indsats 
Vestindien. 

De 16 spillere (med antal tests 
parentes) er: 

M. H. DENNESS, Kent, anfører

(21), J. H. EDRICH, Surrey (67), D. 
L. AMISS, Warwickshire (33), G. G.
ARNOLD, Surrey (27), G. BOY
COTT, Yorkshire (65), K. W. R.
FLETCHER, Essex (43), A. W.
GREIG, Sussex (33), M. J. HEND
RICK, Derbyshire (5), A. P. E.
KNOTT, Kent, keeper (66), P. LE
VER, Lancashire (13), D. LLOYD,
Lancashire (5), C. M. OLD, Yorkshi

re (18), R. W. TAYLOR, Derbyshire,
keeper (1), F. J. TITMUS, Middle
sex (49), D. L. UNDERWOOD, Kent
(50) og R. G. D. WILLIS, Warwick-

shire (11). Roland.



Hø il al I lyve ... 
Kampene om Prudential Trophy blev 
for England i hØj grad et »hØjt at fly
ve, dybt at falde«. 

[ begge kampe mod Indien kunne 
englænderne trække sig tilbage med 
sikre sejre, men da det gjaldt Paki
stan, måtte briterne melde pas. 

Pakistan vandt begge opgør - den 
sidste efter at have ryddet hjemme
holdet for 81 (8 gærder nede for 28!). 

I den første kamp mod Indien star
tede gæsterne ellers med hele 266 
points på 53,5 overs (Pate! 82, Wade
kar 67), men denne score passerede 
englænderne på 51,1 overs med fire 
gærder i behold (Edrich 90). 

I den anden havde englænderne det 
noget lettere, da Indien kun kunne 
lave 171 på 4 7,3 overs. På 48,5 overs 
gik England forbi for fire gærder 
(Fletcher 55 not out). 

Meget lovende så det også ud i den 
første kamp mod Pakistan. På grund 
af regn satte man antallet af overs 
ned til 50, og her startede England 
med 244 for 4 (David Lloyd satte re
kord for Prudential Trophy med 116 
not out). 

Men Pakistan bliver ikke for ingen
ting betegnet som et strålende gærde
hold. Fra starten gik asiaterne særde-

Fremragende 

billeder, men 

en elendig 

beskæring 
R. S. Whittington: An lllu

strated History of Australian 
Cricket. 

(Sportsforlaget Horsens). 

I de senere år har en mængde bØger 
om de mest forskellige emner, men i 
samme udstyr, set dagens lys: De er 
alle i stort format og alle overdådigt 
illustrerede, ja nærmest billedbøger 
med en forbindende tekst. 

Her er så en om australsk cricket. 
Eller for at være mere korrekt: om 

australsk-engelsk testhistorie. - Au
stralsk crickethistorie berøres nemlig 
stort set ikke. 

Billedkvaliteten er stort set fremra
gende. Der er et væld af »action«-bil
leder, mange af dem helsides. Bille
derne er hensynsløst forstørret og til-

les hårdt på boldene, og det lykkedes 
dem at komme forbi for tabet af 3 
gærder (Majid Khan 103). 

Også i den anden kamp, der regne
de væk på den oprindelige dato, måt
te man den følgende dag reducere 
over-antallet til 35. Og her blev eng
lænderne ydmyget efter alle kunstens 
regler. 

81 for 9 på 35 overs blev resulta
tet, efter at 8 gærder havde været ne
de for sølle 28. R. W. Taylor og D. L. 
Underwood fik dog reddet lidt af 
æren. 

Pakistan havde intet besvær med at 
lave mere for 2 gærder (på kun 18 
overs). Zaheer Abbas, der i den 3. 
test drev de engelske kastere til van
vid, brillerede igen. Denne gang med 
57 not out. 

De to kampe viste, at Pakistan vir
kelig er blevet stadig bedre år for år. 
Gærdesiden er det største aktiv, men 
også en passende blanding af seamere 
og spinnere har gjort det godt. 

Derimod har England igen fået no
get at spekulere over, inden det i vin
ter går IØs i Australien og New Zea
land. 

Roland. 

skåret bogens format. Det har enkelte 
steder givet besynderlige resultater. 

F. eks. omtales i en billedtekst en
spiller, som ikke er på billedet, og på 
flere billeder er en spiller »halveret« 
ved beskæringen. 

Teksten er skrevet i en letlæst, fly
dende stil. Der veksles mellem almin
deligt beskrivende afsnit, nøjere refe
rater af berømte testkampe, anekdoter 
og statistiske oplysninger. 

Bogen er derfor en udmærket intro
duktion til emnet »australsk cricket«. 
Bogen er derimod ikke, som man kan 
forstå af det foregående, et altom
fattende historisk værk. Der er samlet 
ganske få testrekorder bag i bogen, 
og spredt rundt om i teksten kan man 
finde flere. 

Men da bogen ikke indeholder no
get stikordsregister, kan den ikke an
vendes som opslagsværk. 

Bogens bedste afsnit er dem, der be
handler perioden før 1. verdenskrig. 
Også perioden mellem krigene er ret 
fyldigt beskrevet, mens tiden efter 2. 
verdenskrig indtil 1971 er yderst spar
somt omtalt. 

Bogens pris i England er ca. f. 5. 

LH. 

Kæmpesejr 
til Nyk. M. 
mod 
Glostrup 
Jyderne scorede 397 p. 

Med en kæmpesejr på 218 points ef
ter 1. halvleg sikrede Nykøbing Mors 
sin forbliven i 1. division. Glostrup 
havde intet våben mod den til denne 
kamp velsmurte, jyske »gærde-maski
ne«. 

Glostrups anfører, Jørgen Nord
kamp, gravede sit holds grav, da han 
på en tØr pitch med en våd outfield 
valgte at gå i marken. 

Hermed fik Nykøbing Mors, der er 
et udpræget gærdehold, lov til at sty
re kampen. Og det gjorde holdet med 
den største selvfølgelighed. 

Gæsterne battede på førstedagen 
fra kl. 10 til 16 og scorede den impo
nerende total af 397 points all out. 
Det er den næsthøjeste score i dansk 
cricket. Rekorden indehaves af AaB, 
som mod Svanholm for seks år siden 
lavede 404 points (Hardy Sørensen 
181). 

Glostrup havde ikke succes på no
get tidspunkt. Bjarne Jensen, Erik 
Hansen, Svend Villumsen og Tage 
Mikkelsen var hårde mod de efter
hånden meget modløse Glostrup-ka
stere. 

Gærdefaldene giver et godt bevis 
på, at Nykøbing hele tiden var oven 
på: 

1-82 - 2-149 - 3-234 - 4-254 - 5-
341 - 6-371 - 7-381 - 8-382 - 9-385 
- 10-397.

I sandhedens interesse skal det dog
tilføjes, at Glostrup heller ikke var til
smilet af heldet. Fire gange i samme 
over sendte Svend Villumsen bolden 
lige op i vejret, og det slap han godt 
fra. 

Men det kan nu ikke alene tilskri
ves uheld! 

Afgørelsen faldt i den sidste halv
anden time på førstedagen, da Glo
strup mistede fire gærder for kun 42 
points. Her begik Jørgen Nordkamp 
sin anden alvorlige fejl ved at sende 
et af sine absolut bedste kort, Steen 
Thomsen, ind et kvarter fØr spilleti
dens udløb. 

Det virkede ikke gennemtænkt! 
Herefter var det blot et spørgsmål 

om, hvor lang tid Glostrup ville holde 
på andendagen. Kl. 13 var alt forbi. 

Glostrup gjorde ganske vist et for
tvivlet forsøg på at spille en 2. halvleg, 
men det satte regnen hurtigt en stop-
per for. Roland.
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Af-ROLA.NO WALD 

LARS HANSEN, talentfuld Svanholm
spiller, var hurtig i replikken under 1. 
divisionskampen mod B1909. Da KJELD 
JANNlNGS for tredje gang var invol
veret i en »løbet ud« - uden selv at bli
ve det - udbrød L. H.: »Nu har Jan
nings 3 for 14 ... « 

BØRGE SØVSØ, fhv. Chang-stjerne og 
i denne sæson træner for aalborgenserne, 
gjorde i kampen mod Sorø come back i 
1. division efter to års fravær. Klarede
sig smukt med 23 not out og et greb.

POUL ERIK NIELSEN, udmærket spil
ler fra Kolding, scorede i mellemrække
kampen mod B 1913 century med 107 
points. Passerede de 100 på 76 minutter! 
Fik desuden kasteanalysen 9-2-13-5. 

JØRGEN JØNSSON, - FLEMMING 
SØEGAARD og LARS HENRIKSEN, 
muntre koryfæer fra Svanholm, var helt 
ustyrlige (udenfor banen), da Svanholm 
mødte Skanderborg på Brøndby stadion, 
hvor en lidet attraktiv bilkirkegård be
finder sig lige udenfor spillepladsen. J.J. 
lagde for med at sige: »Efter at vi er 
flyttet herud, er alle gærdespillere be
gyndt at tage »dæk«. »Det har du »rat« 
i,« replicerede F. S., hvorpå L. H. fyrede 
denne af: »Nej, den var sgu for bil-lig«. 

KURT ØSTERGAARD og SVEND AA. 
PETERSEN, værdifulde spillere for Fre
dericia, fejrede begge jubilæum i 3. di
visionskampen mod Kerteminde. K. Ø. 
spillede sin kamp nr. 100, mens S. AA. 
P. rundede de 75 (kampe!).

JOHAN LUTRER, glimrende spiller og 
eks-anfører i AB, scorede i den udsatte 
kamp mod Skanderborg sit første cen
tury i år. J. L. »carried his bat« med 100 
not out. Heriblandt var der kun to græn
seslag. Fulgte succes'en op i næste kamp, 
da han scorede 79 mod Svanholm. 

