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Eliasen fra Horsens var meget uheldig i 1. divisionskampen mellem Svanholm og Horsens. Han fik en bold i hovedet og måtte i ekspresfart køre 
·et, hvor man konstaterede flænger i læben og ganen. Samtidig mistede han en stifttand, som Horsens-spillerne - incl. godt beplastrede Henning
her prøver på at finde. Det mislykkedes desværre . . . (Foto: Mogens Ladegaar



Blanding af skidt og kanel 

Af ROLA.NO WALD 

Lørdag den 7. juni udtog UK de 
to landshold, der skal spille mod 
Østafrika i Aalborg den 27., 28. 
og 29. juni og mod Sri Lanka i 
Herning den 2. og 3. juli. 

Holdet mod Østafrika fik føl
gende sammensætning: 

Henrik Mortensen, AaB (anfø
rer), Bjarne Jensen, Nykøbing 
Mors (keeper), Hardy Sørensen, 
Carsten Morild, Ole lsaksson og 
Per Terp, alle AaB, Johan Luther 
og Morten Petersson, begge 
Svanholm, Klaus Buus, Hjørring, 
Peter Palle Klokker, B 1909, og 
Ole Schaumann, Horsens. Re
serve: Jens Priess, Skander
borg. 

Det betyder debut til Bjarne 
Jensen, Per Terp, Peter Palle 
Klokker og Ole Schaumann. 

Mod Sri Lanka stiller vi med 
disse 12: 

Henrik Mortensen (anfører), 
Bjarne Jensen (keeper), Hardy 
Sørensen, Carsten Morild, Ole 
lsaksson, Johan Luther, Morten 
Petersson, Klaus Buus, Niels 
Talbro, AB, Erling Krogh Ander
sen, Herning, og Flemming Søe
gaard, Svanholm. eserve: Per 
Terp. 

.,. 

Her debuterer Niels Talbro. 

EN FEJLDISPOSITION 

Udtagelseskomiteen ville sikkert 
finde det besynderligt, hvis un
dertegnede ikke gav sin mening 
til kende på denne plads, så det 
chok skal jeg også nok skåne 
d'herrer for denne gang. 

Lad os først tage det positive 
- det er der da trods alt en god
portion af. Velkommen til Bjarne 
Jensen, Niels Talbro og Peter 
Palle Klokker, selv om jeg gerne 
havde set de to sidstnævnte i 
begge kampe. Ligeledes er det 
glædeligt at se Morten Peters
son, der har udviklet sig kolos
salt i det sidste år, blandt den 
»faste« stab.

Om de øvrige spillere, der går
igen på de to hold, skal der kun 
rejses kritik af en enkelt: Ole 
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Holdene til de to forestående landskampe 

lsaksson. I hans sidste interna
tionale optræden - mod EMU i 
Holstebro - var han mildest talt 
dårlig, og intet af det, han har 
præsteret i år, berettiger ham til 
at komme på landsholdet. 

Mod Nykøbing Mors' »blod
fattige« kasteangreb scorede 
han 23, og mod Horsens, der 
sandt for dyden heller ikke har 
gode kastere på samlebånd, la
vede han 4! 

Kort sagt: en oplagt fejldispo
sition! 

HAV AF ANSØGNINGER 

Det samme må siges om udta
gelsen af Per Terp og Erling 
Krogh Andersen. Det må være 
indlysende, at spillere som Lars 
Hansen og Jan Hansen har stør
re klasse. 

Det er helt evident, at udtagel
sen af Erling Krogh Andersen 
udelukkende må tilskrives, at 
kampen spilles i Herning. Hvis 
man i hver kamp i fremtiden par
tout skal have en spiller med fra 
den lokale klub, kan man godt 
indstille sig på, at et hav af an
søgninger om tildelelse af arran
gementer vil strømme ind. 

Det samme bliver måske til
fældet, hvis der skal spilles 
landskamp i f. eks. Dronning-

Bjarne Jensen - debuterende keeper

på landsholdet.

borg, Nykøbing F., Holstebro el
ler Næstved? 

Undertegnede tør vædde sin 
gamle hat på, at Jan Hansen er 
at fi_nde på det hold, der møder 
Irland i Ringsted. Selvfølgelig 
skal han med - men ikke fordi 
han er fra Ringsted. Ganske en
kelt fordi han har den nødven
dige klasse! 

Endelig virker det højst besyn
derligt, at Flemming Søegaard 
er udtaget til 2-dages-landskam
pen i stedet for 3-dages kam
pen. Det turde da være klart, at 
man har mere brug for endnu en 
fastbowler i en 3-dages kamp. 

FLERE OVERHOLDER IKKE 
TURNERINGSREGLEMENTET 

Det er trist igen at skulle skrive, 
at flere klubber ikke overholder 
tu rneringsreg lementet. Mange 
undlader fortsat at indsende ind
beretningsskemaerne på kamp
dagen. Således har turnerings
lederen endnu ikke modtaget 
skemaer fra kampe, der er spil
let den 10. og 25. maj!! 

Desuden mangler i mange til
fælde aldersdatoer på ungdoms
spi llere. Nu er turneringslederen 
ved at miste tålmodigheden, så i 
fremtiden kan man vente at blive 
idømt de bøder, som reglemen
tet foreskriver. 

Beklageligt er det også, at flyt
ninger og aflysninger - uden un
derretning til turneringslederen 
- hører til dagens orden.

Søren Nissen har for et par
uger siden skrevet til samtlige 
klubber herom. Vi er desværre 
nødt til at gentage det her. 

Vi har et forfængeligt håb om, 
at vi næste gang kan skrive, at 
alle har taget denne opfordring 
til at overholde turneringsregle
mentet ad notam. 
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TURNERINGSOVERSIGTEN: 

Det går helt 

efter >>planen« 

1 1. division 
AaB og Svanholm styrer mod 

mesterskabs.finale i Aalborg -

Chang isoleret i bunden 

Af Roland Wald 

Helt efter »planen« styrer AaB og 
Svanholm mod en mesterskabsfinale 
på sidste spilledag i Aalborg. Pr. 8. 
juni er kun disse to klubber ubesejret 
i 1. division. Indtil videre ligger aal
borgenserne på førstepladsen, selv om 
de har spillet en kamp færre end 
Svanholm. 

AaB har besejret Horsens med en 
halvleg - i øvrigt eneste gang, Jørn
HØj har figureret hos østjyderne -
Nykøbing Mors (6-0), der ikke kunne 
følge succes'en i pokalturneringen op, 
og Chang - sædvanen tro - med en 
halvleg. 

Mod Chang var Henrik Mortensen
helt på toppen med i alt 14 gærder 
for 30 points! 

Svanholms vej til en foreløbig an
denplads er gået over KB (8-0) - det 
gør kun få mod KB - Ringsted (6-0), 
Horsens (8-0) og Skanderborg (6-0). 

Kun mod Skanderborg havde Svan
holm problemer. Brøndby-mandska
bet måtte bruge hele 8 gærder for at 
passere jydernes total på 130. I den 
kamp måtte Johan Luther for første 
gang forlade banen med en beskeden 
score. Inden da havde han scoret 35 
not out, 40, 104 not out og 69 - af
gjort en væsentlig forstærkning af en 
ellers normalt stærk gærdeside. 

Peter Palle Klokker har stor andel i 
B 1909's gode resultater og er fortjent 
udtaget til landsholdet mod Østaf rika. 
Mange venter sig meget af fynboen. 

Da samtidig Morten Petersson, der 
inden Skanderborg-kampen havde ta
get 22 gærder for 149 points, havde 
en off day, skulle det naturligvis bli
ve svært for Svanholm. 

BRONZEKANDIDAT 
Største overraskelse i 1. division er så 
afgjort Ringsted, der kun har tabt til 
Svanholm. Midtsjællænderne har bl.a. 
slået B 1909 (6-0) og Hjørring (8-0). 
Mod vendelboerne brillerede Jan
Hansen, som man af en eller anden 
grund ikke kan bruge på landsholdet, 
med 4 for 24 og 76 not out. Holdets 
kasteangreb er lidt ensidigt bygget op 
omkring Jan Hansen og Claus Ras
mussen, men indtil nu er det gået strå
lende. 

På nuværende tidspunkt er Ring
sted kandidat til bronzemedaljerne, og 
det vil i givet fald være klubbens hid
til største triumf. Hvis det sker, kan 
alle hilse det med tilfredshed. Kun få 
klubber kan opvise tilsvarende ar
bejdsindsats. 

Ringsteds største trussel bliver B 
1909, der snart kan betegnes som 
»den evige 3'er«. Peter Palle Klokker
(på gærdesiden) og Jan Rasmussen og
Flemming Søndergaard (på kastesi
den) er holdets største aktiver. Deri
mod er kun lidt lykkedes for Gulzar
Ahmad og Suleman Khan.

Skanderborg, Hjørring og Arhus 
ligger side om side i midten, og her 
slutter de tre hold efter alt at døm
me også. Skanderborg og Hjørring er 
tydeligt svækket af at skulle mangle 
henholdsvis Jørgen Steen Larsen og 
Hans Fausbøll. Førstnævnte klarer sig 
i kraft af god bredde, mens Hjørring 
i de fleste kampe må love for Klaus
Buus (både med bat og bold). 

BRØDRE DOMINERER 

John Madsen, der i fjor var helt su
veræn på såvel gærde- som kasteside, 
har været længe om at komme rigtigt 
i gang. Først den 8. juni -- mod Hor
sens - fik han for alvor held med sin 
kastning (6 for 24 i 1. halvleg). Også 
Arhus har god bredde - med brødre
ne Morten og Steffen Meibom samt 
Ole og Jørn Beier Andersen som de 
dominerende. 

KB og AB har pr. 8. juni kun spil
let tre kampe. Begge klubber må for
modes at rykke lidt højere op i tabel
len inden længe. Sværest bliver det 
utvivlsomt for AB, der tilsyneladende 
lider hårdt under savnet af Johan Lui
her. Det har ikke mindst kunnet mær
kes på Niels Talbro's spil, der virker 
mere usikkert end i fjor. Kun mod 
Nykøbing Mors (92) gjorde han væ
sen af sig. 

Finn Villumsen var i hØj grad ho
vedperson i holdets første - og hidtil 
eneste - sejr (mod Århus), men han 

Morten Petersson - glimrende 
kasteresultater. 

var ikke med i Nykøbing Mors, og så 
tabte Bagsværd-mandskabet, der hel
ler ikke havde Lars Persson med. 

KB fik den ventede sejr over 
Chang, men måtte neje sig for Svan
holm og B 1909 - helt efter bereg
ning. 

Nykøbing Mors har på ingen måde 
kunnet opvise samme gode spil, som 
har fØrt holdet til pokalfinalen. Kun 
mod AB er det blevet til sejr. Mor
singboerne må nok indstille sig på at 
skulle kæmpe hårdt for at slippe væk 
fra 11. pladsen. Det er tænkeligt, at 
afgørelsen falder den 10. august, når 
Nykøbing hjemme spiller mod Hor
sens. 

SKRÆMT PA FORHÅND 
Endelig er det umuligt at se, hvor

fra Chang skal hente points. Holdet 
er uden sejre, og spillet har bestemt 
ikke ladet ane, at det vil ske i den 
nærmeste fremtid. Det var ikke uven
tet, at Chang tabte stort til AaB -
spillerne er jo nærmest skræmt på for
hånd - men højst overraskende var 
det, at holdet i den grad blev spillet 
over ende mod Horsens, der ikke i 
talrige år har kunnet fremvise en 8-0 
sejr i 1. division. 

Til gengæld er det oplagt, at det må 
gå Chang sådan. Uden Troels Nielsen
og Henning Olesen er der så at sige 
intet tilbage. Det betyder formentlig 
et farvel til 1. division efter mange 
års glædeligt bekendtskab. 

Stillingen pr. 8. juni: 

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

Svanholm ........ . 
Ringsted ......... . 
B 1909 ........... . 
Skanderborg ..... . 
Hjørring ......... . 
Århus ........... . 
KB ............. . 
AB .............. . 

Horsens ......... . 
Nykøbing Mors ... . 
Chang ........... . 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

5 

4 

4 

22 
28 
20 
18 
12 
12 
12 
6 

6 

8 

6 

0 

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

Roland. 

19 



2. DIVISION:

Esbjerg er 

den store 

overraskelse 
Den store overraskelse i 2. division 
står der Esbjerg på. Vestjyderne er 
pr. 8. juni eneste ubesejrede hold i 
denne række. Sejrene er sikret mod 
så gode modstandere som Slagelse, 
Viborg og Soraner. 

Igen kan vi berette om god bredde. 
Esbjerg kan batte »hele vejen ned« -
således scorede 10. gærde, Per Lang

mach, 47 mod Soraner - og kastesi
den bærer også præg af bredde og sta
bilitet. Ekstra ros skal dog gives til 
Otto Gade, der har bowlet særdeles 
fjendtligt. 

Størst chance for at sikre sig før
stepladsen må dog fortsat tilskrives 
Glostrup, selv om holdet lØb ind i et 
højst uventet nederlag i Herning. »Det 
sker kun en gang«, lover man, og vi 
er tilbøjelige til at give spillerne ret. 

Hos Glostrup er der først og frem
mest grund til at nævne Thor Jensen, 

35 år og helt ustyrlig som kaster. Man 
fik forvarsler herom i pokalturnerin
gen, og han er fortsat i samme spor i 
turneringen. Det kan både Svanholm 
og Slagelse tale med om. 

Herning har ligeledes klaret sig 
godt med to sejre og et nederlag. 
Landsholdsspilleren Erling Krogh An

dersen (se side 18) var glimrende mod 
Soraner - den kamp, Herning har 
tabt - og en farlig kaster var han og
så mod Holstebro (4 for 25). Her op
trådte i øvrigt Jens Peter Morild mod 
sine tidligere klubkammerater, men 
det fik han personligt ikke meget ud 
af. 
To sejre er der også blevet til Sorø 
(over Grenå og Slagelse), mens vest
sjællænderne måtte se sig besejret af 
Svanholm med 14 points. Sorøs 9. 
gærde faldt ved 72 (Svanholm 128), 
men 10. gærdet var ved at drive Bent 

Henriksen og hans tropper til vanvid. 
Alt blev forsøgt - lige fra overtrådt, 

til stikbowling og tre mand på leg-si
den bag slaggrænsen. 

Det betød, at kampens dommere, 
Finn Grann og undertegnede, måtte 
dØmme hele 16 »fejl bolde«. Det må 
vist være noget nær rekord. 

Søren Hamberg, der absolut har 1. 
divisionsklasse, bidrog væsentligt til 
Svanholm-sejren med 46 points og 3 
for 20. Derimod svigtede Sorø's tre 
»stjerner« (Ole Hiickelkamp, John

Hansen og Jørgen Sarøe), og uden
dem kan Sorø ikke gøre nogen for
træd. Ib Hiickelkamp er for Øvrigt
flyttet til Luxembourg (EF). Gad
vidst, om han kan lære dem at spille
cricket ...

Svanholm og Soraner holder netop 
skindet på næsen. Det er forventeligt, 
at begge hold kan skrabe de nødven
dige points sammen til at undgå den 
lidet attråværdige sidsteplads. Sora
ner kører med den faste skare (minus 
Per Nørgaard og plus Jørgen B. Niel

sen, tidl. Køge). 
Endelig er Grenå, Holstebro og Sla

gelse uden points, og det er højst be
synderligt for Slagelses vedkommen
de. Ikke engang en score på 228 -
mod Esbjerg - var nok for slagelse
anerne. Holdet er dog godt nok til at 
komme igen, men mere end en pla
cering midt i rækken skal man ikke 
gøre sig håb om. 

Grenå har kun spillet en enkelt 
kamp. Molboerne skulle have været 
på dobbelttur til København den 31. 
maj og 1. juni, men man måtte bede 
om udsættelse, fordi 7 af holdets spil
lere var optaget af eksamenslæsning. 
Med klubbens spillermateriale in men
te er det klart, at man ikke kan stille 
hold i en sådan situation. 

Klubben må imidlertid nok se i Øj
nene, at den skal slås med Holstebro 
om at undgå nedrykning. Måske er 
Grenå lidt bedre. Tiden vil vise det... 

