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Her er holdet, der vandt over Øst-afril<a 
Det danske seniorlandshold fik en strålende start på landskampssæsonen 1975, da holdet - med fire debutanter - besejrede
Østafrika i Aalborg. Her ses det sejrende mandskab. Stående fra vens/re: Bjarne Jensen, Klaus Buus, Johan Luther, Mor

ten Petersson, Carsten Morild og Jens Priese (12. mand). Siddende fra venstre: Ole Isaksson, Hardy Sørensen, Per Terp, Hen
rik Mortensen, Peter Palle Klokker og Ole Schaumann. Læs om denne og de Øvrige landskampe mod Sri Lanka, Holland
og Irland inde i l}ladet.



De gode resultater 

blev suppleret med 

Cricket af klasse 

og talrige burnpere 
Også et par ord om hvorfor »Cricket« ikke kan bringe 

dagsaktuelle nyheder 

Af-ROLA.NO WALD 

DET HIDTIL mest omfattende lands
kampsprogram er forbi. For første 
gang nogensinde spillede vort senior
landshold hele fire kampe - mod Øst
afrika, Sri Lanka, Holland og Irland 
(alle kampe omhyggeligt refereret in
de i bladet). 

Vi har lov til at sige, at resultaterne 
blev yderst tilfredsstillende. En sejr, 
to uafgjorte og et nederlag kunne man 
ikke have forventet meget bedre. 

Kun få havde turdet håbe på en 
sejr over Østafrika, der var blandt 
deltagerne i Prudential World Cup i 
England. Et dansk landshold med fire 
debutanter formåede alligevel at hen
te sejren hjem. 

At vi fik en ordentlig Øretæve af Sri 
Lanka, kan ikke være kommet bag på 
mange. Næppe tidligere har vi set et 
så strålende mandskab herhjemme. -
Det var ganske enkelt cricket af høje
ste klasse. 

Alligevel lykkedes det danskerne at 
score 197 points i 1. halvleg, og det 
var - den lille bane i Herning til trods 
- en strålende præstation. O'gså på
dette sted skal der lyde al mulig aner
kendelse til Klaus Buus, der i denne
kamp spillede aldeles fremragende,
som han i øvrigt gjorde det i alle fire
kampe.

Nogle er måske skuffede over, at 
landsholdet ikke kunne vinde over 
hverken Holland eller Irland. Det er 
ikke retfærdigt. De mange regnvejrs
pauser var så afgjort i dansk disfavør 

- de kom nemlig på tidspunkter, hvor
vi var »ovenpå«. Jeg vil påstå, at vort

34 

hold var bedre end både hollænderne 
og irerne. Regnen bevirkede, at vi ik
ke fik mulighed for at vise det fuldt 
ud. 

LANDSKAMPENE viste også, at 
vore gærdespillere var i alvorlige van
skeligheder, når modstanderne prakti
serede kastning kort mod kroppen. 
Alle må nu erkende, at bumpere, 
bouncere m. v. er blevet en del af 
spillet. 

Undertegnede finder denne udvik
ling beklagelig, men så længe lovene 
ikke foreskriver, at denne form for 
kastning er ulovlig, må vi leve med 
det. 

Det følgende kan virke højst bru
talt, men der kan næppe være tvivl 
om, at denne kasteform også må ind
føres i den hjemlige turnering, hvis 
vore gærdespillere i fremtiden skal gø
re sig håb om at klare sig internatio
nalt. 

Hollands Robert van W eelde samt 
Mevan Pieris og Denis Chanmugan 

fra Sri Lanka rystede ganske enkelt 
de danske spillere ved meget konse
kvent at kaste kort mod kroppen. Det 
havde vore spillere aldrig tidligere væ
ret ude for. 

OM LANDSKAMPENE på dansk 
grund er der anledning til at rose AaB, 
Herning og Ringsted for perfekte ar
rangementer. Alle var begejstrede for 
tilrettelæggelsen - ikke mindst vore 
modstandere, og det kan de tre klub
ber tage som en meget stor kompli
ment. 

DCF kan med god samvittighed 
lægge internationale kampe til disse 
byer en anden gang! 

VORT UNGDOMSLANDSHOLD 
har været på en uforglemmelig tur til 
Holland, hvor spillerne forhåbentlig 
har lært en masse. Også den årlige 
juniortur til Essex var en succes, om
end resultaterne ikke var de allerbed
ste. Det vigtigste må dog være, at de 
unge får lejlighed til at komme uden
lands så meget som muligt. Det giver 

»hår på brystet«, og det er netop det,
der skal betyde, at vi om føje år har
et seniorlandshold af virkeligt format.

Grunden er ved at blive lagt. Måtte 
udviklingen fortsætte i samme spor. 

TIL SIDST skal redaktionen bede 
læserne om at forstå, at et blad som 
»Cricket« ikke kan laves fra den ene
dag til den anden. Produktionstiden
er temmelig lang. Det betyder natur
ligvis, at det, du læser, ikke er dags
aktuelt - det meste er skrevet to-tre
uger før, du får bladet ind ad døren.

På den baggrund er det vigtigt at 
understrege, at turneringsoversigten 
ofte kan virke ganske forældet. Dette 
er ikke mindst tilfældet denne gang, 
idet AaB - efter redaktionens slut
ning - løb ind i et højst sensationelt 
nederlag til Århus. 

I virkeligheden er det noget af et 
under, at denne oplysning overhove
det har kunnet nå at komme med nu. 
Det kan man udelukkende takke bog
trykker Per Burmester og hans stab 
for. 

Redaktionen har herudover forsøgt 
at råde bod på den noget uaktuelle 
turneringsoversigt ved at bringe stil
lingerne i 1., 2. samt 3. division Øst 
og vest pr. 3. august. Dette kan for
håbentlig virke som et plaster på så
ret. 

Endelig må vi overfor spillerne i 
mellem- og A-rækken beklage, at der 
denne gang hverken har været tid el
ler plads til at omtale kampe i disse 
rækker. En udførlig gennemgang vil 
blive foretaget i næste nummer. 