94 

KJELD LYØ, farverig B 1909-spiller, var 
under 1. divisionskampen mod Svanholm 
grundigt træt af at høre KJELD JAN
NINGS råbe på løb. Da K. J. igen ville 
løbe en noget hasarderet ener, råbte 
K. L.: »Er det ikke rigeligt, at du har
løbet tre ud?«

JESPER MORILD, hardhittende talent 
fra Hjørring (han har det ikke fra frem
mede), var ubarmhjertig over for HEN
RY POULSEN, Nykøbing Mors, i 3. di
visionskampen mellem de to klubber. J. 
M. scorede i en over fra H. P. 5 seksere
i træk. Intet mindre end dansk rekord 
og en tangering af verdensrekorden! 

OTfO GADE og AZHAR ALI, udmær
kede Esbjerg-spillere med fortid i Ny
købing Mors, havde begge godt styr på 
kastningen i 2. divisionskampen mod 
Herning. Fik henholdsvis analyserne 19-
13-9-3 og 17-10-18-2.

ERIK SØRENSEN, veltjent Slagelse
spiller gennem 26 år, har ikke glemt kun
sten at kaste ubehageligt. Fik i 3. divi
sionskampene mod Nykøbing F. og So
ranerne analyserne 23-12-22-10 og 38-
16-59-10.

AaBs 1. DIVISIONSHOLD, dansk me
ster for 14. år i træk, stod helt uden rek
visitter til kampen mod AB. Ved en 
fejltagelse var cricket-udstyret sendt med 
et fly til Reykjavik. AaB'erne måtte der
for låne sig frem, hvilket dog ikke hæm
mede dem i deres udfoldelser. 

LEfF SONBERG og PREBEN FELT, 
veteraner fra Køge, havde i mellemræk
kekampen mod Roskilde en 5. gærde
stand på 123 points. L. S. scorede 95, 
P. F. 42 not out. 

DENNIS RAHA VE, veteran på ABs 1. 
divisionshold, kæmpede under opgøret 
AB-AaB med HARDY SØRENSEN og 
CARSTEN MORILD om, hvem der 
først scorede century. D. R. i den noget 
kedelige rolle som »century-bowler«. Ka
stede 8,4 overs med resultatet 1 for 68. 
Ingen af de tre nåede 100! 

JØRGEN KNAKKERGAARD, hitter 
fra Århus, spillede om kap med tiden i 
2. halvleg af 2. divisionskampen mod
Silkeborg. Scorede 49 not out på 23 mi
nutter og var således manden bag sejren
efter færdigspillet kamp.

LEIF PETERSEN, hårdkaster fra Sla
gelse, har igen forladt det vestsjælland
ske. Sverige har endnu en gang trukket 
den solide Slagelse-spiller fra fædrelan
det. 

HENNING HANSEN, lovende Svan
holm-spiller, fremviste både hurtigt og 
sikkert gærdespil i 3. divisionskampen 
mod Soranerne. Scorede 118 chancefrie 
points på 2 timer og 45 minutter. 

JESS CHRISTENSEN, eks-anfører for 
Changs 1. divisionshold, er flyttet til Kø
benhavn og spiller nu for AB. Fik sin 1. 
divisions-debut for sin nye klub mod 
Svanholm, hvor han scorede 15 not out, 
heriblandt en skyhøj sekser. 

ESBJERG, vestjysk klub i 2. division, 
hører også til de klubber, der normalt 
opviser kvikt gærdespil. I kampen mod 
Herning lavede holdet 242 points på 66 
overs. 

IB OLSTAD og TORBEN HIRTZ, el
lers solide B 1913-spillere, kom i 3. divi
sionskampen mod Grenå ud for alle gær
despilleres værste oplevelse. Begge fik 
»et par briller«. I. 0. blev degraderet til
mellemrækkeholdet til kampen mod Kol
ding, hvor det ikke gik ham meget bedre.
Fik O og 2 for 114 på 21 overs.

KELD HØRBY, eks-Sorø- nu Køge-spil
ler, havde ikke spor ondt i armen efter 
mødet med Svanholm i mellemrækken. 
Kastede ikke 64 men 6,4 overs med re
sultatet 2 for 52. En vis hr. Nissen havde 
skrevet helt ulæseligt! 

JENS CHRISTENSEN, tidligere lands
holds-keeper for Skanderborg og Silke
borg, har nu meldt sig i Dronningborg. 
Spillede den sidste kamp for Randers
klubben mod Fredericia, hvor han sco
rede 5 not out og 13 not out. 

OLE MORTENSEN, 16-årigt Svanholm
talent, fik sin 1. divisionsdebut mod 
Skanderborg. Klarede sig strålende med 
34 not out og 5-1-9-1. Lørdagen efter 
fik han en usædvanlig sortie i 3. divi
sionskampen mod Ringsted. Blev dømt 
ud for »hindret markspil«, da han med 
battet stoppede en bold, der - på et ind
stik fra GERT JENSEN - var på vej 
mod gærdet. 



PETER PALLE KLOKKER, humør
fyldt spiller fra B 1909, kom en time 
for sent til omkampen mod Svanholm i 
Brøndby. Sov over sig og nåede ikke det 
»rigtige« tog i Nyborg. Da P. P. K. kom
til gærdet, gav han denne forklaring:
»Jeg måtte jo hellere møde op. Ellers
troede de vel, at jeg var taget til havne
fest i Kerteminde ... «

JØRGEN JØNSSON, aldrende Svan
holm-stjerne, skelner mellem cricketspil
lende »topfigurer« og »vandbærere«. 
Måtte under kamp mellem AB og AaB 
selv agere i rollen som vandbærer. Fa
miliens hund, »Lady«, var tørstig ... 

SfLKEBORGS 2. DIVISIONSHOLD, nu 
forhenværende, var sandt for dyden 
langt fra hurtigscorende i kampen mod 
Glostrup. Brugte 71 overs til at score 
77 points! 

TROELS NIELSEN, all round'er fra 
Chang med to læserbreve i sidste num
mer af »Cricket«, nød godt af Sorøs sva
ge kasteside. Scorede 107 - ikke helt 
chancefrie - points. 

FLEMMING SØNDERGAARD, ud
mærket off-spinner for B 1909s 1. divi
sionshold, var uheldig i kampen mod 
Svanholm. Måtte forlade banen og kø
res på Københavns Amts Sygehus i Glo
strup, hvor man konstaterede, at en fin
ger var brækket. F. S. var dermed færdig 
for resten af sæsonen. 

KLAUS FREDERIKSEN, godt kastende 
Svanholm-talent, udmærker sig nu også 
i rollen som gærdespiller. I 3. divisions
kampen mod Soranerne scorede han 42 
not out på 19 minutter! 

JOHN HOLMES, veteran på KBs 3. di
visionshold, blev sammen med GEORG 
SIEMSEN (95) matchvinder i kampen 
mod Næstved. J. H. fik analysen 23-5-
62-13.

TOMMY HANSEN, stortalent fra Gren
å, blev i sandhed sit hold en værdifuld 
kaster i 3. divisionskampen mod B 1913. 
Fik analysen 25,5-11-25-10. 

HANS OLE MALFELD, ung Grenå
spiller i fremgang, havde stor ære af, at 
klubbens 3. divisionshold kunne vinde 
8-0 over Horsens. Scorede 15 not out og 
17 not out og fik en samlet kasteanalyse
på 7 for 45.

HARRY ERICHSEN, primus motor i 
Nykøbing Falster i en rum tid, mindes 
3. divisionsopgøret mod KB med en vis
bitterhed. Fik »et par briller«.

HENRIK MORTENSEN, kaster, gærde
spiller, landsholdsanfØrer m. m., kom 
slemt til skade i kampen mod Skander
borg. På et indstik ville H. M. gardere 
sig imod, at bolden ramte ham i hove
det. Den ramte ham i stedet på håndle
det, og resultatet blev en kraftig forstuv
ning. Var alligevel med i den sidste 
kamp mod Svanholm. 

GERT JENSEN, hitter og politimand 
fra Ringsted, tangerede danmarks- og 
verdensrekorden, da han i en over fra 
Svanholms PETER SCHMIDT scorede 
5 seksere. JESPER MORILD, Hjørring, 
præsterede i 3. divisionskampen mod 
Nykøbing Mors det samme (nævnt an
detsteds). 

ARHUS BOLDKLUB, 3. divisionshold 
i »den bløde mellemvare«, havde fået 
en meget lang »hale« med til kampen i 
Kerteminde. I 1. halvleg faldt 2. gærdet 
ved 32. Hele holdet var ude for 41 på 
30,2 overs. Fem mand måtte forlade ba
nen med et 0. 

CLAUS MORILD, 16-årigt talent hos 
AaBs danmarksmestre, var sit hold en 
god mand mod både Hjørring og Skan
derborg. Mod Hjørring fik han 5 for 45 
og mod Skanderborg 5 for 48 i 2. halv
leg. 

SKANDERBORG, hyggelig 1. divisions
klub i det Østjyske, havde langt fra travlt, 
da holdet mødte AaB i Aalborg. I 1. 
halvleg scorede Skanderborg 95 points 
på 71,2 overs. 

GLOSTRUP, københavnsk forstadsklub 
på 2. pladsen i 2. division, forfalder hel
digvis aldrig til langtrukkent gærdespil. 
I den afgørende kamp mod Slagelse la
vede holdet 232 points på 59 overs. 

ESBJERGS MELLEMRÆKKEHOLD, 
vestjysk hold med en blanding af rutine 
og talent, havde i kampen mod Kolding 
en »hale« af de helt store. 5. gærde faldt 
ved 58, hele holdet var ude for 66! Fem 
mand måtte forlade skuepladsen med det 
berømte »æg«. 

PREBEN JUUL, Skanderborg-veteran, 
måtte på sygehuset under kampen i Aal
borg mod AaB. Fik en bold over foden 
og troede, at den var brækket. Heldigvis 
kunne man konstatere, at intet alvorligt 
var sket. 

LEIF BUSK JENSEN, AaB-spiller med 
fortid i Chang, har spillet sin sidste 
kamp for danmarksmestrene i denne om
gang. Har fået stilling i Kjellerup og vil 
fremover spille for Viborg. 

B 1909s 1. DIVISIONSHOLD, bronze
medaljevinder i 1972, 73 og 74, havde 
stort besvær med at skrabe fuldt mand
skab sammen til omkampen mod Svan
holm. Ankom til Brøndby med 8 spillere. 
En time ind i kampen var »de rØ'e« om
sider 11. 