Stillingen pr. 8. juni: 

Esbjerg . ......... . 
Sorø ............. . 
Herning ......... . 
Viborg ........... . 
Glostrup ......... . 
Svanholm II ..... . 
Soraner ......... . 
Grenå ........... . 
Holstebro ....... . 
Slagelse . ......... . 

3 18 6,0 
3 12 4,0 
3 12 4,0 
2 8 4,0 
3 12 4,0 
2 6 3,0 
2 6 3,0 
1 0 0,0 
2 0 0,0 
3 0 0,0 

Roland. 

Cricket rekvisitter 
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Slåhandsker-senior, fineste skind .................. fra kr. 37,-
Slåhandsker-senior, bomuld ....................... fra kr. 15,--
Skinner-senior, god kvalitet........................ kr. 5,-
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 0189 

aften (03) 6330 10 

3. DIVISIONERNE:

Så lykkes det 

endelig for 

FREM i øst 
Efter i mange år at have været meget 
tæt på synes Frem nu endelig at sikre 
sig oprykning til 2. division. Det kan for
udsiges med næsten fuldstændig sikker
hed efter kun tre-fire turneringsrunder 
(pr. 8. juni). 

Valby-holdet har vundet alle tre kam
pe med 8-0 og synes helt urørlig. På 
nuværende tidspunkt er det i hvert fald 
umuligt at se, at noget hold skulle være 
i stand til at true Frem. 

Frem lever hØjt på fire udlændinge, 
der stort set alene laver pointene og ta
ger gærderne. Det kan give anledning til 
lidt bekymring, al den stund man kun 
må bruge tre ikke danske statsborgere i 
2. division. Subhani, Cheema, Latif og
Virapen er de dominerende i hver kamp.

Glostrup har foreløbig sat sig på an
denpladsen - ikke mindst takket være 
god kastning af Jørgen Hansen. Køge 
har også gjort det godt, selv om holdet 
er lidt for svingende i dets præstationer. 
Overraskende godt spil af de to junior
spillere, Jens Sørensen og Benny B. Niel
sen. 

KB kan ikke vinde rækken i lighed 
med i fjor, men spillerne er i hvert fald 
så godt som altid involverede i morsom
me kampe. Karl Morild er »still going 
strong« og gør det strålende (14 for 141 
mod Roskilde). 

BEDRØVELIGT SPIL 
Også Ringsted er et glædeligt bekendt
skab i kraft af et aggressivt gærdespil, 
og det samme må siges om Svanholm, 
der i denne række stiller med sit tredje
hold. Det virker unægteligt imponerende, 
at klubben kun stiller med to juniorspil
lere på sine tre seniorhold. 

Før sæsonen nærede man betænkelig
heder med hensyn til holdets muligheder 
for at blive i 3. division, men efter to 
8-0 sejre kan det ikke blive til nedryk
ning.

Det må blive en sag mellem Nykøbing 
F., Næstved, AB og Roskilde - med 
Roskilde som »storfavorit«. Holdet har 
tabt alle tre kampe med 0-8, og spillet 
bar været bedrøveligt. I fjor rådede Ros
kilde over de udlændinge, der nu spiller 
for Frem. Det giver et godt billede af, 
hvor stor en dominans de udøver. 

Og så sidder vi i øvrigt kun og venter 
på, at det skal lykkes AB at stille med 
et helt hold. I kampen mod Ringsted 
var man kun 8 ... 

Stillingen pr. 8. juni: 

Frem . . . . . . . . . . . . . 3 24 8,0 
Glostrup . . . . . . . . . . 4 20 5,0 
Køge . . . . . . . . . . . . 3 14 4,6 
KB . . . . . . . . . . . . . . 3 14 4,6 
Ringsted . . . . . . . . . . 3 14 4,6 
Svanholm . . . . . . . . 4 16 4,0 
Slagelse . . . . . . . . . . . 4 12 3,0 
NykØbing F. . . . . . . 2 6 3,0 
Næstved . . . . . . . . . . 4 6 1,5 
AB . . . . . . . . . . . . . . 3 0 0,0 
Roskilde . . . . . . . . . . 3 0 0,0 



UTROLIGT LANGSOMT 

l 3. division vest ligner det et opgØr mel
lem Silkeborg og Kerteminde - med År
hus og Kolding som outsidere. Meget
afhænger af, hvordan det går/er gået i 
kampen Kerteminde - Silkeborg den 22. 
juni. 

Begge klubber er indtil nu kommet 
forholdsvis let til deres sejre - Silkeborg 
gennem en bred indsats, Kerteminde i 
højere grad på enkeltmandspræstationer. 
Her må vi fremhæve Bent Nielsen, der 
er god for en masse runs i hver eneste 
kamp. Særlig succesfuld var han i kam
pen mod Esbjerg, hvor han scorede 95 
på 73 minutter! 

Århus indeholder en hel del kvalite
ter, men holdet scorer så langsomt, at 
der aldrig er basis for en sejr efter fær
digspillet kamp. Helt forfærdeligt var det 
mod Silkeborg, hvor Århus brugte 45 
overs til at score 54 points! 

Koldings resultater afhænger meget af 
Lars P. og Poul E. Nielsens præstationer 
- såvel med bold som med bat. Holdet
er endnu for »grønt« til at gØre sig gæl
dende for alvor, men det kommer utvivl
somt i løbet af et par år.

Helt i bund befinder Esbjerg sig med 
lutter nederlag (fire kampe). De øvrige 
hold har spillet så få kampe, at det ikke 
tjener noget formål at gå i detaljer. 

PROTEST TAGES TIL FØLGE 

Lad os slutte gennemgangen af denne 
række med at berette om en protest fra 
kampen B 1913 - Fredericia, der vandtes 
af fynboerne - men hvor Fredericia ind
gav protest. Det kan allerede fastslås, 
at denne bliver taget til fØlge, og at kam
pen derfor skal spilles om. Men her er 
forløbet: 

B 1913 er ved gærdet, og 9. gærde står 
inde. Totalen er 103. Der kastes en lang 
bold midt på gærdet. Den rammer gær
despilleren på knæet, og idet han rejser 
sig helt op igen, bliver bolden siddende 
mellem knæ og skinne. 

Gærdespilleren dømmes ud med »ben 
for«, men i det samme kommer B 1913's 
anfører (vi skal undlade at nævne nav
ne) løbende ud på banen for at fortælle 
dommeren, at der i henhold til loven 
skal dømmes »død bold«, når bolden 
sidder fast i spillerens klædedragt, og at 
gærdespilleren som fØlge deraf ikke kan 
dømmes ud med »ben for«, 

Herefter ændrer dommeren sin ken
delse, og gærdespilleren kaldes tilbage 
og fortsætter til totalen 136. 

Kommentaren kan gives meget kort: 
B 1913's anfører må have misforstået et 
og andet. Det afgørende er, at bolden 
har ramt gærdespillerens krop, inden 
den sætter sig fast (i henhold til naturlo
ven!). Af den grund er der selvfølgelig 
hjemmel til at dømme ham ud med »ben 
for«. 

Stillingen pr. 8. juni: 
Silkeborg . . . . . . . . . 3 22 7,1 
Kerteminde . . . . . . . 3 20 6,6 
Århus . . . . . . . . . . . . 4 18 4,5 
Kolding . . . . . . . . . . 3 12 4,0 
Dronningborg . . . . . 2 6 3,0 
Horsens . . . . . . . . . . 3 6 2,0 
B 1913 . . . . . . . . . . . . 1 0 0,0 
Fredericia 1 0 0,0 
Skanderborg . . . . . . 2 0 0,0 
Esbjerg . . . . . . . . . . . 4 0 0,0 

KUN FA KAMPE 

I mellemrækkerne har kun en enkelt 
klub spillet tre kampe - resten to eller 
en. Som følge heraf må en gennemgang 
af disse rækker vente til næste nummer. 

Det samme gælder A-rækkerne. 

Roland. 

Tilbagegang truer nu 

dansk ungdomscricket 

efter mange, gode år 
Vi må lægge roret om, hvis fremgangen på ungdomsfronten 

ikke skal afløses af en alvorlig tilbagegang 

Gennem de senere år har dansk ung
domscricket været præget af fremskridt 
og velvære. Flere hold kom til hvert år, 
turneringerne blev gennemført med et 
minimum af flytninger og aflysninger, 
og det var virkelig en fornøjelse at for
tælle om et sundt og frodigt voksende 
foretagende i dette blads spalter. 

Sådan er situationen desværre ikke i 
år! 

Afbud, frameldinger, flytninger af 
kampe med og uden afbud har hØrt til 
dagens uorden. Der er virkelig grund til 
at råbe et kraftigt og fuldtonende »vagt 
i gevær«. SpØrger man rundt omkring, 
hvad grunden til de lidet lystelige tider 
er, får man ikke indtrykket af, at det er, 
fordi drengene ikke længere vil spille 
cricket. Det forekommer, som om leder
ne ikke har tilstrækkeligt hold på deres 
spillere. 

Fristelserne i vort moderne samfund 
er efterhånden blevet så mangfoldige, at 
cricket kommer i anden række, med 
mindre man her byder på noget godt. 
Og noget godt kræver, at det hold, spil
lerne deltager på, er velorganiseret, at 
træningen er i faste rammer, og at træ
nerne virkelig ved, hvad de har med at 
gØre. 

Er det ikke tilfældet, spiller drengene 
måske nok, men er der andre ting, der 
trækker den pågældende dag, ja, så mel
der de fra til cricket, og så står de fleste 
klubber i ubehagelige situationer, fordi 
udbuddet aldrig har været det største. 

Der er ingen tvivl om, at dansk cric
ket nu må lægge roret om, hvis den ung
domsfremgang, vi har haft, ikke nu skal 
vende til alvorlig tilbagegang. Der er 
søgt at etablere en træneruddannelse, og 
DCFs ungdomsudvalg arbejder videre 
med sagen. Det er sandelig også hårdt 
tiltrængt! 

GENNEMSNITSLEDEREN 
HOLDER IKKE EVIGT 

Ledere og trænere er helt afgørende for 
spillets fortsatte, succesrige tilværelse i 
dette land. Er de ikke dygtige nok, bar 
de ikke viden nok, sakker vi agterud. 
Derfor bØr dansk cricket i de kommen� 
de år i langt højere grad satse på uddan
nelsen af trænere og på lederfronten. 
Det forekommer, som om de ledere, vi 
har haft gennem de senere år, og som 
har skabt fremgangsperioden, er ved at 
køre trætte. 

Enhver erfaring i idræt viser, at gen
nemsnitslederen ikke holder evigt, ja, 
de fleste holder kun tre, fire eller fem 
år. Derfor er uddannelsen inden for 
idrætten så overordentlig vigtig, og der
for er det på hØje tid, at dansk cricket 
samler sine kræfter om denne del. 

Og så til omtalen af de enkelte ræk
ker: 

Vi skal nådigst springe over de alt for 
deprimerende kampe og de mange af
lysninger, og vi skal søge at koncentrere 

os om de steder, hvor der virkelig er 
grund til at give ros eller ris. 

JUNIORRÆKKERNE 

I år etableredes forsøgsvis juniorpokal
turneringer, der blev spillet i slutningen 
af april. Selv om vejret var barskt, fore
kom det, som om det var en god måde 
at få spillerne ud på banerne og i gang 
med sæsonen. Turneringerne blev spillet 
efter samme regler, som gælder for A
rækkerne, men det var nu ikke, fordi det 
i mange tilfælde var nødvendigt at træk
ke gærdespillerne, når de havde nået 30 
points. 

Det var tydeligt at se, at træningstil
standen ikke var den bedste. Selv de ste
der, hvor der dyrkes megen indendørs 
cricket, var formen ikke god. Der er 
trods alt stor forskel på de to ting, selv 
om indendørs cricket er et meget væ
sentligt supplement til udendørs træning. 

På Sjælland vandt Køge efter finale
sejr over Ringsted. Det var noget af en 
overraskelse - ikke mindst fordi Svan
holm har været så dominerende gennem 
de senere år. Men Køge eliminerede 
Svanholm i den indledende runde, og i 
finalen var det helt kasternes dag. 

Køge kunne komme godt afsted med 
at score 64 points. 

I Jylland var der fire indledende run
der. Kerteminde havde intet besvær med 
at vinde på Fyn. Skanderborg kom sejr
rigt ud af midtkredsen, NykØbing M. 
vandt trekantturneringen mod Herning 
og Viborg, og Chang eliminerede AaB 
og Hjørring. 

I finalestævnet i Viborg vandt Chang, 
og klubben fik nok et bevis på, at den 
udfører et godt og effektivt ungdomsar
bejde. 

EN HELDIG AFL YSNlNG 

Den sjællandske kreds, 41, er blevet del
vist spoleret, idet AB har trukket sit 
hold, mens Roskilde ikke er stillet op 
til sine hidtidige kampe. Sorø/Næstved, 
Glostrup og Slagelse er allerede faldet 
bagud af dansen i kampen om første
pladsen, der kommer til at stå mellem 
Køge, Ringsted og Svanholm. 

Men det ser også ud til at blive et tæt 
opløb. Den kamp, der måske bliver ræk
kens finale, Svanholm-KØge, skulle væ
re spillet som en indledende match, men 
heldigt nok for spændingen i rækken 
måtte den afbrydes på grund af regn. 
Nu har såvel Ringsted som Køge vist 
stor styrke, men de har benyttet deres 
overlegenhed til lidt for meget mod sva
ge modstandere. 

Det kom Ringsted dyrt at stå mod Sla
gelse, der efter selv at have scoret 51 
points i 1. halvleg måtte lade Ringsteds 
Leif Johansen score century med 102 
not out. Ringsted afventede hans cen
tury og lukkede først ved 171 for 8. Der
med var der gået så megen tid, at Ring
sted ikke kunne få Slagelse ud i 2. halg-
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leg. De to Slagelse-brødre, Kim og Ebbe 
Christiansen, battede sammenbidt tiden 
ud. 

De to points kan få stor betydning i 
den sidste ende, hvis Ringsted skal gØre 
sig håb om en rækkesejr. 

EN BILLIG BAGGRUND 

Køges Benny B. Nielsen har i to junior
kampe scoret century, men baggrunden 
i den ene kamp var meget billig. Det var 
overflødigt for Køges udmærkede hold 
at gå først til gærdet mod svage Næst
ved/Sorø og score 221 for 2. Man afven
tede Benny B. Nielsens century på 100 
not out. Mere rimeligt var det, at sam
me hr. Nielsen noteredes for 131 not out 
mod Glostrup, der kun kunne svare med 
35 og 50 mod Køges 214 for 2. 

Svanholm havde absolut heller intet 
besvær med at sikre sejren mod Sorø/ 
Næstved. Det havde været i alles interes
se, om det havde været muligt at lave to 
sjællandske rækker ligesom i fjor - en 
svagere og en stærkere, således at jævn
byrdige hold kunne mødes hele tiden. 
Men dette umuliggjordes af, at AB -
og åbenbart også Roskilde - meldte sig 
til, for derfor alligevel ikke at stille op. 

SLEM FORSKRÆKKELSE 

I den fynsk/sydjyske kreds, 42, ser det 
ud til, at Kerteminde gentager sidste års 
rækkesejr. Holdet har fået 8 turnerings
points i alle kampe. Men man må nok 
sige, at Kerteminde fik sig en slem for
skrækkelse i Herning. Jyderne har i 
Freddy Sangild og Tom Jensen to ud
mærke kastere, og disse havde totalt 
krammet på fynboerne i 1. halvleg. 

Kerteminde var ude for 20, men hol
det bed igen. Herning, hvis hold ikke 
bærer præg af megen bredde, blev ta
get for 25. I 2. halvleg scorede Kerte
minde 76 og lukkede, hvorefter man skul
le have Herning ud for højst 70. Det lyk
kedes - Herning all out for 42 (Erik L. 
Pedersen 7 for 10). 

Kerteminde kan dog stadig brænde sig, 
for Esbjerg har et ganske solidt hold, 
der formåede at besejre Skanderborg -
i store træk sidste års drenge-danmarks
mestre. Henning H. Petersen imponere
de med sit maiden century, da Skander
borg var på besøg - 108 ud af 224. Der
med må Skanderborg nok vinke farvel 
til yderligere triumfer for i år fra dette 
ellers ganske lovende hold. 

Horsens præges i sjældent grad af en 
enkelt spiller. I kampen mod Kerteminde 
scorede Morten Sodemann 60 ud af 81 
i 1. halvleg og 30 ud af 38 i 2. Samtidig 
varetog han kasteforpligtelserne fra den 
ene ende næsten hele tiden. 