DEN OPMÆRKSOMME læser vil 
endelig bemærke, at resultatlisten nu 
har fået et helt nyt udseende. Det er 
af stor betydning, at omkostningerne 
holdes nede, og her kommer især re
sultatlisten ind i billedet. 

Det er meget dyrt at lade en ma
skinsætter sætte alle de resultater -
som det er sket hidtil. Derfor har re
daktionen besluttet at lægge nogle lø
se ark ind i bladet. Indholdet er det 
samme, og læseligt er det vel også. 

Igen skal vi understrege, at vi af 
tidsmæssige årsager ikke kan bringe 
resultater fra alle kampe. De skal nok 
komme allesammen, men det tager 
altså sin tid .. . 
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Svanholm 

har berdde, 

Aa.B. har 

Morild og 

Mortensen 
1. division udvikler sig ganske som
forudset - et slutopgør mellem AaB
og Svanholm og en bundtur til Chang.

Hos de to tophold kan der ikke væ
re megen tvivl om, at Svanholm har 
den største bredde. Til gengæld ejer 
Brøndby-klubben hverken en Morten

sen eller Morild, og derfor har spæn
dingsmomentet i AaB'ernes kampe 
bestået i, om de kunne få 6 eller 8 
turneringspoints, mens Svanholm mod 
Nykøbing Mors måtte prise sig lykke
lig over i det hele taget at have fået 
udbytte. 

AaBs opgør mod AB fulgte tonen 
op fra disse klubbers tidligere, interne 
opgør. AaB'erne lod sig hidse op 
over, at AB'erne kæmpede for at 
komme hjem med så lille et nederlag 
som muligt. Trist, at man ikke kan 
indskrænke temperamentsudfoldelser
ne til det spillemæssige. 

Svanholmerne var godt »mopsede« 
over den lukning, Nykøbing Mors' 
anfører, Erik Hansen, gav dem. Svan
holm fik til opgave at score omkring 
285 points på 1 time og 40 minutter 
plus 20 overe. Det er i realiteten et 
gennemsnit på 5 ½ til 6 points pr. 
over. 

BIDRAG FRA »SKRASKE« 

Nykøbing battede over te og luk
kede først 10 minutter inde i den sid
ste periode. Svanholms kastere gil< 
simpelthen døde på den drønende 
hede dag mod den meget solidt bat
tende Nykøbing-side. Svanholm nåe
de det alligevel, takket være bidrag 
fra alle, der »skulle« lave points - og 
især fra en af holdets skråskeer, Mor

ten Petersson, der følte sig vel tilpas 
mod morsingboernes kastning, hvor 
kun Henning Jensen i det lange lØb 
kan holde anstændig længde og ret
ning. 

Ugen forinden havde Nykøbing la
vet en kæmpetotal mod KB, men hel
ler ikke her fik man noget udbytte, 
fordi kasterne ikke kunne få køben
havnerne ud. Nykøbing må nok til 
at overveje, om det nu også er så 
smart at gå først til gærdet. 

KB er lige så ilde stillet som Ny
købing med kastere og fik ikke no-

Trods AaBs nederlag til Arhus 

tegner alt til et slutopgør mellem 

mestrene og Svanholm. Chang 

fik sine første 6 points mod 

Ringsted, men er fortsat »favo-

rit<< til nedrykningen. 

get ud af en kæmpetotal på 247 mod 
AB, der i Torben Olesen fandt en helt 
uventet century-scorer. Olesen havde 
knap nok spillet før i denne sæson, 
men da han først kom i gang, skulle 
hans century have været nydeligt. 
Olesen har - tydeligt for enhver -
været en af de danske ungdomsspil
lere med størst muligheder, men in
teressen har ikke altid været overvæl
dende - ej heller, når spillet var i 
gang. 

Betyder dette century en ændret 
indstilling, har AB fået sig et godt, 
fremtidigt kort. 

SJÆLDENT HAT TRICK 

Hjørring og B 1909 spillede også 
0-0. Scorerne var ikke engang særlig
hØje - en rigtig dårlig kamp med sur
hed. Ellers gØr B 1909 det jo glim
rende, og Suleman Khan tager masser
af gærder med sine leg-spinnere. Pe

ter Palle Klokker laver store scorer
gang på gang, men han ligner des
værre ikke den internationale spiller,
som hans ildhu og interesse gjorde
det så fortjent, at han blev.

Chang har som ventet fået nogle 
ordentlige Øretæver, men har ikke 
tabt modet og regner med at have 
Troels Nielsen hjemme til de sidste 
kampe i turneringen. Det bliver spæn
dende at se, hvor meget han har ud
viklet sig i New Zealand. 

Ringsted lagde ryg til et sjældent 
hat trick - den af ganske enkelte in
karnerede cricketinteresserede måske 
så småt kendte hr. Mortensen fra 
Aalborg kastede de tre første Ring
sted-spillere, Jan Hansen, Ebbe Han

sen og Henning Bergh, ud på de tre 
første bolde. Og så er det, ligesom 
man føler sig lidt nede. 

I 2. halvleg gik det væsentligt bed
re for midtsjællænderne. Her spillede 
unge Max Nielsen virkelig nydeligt, 
og han høstede stor anerkendelse fra 
garvede AaB-spillere. 

Bedre morede sjællænderne sig, da 
de slog Skanderborg, der må beteg
nes som et hold i en overgangsperi
ode. På dobbeltturen til Jylland tabte 
Ringsted til Århus, der har en glim
rende gærdeside. 

Thomas Provis på vej fra direktørsto

len på AB t;l/ cricketbanen i Horsens. 

Her scorede han 29 points og tog 6 

gærder for 36. 