BENNY PEDERSEN, god Næstved-støt
te gennem talrige år, scorede century i 
3. divisionskampen mod Roskilde. Lave
de 118 ud af en total på 197.

KARL MORILD, gammel kæmpe på 
KBs 3. divisionshold, havde stor succes 
i kampen mod Nykøbing Falster. I 1. 
halvleg tog han 9 gærder for 34 points. 
I 2. 5 for 25. 

HENRIK MORTENSEN, glimrende 
AaB-spiller, måtte i kampen mod Skan
derborg for anden gang i sin lange kar
riere (begge gange i denne sæson) gå fra 
banen uden at have taget et eneste gær
de. Hans analyser var 20-6-27-0 og 5-
2-13-0.

AKSEL MORILD, strålende spiller for 
Hjørring gennem snart en menneskeal
der, er stadig på toppen. Tegnede sig i 
3. divisionskampen mod Esbjerg for et
smukt century på 104 points »retired«.

BENT NIELSEN, god all-round'er fra 
Kerteminde, var sit hold en strålende 
spiller i 3. divisionskampen mod Århus. 
Scorede 24 not out og 41 og fik kaste
analysen 13-4-23-5. 

BØRGE JENSEN, veltjent kæmpe fra 
Hjørring, som i 3. divisionskampen mod 
Kerteminde havde stor succes som ka
ster, led en krank skæbne, da han den 
25. august fik en tjans på 1. divisionshol
det mod B 1909. B. J. fik »et par briller«.

CARSTEN MORILD, AaBer med enorm 
succes, havde ikke større held med sig 
i 1. divisionskampen mod Hjørring, hvor 
han fik kasteresultatet 2 for 37. Tog til 
gengæld revanche mod B 1909 og Skan
derborg med henholdsvis 11 for 80 og 
6 for 29 (på 29,5 overs). 

B 1909, bronzemedaljevinder i 1972, 73 
og 74, præsterede i kampen mod AaB 
noget, mestrene ikke havde været ude for 
i adskillige år. I 2. halvleg skiltes KJELD 
JANNINGS og PETER PALLE KLOK
KER som 1. gærdestand først ved 85. 2. 
gærde faldt først ved 109. 

PETER PALLE KLOKKER, velspillen
de batsman og keeper for B 1909 i to år, 
har fået hjemve. I næste sæson er han 
igen at finde på Kertemindes 3. divisions
hold. 
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JOH MADSEN, eks-Skanderborg, nu 
Århus-fast bowler, havde det helt store 
spil fremme i 2. divisionskampene mod 
Skanderborg og Soranerne. Mod Skan
derborg fik J. M. analysen 23,4-11-35-
10, og mod Soranerne scorede han 97 
og fik kasteanalysen 15,1-4-34- 10. 

NIELS SCHMIDT, ung spiller på Skan
derborgs (forhenværende) 2. divisions
hold, måtte i den sidste kamp mod Hol
stebro gå den triste gang til pavillonen 
med »et par briller«. 

STEEN THOMSEN, meget lovende all
round'er fra Glostrup, blev noget af en 
matchvinder i kampen mod Slagelse (som 
han i øvrigt har været det flere gange i 
denne sæson). Scorede 56 og tog 5 for 
51. 

SULEMAN KHAN, anfører for B 1909s 
1. divisionshold, havde formidabel suc
ces som kaster i kampen mod Hjørring. 
Tog i alt 14 gærder for 63 points - her
iblandt et hat-trick. Havde strålende 
hjælp i PETER PALLE KLOKKER, der 
havde 6 stokninger og 1 greb. 

JOHN HANSEN, god Sorø-spiller, præ
sterede i kampen mod Horsens sin stør
ste score nogensinde. Lavede 90 på 2 ti
mer og et kvarter. 

B 1913, fynsk »op-og-ned-hold« (mest 
ned) i 3. division vest, oplevede et sandt 
sammenbrud i kampen mod Grenå. Fik 
21 og 46 points. I 1. halvleg måtte hele 
seks af »de blå« sige farvel med et 0. I 
2. »nøjedes« man med to.

HANS OLE LUTRER, fhv. aktiv for 
bl. a. Århus, har igen fået lyst og tid til 
at spille cricket. Figurerede på Århus' 3. 
divisionshold i kampen mod Horsens og 
fik resultatet 9 points og 21-4-48-5. 

FLEMMI G SØRE SEN, cricket-for
mand i AaB, har i år fejret 25 års jubi
læum som leder for nordjyderne. Vi iler 
med at ønske til lykke! 

KLAUS BUUS, særdeles solid Hjørring
støtte gennem mange år, figurerede på 
statistikskemaet fra kampen mod KB 
som »retired hurt«. Måtte forlade banen 
med en beskadiget akillessene og kom 
ikke mere med i denne sæson. 
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Stop nu 

de ned

brydende 

læserbreve 

32 sider i sidste nummer af »Cricket«, 
og sikke 32! 

Herlige referater fra Canada-turen, 
engelske tests m. m. og et herligt brev 
til de danske ungdomsspillere, der var 
i Colchester. 

Men så var det også slut. Bortset 
fra de faste rubrikker var resten af 
bladet brugt til mere eller mindre per
fide angreb på enkeltpersoner eller 
klubber. 

Det er ikke rimeligt, at bladet giver 
plads til sådan noget møg! Man kunne 
jo få det indtryk, at cricket i Danmark 
bliver spillet på den baggrund. 

Hvis folk vil Ødelægge en søndag, 
måske flere, med mere eller mindre 
raffinerede sjofelheder mod hinanden, 
så lad dog for alt i verden os andre 
blive fri for at læse om det. 

At medtage alle disse læserbreve og 
derfor kun summarisk at kunne give 
stillingen i 3. divisionerne, se det er 
en sjofelhed mod os »almindelige« 
cricketspillere, der heller ikke mere i 
enkelt-kamps-resultaterne kan læse 
»navne»« og dermed følge lidt med
den række, vi spiller i.

Nødråb: 

Lad mig til slut forsøge at lægge 
stilen lidt om i disse læserbreve: 

Vi har vel allesammen en »arve
fjende«. Grenå har Dronningborg, 
som vi igen i år tabte til. Det har ofte 
været svært at styre sindene mod »ar
vefjenden«, men mange lidt bitre min
der (ikke de 7 »ben for«, de var OK) 
forsvinder som dug for solen, når an
fører F. G. Knudsens kone under en 
»markhund« på 3 timer i bagende sol
møder op i marken med kold te plus
citron og sukker til alle. Tak for det!

Og lad mig så også benytte lejlighe
den her til at sige de »gamle« spillere 
i Grenå tak for sæsonen. Her er det 
nemlig dem, der tager med ud, når 
de unge er forhindret. 

Med venlig hilsen 
Eigil Crone, 

formand, kasserer, materiel
forvalter og ungdomstræner 

Grenå Idræts Forenings 
cricketafdeling. 

Redaktionen har overvejet at for

korte læserbrevene, der på det sidste 

har været ved at tage overhånd. 

Vi har imidlertid undladt at gØre 

det, således at ingen skal kunne sige, 

at indlæggene censureres. 

I virkeligheden ville det være rart, 

om læserbrevs-skribenterne selv fore

tog en form for censurering, inden de 

sendte deres indlæg. Det er redaktio
nens opfattelse, at flere indlæg i sidste 

nummer indeholdt ting, der burde ha

ve været udeladt. 

Men ikke på grund af pladsmangel! 

Vi er naturligvis glade for, at der 

om.sider er kommet gang i læserbrevs

aktiviteten, men vi ser da helst, at og

så noget positivt må finde vej til spal

terne. 

Lad os hc1be, at dette bliver tilfæl

det næste år. 

Roland W ald. 

ØKONOMISI< HJÆLP 
Der er efterhånden adskillige klubber 
med betrængt økonomi. 

Vi i Sorø hører til denne brigade. 
Resultatet er, at spillerne må betale 

næsten hele »gildet«, hver gang vi skal 
ud at rejse. 

For vi kan ikke forlange, at den 
voksende ungdomsafdeling også skal 
betale det hele selv. 

Derfor tillader vi os at vende til
bage til et efterhånden »forslidt« em
ne: 

Se at få delt den 2. division efter 
samme princip som 3. divisionerne. 
Det gør ikke noget, at der kun er
6-8 hold i hver række, blot rejse
udgifterne ikke er for store. Der 

kunne jo evt. spilles en dobbelt
turnering. 
Og endelig: 
Lav en eliterække i 1. division be
stående af 6-8 hold i en dobbelt
turnering. 

Vi håber, at der kan skabes en debat
om dette forslag, eventuelt via indlæg 
i »Cricket« inden repræsentantskabs
mødet, således at der kan laves et 
konstruktivt forslag til bestyrelsen ef
ter devisen: 

ØKONOMISK HJÆLP TIL BE
TRÆNGTE CRICKETKLUB
BER. 

Ole Hiickelkamp, 

Sorø Cricket Club. 



Anstrengende, men 

læ-rerig turne til Holland 
Juniorerne klarede sig bedst, mens drengene faldt på den længere spilletid 

Af Thomas Petersson 

Det landsholdssamarbejde, som sidste år 
indledtes med Holland på junior-niveau, 
fortsatte i denne sæson - endog med den 
positive ændring, at der også blev spil
let landskamp for drengegruppen. 

De to »testmandskaber« gjorde således 
Holland på en temmelig anstrengende, 
men yderst lærerig 6-dages turne, som 
var en udmærket forsmag på, hvad det 
vil sige at spille professionel cricket, hvis 
nogen på et tidspunkt skulle blive tilbudt 
noget sådant. 

Generelt må det siges, at juniorerne 
gjorde det bedst, og at programmet nok 
var en smule for hårdt for drengene. 
Men man bør alligevel lade drengene 
fortsætte med at spille på dette plan, 
fordi det med al ønskelig tydelighed 
fremgik, at de danske spillere i den al
dersgruppe totalt mangler forståelse for 
at afvikle en todageskamp (spilletid ca. 
11 timer). 

I langt de fleste hjemlige drengekam
pe har man en afgørelse efter 3-4 timer. 
Derfor har de bedste drenge godt af at 
lære, hvorledes man må omlægge sit spil, 
når kampen er dobbelt så lang. 