Kertemindes Erik L. Pedersen fik sig 
et century med 107 not out mod svage 
Århus, mens B 1909 og B 1913 i denne 
række stiller op til tæv næsten hver gang. 
Begge klubber havde dog chancen i de
res indbyrdes kamp, men her trak »13« 
det længste strå. 

STOR JÆVNBYRDIGHED 

Kreds 43, den nordjyske kreds, forekom
mer som sædvanlig som den med mest 
bredde. Alle klubber har tabt mindst 
en kamp. Om det bliver Chang, Hjør
ring eller Nykøbing Mors, der til sidst 
løber med æren, er ikke til at sige. Vi
borg er heller ikke tabt af feltet, men 
derimod bliver det vanskeligt for AaBs 
indendørs danmarksmestre efter to ne
derlag at indhente det tabte terræn. 

Med den jævnbyrdighed, der er i ræk
ken, kan man imidlertid aldrig vide. Af 
store præstationer kan man ikke undgå 
at fremhæve HjØrrings drengespiller 
Karsten Kristiansen, der dominerer med 
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Erik L. Pedersen - glimrende spiller 

fra Kerteminde. 

både bat og bold - selv mod spillere, 
der i alder er ganske overlegne. Også 
Jesper Morild - søn af Per - er god, 
men han virker - ligesom faderen - lidt 
svingende i sine præstationer. 

Chang præges af bredde, men de to 1. 
divisions-spillere, Klaus Jørgensen og 
Kim Petersen, er dog som oftest de do
minerende. Hos NykØbing M. skal vi 
nævne Peter Dalgaard, der også gØr sig 
i 1. division. Han sørgede for, at Changs 
indledende 181 ikke var nok. Skønt 4 
Nykøbing-gærder var nede for 41, lave
de Peter Dalgaard sammen med Tommy 
Pedersen 145 points, hvoraf Peter Dal
gaard tog sig af de 116 not out. 

Viborg har ligesom mistet lidt af gre
bet om en oprindelig meget lovende 
ungdomsårgang og bæres nu oppe af Jan 
Andersen og til dels Michael Schultz. 
De får dog svært ved at trække læsset 
alene. 

DRENGERÆKKERNE 

Den sjællandske drengerække forekom
mer meget åben, men skal man tippe en 
vinder på indeværende tidspunkt, må det 
blive AB, hvis ærgerrige spillere har dra
get udmærket nytte af, at de har haft 
den engelske træner, Jan Buxton, gående 
en måned. 

KB har måske rækkens mest lovende 
gærdespiller i Morten Blangstrup, der 
dog gang på gang ikke får det ud af det, 
som et helt indlysende talent berettiger 
til. KB har i stedet måtte hælde sit ho
ved til lilleput-spilleren Erik Michael
sen. 

Ringsted brød helt sammen i en for
mentlig vigtig kamp mod AB og var ude 
for 21 i 1. halvleg. Holdet har dog sene
re oppet sig gevaldigt og ryddede såle
des Frem for sølle 4 points. Sorø er langt 
fra chanceløs - holdet har god bredde -
men brændte sig mod et Svanbolm-hold, 
der ikke ganske lever op til BrØndby
klubbens tidligere præstationer i ung
domsrækkerne. Men efter en indledende 
total på 144 for 8 til Sorø fandt Svan
holm i Kim Larsen (ikke ham fra »Ga
solin«) en mand, der kunne holde sam
men på stumperne. Han lavede 75 not 
out i halvlegen på 131 for 9. 

Køges Michael Pedersen scorede sit 
første century mod Svanholm, men hans 
132 not out gav ingen turneringspoints, 
for Køge brugte en spiller, der var for 
gammel. Han fik forøvrigt absolut ingen 
betydning for kampens udfald. Dermed 
fik Svanholm klinet sig ind i topkampen. 

ET GODT DRENGEHOLD 

I kreds 52 har Henry Buhl's tropper fra 
Husum vundet det hele. Det er ikke det 
flotte, fejende hurtigscorende gærdespil, 
der bydes på fra det vesttyske, men der 
er soliditet, omhu og god kastning, og 
det kan modstanderne ikke klare. 

Skal nogen true Husum, må det blive 
Esbjerg, men vestjyderne har allered� 
tabt den indbyrdes kamp. Det er glæde
ligt, at Dronningborg, der seniormæssigt 
desværre ikke er for godt kørende, har 
lavet sig et godt drengehold i kreds 53. 
]kke mindst i Hans Ulrik Astrup har 
klubben fået en spiller, der er værd at 
bygge på. Han ser ud til alene at kunne 
vinde rækken for midtjyderne. 

I kreds 54 bliver der formentlig tæt 
oplØbsrace mellem Chang og Hjørring. 
Chang er præget af bredde, Hjørring 
har matchvinder-typen i Karsten Kristi
ansen. Chang vandt det første indbyrdes 
opgØr med 103 points, men lØbet er 
langt fra kørt endnu, idet de andre hold 
i rækken - når man undtager Nykøbing 
M. - har så megen klasse, at ingen af
de to tophold kan fØle sig sikre.

LILLEPUTRÆKKERNE 

Der spilles for få kampe i lilleputræk
kerne til, at man med nogen fornuftig 
tro på succes kan gøre sig til spåmand. 
Vi skal blot nøjes med at notere forskel
I ige toppræsta !ioner. 

I kreds 61 er KBs Erik Michaelsen 
ganske dominerende og formåede bl. a. 
på et KB-hold, der stillede op med 7 
spillere, alligevel (51 og 5 for 25) at 
trække sejren hjem mod Ringsteds Il. I 
kreds 62 er det dejligt at se, at Kolding 
er kommet så godt med, og Skanderborg 
og Esbjerg fortsætter sidste års solide 
arbejde i dette departement. 

Kreds 63 har mange startvanskelighe
der, og kun Chang og Nykøbing M. er 
hidtil dukket op på indberetningsske
maerne. Men her kan vi fornøje os over 
Carsten Strandvig's 10 for 13 mod Ny
købing M. Det er den slags kasteresulta
ter, Chang i Øjeblikket så kraftigt-tØ'rster 
efter på 1. divisions-holdet, men med 
den fart, klubben - og ikke mindst Poul 
Sanden - producerer talenter, er der in
gen grund til at fortvivle, selv om det 
seniormæssigt ser lidt sort ud. 

DET BLEV DER HELDIGVIS 
IKKE NOGET UD AF 

Der er grØde i Aalborg-klubben, og man 
må da håbe for cricket i byen, at Chang 
fortsætter med at producere cricketspil
lere og ikke - som man kunne læse i 
Aalborg Stiftstidende - slår sig sammen 
med AaBs cricketafdeling og på AaBs 
gamle anlæg laver en selvstændig cric
ketklub, kaldet Aalborg Cricketklub. 

Denne tanke blev offentliggjort under 
et interview med Henrik Mortensen, der 
fandt ungdomsarbejde! i AaB meget 
vanskeligt, fordi klubben ligger alt for 
langt fra Alfarvej. Den planet-by, som 
skulle fodre klubben med ungdom, er 
endnu ikke kommet op at stå, men at 
benytte en overgangsperiode med van
skeligheder til at gribe til en løsning, 
der betyder nedlæggelse af en cricketaf
deling, forekommer både urimeligt og 
egentlig også lidt letkøbt. 

Henrik Mortensen understregede, at 
tankerne stod helt for hans egen reg
ning, og det varede ikke længe, før man 
i Aalborg Stiftstidende kunne læse en 
meddelelse fra de to klubbers ledelse 
om, at der intet officielt var om planer
ne. 

Lad os håbe, at der dermed er sat en 
streg over en af landsholdsanførerens 
mindre gode ideer! Nis. 



Landsholdet 
på to meget 
vanskelige 

opgaver mod 
Sri Lanka og 

Østafrika 
Det danske landshold kommer på to 
særdeles vanskelige opgaver i de kom
mende 14 dage. Først møder vi Øst
afrika den 27., 28. og 29. juni på 
AaBs anlæg, og den 2. og 3. juli går 
det løs mod Sri Lanka (Ceylon) i 
Herning. 

Den danske opstilling er omtalt på 
side 18, og her bringer vi navnene på 
de spillere, Østafrika og Sri Lanka 
kommer til Danmark med: 

Østafrika: 
Harilal Shah (anfører) (Kenya), Frasat 

Ali (Kenya), Jawahir Shah (Kenya), H. 
McLeod (Zambia), Mehmood Quaraishy 
(Kenya), P. Mehta (Tanzania), J. Nagen
da (Uganda), P. G. Nana (Zambia), D. 
Pringle (Kenya), R. Sethi (Kenya), Shi
raz Sumar (Tanzania), S. Walusimba 
(Uganda), Yumus Badat (Zambia) og 
Zulfigar Ali (Kenya). 

Sri Lanka: 
A. P. B. Tennekoon (anfører), M. H. 

Tissera (viceanfører), D. R. Chanmu
gam, G. R. A. de Silva, D. S. de Silva, 
E. R. Fernando, P. D. Heyn, L. V. Ka
luperuma, L. R. D. Mendis, A. R. M. 
Opatha, H. S. M. Pieris, A. N. Rana
singhe, B. Warnapura og S. R. D. Wetti
muny. 

HØJ KLASSE 

Disse navne siger næppe mange ret 
meget, men vi tør garantere for, at de 
vil være endog særdeles kendt efter 
besøget. Resultaterne fra Prudential 
World Cup i England vidner om hØj 
klasse. 

Adskillige af de Østafrikanske spil
lere har en klasse, der ligger fuldt på 
højde med de engelske county-spille
res. Faktisk spiller to østafrikanere 
for engelske counties (B. Hassan for 
Nottinghamshire og John Solanky for 
Glamorgan), men de er ikke med på 
landsholdet, fordi man i den Østafri
kanske UK mener, at det ville være 
unfair over for de spillere, der optræ
der i den hjemlige turnering. 

Under alle omstændigheder bliver 
det et interessant bekendtskab, der 
allerede er ved at blive udbygget. Så
ledes skal det danske landshold næste 
år på genvisit i Østafrika. 

STRÅLENDE SCORER 

Sri Lanka bliver afgjort en opgave, 
vi ikke kan klare. Man behøver vist 

bare at minde om, at holdet i vinter 
spillede uafgjort mod Vestindien! 

Sri Lanka's i særklasse bedste spil
ler er anføreren Tennekoon, 28. Sid
ste år scorede han 169 not out mod 
J ndien, og han tegnede sig også for 
et century i kampen mod Vestindien 
for et halvt �r siden. Hertil kommer 
221 not out mod Malaysia i 1972. 
Han er den eneste Sri Lanka-spiller, 
der har scoret 1000 points i såkaldte 
uofficielle testkampe. 

En anden strålende spiller hos asi
aterne er leg-spinneren Tissera, der 
fik resultatet 3 for 49 mod Vestindien. 
Han førte i øvrigt Sri Lanka til den 
første testsejr over Pakistan i 1964. 

Også keeperen Fernando er værd 
at holde Øje med. Han greb fire paki
stanere ud i testkampen sidste år i Ka
rachi. 

Opatha og Pieris er holdets swing
bowlere - de swinger begge veje - og 
de menes at have gode muligheder 
for at få gærder på en dansk pitch. 
Endelig bØr man nævne leg-spin/goog
ly-bowleren D. S. de Silva, der i Ka
rachi sidste år tog 10 for 140. I de to 
kampe mod Vestindien fik han resul
tatet 15 for 251. Det er faktisk strå
lende for en leg-spinner i testsammen
hæng_ 

EN OPLEVELSE VENTER 

Jo, der bliver rigeligt at se til for de 
danske spillere, der i hvert fald har 
en fordel: ingen venter sejr. Det kan 
forhåbentlig betyde, at nerverne bli
ver lagt på hylden, og at spillerne 
disker op med deres »normale« spil. 

Mens de danske spillere således kan 
få det mindre morsomt, er der til gen
gæld en oplevelse i vente for publi
kum. De gæstende hold fortjener, at 
folk møder talstærkt op. 

Det er trods alt ikke hver dag, vi 
har spillere fra så fjerne himmelstrøg 
på vore breddegrader . . . Roland. 

Henrik Mortensen kommer på en 

vanskelig opgave. 

POKALTURNERINGEN: 

Nykøbing Mors 

skabte sensation 
»Sensation« er et ord, som man i
sportskredse bør være forsigtig med
at bruge i tide og utide. Men når det
gælder årets pokalturnering, synes vi,
at ordet hører hjemme. Mange har
sikkert allerede gættet, at der er tale
om Nykøbing Mors' sejr over AaB.

Når et hold taber for første gang i 
otte år, er det vist på tide, at vi hi
ver »sensation« op af skrivebordsskuf
fen. Dette være hermed gjort. Mor
singboernes sejr må betegnes som en 
sensation. 

Før denne sæson har flere - deri
blandt undertegnede - følt, at AaB' -
ernes dominans i dansk cricket er ved 
at være forbi. Dermed være ikke sagt, 
at et enkelt nederlag er ensbetydende 
med et fald fra tinderne, men indtil 
nu peger flere ting på, at AaB ikke 
længere lægger modstanderne ned ef
ter forgodtbefindende. Det skal hver
ken AaB eller vi andre være kede af. 

NykØbings triumf blev sikret på 
kampens fjerdesidste bold, da Peter 

Dalgaard - til flere hundrede tilskue
res højlydte tilfredshed - scorede den 
afgørende 4'er. Flest roser skal dog 
gå til keeperen, Bjarne Jensen, der ef
ter en helt igennem koncentreret ind
sats noterede sig for 66 not out. 

Efter denne sejr struttede Nykø
bing-spillerne naturligvis af selvtillid, 
og på den baggrund var det ikke nær 
så overraskende, at de også spillede 
sig frem til finalen. 

Her skal de møde Svanholm, der i 
semifinalen gjorde det af med endnu 
en overraskelse: Køge. Inden da hav
de østsjællænderne imidlertid gjort 
det strålende med sejre over blandt 
andre Slagelse og Ringsted. 

MANGE OVERRASKELSER 
I det hele taget har dette års pokal
turnering budt på en lang række over
raskende resultater - i modsætning til 
i fjor, hvor kun Svanholm II præste
rede det uventede. Esbjergs sejre over 
Skanderborg og Horsens havde ikke 
mange turdet tro på, og det samme 
gælder Glostrups sejr over AB. 

Endelig skal det nævnes, at Grenå's 
nybagte 2. divisionshold var i stand 
til at besejre Chang med hele 100 p. 
Den kamp gav et fingerpeg om, at 
aalborgenserne får det særdeles van
skeligt i år. 

Ved redaktionens slutning var det 
ikke kendt, hvor og hvornår finalen 
skal spilles. Dog forsøger Nykøbing 
Mors at få kampen lagt til Mors, hvor 
man forventeligt kan samle et stort 
publikum. Roland. 
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Michael Parkinson er født i en del af 
Yorkshire, hvor det er helt normalt 
at være cricket-gal. Det var baggrun
den for, at ingen stirrede efter ham, 
da han i bedste Fred Trueman-bow
lingstil IØb hen til en forretning, el
ler da han pludselig »dykkede ud« 
fra en bus-kØ for at gribe Cyril 
Washbrook ud på Johnny Wardle's 
kastning. 

Siden han blev voksen og flyttede 
sydpå, har han lært at tØjle sin gal
skab. I dag kigger han ud af tog
vinduer og forestiller sig, at han er 
Gary Sobers på vej mod et tredob
belt century. Det var denne specielle 
fantasi, der var skyld i, at han rejste 
fra Waterloo til Portsmouth, selv om 
han faktisk kun skulle have været til 
Surbiton. 

På tilbagevejen troede han, at han 
var Ritchie Benaud, der alene slog 
England på fremragende spinbowling. 
Derfor endte han igen i Waterloo, 
selv om Surbiton stadig var hans mål. 

Da han endelig nåede hjem, spurg
te hans kone om, hvor han havde væ
ret. »Sammen med Gary Sobers og 
Ritchie Benaud,« svarede han. Hun 
godtog forklaringen uden indvendin
ger, for efter at have levet sammen 
med ham i 10 år, er hun også blevet 
cricket-gal! 