BLEV KALDT UD FRA 
KLUBBENS DIREKTØRSTOL 

Horsens har ikke mange triumfer at 
byde på. Det har til gengæld Provis 

fra AB, der blev kaldt ud fra klub
bens direktørstol til kaster-jobbet for 
at tage 6 Horsens-gærder og sammen 
med Niels Talbro (76) at skaffe sin 
klub sejren. Gad vidst, om AB'erne 
udtager Provis som centerforward på 
klubbens 2. divisionshold i fodbold, 
hvis det kommer til at knibe med 
målscoringen ... Nis. 

STILLINGEN PR. 3. AUGUST 

1. division:

Svanholm ....... . 
AaB ........... . 
B 1909 ......... . 
Århus ......... . 
Ringsted ........ . 
Skanderborg ..... . 
Hjørring ........ . 
AB ............. . 
Nykøbing Mors ... . 
Horsens ......... . 
KB ............. . 
Chang ......... . 

6 42 7,0 
8 50 6,2 
7 32 4,5 
7 30 4,2 
8 34 4,2 
8 26 3,2 
8 18 2,2 
7 12 1,7 
7 12 1,7 
8 8 1,0 
8 6 0,7 
8 6 0,7 
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Esbjerg 

er alene 

i spidsen 
Vestjyderne næsten sikre 

på oprykning til 1. division 

Holstebro og Grenå 

i alvorlig nedrykningsf are 

2. division har fået et højst usædvan
ligt forløb. Glostrup har dummet sig
gang på gang, mens de foregående
års bundhold, Esbjerg, er alene i spid
sen, tæt fulgt af Svanholms 2. hold
(der dog ikke kan rykke op). Lige ef
ter kommer så - nærmest chokerende
- Soranerne, der kastemæssigt ikke
har meget at gøre godt med, men som
har Kim Schaumann.

Gentofte-holdet har slået Glostrup 
8-0 - ganske enkelt sensationelt - og
de samme cifre blev det til mod Sorø,
der stillede op uden den normalt sta
bile John Hansen. Soranernes resul
tater er sikret på en strålende kaste
præstation!!!

Esbjerg laver points, så det klodser, 

og det samme sker i Grenå's kampe. 
Viborgs 305 (Leif Busk fik årets før
ste anstændige score for sin nye klub 
med 95) mod Grenå var nær topno
teringen herhjemme, og den var stor 
nok til en halvlegssejr. 

Trods sæsondebut siden sidst af 
Freddy Nielsen, tidligere AB, kan 
Grenå simpelthen ikke få sine mod
standere ud, selv om der normalt ik
ke er noget i vejen med gærdespillet. 
Det var der heller ikke mod Slagelse, 
men igen kunne Østjydernes kastere 
intet stille op (Leif Sørensen 108). 

Holstebro kommer til at slås med 
Grenå om sidstepladsen - to rykker 
ud. Nordvestjyderne har - ud over 
John Jespersen, der Ødelagde Glo
strups muligheder for en 8-0 sejr, og 
Jens Peter Johansen - ikke meget at 
gøre godt med, men holdet kunne da 
i hvert fald prøve at koncentrere sig 
om mere omhyggelige markopstillin
ger og ikke give op på forhånd! 

Efter sigende giver modstanderne i 
Holstebros kampe masser af gribe
chancer, men af en eller anden grund 
bliver de ikke holdt. På den baggrund 
kan man jo ikke vente mirakler. 

Slagelses Bo Christiansen slog så 
hjerteligt, så alle hjerter brast (som de 
siger i den gamle sang), da han i 2. 
halvleg mod Herning scorede 92 på 

Frem og Silkeborg 

rykker op i 2. division 
Begge de to 3. divisioner er stort set 
afgjort. Der skal ske rene uhyrlighe
der, hvis Frem og Silkeborg ikke spil
ler i 2. division i 1976. 

Khalid Latifs overgang fra Roskil
de til Frem betød den store omvælt
ning for Valby-klubben. Nok fulgte 
yderligere et par spillere med ham fra 
Roskilde, men det er Latif, der skæ
rer igennem modstandernes gærdesi
der næsten efter behag. 

Hans fart er langt over, hvad man 
normalt møder i denne række, og 
Frem har det i virkeligheden så nemt, 
at de fleste matcher er uden interesse 
for holdet. 

Køge er det eneste af de øvrige 
hold, der har en minimal chance for 
at true Valby-holdet, men der har væ
ret adskillige kampe, hvor Køge har 
haft sine besværligheder. Men da der 
formentlig ikke rykker noget Østhold 
ned i 3. division i 1976, vil Køge her 
have en oplagt mulighed for at gen
vinde sin plads i det pænere selskab, 
og klubbens nuværende juniorårgang 
er god nok til en tilværelse højere 
oppe. 
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EN GRUM SKÆBNE 
FOR ROSKILDE 

I bunden er AB II og Roskilde. Begge 
klubber har deres vanskeligheder -
både med hensyn til at stille hold og 
med at klare sig, når folkene er sam
let. Skæbnen har været grum ved Ros
kilde, hvis førstehold i år minder be
tænkeligt om klubbens 2. hold i fjor. 
Hvor mange klubber kunne stå for 
sådan en åreladning? 

Glostrup II er i toppen, og uden at 
forklejne holdets veltjente garde med 
en Harry Møller spillende som i sin 
ungdoms vår i spidsen, så fortæller 
det lidt om, at standarden lader noget 
tilbage at Ønske. 

RINGE MODSTAND 

Vestpå kan Silkeborg - skønt der of
te battes i omvendt gærdeorden -
uden at anstrenge sig sikre sig den 
ene 8-0 sejr efter den anden. Det er 
lidt synd for Silkeborg, at holdet i 
denne sæson, hvor det virkelig fore
kommer at have greb om tingene, ik
ke kan bruge talentet og muligheder
ne i en række, der svarer til standar
den. 

Flere af holdene i 3. division vest 

ingen tid. Herning brød sammen i 1. 
halvleg, men slog gjorde jydernes J.