PERFEKT LUKNING 
Inden de egentlige landskampe i Amster
dam spillede man opvarmnings-opgør i 
Deventer og Rotterdam. - Juniorerne 
vandt meget sikkert den første og gik 
også sejrrige ud af matchen i Rotter
dam, hvor en helt perfekt lukning af an
fører Ole Beier Andersen, Århus, gjorde 
afslutningen - med hollænderne ved 
gærdet - til et Frankenstein-drama. 

For at blive i filmbilledet må man 
endvidere sige, at hollændernes gærde
spil, konfronteret med Per Perssons 
bløde legspinnere, nærmest foregik efter 
den »ind-ud-metode«, der i disse tider er 
totalt dominerende i danske lystspil. 

Perssons 7 for 30 fik modstanderne ud 
for 144 og lovede ikke mindst godt for 
landskampen. Ved gærdet ydede Thomas 
Kentorp, AB, og Steen Thomsen, Glo
strup, ting, der begrundede den begræn
sede optimisme i juniorlejren inden kam
pen i Amsterdam. 

Hos drengene fik man en vis anelse 
om, at gærdespillernes teknik ikke ville 
slå til - om jeg så må sige - og en ikke 
uvæsentlig årsag hertil var det nok, at 
anføreren, Bjarne K. Jensen, Svanholm, 
der i landsdelsstævnet havde været så 
dominerende, langt fra levede op til det 
forventede. 

GOD 2. GÆRDESTAND 
På den perfekte, engelsk-udseende 

testbane i Amsterdam og i det gode vejr 
valgte Ole Beier klogeligt at gå til gær
det, hvor den absolut acceptable total 
på 187 først og fremmest blev baseret på 
en god 2. gærdestand mellem Ole Mor
tensen, Svanholm, og Thomas Kentorp, 
der begge spillede med omtanke og på
passelighed. 

Sammen hævede de fra 9 til 83, og 
vigtigst af alt gav de de øvrige batsmen 
troen på, at det ikke var umuligt at få 
points inde på midten. 

Steen 
Thomsen, 
Glostrup 

De næste i gærdeordenen, Claus Mo
rild, AaB, Ole Beier og Bruno Nielsen, 
Hjørring, sørgede for, at Danmark fik 
100 points mere. Det var således med 
mod på livet, at danskerne gik i marken. 

Og hvilken start blev det ikke! I løbet 
af førstedagens sidste halvanden time 
havde vi de første fire hollandske gær
der nede for 49. De danske juniorers 
indsats i denne periode fik virkelig de 
hollandske ledere til nervøst at vandre 
op og ned langs banen og af og til at 
slå vejen ind omkring baren for at styr
ke sig. 

Det glædelige indtryk varede også den 
første halve time på andendagen, hvor 
åbningskasterne Ole Mortensen og Steen 
Thomsen virkelig bevægede bolden godt 
i luften og fjernede to gærder mere. 

Men så meldte trætheden sig - det hid
tidige hårde program kunne mærkes -
og desværre kunne Per Persson ikke nå 
samme højder som i Rotterdam. 

Trætheden var også fremherskende i 
begyndelsen af vores 2. innings ved gær
det, og da de hurtige hollandske bowlere 
samtidig fik en smule hjælp fra den hur
tigere pitch, så det pludselig yderst fare
truende ud. 

INGEN FORÆRINGER 
Fem var tilbage i pavillonen, før vi hav
de 40, men så skulle det vise sig, at vi 
havde flere strenge at spille på, og at 
holdmoralen var høj. 

Ole Beier gik ind og slog delvis de 
hårde kastere i stykker, mens Per Ander-

sen, også Århus, og især Steen Thomsen 
stille og roligt spillede sig - og dermed 
holdet - ud af vanskelighederne. 

Totalen blev 115 for 8 og en svær 
chance til hollænderne, som skulle lave 
10-11 pr. over. Man forærer ikke noget
væk i en landskamp.

Til vores modstanderes ros skal det 
siges, at de søgte at gå efter pointene, og 
afslutningen blev et sandt festfyrværkeri. 
Vi var således i ca. 1 time vidner til en 
meget underholdende og spændende mix
ture af grænseslag, førsteklasses, danske 
greb og et vist, omend ikke stort, håb om 
dansk sejr. 

Summasummarum: De danske junio
rer ydede en fortrinlig indsats. De havde 
hollænderne rystet, men hjemmeholdet 
var altså alligevel for stærkt til at kunne 
besejres. 

Når det danske drengelandshold tabte 
til Holland, skete det faktisk, fordi de 
spillede - eller søgte at spille - et defen
sivt spil, som de imidlertid ikke magtede. 

Man kom således på en eller anden 
måde til at tænke på seniorlandsholdet, 
der også i mange krisesituationer har 
søgt at redde sig ved ikke at spille til
strækkeligt angribende. 

ALL OUT FOR 29 
Forholdet med drengene var, at man 
havde en del spillere, for hvilke det var 
naturligt at slå til bolden, og som især 
var gode på legsiden. Disse satte man 
så i 2. halvleg (danskerne havde vundet 
1. efter god kastning fra Erik Juul, Skan
derborg, og Karsten Kristensen, Hjør
ring) til gærdet med den ordre, at de
bare skulle holde sig inde, fordi der end
nu var så lang tid tilbage.

Desværre var disses forsvar ikke godt 
nok, og hele »banden« var ude for 29. 

Der er således meget at lære for disse 
drenge, men der var absolut tilløb til no
get godt. Morten Sodemann, Horsens, 
var glimrende ved gærdet og kan med 
mere instruktion drive det vidt. 

Og de to ovennævnte kastere havde 
en ikke ringe standard! 

Thop. 

Resultaterne fra turen bringes bag 
bladet. 

AN ILLUSTRATED HISTORY OF AUSTRALIAN CRICKET 

af R. S. Whitington, med forord af tidl. premierminister, Sir Robert 

Menzies og Lindsay Hassett - kr. 114,- portofrit leveret. 

»En afgjort gevinst for enhver cricketinteresseret« ... »Times« 

»En klassiker« ... »Sporting Life« 

»En værdig nyhed på boghylden« ... »Birmingham Evening Mail«

Skriv til 
SPORTSFORLAGET, boks 33, 8700 Horsens 
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Forty-cricket er andet end at 

indtage faste og flydende varer 
Dejlig tur til Birmingham, hvor regnen desværre ødelagde meget spil. 

Væsentlige kontakter for dansk cricket opnået, skriver Peter Hargreaves. 

Nogle er tilbøjelige til at betragte XL
cricket som en slags behagelig forbe
redelse til indtagelse af faste og fly
dende varer. Men når danske forty
spillere stiller op mod de tilsvarende 
klubber fra England og Holland, er 
det først og fremmest cricket, man be
skæftiger sig med. 

I Birmingham stod tur-programmet 
på fire kampe: en opvarmningsdyst 
mod distriktsklubben Mosely Ash
field, kampe mod den britiske »For
ty Club« og Hollands »Still Going 
Strong« samt en afsluttende kamp 
mod Warwickshire Colts. 

Hollands »S.G.S.« er den ældste af 
de tre XL-klubber, og Englands XL
klub råder over en spillerstab på godt 
5000. 

SEJRE OG NEDERLAG 
FEJRES SAMMEN 

Dansk XL har kun ca. 70 medlem
mer, men de har til gengæld ingen 
komplekser, når det gælder om at mø
de »de store« på ærens mark - noget 
som vores spændende kamp mod eng
lænderne sidste år viste til fulde. 

Ligesom det er tilfældet med »det 
unge landshold«, er Holland arve
fjenden - dog kun på betingelse af, 
at vi altid fejrer 5åvel sejre som ne
derlag sammen efter kampen. 

Kort sagt er XLs cricketånd måske 
på et lidt højere plan end den, der 
findes i forbindelse med de hjemlige 
turneringskampe. 

Inden opvarmningskampen fik vi 
lov til at undersøge og prøve en ræk
ke kunstige pitche og se på de ca. 20 
græsbehandlings-maskiner, som Edg
bastor Test-banens groundsman, Ber
nard Flack, råder over i sit daglige 
arbejde. 

NOK AT BESTILLE 
Kampen mod Mosely Ashfield viste 
så, at Aksel Morild ikke behøvede 
megen opvarmning. Han battede sik
kert og godt i en uafgjort kamp, hvor 
vores markspil også viste sig at måtte 
kræve en tilvænning til græsforhold. 

Om aftenen var vi sammen med de 
andre deltagere i Pickwick-klubben. 

Mod den britiske »Forty Club« næ
ste dag mødte vi tre spillere, som har 
repræsenteret England - Simpson, 
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Oakman og Brennan - og mindst end
nu tre, som har spillet county-cricket. 

På så velplejet en græspitch som 
Edgbastons fik vi nok at bestille med 
åbningsgærderne Simpson og Oak
man. 

Sidstnævnte var vi til dels i stand 
til at holde nede efterhånden, men 
Simpson understregede, hvor meget 
placeringen af bolden mellem mark
spillerne betyder. Han scorede et hur
tigt century. 

Vores eneste trøst var, at han to 
dage senere lavede det samme mod 
hollænderne på samme tid som mod 
os - 70 minutter! 

Englændernes kastning var næppe 
af samme klasse som deres gærdespil, 
men den var alligevel tilstrækkelig til 
at tage os for 111 - dog ikke før Ak
sel havde vist, at Danmark endnu er 
i besiddelse af topspillere. Hans 47 
var virkelig godt lavet. 

Mod »Still Going Strong« fik Pro
vis - som Birmingham-født - lov til 
at være anfører. Der er ingen tvivl 
om, at regnen kostede os sejren, idet 
omkring to timers spilletid gik tabt. 

MINDER FRA EDGBASTON 
Aksel spillede igen pænt og gik på 
en noget tvivlsom »ben for«-dom. 
Egon Jensen scorede 41 not out, og 
Provis lukkede med 110 for 5. 

»S.G.S.« var tvunget til at forcere,
men udmærket kastning af Erik Mad
sen, der fik 5 for 18, umuliggjorde 
deres opgave, og til slut stod der 77 
for 6 på tavlen. 