Michael Parkinson kan være glad 
for at have en så forstående familie. 
Ikke blot er hans far »bidt af en gal 
cricketbold«, også hans mor og kone 
er cricket-gale. Både mor og kone er 
tilmed glimrende spillere, der har til
bragt hver eneste ferie med at spille 
cricket på stranden, mens andre, mere 
normale mennesker, rystede på hove
det i forundring. 

Hans ægteskab er blevet velsignet 
med tre børn - en fastbowler, et åb
ningsgærde og en kommende anfører 
for England. Når han Ikke drømmer 
om cricket, skriver han om det i »The 
Sunday Times«. Kun sjældent mang
ler han ord, når det drejer sig om 
cricket. Kun en gang blev han sur. 
Det skete, da han, mens han skub
bede en bus gennem et ægyptisk mi
nefelt, af en israelsk officer blev 
spurgt om, hvad en googly er. Han 
er ikke medlem af MCC, fordi »han 
ikke taler sproget«, og desuden har 
et uimodståeligt Ønske om at tage sin 
skjorte af, hver gang han er på 
Lord's. 

Hans favoritbane er Bramall Lane, 
hans yndlingsblomst er en hvid rose, 
og hans yndlingscricketspillere er fra 
Yorkshire. I cricketcerdenen er han 
kendt for en objektiv og fordomsfri 
sans for at skrive. 
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Så er det sagt tydeligt: 

Denne bog er for dem 

der mener, at cricket 

er verdens bedste spil 
»Cricket« har fået tilladelse til at gengive uddrag af bogen

»Cricket Mad«, der er skrevet af den engelske forfatter og

journalist, Michael Parkinson. Her følger de første afsnit.

UDGIVET AF »STANLEY PAUL«, LONDON 

OVERSAT AF ROLAND WALD 

Da jeg blev fØdt, prøvede min bedste
mor meget ihærdigt at få mig døbt »Mel
bourne«, fordi MCC netop havde vun
det en testkamp der. Heldigvis ville min 
mor, der er fra Sydengland og i besid
delse af sund fornuft, ikke høre tale om 
noget sådant. Det ville min far heller 
ikke. Som borger i Yorkshire var han 
blot i tvivl om, hvorvidt det skulle være 
Herbert (Sutcliffe), Percy (Holmes) eller 
Hedley (Verity). 

Heldigvis fandt mor på Michael, og 
hun Ønskede ikke at give efter. Det var 
den eneste indrømmelse, den gamle gjor
de i de næste 20 år, som han brugte til 
at opdrage sin søn til engang at skulle 
spille for Yorkshire. 

Hans fremgangsmåde var helt viden
skabelig. F. eks. foretog han megen 
forskning på forskellige cricketbaner, 
fordi en fastbowler med et frygtindgy
dende ry havde givet ham en sund re
spekt for left-handdere. Derfor fik han 
mig - mod mine naturlige anlæg - gjort 
til lefthander. 

Da jeg var 11, spillede jeg på et hold, 
han var anfører for - et barn mellem 
voksne, en filipens blandt muskler. Men 
jeg fik ingen barmhjertighed, for sådan 
ønskede min far, det skulle være. At 
jeg overlevede denne periode, når man 
tænker på, hvilke grusomme baner vi 
spillede på, og de psykotiske bowlere 
vi mødte, kan kun tilskrives mit lynhur
tige fodskifte - og ikke, som min far 
var helt sikker på: at Gud beskyttede 
lovende Yorkshire-cricketspillere. 

»LIGSYNET«

Dette baserede han på den kendsgerning, 
at han selv var fØdt lige udenfor Barns
ley. 

Efter hver kamp kom »ligsynet«, når 
min far dissikerede hver eneste innings, 
jeg spillede, mens han rådede, kritise
rede og stoppede mit unge hoved med 
cricketånd. Der lå intet egoistisk heri. 
Han ville have gjort det samme for en
hver dreng i min alder - ganske enkelt 
fordi han ikke kunne tåle at se cricket 
blive spillet dårligt. 

Kun en gang brugte han min unge al
der til sin fordel. Vi spillede på en bane 
nær Barnsley på en pitch, som Øjensyn-

ligt var istandgjort af en mekanisk gra
vemaskine! Vi fik modstanderne ud for 
omkring 40 og var i knibe ved 24 for 7, 
da den gamle kom ind til mig ved gær
det. Han gik hen til mig og sagde: 

»Hold blot hovedet nede og overlad
resten til mig.« 

Han gik ned til bowlerens ende og 
kom straks i snak med deres fastbowler, 
som havde taget 5 gærder og sendt to af 
vore spillere på skadestuen. Da fastbow
leren gik tilbage til sit mærke, gik den 
gamle med ham. 

»Langt tillØb for en off-spinner,« sag
de han, mens de gik side om side. 

»Hvor tror du, at du skal hen,« sagde
fastbowleren og stoppede. 

»Med dig,« sagde den gamle.
»Hej, dommer,« sagde kasteren. »Kan

du ikke stoppe ham?« 
Dommeren rystede på hovedet. 
»Intet i reglerne siger, at han ikke kan

gå ved siden af dig,« sagde dommeren. 

SJOFLE UDTRYK 

Da bowleren nåede sit mærke, vendte 
han sig om og begyndte at IØbe mod 
gærdet. Den gamle holdt samme fart. 
Halvvejs stoppede kasteren. 

»Hej, dommer, kan du ikke se, hvad
han gør?« sagde bowleren til domme
ren i square leg. 

»Jo, han løber ved siden af dig, men
reglerne siger ikke noget om, at han ikke 
må,« sagde dommeren. 

Bowleren, der blev skygget af den 
gamle, blev helt ude af sig selv og kaste
de tre bolde, der nær havde dræbt 3. 
slip. Efter den tredje bold kom han med 
nogle meget sjofle udtryk til den gamle. 

Den gamle lyttede til ham et stykke 
tid og sagde så til dommeren: 

»Hørte du det, Charlie?«
»Det gjorde jeg, Sammy,« sagde Char-

1 ie. 
»Anser du det for at være et passende

sprog, når der er en skoledreng til ste
de?« 

»Nej,« sagde Charlie bestemt.
»Udmærket, så forlader vi banen og

kræver maximumpoints,« sagde den 
gamle og gik fra banen sammen med 
mig. 

Mens vi gik ud forklarede jeg ham, at 



jeg faktisk kendte de ord i forvejen -
ja, jeg havde i virkeligheden hørt dem, 
der er værre. Jeg spurgte derfor den 
gamle om, hvorfor han var blevet for
nærmet. 

»Taktik,« sagde han.
Han understregede alvoren ved at brin

ge sagen til liga-ledelsen, der gav vort 
hold maximumpoints for en kamp, vi 
ikke havde haft en chance for at vinde. 

HAN GIK AMOK 

Kort tid efter forlod jeg hans hold for 
at spille for Barnsley i Yorkshire League. 
Men han fulgte med, holdt selv op med 
at spille for at kigge på mig. Mens jeg 
var ved gærdet, plejede han at stå ved 
screen'en og demonstrerede sin utilfreds
hed gennem talrige grimasser. Helt vild 
blev han, hver gang jeg forsøgte et late 
cut - og ramte ved siden af. Han havcfe 
den bestemte opfattelse, at man ikke skal 
prøve et late cut før tidligst midt i sæ
sonen - og selv da kun, hvis månen er 
blevet til en grøn ost. 

Engang diskede jeg op med dette stØd 
i en kamp i Barnsley, ramte ved siden 
af og kiggede ud mod screen'en, hvor 
den gamle var ved at slå tre kolbøtter 
af lutter ærgrelse. Mens jeg stirrede på 
ham, kom keeperen hen til mig. 

»Ser du det samme som jeg?« sagde
han. 

Jeg nikkede. 
»Han må have fået et slagtilfælde,«

sagde keeperen. 
Hver gang jeg nærmede mig de 50, 

kunne han ikke tåle at se på, hvorfor 
han tilbragte 10 minutter på toilettet, 
Der blev han, indtil larmen fra publikum 
havde fortalt ham, at jeg enten havde 
nået de 50 eller var ude. Engang scorede 
jeg point nr. 50 ved at slå bolden gen
nem vinduet til det toilet, hvor den gam
le befandt sig. Han tog den op, kom ud 
med et helt forkert udtryk i ansigtet. 
Han lignede nærmest en mand, der hav
de fundet en guldbarre. 

IKKE DET SAMME 
Jeg fortalte ham aldrig, at jeg ikke Øn
skede at gøre cricketspillet til mit leve
brød. Jeg turde ikke. Sandheden dæm
rede, da jeg fik opfyldt mine ambitioner 
og kom på »The Guardian«. Så fortalte 
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jeg det til mine forældre. Mor var hen
rykt. Far sagde: 

»Det er nu ikke det samme som at
spille for Yorkshire.« 

Han har ikke opgivet. Nu centrerer 
han alle sine ambitioner omkring min 
ældste søn. Da han skulle fødes, boede 
jeg i Manchester, men arbejdede i Lon
don. 

Jeg havde indgået en helt normal og 
tilfredsstillende aftale med sundhedsfor
valtningen, hvorefter min førstefødte 
skulle komme til verden på et Lancashi
re-hospital. Lige før fødslen ringede min 
far. 

»Så er den klaret,« sagde han.
»Hvad er klaret?« spurgte jeg.
»Jeg har fået konen flyttet til en fØde ·

klinik i Yorkshire.« sagde han. 
»Jamen, hvorfor? Hun havde det jo

glimrende i Manchester,« sagde jeg. 
»Måske, men vi har også andre at tæn

ke på. Hvad med barnet?« sagde han. 
»Hvad forskel skulle det gØre?« spurg

te jeg. 
Lang pause. Han forsøgte åbenbart at 

beherske sig. »Hvis det nu er en dreng,,, 
sagde han. 

»Det håber jeg da virkelig, det er,«
sagde jeg. 

»Og hvis han bliver fØdt i Lancashire,
hvad sker der så?« sagde han. 

»Hvad sker der?«
»Så kan han ikke spille cricket for

Yorkshire, det er, hvad der sker,« råbte 
han og mistede besindelsen. »Nå, men 
jeg fik hende jo flyttet. Det er det ene
ste, der er at gØre, min dreng.« 

CRICKET ER BARE 
DET BEDSTE SPIL 

En måned senere blev min søn fØdt 
på en fødeklinik i Yorkshire. Han hed
der Andrew, og hans bedstefar er over
bevist om, at han en dag kommer til at 
spille for Yorkshire. 

Alt det, der gik forud, var blot for at 
forklare, hvad det betyder at være cric
ket-gal. Min far mener, at cricket er det 
bedste spil i verden. Jeg er helt enig. Der 
er ingen tvivl om, at mine sønner vil 
føle det på samme måde. Denne bog er 
for alle dem, der har det som vi. I sær
deleshed er det en kærlighedsgave til den 
gamle. 

»Den gamle holdt samme fart som bowleren . . .  (( 

!Navnlig navnej

Majid Khan. 

MAJID KHAN og SHAFIQ AHMED, 
pakistanske testspillere, havde i kampen 
mellem Punjab og Sind en 1. gærdestand 
på 389 points - den højeste score i en 
førsteklasses kamp i Pakistan. M.K. sco
rede 213, S.A. 166. 

JAVED MIANDAD, pakistansk testspil
ler, scorede 311 for Karachi Whites i en 
Kardar Summer Shield-kamp i Karachi 
i april. 

A. W. GREIG, fremragende all-round'er 
for Sussex og England, fik alvorlige an
sigtslæsioner, da han i Hearhrow luft
havnen efter hjemkomsten fra Sydafrika 
fik et ildebefindende. Efter et døgns hos
pitalsophold kunne han dog sendes hjem. 
A.W.G. overvejer i øvrigt, om han skal 
sige »ja« til et af tre indbringende tilbud, 
han har fået fra Australien. 

SADIQ MOHAMMAD, pakistansk test
spiller og county-spiller for Gloucester
shire, scorede i en venskabskamp for 
G loucestershire mod Warwickshire 2nd 
XI 111 points på 111 bolde i løbet af 
111 minutter. 

R. W. TAYLOR, keeper for Derbyshire 
og England, satte ny John Player Lea
gue-rekord, da han i kampen mod Lan
cashire på Old Trafford havde 6 greb og 
1 stakning. Den tidligere rekord på 6 
»ofre« (alle grebet) tilhørte K. Goodwin
fra Lancashire.

25 



Af ROL�ND WALD 

VIBORG, drengehold i kreds 54, skulle 
score 45 points på 7 overe for at få fuld 
valuta ud af opgøret mod AaB. Det vin
dende point blev scoret på kampens sid
ste bold. 

MICHAEL PEDERSEN, drengespiller 
fra Køge, høstede store triumfer i juni
orkampen mod Svanholm. Scorede 132 
points not out og tog 6 gærder for 19 
points. 

NYKØBING M., drengehold i kreds 54, 
var ude for sølle 4 (fire) points i 1. halv
leg af kampen mod Chang. Mr. Extra 
var topscorer med 2, og hele 9 mor
singboere måtte forlade banen med det 
berømte »æg«. 

THOR JENSEN, 35-årig Glostrup-spiller 
og -leder, har fået sin anden ungdom. 
Bowler særdeles fjendtligt i år. Et ek
sempel herpå fik man i 2. divisionskam
pen mod Svanholm, hvor T. J. fik analy
sen 20-9-22-3. 

BO CHRISTIANSEN, Slagelse-spiller 
med fremtid i, lavede century - 102 - i 
2. divisionskampen mod Esbjerg. Des
værre for ham og hans klub rakte det ik
ke til sejr.

PER HANSEN, habil spiller og utrætte
lig arbejdskraft i Glostrup, har ikke no
get imod at spille mod naboerne fra 
Svanholm - faktisk kunne han godt tæn
ke sig at møde Brøndby-holdet lidt ofte
re. I pokalkampen mod Svanholm II 
scorede han 89 not out, og fire dage se
nere tegnede han sig for 53 mod Svan
holm I. 

TORBEN STETKJÆR, pålidelig Hjør
ring-kaster med fortid i Nykøbing M., 
tegnede sig for et hat trick i mellem
rækkekampen mod Chang. Hans kaste
analyse i den kamp var 25-4-72-11. 

JOHAN LUTRER, Svanholm-spiller 
med en hØjt udviklet humoristisk sans, 
var ret tobakshungrende under 1. divi
sionskampen mod KB. Da OLE MOR
TENSEN (hans åbningspartner) omsider 
blev dØmt ud, stønnede J. L.: »Kom så 
frem med smøgerne ... « 

BJARNE K. JENSEN, stort Svanholm
talent, scorede century - 115 - mod Ros
kilde i 3. division. 
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IAN BUXTON, professionel træner i 
AB og tidligere anfører for Derbyshire's 
county-hold, fik debut hos AB i A-ræk
kekampen mod Glostrup. Scorede 26 not 
out og tog 2 gærder for 16. 

STIG LUCAS, ung Roskilde-spiller, hav
de fart på i 1. halvleg af 3. divisionskam
pen mod Svanholm. Scorede 80 not out 
- ud af 96 - på 47 minutter!!!

HANS ULRIK ASTRUP, drengespiller 
fra Dronningborg, må have fØlt sig i den 
syvende himmel efter kampen mod Hol
stebro. Først scorede han 92 points for 
derefter at tage i alt 15 gærder for 9 
points! 

KELD LASSEN, lovende spiller på 
AaBs mellemrækkehold, tegnede sig for 
et century i kampen mod »arvefjenden« 
Chang. Lavede 103 not out. 

SØREN NISSEN, DCF-næstformand, 
Svanholm-formand og -spiller m.v., kun
ne i 3. divisionskampen mod Nykøbing 
F. notere sig for sit maiden century med
113 points. Nød til sider godt af en gav
mild mark, men stort set spillede ban
udmærket. I samme kamp fik venstre
håndskasteren PETER SCHMIDT kaste
analysen 12 for 83.

BENNY BURMEISTER, ung KB-vete
ran, kunne ikke være med i 1. divisions
kampen mod Chang. Stillede sig til gen
gæld til rådighed for klubbens 3. divi
sionshold, der om lørdagen mØdte Ros
kilde. Det havde hverken han eller hans 
medspillere grund til at fortryde. B. B. 
scorede 112 points. 