P. Morild til gengæld også under sit
»hvirvelvinds-century«, således at
Herning alligevel vandt kampen. Og
det var sådan set slet ikke fortjent i
betragtning af det afbudshærgede
hold, klubben stillede med (Erling K.

Andersen var bl. a. ikke med).
Svanholms 2. hold fik 8 points mod 

Holstebro og 12 på en givtig dobbelt
tur til Herning og Viborg, hvor det 
ellers - takket være Patrick Joseph -
længe så ud til en Viborg-sejr. 

Ugen før måtte Viborg tage hjem 
med uforrettet sag fra sit besøg i So
rø, der har fået sig et par gode, nye 
kastere i Jørgen Eliasen og Michael 

N issen - sidstnævnte importeret fra 
»de buhlske tropper« i Husum. Nis.

STILLINGEN PR. 3. AUGUST

2. division:

Esbjerg . . . . . . . . . .

Soranerne . . . . . . . .

Svanholm II . . . . . .

Glostrup . . . . . . . . .

Sorø . . . . . . . . . . . .

Herning . . . . . . . . . . 

Viborg . . . . . . . . . .

Slagelse . . . . . . . . . .

Holstebro . . . . . . . .

Grenå . . .  ' . . . . . .

6 36 6,0 
5 30 6,0 
6 26 4,3 
6 24 4,0 
7 24 3,4 
6 20 3,3 
5 16 3,2 
6 18 3,0 
6 6 1,0 
6 0 0,0 

hører ikke hjemme der, men i en mel
lemrække, og det kan just ikke være 
inspirerende for Silkeborg at møde så 
hyggebetonede modstandere. 

Det er lykkedes en klub som B 
1913 at gå igennem de hidtidige tur
neringskampe uden en gevinst, hvilket 
må forekomme som en gåde for de 
fleste. 

Men det kan jo være, at man for
stod bedre, hvis man overværede for-
eningens træning!!! Nis. 

STILLINGEN PR. 3. AUGUST 
3. division Øst

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

Glostrup II . . . . . .

Køge . . . . . . . . . . . .

Slagelse II . . . . . . . .

Ringsted II ....... 
Svanholm III . . . . .

KB II ............ 
Nykøbing F. . . . . . .

Næstved . . . . . . . . .

Roskilde . . . . . . . . .

AB Il ............ 

3. division vest:

Silkeborg . . . . . . . .

Dronningborg . . . .

Fredericia . . . . . . . .

Kerteminde . . . . . . 

Kolding . . . . . . . . . .

Århus Il . . . . . . . . .

Horsens Il . . . . . . .

Esbjerg Il . . . . . . . .

Skanderborg . . . . . .

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

7 52 7,4 
8 46 5,7 
8 40 5,0 
7 28 4,0 
7 28 4,0 
7 22 3,1 
8 20 2,5 
6 12 2,0 
8 12 1,5 
8 8 1,0 
7 6 0,8 

6 44 7,3 
6 32 5,4 
5 26 5,2 
4 20 5,0 
5 20 4,0 
7 18 2,6 
7 14 2,0 
6 6 1,0 
7 6 0,9 
5 0 0,0 



UNGDOMS RÆKKERNE 

De positive 

strømninger 

er udeblevet 
Mens landsholdet gør sig umærket mod 
diverse mere eller mindre eksotiske na
tioner på egen eller fremmed boldgade, 
mens ungdomslandsholdet spiller i tur
neringer mod England, Canada m. m., 
og mens juniorlandsholdet farter til Eng
land hvert år, går det lige så stille ned
ad med den hjemlige ungdomstumering. 

De negative udladninger, som sidst kom 
fra undertegnedes skrivemaskine om in
teressen, der vistes de hjemlige turne
ringer, er ikke siden sidst blevet afløst 
af mere positive strømninger - snarere 
tværtimod. 

JUNIORRÆKKERNE 
Den sjællandske kreds 41 er en ynk, 

efter at AB og Roskilde har trukket sig. 
Slagelse, Sorø/Næstved og Glostrup læg
ger ryg til tærsk af Køge, Ringsted og 
Svanholm, Ringsted trak langt det kor
teste strå mod Køge, der herefter må 
formodes at spille finale mod Svanholm 
i den til den 30. august udsatte kamp. 

Kerteminde forekommer ovenpå i 
kreds 42, men kan dog endnu trues af 
Skanderborg og Herning. Nykøbing 
Mors klarede i kreds 43 stort set alene 
ved hjælp af åbningsgærdet at overtrum
fe Viborgs indledende ca. 180. Rækken 
er nu så åben, at alt kan ske. 

DRENG ERÆKKERNE 
I kreds 51 styrer AB tilsyneladende mod 
en rækkesejr, og det er også en tiltrængt 
opmuntring, der forhåbentlig igen for 
alvor kan sætte skub i ungdomsarbejdet 
· Bagsværd.

I kreds 52 er der lagt op til en tæt

oplØbskamp mellem Esbjerg og Husum, 
mens Dronningborg med Hans Ulrik 
Astrup som en total dominator er ene
herskende i kreds 53. Da Astrup imid
lertid konsekvent har sendt afbud til de 
udvalgte drengehold, han har været 
udtaget til, er det svært at udtale sig om 
hans muligheder for at gøre sig udover 
i den ikke for overbevisende kreds 53. 

I kreds 54 har Viborg haft sine be
sværligheder, men er ikke desto mindre 
formentlig Danmarks bedste drenge
hold. 

LTLLEPUTRÆKKERNE 
Hos lilleputterne ser det ud til, at Ring
sted har gode muligheder for at gentage 
sidste års sejr i kreds 61, at det kan bli
ve til hvad som helst i kreds 62, og at 
man i kreds 63 enten ikke spiller kam
pene eller også ikke besværer sig med 
at underrette turneringslederen om ud
faldet. 

Nis. 