Hver mand gjorde sit bedste i mar
ken, og nogle af os har endnu blå 
mærker på kroppen som minder fra 
Edgbastons overflade, der var ret så 
glat efter regnen. 

Jørgen Morild var anfører i den 
sidste kamp mod Warwickshire Colts, 
men igen gik sejren til regnen, som 
hindrede spil i 1 ½ time. Colts havde 
på det tidspunkt 121 for 2 - begge 
gærder til Provis. 

Efter kampen samværet, hvor alle 
hold deltog. Vi blev modtaget af Bir
minghams overborgmester på rådhu
set, underholdt af Warwickshire 
County Cricket Supporters' Club og 
oplevede til sidst en stor middag i rig
tig, engelsk stil med turnerings-arran-

gøren »Tiny« Wildsmith i topform 
som toastmaster og konferencier. 

Banketten sluttede med en tale af 
Warwickshire County Cricket Clubs 
generalsekretær, Leslie Deakins, og 
den indeholdt mere cricketånd end en 
hel test-serie. 

På vores eneste fridag kom regnen 
desværre igen, og vi blev derfor af
skåret fra at se county-kampen på 
Edgbaston. 

VÆSENTLIGE KONTAKTER 
Til slut er det værd at spekulere over, 
hvad en sådan tur kan give rent cric
ketmæssigt. Lad mig med det samme 
præcisere, at særdeles meget opnås 
gennem de kontakter, man stifter. 

Således har Aksel konstateret, at 
Alan Ookman, der er cheftræner for 
Warwickshires county-hold, gerne vil 
besøge Danmark i en weekend - no
get som efter min mening kan blive 
af meget stor betydning for os. 

Jørgen Morild ønsker at få War
wickshire Colts hertil, og det var der 
også interesse for. Endelig undersøgte 
Provis muligheden for at sende dan
ske ungdomsspillere til Warwickshire 
på familie-udvekslings basis. Også her 
var der velvilje at spore. 

Endelig skal der her udtrykkes en 
tak til Helge Hørby, der desværre ik
ke var med på turen, og Carl Mik
kelsen for deres fine planlægning. Tu
ren understregede, at også - og især 
- en cricketspillers liv kan begynde
med de fyldte 40 år.

Tak, kammerater! 

Peter Hargreaves. 

RESULTATER FRA TUREN: 

Moseley Ashfield C. C. v. DCF XL: Uaf
gjort. MACC 174 for 3, DCF XI 172 for 
8 (Aksel Morild 33, Thomas Provis 28, 
Vagn Eyving 20). 

England XL v. DCF: England vandt med 
197 points. England XL 308 for 6 (R. T. 
Simpson 103, Peter Hargreaves 2 for 67, 
T. Provis 2 for 99), DCF XL 111 (A. Mo
rild 47).

»Still Going Strong« v. DCF XL: Uaf
gjort. DCF XL 110 for 5 (Egon Jensen
41 not out, A. Morild 26), SGS 77 for 6
(E. Offermann 4 for 46).

Worwickshire Colts v. DCF XL: Stoppet 
på grund af regn. Colts 121 for 2 (T. 
Provis 2 for 42). 



1. DIVISION

I I. august 
Sorø - Chang: Chang vandt med 4 stå
ende gærder efter 1. halvleg. Sorø 221 
for 9, Chang 224 for 6. 

Horsens - Ringsted: Horsens vandt med 
11 points efter 1. halvleg. Horsens 129, 
Ringsted 118. 

Hjørring - Svanholm: Svanholm vandt 
med 2 stående gærder efter 1. halvleg. 
Hjørring 132, Svanholm 134 for 8. 

Skanderborg - AB: Stoppet på grund af 
regn. Skanderborg 119 for 8. 

17. august
Nykøbing Mors - B 1909: B 1909 vandt
med 7 points efter 1. halvleg. B 1909
147, Nykøbing Mors 140.

AaB - Hjørring: AaB vandt med 7 stå
ende gærder efter 1. halvleg. Hjørring 
140, AaB 142 for 3. 

Skanderborg - AB: AB vandt med 112 
points efter 1. halvleg. AB 189, Skander
borg 77. 

18. august
AaB - B 1909: AaB vandt med 5 stående
gærder efter 1. halvleg. B 1909 74 og 168
for 5, AaB 80 for 5.

Horsens - KB: Horsens vandt med 2 stå
ende gærder efter 1. halvleg. KB 126, 
Horsens 133 for 8. 

Hjørring - Ringsted: Hjørring vandt med 
7 stående gærder efter 1. halvleg. Ring
sted 115, Hjørring 122 for 3. 

Svanholm - Skanderborg: Svanholm 
vandt med 89 points efter 1. halvleg. 
Svanholm 178 for 7, Skanderborg 89. 

Nykøbing Mors - Chang: Nykøbing M. 
vandt med 48 points efter færdigspillet 
kamp. Nykøbing M 269 og 29 for 0, 
Chang 146 for 8 og 104. 

25. august
AB - Svanholm: Uafgjort. AB 212 for
4, Svanholm 96 for 4.

B 1909 - Hjørring: B 1909 vandt med 7 
stående gærder efter færdigspillet kamp. 
Hjørring 70 og 78, B 1909 126 for 7 og 
23 for 3. 

Sorø - Horsens: Sorø vandt med 4 points 
efter 1. halvleg. Sorø 225 for 8, Horsens 
221. 

AaB - Skanderborg: AaB vandt med 8 
stående gærder efter færdigspillet kamp. 
Skanderborg 95 og 89 for 9, AaB 104 
for 2 og 83 for 2. 

1. september
Ringsted - Sorø: Sorø vandt med 82
points efter 1. halvleg. Ringsted 118 for
9 og 103 for 5, Sorø 200 for 5.

Chang - Hjørring: Chang vandt med et 
stående gærde efter færdigspillet kamp. 
Hjørring vandt 1. halvleg. Hjørring 98 
og 125, Chang 94 og 132 for 9. 

Skanderborg - B 1909: B 1909 vandt 
med 5 stående gærder efter 1. halvleg. 
Skanderborg 186, B 1909 187 for 5. 

Horsens - Nykøbing Mors: Horsens 
vandt med 68 points efter 1. halvleg. 
Horsens 156 og 95 for 5, Nykøbing Mors 
88 for 8. 

AB - KB: KB vandt med 2 stående gær
der efter 1. halvleg. AB 218 for 5, KB 
222 for 8. 

Resultater 

Svanholm - AaB: Uafgjort. AaB 262 for 
9, Svanholm 66 for 3. 

2. DIVISION

10. august
Århus - Silkeborg: Århus vandt med 10
stående gærder efter færdigspillet kamp.
Silkeborg 68 og 72 for 8, Århus 72 for 7
og 72 for 0.

11. august
Århus - Herning: Århus vandt med 109
points efter 1. halvleg. Århus 183, Her
ning 74.

Soranerne - Slagelse: Slagelse vandt med 
12 points efter 1. halvleg. Soranerne 87, 
Slagelse 99 for 9. 

Esbjerg - Holstebro: Uafgjort. Holstebro 
160, Esbjerg 109 for 8. 

Silkeborg - Glostrup: Glostrup vandt 
med 2 stående gærder efter 1. halvleg. 
Silkeborg 77, Glostrup 79 for 8. 

18. august
Skanderborg - Århus: Århus vandt med
8 stående gærder efter færdigspillet
kamp. Skanderborg 54 og 55, Århus 56
for 2 og 56 for 2.

23. august
Glostrup - Slagelse: Glostrup vandt med
89 points efter 1. halvleg. Glostrup 232,
Slagelse 143.

Silkeborg - Viborg: Viborg vandt med 4 
stående gærder efter 1. halvleg. Silkeborg 
75 og 89, Viborg 76 for 6 og 71 for 7. 

Esbjerg - Herning: Esbjerg vandt med 
131 points efter 1. halvleg. Esbjerg 242, 
Herning 111. 

Århus - Soranerne: Århus vandt med 74 
points efter færdigspillet kamp. Århus 
201 og 38 for 0, Soranerne 62 for 9 og 
103. 

Holstebro - Skanderborg: Holstebro 
vandt med 9 stående gærder efter fær
digspillet kamp. Skanderborg 60 og 68, 
Holstebro 66 for 1 og 66 for 1. 

KV ALIFIKA TIONSKAMP 
TIL 1. DIVISION: 

7. og 8. september
Glostrup - Nykøbing Mors: Nykøbing
Mors vandt med 218 points efter 1. halv
leg. Nykøbing Mors 397 (Bjarne Jensen
96, Erik Hansen 79, Svend Villumsen 57,
Tage Mikkelsen 50, Poul Pedersen 32,
Henning Jensen 27, Thor Jensen 3 for 9).
Glostrup 179 (Michael Møller 61, Jør
gen Nordkamp 36, Lars Henrik Balle 21,
Henning Jensen 5 for 51, Erik Jensen 3
for 64) og 23 for 4.

3. DIVISION

10. august
Næstved - AB: AB udeblev.

Horsens - Hjørring: Hjørring udeblev. 

Soranerne - KB: Kampen stoppet på 
grund af regn. KB 71 for 3. 

11. august
Svanholm - Roskilde: Svanholm vandt
med 5 stående gærder efter 1. halvleg.
Roskilde 116 for 9, Svanholm 124 for 5.

Grenå - Kerteminde: Stoppet på grund 
af regn. Grenå 186, Kerteminde 127 for 
6. 

Dronningborg - Nykøbing M.: Dron
ningborg vandt med 69 points efter 1. 
halvleg. Dronningborg 133 og 105 for 4, 
Nykøbing M. 64 og 131 for 9. 

Fredericia - B 1913: Fredericia vandt 
med 6 stående gærder efter 1. halvleg. 
B 1913 71 og 75, Fredericia 74 for 5 og 
64 for 4. 

Slagelse - Nykøbing F.: Slagelse vandt 
med 80 points efter færdigspillet kamp. 
Slagelse 98 og 61, Nykøbing F. 37 og 42. 

17. august
Horsens - Århus: Århus vandt med 26
points efter 1. halvleg. Århus 182 for 7,
Horsens 156 for 9.