ERLING KROGH ANDERSEN, glim
rende Herning-spiller med fortid i KB, 
havde en stor dag i 2. divisionskampen 
mod Soraner, selv om midtjyderne ikke 
vandt. Scorede 44 not out og 87 not out. 
Sammen med KAJ OVE JENSEN hav
de han i 2. halvleg en 3. gærdestand på 
171 points. 

JØRGEN STEEN LARSEN, eminent 
Skanderborg-spiller gennem mange år, 
måtte med sorg i stemmen melde afbud 
til landsholdstruppen. Har beskadiget 
flere ledbånd i knæet og har indtil nu 
ikke kunnet deltage på sin klubs l. divi
sionshold. 

JENS PETER MORILD, mangeårig top
spiller i Holstebro, har forladt sin klub 
og har meldt sig i Herning. Med 36 
points havde han stor andel i midtjy
dernes overraskende sejr over Glostrup. 

HENNING ELIASEN, glimrende Hor
sens-veteran, kom slemt til skade i 1. 
divisionskampen mod Svanholm. Fik en 
bold fra MORTEN PETERSSON - må
ske Danmarks p.t. hurtigste kaster - i 
hovedet og måtte i ekspresfart kØres på 
hospitalet. Fik syet flænger i læben og 
ganen med 14 sting. Da han vendte til
bage til spillepladsen efter flere timers 
forløb, gik jagten ind på H. E.'s stift
tand, som han for få måneder siden hav
de givet omkring 1600 kr. for. Desvær
re gav eftersøgningen intet resultat, og 
H. E. har ingen forsikring. (Se i øvrigt 
billedet på forsiden). 

LARS HANSEN, humørfyldt Svanholm 
-spiller med »Stimorol-farvet« bat, måt
te undvære pokalkampen mod KB. År
sag: han blev gift .. .

BENT NIELSEN, Kerteminde-veteran, 
har haft en forrygende sæsonstart. Mod 
Esbjerg, Århus (pokal), Fredericia og 
Horsens lød hans scorer på 95, 83, 65 og 
46 not out samt 31 not out. 

MICHAEL PETERSSON, Svanholm
keeper i landsholds-bruttotruppen, havde 
succes bag pindene i 1. divisionskampen 
mod KB. Havde 6 greb og 2 stakninger. 

JØRGEN JØNSSON, aldrende Svan
holm-stjerne, brækkede en finger i po
kalkampen mod Glostrup den 8. maj. 
Måtte undlade at være med i 1. divisi
onsopgøret mod KB - første gang siden 
1957, at han ikke var med på klubbens 
1. divisionshold!!! - men var tilbage al
lerede den 25. maj mod Ringsted. Der
skal åbenbart mere til for at slå den
mand ud ...

HENRIK MORTENSEN, landsholds-an
fører fra AaB, var i hovedrollen i 1. di
visionskampen mod Horsens. Scorede 61 
og tog ialt 10 for 26. 

JOHAN LUTHER, ny spiller i Svan
holm, scorede sit første century for 
Brøndby-holdet i 1. divisionskampen 
mod Ringsted. Scoren !Ød på 104 not 
out. 

KOLDING og B 1913, klubber fra 3. di
vision vest, spillede »ægte« uafgjort i po
kalturneringen - begge nåede 79 for 10. 
»Fru Fortuna« var venligst stemt over
for sydjyderne, da mønten skulle kastes.



Sådan skal 

skemaerne 

udfyldes! 
Stadig mange gør det forkert 

Alt for mange er fortsat i vildrede 
med, hvordan kampens resultat skal 
påføres indberetningsskemaet. Hertil 
kommer, at skemaerne i talrige tilfæl
de er særdeles mangelfuldt udfyldt. 

Som følge heraf er der al mulig 
grund til her i bladet at give et lyn
kursus i den korrekte udfyldelse af 
skemaet. 

1) Alle rubrikker på skemaet skal

udfyldes. Det kan ikke være menin
gen, at turneringslederen skal foreta
ge et større efterforskningsarbejde for 
at finde frem til, i hvilken kreds den 
pågældende kamp er spillet. Altså: 
udfyld også rubrikken »Kreds«. 

Det samme gælder rubrikken »Lod
trækningen vandtes af . .. «, »der gik 

... « Når dette er særlig vigtigt, skyl
des det, at flere klubber af en eller 
anden mærkværdig grund mener, at 
hjemmeholdet altid skal stå først un
der rubrikken »Spillernes navne«. Det 
er ikke rigtigt. Det hold, der /Ørst er 
ved gærdet, skal stå først! 

Mange undlader også at udfylde 
rubrikken »Gærdernes fald« - til stor 
ir-r-itation for- ha1tt, der skal finde frem 
til kampens rigtige resultat, når 
»Kampens resultat« er angivet forkert
- og det er det desværre ret ofte.

Endelig bedes man huske at påføre
et X efter scoren til den - eller de -
spiller(e), der går »not out«. 

ET ENTEN/ELLER 

2) Ad kampens resultat:
Det er umuligt at vinde en kamp

med points og gærder på en gang. Et 
resultat som f. eks. »PærekØbing 

vandt med 4 points og 6 stående gær

der« kan ikke lade sig gØre. Enten 

vinder man med et antal points eller 

et antal gærder - alt afhængig af, om 
man er tørst eller sidst ved gærdet. 

Hvis kun 1. halvleg gennemføres, 
vinder det hold, der er først ved gær
det, med et antal points, mens det 
hold, der er sidst ved gærdet, vinder 
med et antal (stående) gærder. Dog er 
sidstnævnte betegnelse behæftet med 
et par undtagelser. Disse vil blive be
lyst med nogle eksempler herunder. 

Inden er det dog vigtigt at påpege, 
at det hold, der først er ved gærdet -
forudsat at kun 1. halvleg gennemfø
res - aldrig kan vinde med et antal 
(stående) gærder! 

Her følger så nogle eksempler, der 
vil dække over de muligheder, I kan 
komme ud for: 

»Hold A går først til gærdet og sco
rer 102 for 10. Hold B scorer 98 for 
10. Kampens resultat: Hold A vinder
med 4 points efter l. halvleg«.

»Hold A scorer først 102: for 10,
hvorefter hold B scorer 103 for 3. 
Resultat: Hold B vinder med 7 (stå
ende) gærder efter 1. halvleg«. 

»Hold A scorer først 102 for 10,
hvorefter hold B scorer 150 for 10. 
Resultat: Hold B vinder med 48 p. 
efter 1. halvleg«. Her er et eksempel 
på, at et hold, der går sidst til gærdet, 
godt kan vinde med et antal points. 

GRÆNSETILFÆLDE 

»Hold A scorer først 102 for 1, hvor
efter hold B scorer 101 for 10. Resul
tat: Hold A vinder med 1 points ef
ter 1. halvleg«. Altså ikke med 9 gær
der, som mange ynder at skrive på
indberetningsskemaet.

»Hold A scorer først 102 for 10,
hvorefter hold B scorer 121 for 3 og 
lukker. Kampens resultat: Hold B 
vinder med 19 points efter 1. halv
leg«. Dette er endnu et eksempel på, 
at man godt kan vinde med et antal 
points, selv om man er sidst ved gær
det. Der kan ofte opstå grænsetilfæl
de, hvor man vil være i tvivl om, 
hvorvidt man har vundet med et an
tal points eller med et antal (stående) 
gærder. 

Reglerne foreskriver faktisk, at det 
hold, der er sidst ved gærdet, altid 

vinder med et antal (stående) gærder. 
Det vil betyde, at man skal notere, 
hvor mange gærder der er faldet, når 
hold B passerer hold A's score og 
trække det tal for 10. Det ville skabe 
virvar rundt omkring på spillepladser
ne, så derfor har turneringslederen 
afgjort, at denne bestemmelse ikke 
skal efterkommes. 

Det, I skal gå frem efter i disse til
fælde, er derfor følgende: Hvis hold 
B lukker umiddelbart efter (1-5 points 
mere), at hold A's score er passeret, 
vinder hold B med et antal (stående) 
gærder - stadig forudsat at kampen 
ikke færdigspilles. Fortsætter hold B 
derimod - med det formål at skabe 
sig et forspring, før 2. halvleg går i 
gang - vinder hold B med et antal 
points, igen forudsat at kampen ikke 
færdigspilles. 

GÆRDER ELLER POINTS? 

Her følger nogle flere eksempler: 
»Hold A scorer først 102 for 10,

hvorefter hold B scorer 104 for 2, og 
kampen stoppes. Resultat: Hold B 
vinder med 8 (stående) gærder efter 
1. halvleg«.

»Hold A scorer først 102 for 10,
hvorefter hold B scorer 132 for 5, og 

kampen stoppes. Resultat: Hold B 
vinder med 30 points efter 1. halv
leg«. 

Herefter følger nogle eksempler på 
resultater, hvor kampene spilles fær
dig: 

»Hold A scorer først 102 for 10,
hvorefter hold B scorer 100 for 10. 
I 2. halvleg scorer hold A 100 for 2, 
hvorefter hold B scorer 60 for 10. 
Resultat: Hold A vinder med 42 p. 
efter færdigspillet kamp (8-0)«. 

»Hold A scorer først 102 for 10,
hvorefter hold B scorer 100 for 10. 
I 2. halvleg scorer hold A 100 for 10, 
hvorefter hold B scorer 103 for 0. 
Resultat: Hold B vinder med 10 (stå
ende) gærder efter færdigspillet kamp, 
hold A vinder 1. halvleg (6-8)«. 

FLERE EKSEMPLER 

»Hold A scorer først 102 for 10,
hvorefter hold B scorer 11 for 10.
Hold B sendes igen til gærdet og sco
rer 100 for 10. Herefter scorer hold
A 11 for 1. Resultat: Hold A vinder
med 9 (stående) gærder efter færdig
spillett kamp (8-0)«.

»Hold A scorer 102 for 10, hvoref
ter hold B scorer 100 for 10. I 2. 
halvleg scorer hold A 100 for 10, 
hvorefter hold B scorer 100 for 10. 
Resultat: Hold A vinder med 2 points 
efter færdigspillet kamp«. 

»Hold A scorer 40 for 10, hvorefter
hold B scorer 41 for 0. I 2. halvleg 
scorer hold A 40 for 10, hvorefter 
hold B scorer 40 for 0. Resultat: Hold 
B vinder med 10 (stående) gærder 
efter færdigspillet kamp«. 

Med skam skal vi oplyse, at nogle 
endnu skriver sådan: »Hold B vinder 
med 20 (stående) gærder efter færdig
spillet kamp«. Indrømmet: det virker 
flot, men hold B får altså ingen glæ
de af de 10 (stående) gærder efter 1. 
halvleg. 

END IKKE LIGGENDE! 

»Hold A scorer 24 for 10, hvorefter
hold B scorer 23 for 1 og lukker (re
sten ligger og tager solbad i en nær
liggende park). I 2. halvleg - efter at
solen er forsvundet, og hold B's 9
øvrige spillere er vendt tilbage til spil
lepladsen - scorer hold A 100 for 2.
Herefter scorer hold B 102 for 7. Re
sultat: Hold B vinder med 3 (stående)
gærder efter færdigspillet kamp, hold
A vinder 1. halvleg (6-8)«.

Morale: Hold B har ikke 9 (ståen
de) gærder tilbage fra 1. halvleg - end 
ikke liggende! 

Med disse eksempler skulle der væ
re skabt solid baggrund for, at frem
tidige indberetningsskemaer bliver 
korrekt udfyldt af alle. Til enorm glæ
de og lettelse for turneringslederen, 
statistikeren, redaktionen og - ikke 
mindst - jer selv ... 

Roland. 
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Vinder af 3. division vest 
1968: Herning Cricket 

Club. Klubbens formand 

gennem 14 år, Svend H. 

Nielsen, ses som nr. fire 

fra højre i bageste række. 

De fleste vil også nikke 

genkendende til Folmer 

Christiansen, Kaj Ove 

Jensen, Bent Ove Ander

sen og Peter GØttsche, 
der alle spiller på klub

bens førstehold i dag. 

I Jubilæumsåret: 

De 7 »fede« år for 

cricket i Herning 

Herning Cricket Club har 25 års jubilæum, men har måttet 

gennemgå adskillige, vanske1ige stunder 

Den 3. maj kunne Herning Cricket 

Club fejre 25 års jubilæum. »Ikke no
get at fejre«, vil mange sige, men 
hvis man har fulgt med i herninggen
sisk cricket i disse år, så var baggrun
den absolut til stede, da man fejrede 
begivenheden på Hotel Eyde i Her
ning. 

Det var slagtermester Børge Gøtt

sche, der for 25 år siden tog initiati
vet og samlede en lille, trofast skare. 
Disse havde stadig interessen fra en 
tidligere cricketklub, der blev lukket 
i 30'erne. 

Det var drøje år, man tog fat på. 
Værst var det at få økonomisk støtte 
til klubben. Man forsøgte sig bl. a. 
med julematine og den landskendte 
»Gøglervogn«, men også frivillige bi
drag var med til at stive klubbens
Økonomi af.

I 1956 indviede man det nuværende 
anlæg, og året efter kom Svend H. 

Nielsen til som formand. Under hans 
14 årige ledelse havde klubben en 
god periode. Her i jubilæumsåret har 
klubben derfor meget at sige Svend 
H. Nielsen tak for - 25 års arbejde

på højeste gear, både som formand 
og aktiv spiller og her til sidst som be
styrelsesmedlem. 

I 1968 tydede alt på en lukning af 
klubben. Året før havde man måttet 
låne spillere i Viborg for at kunne 
stille 11 mand til et seniorhold - ung
domshold turde man slet ikke tænke 
på. Da sæsonen stod for døren, hav
de man kun 8 spillere, men så bidrog 
Nykøbing Mors - som denne klub 
har gjort det til så mange andre klub
ber - med 3 spillere, og HCC kunne 
det år bryste sig af oprykning fra 3. 
til 2. division, hvor holdet har spillet 
siden. 

Man må nok betegne de sidste 7 
år i klubbens historie som de 7 »fede« 
år. Spillerstaben er nu stor nok til to 
senior- og to ungdomshold, man har 
fået bygget et klubhus, og Økonomien 
er blevet bragt i orden. 

I dag ledes HCC af unge, og kam
meratskab og villige ledere vil til sta
dighed præge klubbens arbejde, såle
des at man med sindsro kan se de næ
ste 25 år i Øjnene. 

Folmer Christiansen. 

GØR SOM FORBUNDET 
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Lad WAGONS-L/TS/COOK blive Deres rejse

bureau 

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

Interessen 

for Viborgs 

drengestævne 

var ikke stor 
Atter i år havde Olympia, Viborg, arran
geret drengestævne. Vi havde inviteret 
alle jyske og fynske klubber, men kun 
fire tilmeldte sig: Chang, AaB, Århus og 
Esbjerg. J lighed med sidste år havde 
Esbjerg sit lilleputhold med, så det fik 
under stævnet et par kampe mod Vi
borgs lilleputter. 

Da Liseborg-anlægget nu er fuldt ud
bygget, kunne vi have alle til bespisning 
og overnatning på selve anlægget. 

Holdene spillede alle mod alle - to 
kampe pr. hold pr. dag. Vi havde i år -
som en ny regel - indført begrænsning 
for gærdespillerne med max. 25 points. 
Dette naturligvis for at forhindre, at et 
hold skulle kunne dominere på grund af 
få, gode spillere. 

Ved stævnet sidste år - i halvlege, 
hvor der var spillere, hvis score var 25 
eller mere - udgjorde disse en andel på 
61 pct. af de scorede points i halvlegen. 
Som fØlge af den nye regel udgjorde 
denne procentandel i år kun 44. 

Heraf må man nok slutte, at den nye 
regel fik den ønskede effekt. I 20 halv
lege var der 13 spillere, der blev trukket. 

I år var der også en klar, styrkemæs
sig forskel på holdene. Chang og Viborg 
skilte sig ud, mens de tre øvrige ikke 
havde samme bredde og styrke. Det vi
ste sig også, at den eneste kamp, hvori 
Chang og Olympia behøvede at spille 
sig ud, var i den indbyrdes kamp. Denne 
gang vandt Olympia. 

I stævnets halvlege blev der scoret fra 
11 til 161 points, og det giver et ganske 
godt billede af styrkeforskellen mellem 
de enkelte hold. 

Slutstillingen blev: 
Viborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 points 
Chang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 points 
Esbjerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 points 
AaB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 points 
Århus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 points 

Viborg fik således den første andel i 
den nye vandrepokal, der skal vindes 
tre gange i alt for at blive ejendom. 