Statistikker pr. 6. juli 
GÆRDESPIL 
1. DIVISION
(Min. 4 halvlege og 100 points)

Tage Mikkelsen, Nykøbing M ... . 
Johan Luther, Svanholm ....... . 
Henning Jensen, Nykøbing M ... . 
Peter P. Klokker, B 1909 ....... . 
Preben Juul, Skanderborg ..... . 
Klaus Buus, HjØring ........... . 
Carsten Morild, AaB ........... . 
Ole Isaksson, AaB ............. . 
Gulzar Ahmed, B 1909 ......... . 
Morten Petersson, Svanholm ... . 
Lars Hansen, Svanholm ....... . 
Steffen Meibom, Århus ......... . 
Erik Olesen, Horsens ........... . 

2. DIVISION
Erling Krogh Andersen, Herning .
Leif Sørensen, Slagelse ......... . 
John Hansen, Sorø ............. . 
Jens P. Johansen, Holstebro ..... . 
Per Langmach, Esbjerg ......... . 
Søren Hamberg, Svanholm II ... . 
Steen Thomsen, Glostrup ....... . 
Kim Schaumann, Soranerne ..... . 
Eigil Crone, Grenå ............. . 
Svend Rasmussen, Herning ..... . 
Bo Christiansen, Slagelse ....... . 
John Andersen, Slagelse ....... . 

HNO se
6 2 228 

16 3 543 
7 2 308 

14 2 491 
5 1 157 

11 4 261 
14 4 360 
14 5 293 
10 1 287 
11 6 157 
11 4 219 
11 1 308 
13 1 349 

4 2 147 
6 3 201 
5 3 122 
8 3 250 
6 3 141 
6 1 225 

12 4 358 
7 1 265 
5 1 172 
6 2 165 

10 1 353 
11 2 304 

HS GNS. 
76* 57,0 

104* 41,7 
96* 41,6 

100 40,9 
82* 39,2 
67* 37,2 
81* 36,0 
79* 32,5 
84 31,8 
69* 31,4 
58 31,2 
57* 30,8 
88 29,0 

87* 
108 

49* 
62* 
47 
60* 
85 
88 
88 
SS* 

102 
66* 

73,5 
67,0 
61,0 
50,0 
47,0 
45,0 
44,7 
44,1 
43,0 
41,0 
39,2 
33,2 

KASTNING 
1. DIVISION
(Min. 15 gærder)

Henrik Mortensen, AaB ....... . 
John Madsen, Arhus ........... . 
Flemming SØndergård, B 1909 ... . 
Tom Kristensen, Svanholm ..... . 
Suleman Khan, B 1909 ......... . 
Klaus Buus, HjØrring ........... . 
Henning Olesen, AaB ........... . 
Flemming SØegård, Svanholm ... . 
Jørgen JØnsson, Svanholm ..... . 
Ole Isaksson, AaB ............. . 
Morten Petersson, Svanholm ... . 
Ole Schaumann, Horsens ....... . 
Jan Rasmussen, B 1909 ......... . 

2. DIVISION
Henrik Lam, Svanholm II ..... . 
Anders Kold, Viborg ........... . 
Otto Gade, Esbjerg ............. . 
Svend Møllebro, Esbjerg ....... . 
John Steen Christensen, Slagelse .. 
Thor Jensen, Glostrup ......... . 
Jan BØgh Nielsen, Svanholm II .. 
Niels 0. Bjerregård, Soranerne .. 
Freddy Sangild, Herning ....... . 
Jørgen Eliasen, Sorø ........... . 
Anker Ankersø, Esbjerg ....... . 
Bo Christiansen, Slagelse ....... . 

Ov. 
300,2 
123,5 

90,S 
57,0 
86,4 

105,2 
91,1 

134,0 
57,0 
86,0 

144,4 
143,3 
120,0 

M. Løb G. GNS.
88 555 85 6,5 
36 262 34 7,7 
25 192 22 8,7 

8 150 16 9,3 
13 279 29 9,6 
29 230 22 10,4 
26 203 19 10,6 
38 304 27 11,2 
8 182 16 11,3 

21 173 15 11,5 
32 393 34 11,5 
32 355 29 12,2 
26 272 22 12,3 

91,0 17 190 21 9,0 
61,0 16 148 16 9,2 

121,0 40 273 29 9,4 
75,0 26 148 15 9,8 
50,5 9 178 17 10,4 

142,0 37 344 28 12,2 
67,0 13 223 16 13,9 
51,3 6 210 15 14,0 
92,0 17 322 22 14,6 
85,0 17 255 16 15,9 

100,3 24 257 16 16,0 
100,0 20 329 20 16,4 

Af pladsmæssige årsager kan vi kun 
bringe statistikkerne for 1. og 2. divi
sion. De øvrige rækker må vente til årets 
sidste nummer af »Cricket«. 

STAT I STI KERENS kommentar: 

(Læseren kan selv vælge, om det er: 
morsomt, pikant, trist, mærkværdigt, 
interessant eller skrækkeligt). 

At Henrik Mortensen formentlig slår 
sin egen rekord fra 1968, hvor ban 
erobrede 123 gærder. Indtil nu har 
han taget 85 gærder. 

ken i 2. division overrasker ikke de 
indviede, som hævder, at der er ble
vet meget mere vægt bag hans kast
ning. 

At vores bedste internationale kort på 
gærdesiden, Klaus Buus, ikke i vore 
hjemlige kampe har formået at domi
nere mere, end tilfældet er. 

At Johan Luther måske bliver den 
første i DCFs historie, der scorer 
over 1000 points på en sæson. Har ef
ter første halvsæson lavet over 500. 

At Svanholms og landsholdets åb
ningskaster Morten Petersson pludse
lig er kommet på gærdestatistikken. 

At Carsten Morild ikke figurerer på 
kastestatistikken. 

At Erling Krogh Andersen præsterer 
det højeste gærdegennemsnit. 

At Tage Mikkelsen har hittet sig til 
en førsteplads på gærderanglisten i 1. 
division. 

At Henrik Lam topper kastestatistik-

At Henrik Mortensen indtil nu alle
rede har afleveret 1800 bolde. 