Esbjerg - Kerteminde: Kerteminde vandt 
med 5 stående gærder efter 1. halvleg. 
Esbjerg 94 og 101 for 3, Kerteminde 96 
for 5 og 69 for 3. 

Næstved - KB: KB vandt med en halv
leg og 44 points. Næstved 87 og 71, KB 
192 for 5. 

Soranerne - Slagelse: Slagelse vandt med 
7 stående gærder efter færdigspillet 
kamp. Soranerne 49 og 99, Slagelse 63 
for O og 88 for 3. 

18. august 
B 1913 - Grenå: Grenå vandt med en
halvleg og 39 points. B 1913 21 og 46,
Grenå 106.

Køge - Nykøbing F.: Køge vandt med 8 
stående gærder efter færdigspillet kamp. 
Nykøbing F. 53 og 56, Køge 60 for 4 og 
55 for 2. 

Ringsted - Frem: Frem vandt med 69 
points efter 1. halvleg. Frem 170 for 3, 
Ringsted 101. 

24. august
Ringsted - Svanholm: Ringsted vandt
med 114 points efter 1. halvleg. Ringsted
194, Svanholm 80.

Slagelse - Køge: Køge vandt med 3 stå
ende gærder efter færdigspillet kamp. 
Slagelse vandt 1. halvleg. Slagelse 99 og 
65, Køge 54 og 117 for 7. 

Frem - AB: Frem vandt med 9 stående 
gærder efter færdigspillet kamp. AB 77 
og 76, Frem 80 for 7 og 76 for 1. 

Næstved - Roskilde: Næstved vandt med 
88 points efter 1. halvleg. Næstved 197, 
Roskilde 109. 

25. august
Nykøbing F. - KB: KB vandt med 91 
points efter færdigspillet kamp. KB 112 
og 65 for 1, Nykøbing F. 78 og 48. 

Nykøbing M. - B 1913: B 1913 vandt 
med 5 stående gærder efter færdigspillet 
kamp. Nykøbing M. 68 og 145 for 4, 
B 1913 91 og 124 for 5. 

Dronningborg - Fredericia: Dronning
borg vandt med 45 points efter 1. halv
leg. Fredericia 59 og 127 for 4, Dron
ningborg 104 for 5 og 58 for 6. 

Grenå - Horsens: Grenå vandt med 6 
stående gærder efter færdigspillet kamp. 
Horsens 109 og 114, Grenå 110 for 6 og 
115 for 4. 

Hjørring - Esbjerg: Hjørring vandt med 
131 points efter 1. halvleg. Hjørring 214 
for 7, Esbjerg 83. 

Kerteminde - Århus: Kerteminde vandt 
med 6 stående gærder efter færdigspillet 
kamp. Århus 41 for 9 og 80 for 2, Ker
teminde 47 for 2 og 79 for 4. 
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31. august
Køge - Soranerne: Køge vandt med 8
points efter 1. halvleg. Køge 145, Sora
nerne 137.

KB - Ringsted: Ringsted vandt med 46 
points efter 1. halvleg. Ringsted 159, KB 
113. 

7. september
Grenå - Kerteminde: Grenå vandt med
6 stående gærder efter 1. halvleg. Kerte
minde 89, Grenå 92 for 4.

8. september
AB - Soranerne: Stoppet på grund af 
regn. Soranerne 127 for 8.

Nykøbing F. - Frem: Frem vandt med 
85 points efter 1. halvleg. Frem 139 for 
8, Nykøbing F. 54 for 9 og 90 for 0. 

15. september
Soranerne - KB: KB vandt med 69 points
efter 1. halvleg. KB 214, Soranerne 145.

A-RÆKKERNE

20. juli
Skanderborg-Grenå: Skanderborg vandt
med 6 stående gærder. Grenå 61, Skan
derborg 62 for 4.

18. august
Holstebro - Dronningborg: Dronning
borg vandt med 37 points. Dronningborg
110, Holstebro 73.

23. august
Næstved - Roskilde: Roskilde vandt med
38 points. Roskilde 102, Næstved 64.

31. august
Fredericia - Kerteminde: Fredericia
vandt med 6 stående gærder. Kerteminde
97 for 8, Fredericia 100 for 4.

JUNJORRÆKKERNE 

3. juni
Herning - B 1909: Tabt af B 1909.

30. juni
Esbjerg - Herning: Tabt af Herning.
Dronningborg - Chang: Tabt af Dron
ningborg.

3. august
Viborg - Dronningborg: Viborg vandt
med 70 points efter 1. halvleg. Viborg
149, Dronningborg 79.

4. august
B 1909 - Herning: Herning vandt med
8 stående gærder efter færdig kamp. B
1909 28 og 39, Herning 52 for 3 og 15
for 2.

AaB - Hjørring: Hjørring vandt med 5

stående gærder efter færdig kamp. AaB 
78 og 28, Hjørring 93 for 2 og 16 for 5. 

JO. august 
Svanholm I - Køge: Svanholm I vandt 
med 8 stående gærder efter 1. halvleg. 
Køge 81, Svanholm I 84 for 2. 

Viborg - Chang: Viborg vandt med 45 
points efter 1. halvleg. Chang 66 og 51 
for 5, Viborg 111 for 6. 

Dronningborg - Hjørring: Hjørring 
vandt med en halvleg og 56 points. 
Dronningborg 34 og 45, Hjørring 135 
for 1. 

Afleveret til postvæsenet den 25. sept. 1974 

Herning - Kerteminde: Herning vandt 
med 48 points efter 1. halvleg. Herning 
73 og 47 for 6, Kerteminde 25 og 28 
for 4. 

Nykøbing M. - AaB: AaB vandt med 47 
points efter 1. halvleg. AaB 193 for 8, 
Nykøbing M. 146. 

11. august 
Ringsted - AB: Ringsted vandt med 43
points efter 1. halvleg. AB 53, Ringsted
96 for 5.

17. august
Svanholm I - Ringsted: Svanholm I
vandt med 9 stående gærder efter 1.
halvleg. Ringsted 97 og 139 for 5, Svan
holm 107 for 1 og 86 for 7.

Slagelse - Roskilde: Slagelse vandt med 
15 points efter 1. halvleg. Roskilde 60, 
Slagelse 75. 

Chang - Nykøbing M.: Chang vandt med 
en halvleg og 9 points. Nykøbing Mors 
48 og 54, Chang 111 for 5. 

Herning - Århus: Herning vandt med 8 
stående gærder efter 1. halvleg. Århus 
74, Herning 84 for 2. 

Kerteminde - Esbjerg: Kerteminde vandt 
med en halvleg og 33 points. Kertemin
de 127, Esbjerg 45 og 49. 

Dronningborg - AaB: AaB vandt med 
en halvleg og 112 points. AaB 139 fer 7, 
Dronningborg 9 og 18. 

Hjørring - Viborg: Hjørring vandt med 
2 stående gærder efter 1. halvleg. Viborg 
94 og 34 for 2, Hjørring 98 for 8. 

18. august
Glostrup - AB: Glostrup vandt med 65
points efter 1. halvleg. AB 39 og 119 for
8, Glostrup 104 for 6.

Århus - Herning: Herning vandt med 12 
points efter 1. halvleg. Herning 73 og 
17 for 2, Århus 61. 

Svanholm II - Næstved: Svanholm II 
vandt med en halvleg og 95 points. Svan
holm 156 for 1, Næstved 15 og 46. 

24. august
Svanholm II - Slagelse: Slagelse vandt
med 141 points efter 1. halvleg. Slagelse
171, Svanholm II 30.

Viborg - AaB: AaB vandt med 24 points 
efter 1. halvleg. AaB 78, Viborg 54. 

Chang - Dronningborg: Chang vandt 
med en halvleg og 40 points. Dronning
borg 35 og 24, Chang 99 for 2. 

Esbjerg - B 1909: Esbjerg vandt med 23 
points efter færdigspillet kamp. Esbjerg 
110 og 65 for 4, B 1909 63 og 89. 

Hjørring - Nykøbing M.: Hjørring vandt 
med 130 points efter 1. halvleg. Hjørring 
224 for 3, Nykøbing M. 84. 

Århus - Kerteminde: Kerteminde vandt 
med 7 stående gærder efter 1. halvleg. 
Århus 73 og 80 for 6, Kerteminde 77 for 
3 og 71 for 7. 

25. august
Ringsted - Køge: Køge vandt med 61
points efter 1. halvleg. Køge 155, Ring
sted 98.

Næstved - Roskilde: Roskilde vandt med 
en halvleg og 91 points. Roskilde 181 for 
3, Næstved 62 og 28. 

AB - Svanholm I: Svanholm I vandt 
med 9 stående gærder efter 1. halvleg. 
AB 120, Svanholm 125 for 1. 

1. september
Køge - Glostrup: Glostrup vandt med 3
stående gærder efter 1. halvleg. Køge
115, Glostrup 119 for 7.

SEMIFINALER 

31. august
Slagelse (vinder kreds 42) - Svanholm
(vinder kreds 41): Svanholm vandt med
27 points efter 1. halvleg. Svanholm 88
og 39 for 1, Slagelse 61.

1. september
Kerteminde (vinder af kreds 43) - Hjør
ring (vinder af kreds 44): Kerteminde
vandt med 10 points efter 1. halvleg.
Kerteminde 136, Hjørring 126.

FINALE 

8. september
Kerteminde-Svanholm: Svanholm vandt
med 9 stående gærder efter 1. halvleg.
Kerteminde 83 (Erik L. Pedersen 50 not
out, Klaus Frederiksen 6 for 14), Svan
holm 92 for 1 (Ole Mortensen 54 not
out, Henning Hansen 31 not out).

JUNIORER I HOLLAND 

Østholland XI v. DCF: DCF vandt med 
7 stående gærder. Østholland 123 (Klaus 
Frederiksen, Svanholm, 5 for 28, Ole 
Mortensen, Svanholm, 2 for 32). DCF 
125 for 3 (Steen Thomsen, Glostrup, 67 
not out, Ole Beier Andersen, Århus, 30 
not out). 