Vi håber, at de deltagende hold også 
næste år vil møde op, når vi arrangerer 
drengestævne. Skulle andre klubber også 
få lyst, vil vi hilse dem velkommen. 

Anders Kold, 
Olympia. 

VI BEKLAGER 

Redaktionen beklager at måtte 
meddele, at vi ikke - som lovet i 
forrige nummer af »Cricket« - kan 
bringe en artikel af den tidligere 
anfører for Leicestershire, Mauri

ce Hallam, der i april var på in
struktionsbesøg i fire jyske klub
ber. 

Hallam lovede at skrive om sine 
indtryk, men trods flere rykker
skrivelser har han ikke ladet høre 
fra sig. 

Red. 



Ungdomshold 

til udlandet 

og landsdels

stævner valgt 
Dansk Cricket-Forbunds ungdomsudvalg 
har udtaget de spillere, der skal repræ
sentere Danmark ved det internationale 
jubilæumsstævne for ungdomslandshold 
(under 21 år) i Holland fra 21. til 26. 
juli. Turneringen får deltagelse af Hol
land, Irland, Nordengland, Sydengland, 
Canada og Danmark. 

FØigende 14 spillere skal til Holland: 
Niels Chr. Elefsen, Hjørring (anfører), 

Jan Uldahl, Svanholm (keeper), Bruno 
Nielsen og Jesper Morild, Hjørring, 
Morten Petersson, Søren Hamberg, Hen
ning Hansen og Ole Mortensen, Svan
holm, Claus Morild, AaB, Per Nielsen 
og Per Persson, Ringsted, Ole Beier An
dersen, Århus, Peter Dalgaard, Nykø
bing M., og Freddy Sangild, Herning. 

Samtidig har ungdoms-UK udtaget de 
14 spillere, der skal med juniorlandshol
det til England i tidsrummet 30. juni til 
11. juli:

Ole Mortensen, Klaus Frederiksen og
Bjarne K. Jensen, Svanholm, Claus Mo
rild, AaB, Freddy Sangild, Herning, Per 
Nielsen, Ringsted, Erik L. Pedersen, Ker
teminde, Benny B. Nielsen, Køge, Jesper 
Morild, Hjørring, Jan Andersen, Viborg, 
Peter Dalgaard, Nykøbing M., Klaus 
Jørgensen og Kim Petersen, Chang, og 
Erik Juul Lassen, Skanderborg. 

Det ses, at seks af disse spillere sene
re skal med ungdomslandsholdet til Hol
land. Turen til England vil derfor være 
en glimrende lejlighed til at spille holdet 
sammen. 

Roland. 

Holdene til landsjuniorstævnet i Viborg 
den 28. og 29. juni er udtaget. De ser så
ledes ud: 

Jylland nord: Jesper Morild og Sv. E. 
Sørensen, Hjørring, Claus Hansen, Peter 
Dalgaard og Tommy Nielsen, Nykøbing 
Mors, Claus Morild og Henrik Espen
sen, AaB, Klaus Jørgensen og Kim Pe
tersen, Chang, Michael Schultz og Jan 
Andersen, Viborg. 

Fyn/Sydjylland: Erik L. Pedersen, Chr. 
Scheffmann og Søren Klokker, Kerte
minde, Jørgen Pedersen og Erik Juul 
Lassen, Skanderborg, Carsten AnkersØ 
og Erik H. Petersen, Esbjerg, Morten 
Sodemann og Carsten Petersen, Horsens, 
Erik Eyving, Århus, og Freddy Sangild, 
Herning. 

Sjælland: Jens Sørensen, Benny B. 
Nielsen, Jan Pedersen og Johnny Han
sen, Køge, Bendt K. Hansen, Leif Jo
hansen og Per Nielsen, Ringsted, Jens 
Jeppesen, Køge, Kim Christiansen, Sla
gelse, Henning Jørgensen, Næstved, og 
Kurt Johansen, Roskilde. 

København: Klaus Frederiksen, Ole 
Mortensen og Bjarne K. Jensen, Svan
holm, Michael Andersen, Ole Roland, 
Jørgen Nielsen, Karsten Mikkelsen, Glo
strup, Peter Sørensen og Hans Moldau, 
AB, Frank Laursen, Svanholm, og Claus 
Windfeld, KB. 

Holdene til landsdrengestævnet i 
Brøndby den 28. og 29. juni er ligeledes 
udtaget. De fik følgende udseende: 

Jylland nord: Jan Thorup, Mogens Sø
rensen, Flemming Sørensen og Flein
ming Agerskov, Viborg, Karsten Kristi
ansen og Lars Jen sen, Hjørring, John 
Tørring, Niels Bindslev og Gert Christi
ansen, Chang, Jørgen Morild og Carsten 
Jacobsen, AaB. 

Fyn/Sydjylland: Svend Gerckens og 
Giinther Wiese, Husum. Lars Wittus og 
Torben S. MØiler, Skanderborg, Hans 
Chr. Madsen, Kolding, Rene Sorgenfri, 
Fredericia, Ole Biilow, Horsens, Keld 
Fonvig, Århus, Jens Brønding, Århus, 
Hans U. Astrup, Dronningborg, og Car
sten Griegel, Esbjerg. 

Sjælland: Peter Morthorst, Alex Ol
sen og H. H. Nissen, Sorø, Søren Bo 
Rasmussen, Michael B. Hansen, Bo Han
sen, Hans Hansen og Jan Bredo, Ring
sted, Erik Jensen og Michael Petersen, 

Køge, og Ebbe Christiansen, Slagelse. 
København: Tony Hadersland og Su

ne Vibeke, AB, Søren Mikkelsen og SØ
ren Roland, Glostrup, Morten Blang
strup og Tom Hansen, KB, Frank Vor
borg, Frem, Kim Neerup Jensen, Kim 
Larsen og Steen Paulsen, Svanholm, og 
Erik Michaelsen, KB. 

OFFICIELT: 

Følgende hold har meddelt, at de ikke 
længere kan deltage i turneringen: 

Frem i kreds 61, B 1913 i kreds 52, 
AB og Roskilde i kreds 41 og Roskil
de i kreds 31. 

RESULTATER 
POKALTURNERINGEN 
I. runde
KERTEMINDE over Horsens II med 10
g. Horsens II 58 (Bent Nielsen 4 for 15),
Kerteminde 65 for O (Erik L. Pedersen
34*, Bent Nielsen 31*).

NYKØBING M. I over Herning med 5

g. Herning 59 + 20 (Erik Hansen 4 for
18), Nykøbing M. 85 for 5 (Sv. Villum
sen 45).

Esbjerg I over SKANDERBORG m. 2 g. 
Skanderborg 114 (K. Kristensen 67, Sv. 
Møllebro 3 for 22), Esbjerg I 95 + 20 
for 5 (J. Priess 3 for 17). 

Slagelse over KB II med 5 g. KB II 66 
+ 20 (B. Christiansen 4 for 17), Slagelse
89 for 5 (J. Andersen 51*).

KB I over Glostrup II med 56 p. KB I 
140 (A. Schultz 48, St. Lund 29, J. Han
sen 5 for 11), Glostrup II 44 + 40 (Hg. 
Lystrup 4 for 3, A. Schultz 3 for 14). 

CHANG over Århus II med 7 g. Århus 
II 113 + 40 (Ole Madsen 39, Bj. Holte
gaard 3 for 15, T. Skov Nielsen 3 for 18), 
Chang 156 for 3 (P. W. Jensen 64*, K. 
Jørgensen 49). 

AAB over Holstebro uden kamp. 

KOLDING over B 1913 I efter lodtræk
ning. B 1913 79 (L. P. Nielsen 4 for 9), 
Kolding 79 L. Jensen 6 for 13). 

B 1909 over FREDERICIA med 7 g. 
Fredericia 48+40 (J. Rasmussen 4 for 
12), B 1909 89 for 3 (P. P. Klokker 43, 
M. Christensen 41).

RINGSTED I over Soraner med 9 g. So
raner 67 + 20 (K. Schaumann 32, P. 
Persson 3 for 4, Jan Hansen 3 for 12), 
Ringsted I 90 for 1 (P. Vinding 47*). 

.. 

Roskilde I over ROSKILDE II uden k. 

2. runde
FREM over Roskilde I med 171 p. Frem
209 for 5 (M. Subhani 99, K. Johansen
33, Ole Christiansen 26*), Roskilde I 38
(L. Onink 5 for 12).

VIBORG over Dronningborg med 10 g. 
Dr.borg 50 + 20 (A. Kold 4 for 10), Vi
borg 72 for O (L. B. Jensen 50*). 

ESBJERG I over Esbjerg II med 9 g. Es
bjerg II 32 + 20 (0. Gade 4 for 10), Es
bjerg I 54 for 1. 

SV ANHOLM II over Svanbolm III med 
66 points. Svanholm II 160 for 8 (S. 
Hamberg 60*), Svanholm III 74 + 20 
(H. Lam 3 for 17). 

HORSENS over Kolding med 4 g. Kol
ding 139 + 40 (A. Keun 43, P. E. Niel
sen 26), Horsens 183 for 6 (E. Olesen 
88, T. Falstrup 51). 

RINGSTED I over Sorø uden kamp. 

KØGE I over Nyk. F. uden kamp. 

RINGSTED II over Køge II med 6 g. 
Køge II 135 + 20 for 6 (Hans Jensen 
49*, Keld Hørby 30*), Ringsted II 164 
for 4 (Leif Johansen 64*, H. Wilhelmsen 
36*). 

GLOSTRUP I over AB I med 13 p. Glo
strup I 114 + 20 (Fl. Jørgensen 49, T. 
Kentorp 4 for 17), AB I 121 (C. Fenger 
27*, Bent Rossen 27, Rene Thomsen 3 
for 11, Thor Jen sen 3 for 26). 

GRENÅ over Chang med 100 p. Grenå 
170 + 20 (Kim Nielsen 70, J. Krogh 28, 
H. 0. Malfeld 28, T Mortensen 3 for 60),
Chang 90 K. Petersen 31, V. Hansen 5
for 11, T. Hansen 3 for 34).

AAB over Nykøbing M. II med 9 g. Nyk. 
M. U 35 + 55, AaB 91 for 1 (P. Terp
52*, 0. Isaksson 39*).

SLAGELSE I over AB II med 6 g. AB 
II 80 + 20 (P. Marcussen 27, L. Søren
sen 3 for 9), Slagelse 105 for 4 (J. An
dersen 44, Bo Christiansen 25*). 

Svanholm I over KB II med 4 g. KB I 
114 (F. Gregersen 26, T. Kristensen 4 for 
18, M. Petersson 3 for 26), Svanholm I 
115 for 6 (F. Nistrup 46, G. Kristensen 
30) .

NYKØBING M. I over Hjørring med 19 
p. Nyk. M. I 185 for 8 (Bj. Jensen 74, E.
Hansen 27, K. Buus 3 for 28), Hjørring
166 (J. Morild 39, Bruno Nielsen 38).

3. runde
KØGE over Slagelse med 12 p. Køge
117 + 20 (J. Christensen 5 for 30), Sla
gelse 125 (Bo Christiansen 32, J. Søren
sen 3 for 19, S. Hansen 3 for 34).

RINGSTED I over Frem med 47 p. 
Ringsted 187 for 8 (Cl. Rasmussen 79, E. 
Hansen 57, H. Bergh 26, L. Onink 5 for 
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34), Frem 110 + 40 (A. Cheema 32, Jan 
Hansen 4 for 3). 

Svanholm I over RINGSTED II med 7 
g. Ringsted II 44 + 40 (J. Jønsson 3 for
4), Svanholm 85 for 3 (0. Mortensen 30).

Glostrup over SVANHOLM II med 73 
p. Glostrup 193 for 4 (P. Hansen 89*, R.
Thomsen 54), Svanholm II 120 for 7 (H.
Thomsen 28).

NYKØBING M. over Grenå med 7 g. 
Grenå 104 + 20 (S. Damgaard 5 for 20, 
Fl. Poulsen 3 for 18), Nyk. M. 129 for 3 
(T. L. Pedersen 57, Sv. Villumsen 27). 

AaB over VIBORG med 6 g. Viborg 74 
+ 20 (C. Morild 3 for 8), AaB 95 for 4
(C. Morild 30*).

ESBJERG over Horsens med 4 g. Hor
sens 122 for 9 (E. Olesen 45, Sv. Mølle
bro 3 for 17), Esbjerg 106 + 20 for 6 
(N. Hyllen 32). 

ARHUS over B 1909 med 60 p. Århus 
141 (G. Rasmussen 49'", L. Mathiasen 
29, S. Khan 7 for 21), B 1909 81 for 9 
(J. Knakkergaard 4 for 19). 

KVARTFINALER 
SV ANHOLM over Glostrup med 6 g. 
Glostrup 140 + 20 (P. Hansen 53, Lars 
Hansen 3 for 21), Svanholm 164 for 4 
(0. Mortensen 65*, Lars Hansen 35, F. 
Nistrup 34*). 

KØGE over Ringsted med 36 p. Køge 
96 + 40 (F. Nielsen 35*, E. Hansen 4 
for 23), Ringsted 100 (J. Sørensen 3 for 
10, S. Hansen 3 for 28). 

ARHUS over Esbjerg med 40 p. Århus 
150 for 9 (J. Knakkergaard 38, M. Gre
gersen 29*), Esbjerg 90 + 20 (Kurt Han
sen 37, 0. B. Andersen 3 for 12, J. Mad
sen 3 for 15). 

NYKØBING M. over AaB med 3 g. 
AaB 147 (H. Sørensen 57, T. L. Peder
sen 3 for 52), Nyk. M. 148 for 7 (Bj. 
Jensen 66*, E. Hansen 29, H. Sørensen 
3 for 36). 

SEMIFINALER 
SV ANHOLM over Køge med 7 g. Køge 
98 + 40 (Jens Sørensen 27, J. Jønsson 
5 for 26), Svanholm 141 for 3 (L. Han
sen 47*, J. Luther 44, Bj. Olesen 3 for 
38). 

Nykøbing M. over ARHUS med 8 g. 
Århus 98 (S. Damgaard 3 for 38), Nyk. 
M. 99 for 2 (P. Pedersen 3F, T. L. Pe
tersen 30).

1. DIVISION
11. maj
SV ANHOLM over KB med 7 g. (8-0).
KB 63 (M. Petersson 6 for 12, F. SØe
gaard 4 for 19) og 114 (H. Lystrup 31,
B. Burmeister 30, M. Petersson 4 for 41,
J. Luther 3 for 20), Svanholm 64 for 2
(J. Luther 35*, 0. Mortensen 27) og 115
for 3 (J. Luther 49, Mi. Petersson 30).

HJØRRING over Chang med 150 g. (6-
0). Hjørring 209 for 4 (M. Uhrskov 83, 
K. Buus 42*, N. C. Elefsen 32, T. C.
Nielsen 30*), Chang 59 (K. Buus 5 for
14) og 54 for 9.

SKANDERBORG over Nykøbing Mors 
med 164 p. (6-0). Skanderborg 265 (P. 
Juul 82*, J. Wittus 57, B. Jepsen 33, L. 
Hansen 29, Fl. Poulsen 3 for 47), Nyk. 
M. 101 (Bj. Jensen 28, K. Kristensen 5
for 27, J. Priess 3 for 20) og 100 for 8
(Poul Pedersen 30\ B. Jepsen 3 for 16,
John Simonsen 3 for 17).

30 

AAB over Horsens med 1 halvleg og 30 
p. (8-0) Horsens 74 (E. Olesen 34, H.
Mortensen 5 for 18, H. Olesen 5 for 14),
AaB 127 for 7 (H. Mortensen 61, P. Terp
28, Ca. Morild 27, 0. Joseph 4 for 47).

RINGSTED over B 1909 med 2 g. (6-0). 
B 1909 103 (Cl. Rasmussen 4 for 38, Jan 
Hansen 4 for 45) og 26 for 1, Ringsted 
106 for 8 (H. Bergh 26, J. Rasmussen 3 
for 37, S. Khan 3 for 37). 

AB over Århus med 16 p. (6-0). AB 116 
(F. Villumsen 48, J. Madsen 4 for 17), 
Århus 100 (0. B. Andersen 30, S. Mei
bom 29, N. Nørregaard 4 for 24, L. Pers
son 3 for 21, 0. Helmersen 3 for 29). 