At Otto Gade har taget flest gærder 
i 2. division (29) og dermed er en af 
de ansvarlige for, at Esbjerg allerede 
nu har det ene ben i l. division. 

At Svanholm er den klub, der er ri
gest repræsenteret på statistikken, 
nemlig med 9 spillere. 

At Suleman Khan som sædvanlig har 
været stabiliteten selv, 29 g. for 9,6 
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Dansk sejr gav en 

glimrende start på 

landskampsæsonen 
Et dansk landshold med fire debutanter formåede at besejre 

Østafrika, der deltog i World Cup i England. Henrik Mor

tensen, Carsten Morild og Klaus Buus var i forgrunden. 

AALBORG (»Cricket«) 

Danmarks seniorlandshold indledte 
sæsonen 1975 på bedste vis. Nok var 
Østafrika ikke så stærk som ventet, 
men det skal ikke forklejne en - stort 
set - ganske udmærket dansk præsta
tion. Den danske sejr blev på 3 stå
ende gærder. 

På baggrund af at Østafrika på in
tet tidspunkt under turneen i England, 
hvor holdet bl. a. spillede mod så 
stærke nationer som England, New 
Zealand og Indien, scorede under 94 
points (mod England), var det direkte 
chokerende, at afrikanerne i 1. halv
leg var ude for 81 på 1 time og 53 
minutter. 

Vel var de østafrikanske spillere ik
ke vant til at spille på kokosmåtte -
i England spillede de udelukkende på 
græs, og i Østafrika spilles der på måt-
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Bjarne Jensen -

debutant med succes. 

ter af jute - men alligevel kom den 
meget lave score som en overraskelse 
for de fleste. 

Østafrikanerne havde ellers alle 
muligheder for »at se pitchen an«, 
idet de vandt lodtrækningen. Anfø
reren, Harildl Shah, valgte imidlertid 
at gå til gærdet. 

Med en veloplagt Henrik Morten

sen i spidsen nærmest blæste dansker
ne deres modstandere ud af AaBs 
bane. »Gærdernes fald« viser med al 
tydelighed, at gæsterne ikke på noget 
tidspunkt fik lov til at være ovenpå. 
Kun Sethi formåede at holde stand 
mod det danske kasteangreb. 

DET MAITE UNDRE 

At Henrik Mortensen selv åbnede 
bowlingen fra den ene ende, var der 
intet overraskende i. Derimod kunne 

Ole Schaumann -

debutant med succes. 

det nok undre, at den nye bold blev 
givet til Ole lsaksson fra den anden 
ende. Henrik Mortensen er af den op
fattelse, at Ole Isaksson swinger mere 
end Morten Petersson. Det skal jeg 
ikke kunne bestride, men det er til 
gengæld en ubestridt kendsgerning, at 
Svanholm-spilleren i år har haft væ
sentligt bedre resultater med en ny 
bold end Ole Isaksson. 

Nu fik denne disposition ingen be
tydning, eftersom Ole Isaksson kun 
kostede 4 points på de tre overe, han 
kastede. Da Morten Petersson endelig 
kom »til fadet«, fik han et gærde på 
tredje bold. 

Om det danske markspil er der næ
sten kun positivt at sige. Østafrikaner
ne fik ingen billige points. Markop
stillingen bar i øvrigt præg af, at Hen
rik Mortensen i forvejen kendte de 
Østafrikanske spillere. Men det gjorde 
han ikke ... 

Hvis man endelig skal gå i detaljer 
- og det har man jo råd til, når det
er gået så godt - kan man ærgre sig
en smule over, at alle chancer ikke
blev grebet efter fortjeneste.

EN LOVENDE START 

Herefter havde danskerne oceaner af 
tid til at bygge en solid halvleg op. 
Allerede på daværende tidspunkt var 
det så godt som sikkert, at vi ikke 
kunne tabe. Men uvist af hvilken 
grund virkede det, som om de fleste 
spillere glemte at spille forsigtigt, da 
de kom til gærdet. Alt for mange 
unødvendige chancer blev taget, og 
det forekom ærlig talt lidt dumt, når 
man betænker, at holdet talte så man
ge rutinerede spillere. 

Starten var ellers ganske lovende, 
da 1. gærdet først faldt ved 31 (Lu

ther). Men en god portion held hørte 
også med til billedet. Hardy Sørensen, 

der tidligere har været sikkerheden 
selv, spillede »med hovedet under ar
men«, og han var direkte forgyldt. 
5-6 chancer gav han, inden han en
delig blev kastet ud ved totalen 50.

Grunden til en ganske acceptabel 
score var imidlertid lagt, men hermed 
blev det også. 50 for 2 blev lynhur
tigt forvandlet til 54 for 5, og så var 
det pludselig tvivlsomt, om det over
hovedet skulle lykkes danskerne at 
skabe sig en føring efter 1. halvleg. 

Med hiv og sving fik vi skrabet 111 
points sammen - ikke mindst som 
følge af en højst særpræget, men 
yderst effektiv indsats af debutanten 
Ole Schaumann, Horsens. Hans 16 
points var ikke alle lige kønne, men 
det står selvfølgelig ikke i regnskabs
bogen. 

Al mulig anerkendelse til de østaf
rikanske kastere, Zulfiqar Ali og John 

Nagenda, der voldte danskerne store 
kvaler. 



lNGEN FÆLLESTRÆNING 

Hermed var alt lagt op til w re
kordhurtig afslutning på landskam
pen. Østafrika fik 36 minutter ved 
gærdet på førstedagen, således at alt 
så ud til en afgørelse i løbet af lørda
gen. Flere var allerede begyndt at ta
le om fællestræning for de danske 
spillere om søndagen, men sådan skul
le det dog ikke gå. 

Inden spilletidens udløb fredag fik 
danskerne et gærde, da Carsten Mo

rild helt eminent greb Zulfiqar Ali ud 
i leg-slip på Henrik Mortensens kast
ning. Med 13 for 1 til Østafrika i 2. 
halvleg sluttede førstedagen. 