Ro11erdam XI v. DCF: DCF vandt med 
7 points. DCF 151 for 9 (Thomas Ken
torp, AB, 37, Klaus Frederiksen 24 not 
out, Per Andersen, Århus, 19 Freddy 
Sangild, Herning, 15). Rotterdam 144 
(Per Persson, Ringsted, 7 for 30). 

Holland v. DCF: Uafgjort. Danmark 187 
(Ole Mortensen 50, Bruno Nielsen, Hjør
ring, 43, Thomas Kentorp 23, Claus Mo
rild, AaB, 16) og 115 for 8 (Steen Thom
sen 35 not out, Ole Beier Andersen 21, 
Per Persson 17). Holland 180 for 8 (Ole 
Mortensen 3 for 36, Steen Thomsen 2 
for 33) og 80 for 7 (Ole Mortensen 3 for 
30, Steen Thomsen 2 for 16. 

DRENGE I HOLLAND 

Østholland XI v. DCF: Uafgjort. DCF 
121 (Jørgen Morild, AaB, 24, Erik Juul, 
Skanderborg, 18). Østholland 41 for 3 
(Erik Juul 3 for 17). 

Rol/erdam XI v. DCF: Rotterdam vandt 
med 5 stående gærder. DCF 90 (Karsten 
Kristensen, Hjørring, 24, Karsten Mik
kelsen, Glostrup, 16). Rotterdam 92 for 
5 (Karsten Kristensen 2 for 9). 

Holland v. DCF: Holland vandt med 8 
stående gærder. Danmark 111 (Morten 
Sodemann, Horsens, 30 not out, Erik 
Juul 18) og 29. Holland 105 (Erik Juul 
5 for 26, Karsten Kristensen 5 for 26) 
og 36 for 2. 

Wilh. Burmesters Bogtrykkeri A/S • Aalborg 



cricket 

Særnummer UDGIVET AF DANSK CRICKET-FORBUND 20. nov. 1974

Ordinært repræsentantsl<absmøde 
afholdes søndag den 8. december kl. 
10,30 i Park Hotel, Odense, med føl
gende 

DAGSORDEN: 

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger det revide

rede regnskab til godkendelse.
4. Forslag (forslagene er aftrykt ne

denfor).
a. Forslag fra bestyrelsen om æn

dring af forbundets loves § 16
og 19.

b. Forslag fra Skanderborg om æn
dring af forbundets loves § 16.

c. Forslag fra Roland Wald om
ændring af forbundets loves
§ 18.

d. Orientering fra bestyrelsen om
påtænkte ændringer i turne
ringsreglementet.

e. Drøftelse af forslag til ændring
af tuneringsreglementet fra
Frem, Sorø og AaB.

5. Valg af bestyrelse.
På valg er:
Jørgen Morild (ønsker ikke genv.).
Per Burmester.
Ib Hansen.
Kaj Hjorth.

6. Valg af ordens- og amatørudvalg.
På valg er:
Erik Hyldstrup.

7. Valg af revisor og en revisorsup
pleant. På valg er:
Ole Kjeld Kristensen.
Sv. Aa. Østergaard samt
Helge Hørby.

8. Eventuelt.
P. b. V. 

E. Froulund,
formand

Ad. dagsordenens pkt. 4a: Forslag fra 

bestyrelsen om ændring af forbundets 
love: 

§ 16.
Den eksisterende paragraf udgår og

erstattes med følgende: 
Udtagelseskomiteen består af 5 

medlemmer og nedsættes for en sæ
son ad gangen. 2 medlemmer vælges 
af repræsentantskabet og 2 medlem
mer af bestyrelsen. Umiddelbart efter 
valget, der finder sted i forbindelse 
med repræsentantskabsmødet, træder 
udtagelseskomiteen sammen og væl
ger landsholdets anfører, der herefter 
er komiteens 5. medlem. Forslag til 
kandidater til de pladser, der besættes 

af repræsentantskabet, skal være for
manden i hænde inden 15. oktober og 
skal være ledsaget af en erklæring fra 
de pågældende om, at de er villige til 
at indtræde i udtagelseskomiteen. 
Hvert aktivt medlem kan højst foreslå 
2 kandidater. 

§ 19:
Stk. 2 100 kr. ændres til 150 kr.
Stk. 3 50 kr. ændres til 75 kr.
Stk. 4 25 kr. ændres til 40 kr.

Ad dagsordenens pkt. 4b. 
Forslag fra Skanderborg om ændring 
af forbundets love: 

§ 16.
Den nuværende paragraf udgår og

erstattes med følgende: 
Udtagelseskomiteen består af 5 

medlemmer og nædsættes for en sæ
son ad gangen, 3 medlemmer vælges 
af repræsentantskabet og 1 medlem, 
der samtidig indtræder som formand 
for udtagelseskomiteen, vælges af be
styrelsen for DCF. Umiddelbart efter 
valget, der finder sted i forbindelse 
med repræsentantskabsmødet, træder 
udtagelseskomiteen sammen og væl
ger landsholdets anfører, der herefter 
er udtagelseskomiteens 5. medlem. 
Forslag til kandidater til de pladser, 
der besættes ved repræsentantskabs
valget, skal fremlægges på repræsen
tantskabsmødet og skal være ledsaget 
af en erklæring, skriftlig eller mundt
lig fra de pågældende kandidater om, 
at de er villige til at indtræde i udta
gelseskomiteen. Hvert aktivt medlem 
kan højst foreslå 2 kandidater. 

Ad dagsordenens pkt. 4c: 
Forslag fra Roland Wald om ændring 
af forbundets love: 

§18, stk. l.
Foreslås ændret således:
Det årlige kontingent er: For aktive

medlemmer kr. 100,00 og for passive 
medlemmer over 18 år pr. 1. januar 
mindst kr. 60,00, for passive medlem
mer under 18 år pr. 1. januar mindst 
kr. 30,00. 

Ad dagsordenens pkt. 4d: 
Forslag fra bestyrelsen om ændring af 
turneringsreglementet. 

Op- og nedrykningsbestemmelser. 
Turneringsreglementets side 2. 
Østsiden: 
Udgår og erstattes med: Nr. sidst 

i 3. divisi.on Øst rykker ned i mellem
rækken og afløses af vinderen af den
ne. 

Såfremt begge de nedrykkede 2. di
visionshold er hjemmehørende øst for 
Storebælt, udvides rækken i 1976 med 
et hold. 

Såfremt ingen af de nedrykkede 2. 
divisionshold er hjemmehørende øst 
for Storebælt, forbliver nr. sidst i 3. 
division i denne række i 1976. 

A. Den ordinære turnering.
§ 3.
Fra »for 2. division gælder specielt«

og frem til og med »5 ikke danske 
statsborgere« foreslås ændret til: 

For andre seniorrækker undtagen 
A-rækken gælder specielt:

1. I hver kamp må for hvert hold
højst deltage 2 ikke-danske statsbor
gere. De ovenfor anførte maksima for 
antallet af ikke-danske statsborgere er 
incl. markreserve(r). 

§ 3, nyt sidste stk.:
I turneringen kan efter bestyrelsens

nærmere bestemmelse deltage hold, 
som alene består af udenlandske stats
borgere. 

§ 5. Tilføjelse til: ad lov 7 efter 3.
punkt: 

Undtagen som underlag for en af 
forbundet godkendt kunststofpitch. 

§ 6, stk. 10, nyt pkt. 2 foreslås ud
formet således: 

Tilladelse til flytning af en kamp 
kan kun forventes givet, såfremt den 
Ønskede ny spilledato er inden 10. au
gust. Flyttes en kamp uden bestyrel
sens sanktion, men efter aftale mel
lem de implicerede klubber, regnes 
kampen tabt af begge hold. Ønskes 
kampen udsat af det ene hold, men 
ikke af det andet, træder reglen i § 10, 
stk. 11 om udeblivelse eventuelt 
kraft. 

§ 6, 2. pkt. bliver pkt. 3.

§ 6, 2. pkt. sidste linie:
Ordene »meddeles dommerne« er

stattes af »meddeles dommeransætter
ne og eventuelt dommerne«. 

§ 6, sidstte stk. ændres til:
De første 2 weekends efter en ræk

kes programmæssige afslutning skal 
af klubberne reserveres til kampe, 
fastsat til afvikling af bestyrelsen. 

§ 7, der foreslås fØlgende ændrin
ger: 

Stk. 2, 2. linie: 
60,00 kr. ændres til 70,00 kr. 

(fortsættes side 4) 



DRIFTSREGNSl<ABER 
Dansk Cricket Forbund 

Driftsregnskab pr. 1. okt. 1973 - 30. sept. 1974 

INDTÆGTER:

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

29.005
8.050

37.055
afskr. på kontingenttilgodehavender 1.000

Tilskud fra D.I.F. . ................. 18 4.8 00
Salg af instruktionsbøger og diverse 

tryksager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.517
Bøder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.090

1973 1972 
/74 /73 

36.055 25

Tuborgfondens gave . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 18 9.907 173
- ---�2�25�.962 198

UDGIFTER:
Bladet »Cricket« . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Rabatindtægt . . . . . . . . . . . . . . . . 1.539
52.443

Annonceindtægt . . . . . . . . . . . . . . 2.450 3.98 9 48.454 29
-----------

Administrationsudgifter: 
Tryksager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.16 7
Bestyrelsesmøder og repræsentant-

skabsmøde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.8 73
Andre møder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.018
UK-møder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.091
Telefontilskud, porto, revision og 

kontorhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.918

177.508 169

Repræsentation og gaver ............ __ 1_.3_ 4_7 __ 6 _ 2_.4_ 1_4 __ 5_0

Kurser, tilskud m. v.: 
Ungdomstræning m. v. 16.330
Refunderet fra Københavns kom-

mune, D.I.F. m. fl. . . . . . . . . 10.708
Materialetilskud .............. �

5.6 22
7.8 50
3.416 Egne materialer ................... . 