25. maj
SV ANHOLM over Ringsted med 133 p.
(6-0). Svanholm 181 for 7 (J. Luther
104'", Cl. Rasmussen 4 for 67) og 1 for
0, Ringsted 48 (Fl. SØegaard 5 for 20,
Mo. Petersson 4 for 26) og 72 for 6.

ÅRHUS over Hjørring med 82 p. (6-0). 
Århus 171 (J. Knakkergaard 55, J. Mad
sen 35*, S. Meibom 29, K. Buus 4 for 
63), Hjørring 89 (J. Madsen 7 for 18). 

AaB over NYKØBING M. med 7 g. (6-
0). Nyk. M. 114 (P. Pedersen 28, H. Mor
tensen 4 for 26), AaB 118 for 3 (Ca. Mo
rild 35*, H. Sørensen 29). 

B 1909 over KB med 60 p. (6-0). B 1909 
175 (P. P. Klokker 63, G. Ahmad 50, H. 
Lystrup 4 for 35, D. Evans 4 for 38), KB 
115 (B. Burmeister 30, F. Gregersen 27, 
J. Rasmussen 4 for 47).

HORSENS over Chang med 1 halvleg og 
88 p. (8-0). Horsens 253 (J. Holmsberg 
75, H. Eliasen 46, J. Poyser 45, J. Ole
sen 28, Bj. Holtegaard 7 for 84), Chang 
97 (P. W. Jensen 40, Bj. Holtegaard 27, 
E. Olesen 5 for 65, 0. Joseph 4 for 31)
og 68 (T. Skov Nielsen 35, E. Olesen
8 for 36).

Skanderborg over AB med 29 p. (6-0). 
Skanderborg 155 (J. Wittus 46, 0. Hel
mersen 5 for 41), AB 126 (J. Ribe] 58, L. 
Hansen 5 for 37, K. M. Nielsen 3 for 
14). 

31. maj
NYKØBING M. over AB med 3 g. (6-
0). AB 151 (N. Talbro 92, T. Jensen 4
for 42), Nyk. M. 152 for 7 (P. Dalgaard
35*, P. Pedersen 28, N. Nørregaard 4 for
48).

RINGSTED over Horsens med 54 p. (6-
0). Ringsted 221 for 5 (E. Hansen 95, J. 
Hansen 52, P. Vinding 26, 0. Schau
mann 3 for 51), Horsens 167 (E. Olesen 
42, J. Olesen 30, Cl. Rasmussen 5 for 
68, J. Hansen 4 for 58). 

1. juni
KB over Chang med 3 g. (6-0). Chang
133 (T. S. Nielsen 55*, F. Gregersen 5
for 37, D. Evans 3 for 39), KB 135 for
7 (H. K. Lohmann 28, H. Lystrup 26, J.
Holmen 25, T. S. Nielsen 3 for 33, B.
Holtegaard 3 for 72).

HJØRRING over Skanderborg med 7 g. 
(6-0). Skanderborg 92 (T. Stetkjær 7 for 
36), HjØring 93 for 3 (N. C. Elefsen 44, 
K. Buus 34*).

SV ANHOLM over Horsens med 9 g. (8-
0). Horsens 50 (Mo. Petersson 5 for 24) 
og 77 (E. Olesen 27, 0. Mortensen 5 for 
28), Svanholm 99 for 6 (J. Luther 69, 0. 
Schaumann 4 for 32) og 32 for 1. 

B 1909 over ÅRHUS med 46 p. (6-0J. 
B 1909 168 (P. P. Klokker 61, F. Lal
ager 32, A. Ifill 29, 0. B. Andersen 6 
for 38), Århus 122 (S. Meibom 37, M. 
Meibom 33, J. Rasmussen 4 for 47, Egon 
Jensen 3 for 11). 

8. juni
AaB over Chang med 1 halvleg og 37 p.
(8-0). AaB 152 for 2 (H. Sørensen 74, P.
Terp 56'1'), Chang 61 (H. Mortensen 6
for 3) og 54 (H. Mortensen 8 for 27).

Svanholm over Skanderborg med 2 g. 
(6-0). Skanderborg 130 (K. M. Nielsen 
33, J. Simonsen 25, J. Luther 4 for 34, 
F. SØegaard 3 for 31), Svanholm 131 for
8 (Ths. Petersson 35*, Mi. Petersson 33,
K. M. Nielsen 3 for 15).

B 1909 over Nykøbing M. med 22 p. (6-
0). B 1909 168 (J. Rasmussen 38, P. P. 
Klokker 35, T. L. Pedersen 6 for 45), 
Nyk. M. 146 (Hg. Jensen 42, Fl. Sønder
gaard 5 for 23). 

Århus over Horsens med 66 p. (6-0). År
hus 130 (M. Meibom 41, S. Meibom 30, 
E. Olesen 7 for 42) og 112 for 6 (J. Beier
Andersen 30, 0. Schaumann 5 for 35),
Horsens 64 (John Madsen 6 for 24, 0.
Beier Andersen 4 for 39) og 123 for 5
(Gert Hansen 39, J. Beier Andersen 4
for 46).

Ringsted over Hjørring med 6 g. (8-0). 
Hjørring 99 (Jan Hansen 4 for 28, Cl. 
Rasmussen 3 for 38) og 148 for 7 (P. 
Morild 48, J. Morild 41, T. C. Nielsen 
34, H. E. Junker 4 for 63), Ringsted 101 
for 3 (Hg. Bergh 40*, Ebbe Hansen 32*) 
og 150 for 4 (Jan Hansen 76*, Ebbe 
Hansen 25*). 

2. DIVISION
24. maj
Glostrup over SV ANHOLM med 83 p. 
(6-0). Glostrup 153 (M. Møller 36*, Th.
Jensen 26, H. Lam 4 for 28, J. Bisgaard
3 for 42) og 63 for 3 (M. MØiler 40*),
Svanholm 70 (Fl. Jørgensen 3 for 13,
Thor Jensen 3 for 22) og 13 for 2.

25. maj
Esbjerg over SLAGELSE med 2 g. (6-0).
Slagelse 228 for 6 (Bo Christiansen 102,
L. Sørensen 52*, J. Andersen 33, 0. Ga
de 3 for 63), Esbjerg 229 for 8 (N. Hyl
len 61, L. Øre 36. S. E. AnkersØ 32, J.
Christensen 4 for 62).

Sorø over GRENÅ med 7 g. (6-0). 
Grenå 173 (To. Hansen 37, J. Malfeld 
31, J. Krogh 30, J. Sarøe 4 for 49), Sorø 
175 for 3 (J. Sarøe 55*, J. Hansen 49*, 
0. Hiickelkamp 38, To. Hansen 3 for
51).

SORANER over Herning med 59 p. (6-
0). Herning 97 (E. Kr. Andersen 44*, K. 
Hansen 27, N. 0. Bjerregaard 4 for 36, 
F. Perch Nielsen 4 for 41) og 229 for 3
(E. Kr. Andersen 87*, K. 0. Jensen 45,
B. 0. Andersen 27), Soraner 156 (F.
Pearson 42, K. Schaumann 35, C. Sapru
27, B. 0. Andersen 6 for 70, E. Kr. An
dersen 4 for 32) og 68 for 1 (S. Nør
gaard 41*).

1. juni
SORØ over Slagelse med 2 g. (6-0). Sla
gelse 87 (M. Nissen 5 for 25, J. Eliasen
4 for 45) og 114 (J. Hansen 3 for 49, J.
Eliasen 3 for 53), Sorø 91 for 8 (J. Han
sen 35, Bo Christiansen 3 for 43) og 18
for 3.



HERNING over Glostrup med 22 p. (6 
-0). Glostrup 82 (S. Thomsen 31, F.
Sangild 6 for 42, B. 0. Andersen 4 for
34) og 126 for 3 (R. Thomsen 54*, Per
Pedersen 31), Herning 104 (J. P. Morild
43, Thor Jensen 4 for 31) og 27 for 2.

ESBJERG over Viborg med 5 g. (6-0). 
Viborg 173 (A. Kold 57, P. Sørensen 50, 
L. Andersen 26, K. Hansen 3 for 14),
Esbjerg 177 for 5 (0. Gade 59*, Sv. E.
AnkersØ 56, L. Øre 32).

8. juni
Svanholm over Sorø med 14 p. (6-0).
Svanholm 128 (S. Hamberg 46, J. Elia
sen 5 for 56, M. Nissen 3 for 19), Sorø
114 (J. 0. Eliasen 33, J. BØgh Nielsen 3
for 9, S. Hamberg 3 for 20).

Esbjerg over Soraner med 182 p. (6-0). 
Esbjerg 244 (L. Øre 53, P. Langmach 
47, Chr. AnkersØ 28, J. Kofoed 5 for 83, 
N. 0. Bjerregaard 3 for 48), Soraner 62 
(0. Gade 4 for 23, A. Ankersø 3 for 5) 
og 100 for 7 (F. Pearson 36*, Kurt Han
sen 3 for 48).

Glostrup over Slagelse med 157 p. (6-0). 
Glostrup 256 (M. Møller 48, L. Nielsen 
39, Rene Thomsen 33, Per Hansen 28, 
Erik Sørensen 3 for 70), Slagelse 99 (L. 
Petersen 33, E. Sørensen 25, Thor Jen
sen 5 for 35, Per Petersen 3 for 17) og 
120 for 4 (John Andersen 66*). 

Herning over Holstebro med 26 p. (6-0). 
Holstebro 104 (P. E. Mortensen 44, E. 
Krogh Andersen 4 for 25), Herning 130 
for 7 (M. FausbØll 50, Ole Johansen 5 
for 53). 

3. DIVISIONERNE
11. maj
GLOSTRUP over Roskilde med 1 halv!.
og 4 p. (8-0). Roskilde 97 (S. Mathiesen
3 for 24) og 39 (Jørgen Hansen 6 for 11),
Glostrup 140 (K. Johansen 5 for 43, E.
Johansen 4 for 35).

SLAGELSE over AB med 82 p. (6-0). 
Slagelse 190 (L. Jacobsen 67, Ebbe Chri
stiansen 35, M. Astrupgaard 5 for 58, P. 
Hargreaves 3 for 59), AB 108 (P. Kvist 
27, T. Provis 26, E. Sørensen 5 for 35). 

Ringsted over NÆSTVED med 145 p. 
(6-0). Ringsted 204 for 3 (Max Nielsen 
86, Frede Nielsen 41, Per Nielsen 27*, 
L. Johansen 26*), Næstved 59 (L. Johan
sen 6 for 26) og 186 for 5 (S. Elholm
7F, Sv. Jensen 47).

17. maj
KB over SV ANHOLM med 54 p. (6-0).
KB 153 (D. Evans 33, K. Morild 32, F.
Hermann 26, G. Siemsen 25, T. Pedersen
3 for 37, K. Frederiksen 3 for 39, P.
Schmidt 3 for 50), Svanholm 99 (B. K. 
Jensen 26, D. Evans 7 for 42, K. Morild 
3 for 44). 

KERTEMINDE over Esbjerg med 1 hiv. 
og 18 p. (8-0). Kerteminde 217 (B. Niel
sen 95, P. J. Winther 52*, H. C. Jensen 
3 for 55, J. Vind 3 for 71), Esbjerg 135 
(J. Søndergaard 32, B. Nielsen 4 for 31, 
S. Klokker 3 for 23) og 64 (S. Klokker
3 for 9, B. Nielsen 3 for 19, Chr. Scheff
mann 3 for 24).

Silkeborg over ÅRHUS med 23 p. (6-0). 
Århus 54 (J. Knudsen 6 for 19) og 18 
for 0, Silkeborg 87 for 3 (K. RandlØv 
37*, N. J. Rasmussen 27*). 

24. maj 
KØGE over KB med 46 p. (6-0). Køge
190 (J. Sørensen 57, B. B. Nielsen 43, K.
Morild 4 for 78), KB 144 (S. Sørensen
43, L. Andreasen 33, B. B. Nielsen 4 for
23, Leif Hansen 3 for 38).

Frem over GLOSTRUP med 9 g. (8-0). 
Glostrup 104 (K. Latif 4 for 45) og 109 
(H. Møller 49, K. Latif 6 for 19), Frem 
149 for 1 (A. Cheema 86*, M. Subhani 
55*) og 68 for 1 (J. Virapen 30). 

Århus over B 1913 med 64 p. (6-0). År
hus 160 (J. Morild 57, E. Madsen 31, K. 
Hansen 3 for 41), B 1913 96 (B. Wosny 
29, H. J. Eilertsen 3 for 20, E. Madsen 
3 for 33, Palle Pedersen 3 for 34). 

25. maj
Frem over NÆSTVED med 93 p. (8-0).
Frem 102 (Mo. Hansen 4 for 32, K.
Grandahl 4 for 40) og 96 for 1 (A. Chee
ma 65*, M. Subhani 28*), Næstved 44
(K. Grandahl 29*, K. Latif 5 for 23, J.
Yirapen 4 for 12) og 61 (Sv. Jensen 25,
K. Latif 3 for 21, J. Virapen 3 for 21).

NYKØBING F. over Slagelse med 19 p. 
(6-0). Nyk. F. 114 for 9 (P. J. Pedersen 
38, E. Svensson 35, Per Petersen 4 for 45, 
E. Christiansen 3 for 38), Slagelse 95 for
8 (Per Andersen 27*, P. J. Pedersen 4
for 33).

Svanholm over ROSKILDE med 1 halv!. 
og 54 p. Svanholm 262 for 6 (B. K. Jen
sen 115, U. Mortensen 31, P. Schmidt 
25), Roskilde 96 (S. Lucas 80*, P. Smed 
5 for 26) og 98 (P. Schmidt 5 for 64, P. 
Smed 3 for 18). 

SILKEBORG over Horsens med 8 g. (8 
-0). Horsens 35 (Bj. Rasmussen 7 for 10,
J. Knudsen 3 for 25) og 73 (E. Mikkel
sen 5 for 38), Silkeborg 75 for 5 (Bj.
Rasmussen 27) og 42 for 2.

Kolding over SKANDERBORG med 90 
p. (6-0). Skanderborg 56 (L. P. Nielsen
5 for 24, P. E. Nielsen 5 for 26) og 190
for 6 (Jørgen Knudsen 52, St. Sørensen
50, F. Krause 36, L. P. Nielsen 3 for 59),
Kolding 146 for 6 (P. E. Nielsen 42, K. 
Jessen 35, L. P. Nielsen 26, Hg. Jensen 
26) og 62 for 6 (P. E. Rodding 4 for 22).

Kerteminde over FREDERICIA med 32 
p. (6-0). Kerteminde 129 (B. Nielsen 65,
J. Østergaard 3 for 36, S. Østergaard 3
for 37) og 57 for 3 (B. Nielsen 46*), Fre
dericia 97 (J. Østergaard 30, C. Scheff
mann 6 for 25, B. Nielsen 4 for 33).

Dronningborg over ESBJERG med 2 g. 
(6-0). Esbjerg 132 (J. Søndergaard 41, 
Ca. Ankersø 26, C. Merewether 3 for 22, 
Chr. Boldsen 3 for 44) og 79 for 5 (J. C. 
AnkersØ 34, C. Merewether 4 for 35), 
Dronningborg 135 for 8 (H. Jakobsen 45, 
C. Merewether 33, J. Vind 3 for 42).

31. maj
KB over ROSKILDE med 8 g. (8-0). KB
222 for 6 (B. Burmeister 112, S. Lind
hardt 32, M. C. Farlang 27) og 47 for 2.
Roskilde 120 (H. Hansen 68, K. Morild
7 for 67) og 145 (S. Pickersgill 45, H.
Jensen 35, K. Morild 7 for 74).

1. juni
Glostrup over KØGE med 19 p. (6-0).
Køge 132 (B. B. Nielsen 36, Stig Hansen
26*, H. Espersen 6 for 19) og 113 for 5
(B. B. Nielsen 34, Jens Sørensen 34, H.
Espersen 4 for 31), Glostrup 151 for 8
(L. Nielsen 64, H. Møller 60 (Jan Pe
dersen 3 for 26, J. Sørensen 3 for 50) og
92 for 2 (L. Nielsen 46*, St. Jensen 38).