Da spillet fortsatte lørdag, var det 
oplagt, at østafrikanerne måtte spille 
yderst forsigtigt, hvis de ville gøre 
sig håb om at slippe fra kampen med 
æren i behold. Og forsigtigt blev det. 
Til tider nærmest dræbende langsomt 
og kedsommeligt. Gæsterne ville ikke 
tage chancer af nogen art, men det 
var de imidlertid ikke gode nok til 
helt at gardere sig mod. 

MANGE CHANCER 

Allerede en time efter spilletids be
gyndelse viste totalen 42 for 4, og alt 
tydede på endnu et østafrikansk sam
menbrud. Men det fik Jawahir Shah 

sat en stopper for. Han spillede sær
deles koncentreret, men chancer var 
der bestemt også. Inden han havde 
scoret 5, gav han to gribechancer -
begge på Carsten Morilds kastning 
- men de blev ikke holdt.

Senere gav han yderligere to-tre
stykker - igen på Morilds kastning -
men heller ikke ved den lejlighed lyk-

kedes det at få ham ud. Han tilbragte 
4 timer og 42 minutter ved gærdet og 
scorede 64 points. Shah gik først som 
9. mand, grebet af Carsten Morild på
Hardy Sørensens kastning.

I sandhedens interesse skal det dog 
oplyses, at der næppe var tale om no
get greb. For langt de fleste så det 
ud, som om bolden først havde været 
i jorden. Men ud kom Shah altså, og 
det samme gjorde hele det Østafrikan
ske hold for 164 points - scoret på 
106,4 overs i løbet af 5½ time. Langt 
fra ophidsende - ja, nærmest depri
merende - men på baggrund af den 
pressede situation havde man vanske
ligt ved at bebrejde gæsterne. 

Morild og Mortensen præsterede 
marathon-bowling par excellence. -
Carsten Morild kunne dårligt løfte 
armen, da han forlod banen. Han 
havde også vanskeligt ved at lØfte 
gaflen helt op til munden ved den 
efterfølgende banket. 

MORILD OG BUUS 
HEV SEJREN HJEM 

Kravet til danskerne var herefter 

Hardy Sørensen i vanskeligheder 

overfor John Nagenda. Til venstre ses 

Johan Luther. 

135 points på 6½ time (1 ½ time lør
dag og hele søndagen). Det var derfor 
klart, at det for vores åbnere, Hardy 
Sørensen o5 Johan Luther, kun gjaldt 
om at holde sig inde tiden ud lørdag, 
således at Henrik Mortensen kunne 
disponere over et helt hold, når spillet 
fortsatte søndag. 

Men søndag formiddag var hver
ken Sørensen eller Luther at finde 
ved gærdet. De var begge ude, da der 
resterede 20 minutter af spilletiden 
IØrdag - begge kastet af Zulfiqar Ali. 
Debutanterne Peter Palle Klokker og 
Per Terp skulle herefter »klare ærter
ne« tiden ud, og det lykkedes uden 
det store besvær. 

Med 30 for 2 til Danmark i 2. halv
leg sluttede andendagen. Alt tegnede 
til en forholdsvis sikker dansk sejr. 

Kun tre kvarter efter starten søn
dag var billedet vendt. Totalen viste 
44 for 5, da Klaus Buus kom ind til 
Carsten Morild. Skulle en nu fare
truende situation vendes til dansk for-

Cricket rekvisitter 
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 

39 



del, var det indlysende, at netop dis
se to måtte score points. 

I 25 minutter oplevede man Car
sten Morild i en helt ny situation. 
Fast besluttet på at revanchere sig for 
en dårlig 1. halvleg (0) spillede han 
noget af det sikreste cricket, der er 
vist fra hans side i mange år. Han tog 
brodden af især Zulfiqar Ali, og i 
takt med at bolden sad »rent på pla
den«, begyndte pointene at komme i 
hus. 

Carsten Morild tegnede sig efter
hånden for 3 seksere og 7 firere og 
forlod først spillepladsen ved totalen 
122. Han havde bidraget med 58
points, og det blev afgørende for den
danske sejr.

I samme åndedrag må det nævnes, 
at Carsten Morild havde en strålende 
støtte i Klaus Buus, som spillede helt 
fejlfrit. 

SEJREN LUNER 

Kort efter at Morild havde sagt far
vel, blev Bjarne Jensen grebet ud i 
square leg, men sammen med Klaus 
Buus ordnede Henrik Mortensen pa
ragrafferne. Anfører Mortensen sco
rede selv den afgørende firer på et 
godt gennemført off drive. 

Naturligvis var glæden stor i den 
danske lejr. Vi er som bekendt ikke 
forvænte med danske landskampssej
re, så denne luner naturligvis. 

Og så sprang champagnepropperne 
det danske omklærningsrum ... 

SÅDAN SPILLEDE DE 

Her følger en vurdering af de 11 dan
ske spilleres indsats i landskampen: 

HENRIK MORTENSEN: Fortræf
felig kaster i begge halvlege, selv om 
han fik mest ud af det i 1. Disponere
de fornuftigt med sine tropper, når 
man undtager valget af den ene åb
ningskaster. Var en stor skuffelse ved 
gærdet i 1. halvleg, men var med til 
at sikre en forholdsvis sikker sejr. 

CARSTEN MORILD: Farlig og ef
fektiv kaster i begge halvlege. Meget 
desillusioneret efter sin gærdeoptræ
den i 1. halvleg, men han rehabilite
rede sig på glimrende vis i 2. Var på 
det tidspunkt den største bidragyder 
til den danske sejr. Som sædvanlig 
strålende i marken. Vi løfter hatten 
i anerkendelse over for den 39-årige 
AaB'er, der nu har overstået sin 20. 
sæson som dansk landsholdsspiller. 
Ham har vi brug for i mange år end
nu! 