Rejsetilskud ...................... . 12.442
----

Kamparrangementer - seniorer: 
Canada - Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6.094DCF XI - Emu, Australien . . . . . . . . . . . 1.8 8 9Pokalfinalen . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.06 4 
Honorar for TV-udsendelse . . . . 8.000 -;-1.936
DCF XI - BAOR i Odense .... -.. -. -.. -. 6.059

Kamparrangementer - juniorer: 
Drenge-juniorlandshold til Holland . . . . 14.8 6 8
DCF-juniorhold i Essex . . . . . . . 18.235 
DCF indbetalt fra deltagere . . . 7.000 11.235
Juniorlandsdelsstævne i Odense . . . . . . 6.6 6 7
Drengelandsdelsstævne i Brøndby . . . . 6.58 1 

115.094 119

29.330 42
8 5.76 4 77

72.106 37
13.6 58 40 
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Status pr. 30. sept. 1974 

AKTIVER:

Kassebeholdning .......................... .
Handelsbanken: 

Indlån nr. 353906 ....................... .
Giro nr. 94302 ............................ .
Præmieobligationer: 

Nom. 100 1954/8 4 ............... .
Obligationer: 

Østifternes Kreditforening:
Nom. 12.000 6½ % 16. serie 3. afd.
Nom. 13.000 7 % 15. serie 4. afd.
Nom. 43.000 10 % 17. serie 198 2 ..
Nom. 23.500 10 % 18. serie 2003 ..

Forenede Kreditforeninger: 
Nom. 30.000 10 % 5. serie 198 2

140

6.48 0
7.76 8 

38.700
18.38 8 

(officiel kursværdi 8 9.528) . . . . . . . . 26.400
Tilgodehavende kontingenter ................ .
Andre tilgode havender ..................... .

PASS IVER:

Forud modtaget tilskud fra D.I.F ............ .
Skyldige omkostninger ..................... .
Forudbetalt kontingent ..................... .
Handelsbanken: 

Checkkonto nr. 53048 4 ................... .

Aktiver ................................... .
Passiver .................................. .
Egenkapital ............................... .

der specificeres således:
Saldo pr. 1. oktober 1973 ................... .

der formindskes med: 
Arets underskud ........................... .

Aalborg, den 6. november 1974.
Per Burmester 

kasserer

30/9 30/9 
74 73 

0 0 

551 19
2.900 0

97.8 76 98
900 1

1.799 2
104.026 120

30/9 30/9 
74 73 

46.200 40
0 8 
0 0

14.48 0 0
60.68 0 48

104.026 120
6 0.6 8 0 48 
43.346 72
72.049 70
28.702 2

Viborg - Reed School ............... __ 1 _.3_9 _7·--�-�-:;-��:
Indendørstræning og fællestræning . . .  . 13.456

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

Underskud fØr renter ............... .
Renteindtægter: 
Obligationer ....................... .
Giro .............................. .
Indlån ............................ .

Checkkonto ....................... .

11.340
12

950
-;- 458 

40.546 2

11.8 44 12
28.702 10

Vi henviser i øvrigt til revisionsprotokollen.
Aalborg, den 29. oktober 1974.

REVISIONS FIRMAET N. H. CHRISTENSEN
F. Storgaard Christensen, 

statsaut. revisorKursregulering, obligationer ................. -���0-�8 
Underskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.702 + 2 Svend Østergaard 

GØR SOM FORBUNDET 
Lad WAGONS-LITS/COOK blive Deres rejse

bureau 

WAGONS-LITS/COOK 
Vesterbrogade 2A - 1620 København V
Telefon 01-142747

Ole K. Kristensen 



3. linie:

50,00 kr. ændres til kr. 60,00
7. linie:

0,30 kr. ændres til 0,45 kr.
Sidste linie:

40,00 kr. ændres til kr. 50,00

§ 8, sidste linie

Ordene »Herunder efter samtlige
pauser« udgår. 

§ 10, stk. 10:

Ordene »i 1. og 2. division« erstat
tes med »I seniorrækkerne, bortset fra 
A-rækken«.

2. pkt. udgår.

§ 11, 1. og 2. stk.:

1. linie: 25 kr. ændres til 50 kr.
6. linie: 50 kr. ændres til 100 kr.
8. linie: 100 kr. ændres til 200 kr.

§ 11, 3. stk.:
Der tilføjes som nyt 2. pkt.:
Den sidstnævnte bestemmelse gæl

der også, såfremt et hold trækkes helt 
ud af turneringen. 

§ 12. Tilføjelse:

Hvis en dommer finder det nødven
digt at indberette en spiller/spillere, 
skal han benytte følgende fremgangs
måde: 

1. Straks underrette sin meddommer.
Meddommeren skal senest næste
dag meddele DCF sit syn på sa
gen.

2. Straks underrette den/de pågælden
de spiller(e).

3. Straks underrette markholdets an
fører og ved første lejlighed gær
deholdets anfører.

4. Påføre notat på indberetningsske
maet.

5. Senest næste dag skriftligt indbe
rette sagen til DCF.
Indberetninger til DCF skal stiles
både til formanden og til turne
ringsledelsen.

§ 13, stk. 4, 2. linie:

25 kr. erstattes med 50 kr.

§ 14, stk. 2, 8. linie:

13 erstattes med 14.

§ 14, stk. 3, 2. linie:

Ordene »i 1. og 2. division« erstat
tes med »i divisionerne«. 

§ 14, 4. stk. sidste punktum ændres

til: 

Anmodning om tilskud skal være 
indsendt til kassereren senest den 20. 
september det pågældende år. For 
kampe, der afvikles efter 6. septem
ber dog senest 14 dage efter kampens 
afvikling. 

§ 14, 4. linie:
Ordene »i de to divisioner« erstat

tes med »i de enkelte divisioner«. 

§ 14, 6. linie, nyt pkt.:

Senere indsendelse vil medføre, at

udgifterne ikke vil kunne indgå i pul
jen. 

§ 14, stk. 4, 3. linie:

Ordene »junior- og drengemesterska
bet« erstattes med » junior-, drenge
og lilleputmesterskabet«. 

Tilføjelse til 3. pkt.: 

Senere indsendelse vil medføre, at 
tilskud ikke udbetales. 

§ 15:

Udgår.

§ 16:

Bliver til § 15.

§ 17:

Bliver til § 16.

B. Pokalturneringen.

§ 3,

stk. 4: 30 erstattes med 40
stk. 6: 30 erstattes med 40
stk. 7: 6 erstattes med 8

§ 4, stk. 3, 8. linie:

4½ erstattes med 5½.

§ 6, stk. 1, 3. linie:
15 erstattes med 20
30 erstattes med 40
40 erstattes med 55

§ 6, stk. 3, 2. linie:

20 erstattes med 25.
3. linie: 20 erstattes med 25.
4. linie: 20 erstattes med 25.

§ 6, stk. 4, 3. linie:

10 erstattes med 15.

§ 7, stk. 1, 3. linie:

25 erstattes med 50.
100 erstattes med 200.

Ad dagsordenens pkt. 4e: 

Det understreges, at de følgende 
forslag ifØlge den nuværende § 17 i 
turneringsreglementet ikke kan ved
tages af repræsentantskabet med bin
dende virkning for bestyrelsen. For
slagene er optaget på dagsordenen til 
diskussion. 

Forslag fra »Frem«: 

Turneringsreglementets § 2, stk. 1: 

Der tilføjes: I hver kamp må der 
højst anvendes 3 juniorspillere. 

Forslag fra Sorø: 

Fra Sorø er modtaget følgende skri
velse vedrørende turneringsinddelin
gen: 

Forslag til ændring af turnerings-
inddeling: 

I danmarksturneringen fra og med 

1976: 

Med det formål at skabe større 
jævnbyrdighed i danmarksturnerin
gens 1. og 2. division samt at for
mindske rejseudgifter, skal vi frem
sætte følgende forslag til ændring af 
divisionernes sammensætning: 

1. division.
Turneringen er landsomfattende.
Turneringen omfatter 7 hold og af-

vikles som dobbeltturnering. 

2. division.

Turneringen opdeles i en vestkreds
og i en østkreds. 

Vestkredsen består af hold fra hele 
Jylland. 

Østkredsen består af hold fra Fyn, 
Lolland-Falster og Sjælland. 

Begge turneringer omfatter hver 7 
hold og afvikles begge som dobbelt
turnering. 

3. division.

Uændret i forhold til 1974 og 1975.
Den nye sammensætning af divisi-

onerne træder i kraft fra og med sæ
sonen 1976. 

Op- og nedrykninger umiddelbart 
efter sæsonen 1975 sker på følgende 
måde: 

1. division.

De 5 dårligst placerede hold rykker
ned i respektive vest- og østkredse i 
2. division.

2. division.
Hver af kredsene omfatter de fra 1.

division nedrykkede hold. De reste
rende pladser i 2. division Øst og vest, 
besættes med de bedst placerede hold 
fra den landsomfattende 2. division 
1975. Øvrige hold fra den landsom
fattende 2. division 1975 nedrykkes 
til respektive 3. division vest og Øst. 

Såfremt 2. division Øst og/eller vest 
1976 efter nævnte 5 fra 1. division 
nedrykkede hold ikke omfatter 7 hold 
hver, suppleres med bedst placerede 
hold fra 3. division øst og fra 3. divi
sion vest, begge 1975. 

Nye op- og nedrykningsregler fra 

og med sæsonen 1976: 

Den nye bestyrelse i DCF bemyndi
ges til at fastsætte disse regler. 

Forslag fra AaB vedr. turneringsæn

dring: 

Aalborg Boldspilklub af 1885 tilla
der sig herved at fremsende følgende 
forslag til turneringsændring: 

1. division.

6 hold ( dobbeltturnering).
Nr. 1 danmarksmester (guld).
Nr. 2 sølv.
Nr. 3 bronze.
Nr. 5 og 6 rykker ud.

2. division (enkeltturnering).
Østkreds på 10 hold - nr. 1 rykker

op, nr. 10 rykker ud. 
Vestkreds på 10 hold - nr. 1 rykker 

op, nr. 10 rykker ud. 
Eventuel kamp mellem de to kreds-

vindere om titlen vinder af 2. division. 

3. division (dobbeltturnering).
Østkreds på 6 hold.
Midtkreds på 6 hold.
Nordkreds på 6 hold.
De tre vindere spiller om de TO

pladser i 2. division. Nr. sidst rykker 
ud. 

De øvrige rækker fortsætter ufor
andret. 