HORSENS over Esbjerg med 158 p. (6-
0). Horsens 213 (F. Rasmussen 74, J. 
Rasmussen 50, M. Biilow 28, J. AnkersØ 
5 for 99, E. Holmbo 3 for 67). Esbjerg 
55 (M. R. Guru 8 for 23) og 94 for 1 (I. 
Enoksen 64':'). 

Kerteminde over DRONNINGBORG m. 
6 g. (6-0). Dronningborg 98 (Fl. Ras
mussen 27, E. L. Pedersen 7 for 48, B. 
Nielsen 3 for 39). Kerteminde 102 for 4 
(R. Senanayaka 46'1').

SVANHOLM over Nykøbing F. med 1 
halvleg og 21 p. (8-0). Svanholm 256 for 
9 (S. Nissen 113, U. Mortensen 69*, S. 
Clausen 33, T. S. Kalsi 4 for 57, P. J. 
Pedersen 4 for 101). Nyk. F. 124 (SØ. 
Christensen 45, S. Stenvang 38, P. 
Schmidt 8 for 44) og 111 (SØ. Christen
sen 30, T. S. Kalsi 26, T. Pedersen 6 for 
50, P. Schmidt 4 for 39). 

Næstved over AB med 3 g. (6-0). AB 57 
(K. Grandahl 7 for 29, J. Lundkvist 3 
for 15), Næstved 60 for 7 (T. Provis 5 
for 22). 

SLAGELSE over Ringsted med 50 p. (6-
0). Ringsted 102 (L. Johansen 33, L. Ja
cobsen 4 for 32, E. Sørensen 4 for 33) 
og 72 for 8 (Max Nielsen 32, L. Johan
sen 28, E. Sørensen 6 for 27), Slagelse 
152 (J. Petersen 38, E. Sørensen 26, L. 
Johansen 4 for 51, H. J. Sørensen 3 for 
35). 

B 1913 over Fredericia med 3 p. (6-0). 
B 1913 144 (JØ. Jensen 33, E. Thormose 
31, J. Østergaard 5 for 50, B. Madsen 3 
for 26), Fredericia 141 (S. Østergaard 50, 
K. Østergaard 30, J. Hvidkær 5 for 44).

Århus over KOLDING med 44 p. (6-0). 
Århus 175 (E. Madsen 54, J. Morild 35, 
P. E. Nielsen 5 for 55, L. P. Nielsen 3 
for 49), Kolding 131 (P. E. Nielsen 57, 
Palle Pedersen 3 for 24, H. J. Eilertsen 
3 for 47). 

8. juni 
Glostrup over Næstved med 1 g. (6-0).
Næstved 139 (K. Grandahl 38, JØ. Han
sen 5 for 26), Glostrup 143 for 9 (S. Ma
thiassen 29"', H. Møller 29, J. Lundkvist
3 for 28).

Køge over Svanholm med 10 g. (8-0). 
Svanholm 58 (Jens Sørensen 4 for 20) og 
47 (Jens Sørensen 5 for 13), Køge 61 for 
2 og 45 for 0. 

MELLEMRÆKKERNE 
10. maj
SlLKEBORG - Skanderborg. Tabt af
Silkeborg, der benyttede ulovlige spille
re ( -0).

AaB over NYKØBING M. med 32 v. 
(6-0). AaB 146 (J. W. Larsen 66, Cl. Mo
rild 41, P. E. Enoksen 6 for 37), Nyk. M. 
114 (H. Poulsen 43, J. W. Larsen 8 for 
37). 

11. maj 
KØGE over Glostrup med 5 g. (6-0).
Glostrup 161 (Jørgen Nielsen 79, Bj.
Olesen 4 for 60), Køge 164 for 5 (Sv. E.
Jørgensen 55, J. Hansen 38, M. Jørgen
sen 31, C. Petersen 3 for 38).

17. maj 
Herning over B 1909 med 45 p. (6-0).
Herning 230 for 5 (Tom Jensen 65"', K.
Hansen 57, H. P. Fenger 56, Sv. Nielsen
27, S. Mohammad 5 for 70), B 1909 185
for 9 (Egon Jen sen 62, S. Hulten 48, S.
Mohammad 26, K. Hansen 3 for 69).

Hjørring over CHANG med 10 g. (8-0). 
Hjørring 224 (A. Morild 74, T. Stetkjær 
46, J. Højer 38, B. Holtegaard 3 for 69) 
og 18 for 0, Chang 29 for 5 (T. Stetkjær 
5 for 10) og 179 (B. Holtegaard 75, Tom
my Knudsen 41, T. Stetkjær 6 for 62). 

Kolding over B 1913 med 6 g. (6-0). B 
1913 94 (P. Offersen 42, P. Nielsen 4 
for 18, K. Jessen 3 for 29), Kolding 100 
for 4 (K. Jessen 76*). 
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25. majViborg over AaB med 3 g. (6-0). AaB 125 (H. Færgemann 70, J. Andersen 3 for 35), Viborg 127 for 7 (J. Sørensen 33, H. Færgemann 3 for 27, K. Lassen 3 for 52). Køge over RINGSTED med 1 halv!. og 29 p. (8-0). Ringsted 73 (T. Larsen 6 for 27, L. Sonberg 4 for 14) og 78 (Pr. Hansen 33, Tony Larsen 4 for 3), Køge 180 for 6 (Pr. Felt 67, B. Olesen 62, H. Olsen 3 for 39). 
31. majHERNING over Kolding med 1 halvleg og 98 p. (8-0). Kolding 45 (T. Jensen 6 for 10) og 28 (T. Jensen 7 for 11, Bent Jensen 3 for 6), Herning 161 for 8 (Sv. Nielsen 41, H. P. Fenger 36, Tom Jensen 31, K. Jensen 4 for 57). 
1. juniAaB over CHANG med 1 halvleg og 7 p. (8-0). AaB 170 for 6 (K. Lassen 103*,F. Larsen 27, N. Bindslev 4 for 8),Chang 38 (J. W. Larsen 5 for 25, K. Lassen 3 for 11) og 125 (M. Skannerup 26,J. W. Larsen 5 for 38).SILKEBORG over B 1913 med 3 g. (6-0). B 1913 67 for 8 (A. Nielsen 4 for 20, C. Mikkelsen 3 for 25), Silkeborg 76 for7 (Lars Nør 29).SKANDERBORG over B 1909 med 12 p. (6-0). B 1909 124 (A. Mustafa 38, S.Mohammad 28, P. Rasmussen 4 for 8,J. E. Jensen 3 for 36), Skanderborg 136for 9 (P. Rasmussen 53'", E. Møller 38, S.Mohammad 5 for 55).5. juniKØGE over Soraner med 66 p. (6-0). Soraner 78 (L. Sonberg 4 for 11. F. Nielsen 3 for 20) og 37 for 3, Køge 144 for 5 (P. Felt 47*, J. P. Jensen 38*, Mi. Jørgensen 25, F. Perch Nielsen 3 for 48). A-RÆKKERNE
10. majÅRHUS over Kerteminde med 85 p. Århus 153 (C. Jakobsen 30*, J. Morild 30*), Kerteminde 68 (B. Nielsen 27, Sv. Madsen 25, E. Madsen 3 for 11, P. Pedersen 3 for 25). ÅRHUS over Grenå med 44 p. Århus 107 (Ole Madsen 33*, E. Madsen 30*, M. Meibom 26*), Grenå 63. VIBORG over Holstebro med 4 g. Holstebro 61 (P. Jacobsen 25*, A. Kold 3 for 7), Viborg 64 for 6 (P. Andersen 33*). 
17. majLund over SVANHOLM med 10 points. Svanholm 108 (H. Lam 34*, S. Hamberg 28), Lund 110 (K. Latif 31*, T. Kristensen 4 for 23). 
AB over Glostrup med 26 p. Glostrup 142 (Steen Thomsen 32*, Thor Jensen 26*, T. Kentorp 4 for 25), AB 168 (N. Talbro 31*, M. LØnhart 30*, T. Kentorp 29, J. Buxbom 26*). 
Næstved over ROSKILDE med 25 p. Næstved 106 (B. Pedersen 33*, M. Hansen 32*, H. Hansen 3 for 14), Roskilde 81 (J. Barnes 32*). 
FREM over Soraner med 2 g. Soraner 105 (C. Sapru 35*, F. Pearson 31*, B. Bluitgen 28, P. E. Hansen 4 for 44), Frem 116 for 8 (Ole Christiansen 29). 
DRONNINGBORG over Holstebro med 9 g. Holstebro (Fl. Rasmussen 3 for 18), Dronningborg 30 for l. 

19. majNYKØBING M. over Viborg med 7 p. Nyk. M. 83 (T. Mikkelsen 33*, P. Sørensen 3 for 31), Viborg 76 (P. Dahlgaard 3 for 17, T. Mikkelsen 3 for 19). 
JUNIORRÆKKERNE 
10. majKøge over NÆSTVED/SORØ med 1 halvleg og 170 p. (8-0). KØge 221 for 2 (B. B. Nielsen 100*, J. Sørensen 56, T. Larsen 31*), Næstved/Sorø 17 (J. Sørensen 5 for 7, Jan Petersen 4 for 10), og 34 (Tony Larsen 3 for 4). 
ESBJERG over Herning med 104 p. (6-0). Esbjerg 168 (H. Petersen 40, H. B. Hansen 37, M. Seider 28, H. P. Fenger 5 for 55, Tom Jensen 3 for 63), Herning 64 (Tom Jensen 27, 0. Steenstrup 26, H.C. Jensen 3 for 14, Ca. Ankersø 3 for28).
SLAGELSE over Glostrup med 7 g. (6-0). Glostrup 86 (Kim Christiansen 5 for 41, E. Christiansen 4 for 35), 92 for 3. 
11. majVIBORG over AaB med 13 p. (6-0). Viborg 99 (Cl. Morild 6 for 36, J. Morild 3 for 26), AaB 86 (J. Andersen 3 for 13). 
Skanderborg over B 1909 med 1 halvleg og 116 p. (8-0). Skanderborg 149 for 4 (E. Juul 43*, J. Pedersen 42, T. S. Møller 37), B 1909 21 og 12. 
KERTEMINDE over Århus med 1 halvleg og 128 p. (8-0). Kerteminde 190 for 4 (E. L. Pedersen 107*, Bj. Rasmussen 42, P. Jørgensen 28, E. Esping 3 for 83), Århus 35 (E. L. Pedersen 3 for 10, S. Klokker 3 for 15) og 27 (E. L. Pedersen 4 for 5, Bj. Rasmussen 3 for 1). 
19. majSV ANHOLM - Køge. Aflyst p.g.a. regn. 
Glostrup over SORØ/NÆSTVED med 1 halvleg og 39 p. (8-0). Sorø/Næstved 56 (Dan Knudsen 3 for 2, K. Mikkelsen 3 for 19, J. Nielsen 3 for 23) og 17 (A. Olsen 3 for 1, K. Mikkelsen 3 for 3), Glostrup 112 for 2 (Mi. Andersen 43*, S. Roland 36).
24. majKerteminde over HORSENS med 4 g. (8 -0). Kerteminde 116 (Bj. Rasmussen 32,0. Biilow 6 for 35, M. Sodemann 3 for51) og 81 for 7 (Ca. Pedersen 3 for 7),Horsens 81 (M. Sodemann 60, E. L. Pedersen 5 for 34, S. Klokker 3 for 0) og38 (M. Sodemann 30, S. Klokker 6 for27, E. L. Pedersen 3 for 9).
NYKØBING M. over Chang med 6 g. (6-0). Cbang 181 (Kim Petersen 69), Nyk. M. 188 for 4 (P. Dahlgaard 116*, T. Pedersen 34*, Tommy Knudsen 4 for77).
HJØRRING over AaB med 35 p. (6-0). AaB 78 og 57 for 1 (Cl. Morild 29*), Hjørring 113 for 4 (Bent Pedersen 33*, J. VejnØ 28';')_
RINGSTED over Næstved/Sorø med 1 halvleg og 91 p. (8-0). Næstved/Sorø 30 (Per Nielsen 5 for 14, Leif Johansen 3 for 13) og 6 for 9 (Leif Johansen 5 for 2, Per Nielsen 3 for 2), Ringsted 127 for 1 (Per Nielsen 104*). 
ESBJERG over Skanderborg med 80 p. (6-0). Esbjerg 224 (H. H. Petersen 108, C. Griegel 30, L. Wittus 3 for 12, Skanderborg 144 for 9 (T. S. Møller 37, PerRasmussen 30, H. C. Jensen 5 for 40).

25. majB 1913 over B 1909 med 99 p. (8-0). B 1913 76 for 7 (A. Lohmann 8 for 33) og 84 for 7 (A. Lohmann 7 for 38, Finn Hansen 3 for 33), B 1909 53 (Kim Jepsen 30, A. Andersen 5 for 19) og 28 (A. Andersen 5 for 10). 
31. majCHANG over Hjørring med 2 g. (6-0). Hjørring 143 (K. Kristiansen 51, S. E. Sørensen 30, Klaus Jørgensen 5 for 45, Tommy Knudsen 3 for 45), Chang 145 for 8 (Kl. Jørgensen 45, K. Pedersen 41, K. Kristiansen 6 for 48).
ÅRHUS over B 1913 med 1 halvleg og 54 p. (8-0). Århus 137 (E. Eyving 42, K. Fonvig 32, A. Andersen 4 for 46), B 1913 43 (E. Eyving 6 for 18, F. Sønderby 3 for 13) og 40 (E. Eyving 5 for 25, F. Sønderby 4 for 16). 
Nykøbing M. over VIBORG med 51 p. 6-0). Viborg 57 (T. Nielsen 7 for 28) og77 for 1 (M. Schultz 44, Jan Andersen30*), Nyk. M. 108 for 4 (Cl. Hansen 50,Tommy Nielsen 43).
5. juniRINGSTED over Slagelse med 120 p. (6. -0). Slagelse 51 (E. Christiansen 25, B. jK. Hansen 7 for 10, L. Johansen 3 for l25) og 37 for 3, Ringsted 171 for 8 (L.Johansen 102*, E. Christiansen 4 for 92).
KERTEMINDE over B 1913 med 1 hiv. og 41 p. (8-0). B 1913 23 (E. L. Pedersen 7 for 10) og 27, Kerteminde 91 for 2 (C. Scheffmann 32*, E. L. Pedersen 28). DRENGERÆKKERNE 
10. majKB over Frem med 1 halvleg og 67 p. (8-0). Frem 38 for 8 (T. Hansen 4 for 6, M. Blangstrup 3 for 13) og 39 for 8 (T.Hansen 4 for 5, M. Korch 3 for 4), KB144 for 1 (M. Blangstrup 93, E. Michaelsen 39*).
11. majVIBORG over AaB med 7 g. (8-0). AaB 33 (Fl. Agerskov 6 for 12) og 46 for 5 (Fl. Agerskov 3 for 14), Viborg 35 for 5 (J. Morild 4 for 14) og 45 for 3. 
17. majAB over Ringsted med 40 p. (6-0). AB 61 (T. Hadersland 29, M. B. Hansen :!for 20, S. B. Rasmussen 4 for 21), 21 (T. Hadersland 4 for 5) og 22 for l. 
19. majHUSUM over Kerteminde med 22 p. (6 -0). Husum 57 (C. Andersen 4 for 17, 1Pedersen 4 for 21), Kerteminde 35 for \(Giinther Wiese 5 for 23, Sven Gerken 4 for 9).RINGSTED over Frem med 1 halvleg og' 57 p. (8-0). Frem 27 for 8 (M. B. Hansen 3 for 12) og 4 for 8 (M. B. Hansen 4 for 1, S. B. Rasmussen 4 for 3), Ringsted 88 for 2 (M. B. Hansen 37*). Køge over SV ANHOLM med 109 p. (6 -0). Køge 175 for 7 (Mi. Pedersen 132*,S. Poulsen 4 for 32, Kim Larsen 3 for85), Svanholm 66 for 8 (Mi. Petersen 6for 19, Erik Jensen 3 for 28).
24. maj Chang over NYKØBING M. med 1 halvleg og 3 p. (8-0). Nyk. M. 4 (J. Tørring 6 for 1) og 22 (K. Strandvig 3 for 3, N. Bindslev 3 for 6), Chang 29 for l. HJØRRING over AaB med 34 p. (6-0). AaB 74 (J. Morild 44, K. Kristensen 6 for 12, J. Christensen 4 for 26), Hjørring 108 for 3 (K. Kristiansen 74). 
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