HARDY SØRENSEN: Skuffelse 
som gærdespiller trods topscorervær
digheden i 1. halvleg. Hans spil bar 
præg af stor usikkerhed. Det var for
mentlig hans sidste optræden i rol
len som åbningsgærde på landsholdet, 
men han kan meget vel bruges læn
gere nede i gærdeordenen. 

(Foto: Max Rene). 

Østafrikas John Nagenda ved gærdet. Bjarne Jensen er klar til at gribe bolden. 
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JOHAN LUTRER: Besynderligt, 
at denne ellers så udmærkede spiller 
får så lidt ud af det i internationale 
kampe. Var tålmodig nok i denne 
kamp, men gik på forholdsvis »lette« 
bolde. Hans selvtillid skulle imidler
tid ikke fejle noget, så måske kommer 
de gode resultater, når blot en enkelt 
international halvleg er hjemme. Han 
skal i hvert fald bibeholdes som åb
ningsgærde. Stort set glimrende i mar
ken, selv om han har det med at 
droppe et greb eller to i slip. 

OLE ISAKSSON: Kæmpeskuffel
se med O i begge halvlege. Virkede 
meget tynget af nerver. En udmær
ket outfielder trods et alvorligt drop 
i 2:. halvleg. 

KLAUS BUUS: Strålende fighter 
- såvel ved gærdet som i marken.
Forstod at holde hovedet koldt, da
det gjaldt. Havde sammen med Mo
rild og Mortensen størst andel i den
danske sejr. Værdifuld spiller, der
næsten aldrig svigter.

MORTEN PETERSSON: Tilfreds
stillende kasteresultat. Kastede dog 
for mange »løse« bolde på leg-siden. 
Ung, ambitiøs spiller, der om nogle 
år vil opnå endnu bedre, internatio
nale resultater. 

BJARNE JENSEN: Glimrende 
keeper-debut med 5 greb. Et par drop 
trækker dog fra, selv om den ene 
chance var svær. 20 ekstras i 2. halv
leg var lovlig meget. Var ikke over
bevisende ved gærdet, men med lidt 
mere rutine skal det nok komme. 
Uden tvivl Danmarks keeper i mange 
år fremover. 

PETER PALLE KLOKKER: Hæ
derlig debut. Var et rystende nerve
bundt ved gærdet, men klarede sig 
egentlig godt - især i den prekære 
situation lørdag eftermiddag. Ivrig 
markspiller, der er handicappet af, 
at han i de sidste tre år udelukkende 
har fungeret som keeper. Havde et 
enkelt drop af de store - og et af de 
mindre store. 

PER TERP: Viste faktisk det køn
neste gærdespil i 1. halvleg. Desvær
re kom han så sent ind, at han ikke 
fik lejlighed til at udfolde sig rigtigt. 
Var lidt for let at kyse, hvilket nok 
kan undre, når man tænker på, hvor
dan han fører sig frem som ishockey
spiller. Ihærdig markspiller - især i 
infielden. 

OLE SCHAUMANN: Blev - me
get naturligt - ikke brugt i 1. halvleg. 
Fik en strålende start, da han kom til 
i 2. (Østafrikaner grebet ud i tørste 
over). Havde det gennemgående 
svært, fordi Østafrikanerne spillede 
uhyre forsigtigt. Det virkede, som om 
han havde svært ved at finde læng
den, og det kunne være blevet straf
fet anderledes hårdt mod bedre mod
standere. 

Roland. 



Det danske og Østafrikanske landshdld fotograferet sammen på AaBs anlæg i Øster Uttrup. (Foto: Max Rene). 

ØSTAFRlKA 1. halvleg 
Walusimbi 
F. Ali g. B. Jensen
Mehta g. P.P. Klokker
Sethi NOT OUT
J. Shah
McLeod g. B. Jensen
H. Shah g. J. Luther 
Z. Ali 
Nana g. J. Luther 
Nagenda g. B. Jensen
Pringle lbw 

Ekstra (7 byes)

Gærdernes fald: 
1-1, 2-14, 3-14, 4-24, 5-39, 6-54, 7-59,

Kastning: 
Henrik Mortensen ................. . 
Ole Isaksson ....................... . 
Morten Petersson ................... . 
Carsten Morild ..................... . 

ØST AFRIKA 2. halvleg 
Mehta g. B. Jensen
Z. Ali g. C. Morild
Sethi lbw
J. Shah g. C. Morild
Walusimbi g. H. Mortensen
H. Shah
McLeod løbet ud 
Nana g. 0. Schaumann
F. Ali g. B. Jensen
Nagenda NOT OUT
Pringle g. 0. Isaksson
Ex. (11 b, 8 Ib, 1 u)

Gærdernes fald: 

k. H. Mortensen 6 
k. H. Mortensen 0 
k. M. Petersson 8 

24 
k. M. Petersson 4 
k. H. Mortensen 10 
k. C. Morild 12 
k. H. Mortensen 5 
k. C. Morild 0 
k. H. Mortensen 0 
k. H. Mortensen 5 

7 

I alt 81 

8-66, 9-75, 10-81.

16,5 
3 
5 -
8 -

2 - 35 6 
1 - 4 - 0 
1 -12 - 2 
1 -23 -2 

k. H. Mortensen 6 
k. H. Mortensen 4 
k. M. Petersson 2 
k. H. Sørensen 64 
k. C. Morild 8 
k. M. Petersson 15 

18 
k. H. Mortensen 0 
k. 0. Schaumann 8 

7 
k. C. Morild 8 

20 

I alt 164 

1-11, 2-16, 3-18, 4-42, 5-65, 6-100, 7-145, 8-145, 9-148, 10-164.

Kastning: 
Henrik Mortensen ................. . 
Ole Isaksson ....................... . 
Morten Petersson ................... . 
Carsten Morild ..................... . 
Ole Schaumann .................... . 
Hardy Sørensen ................... . 

33 -19 -34 -3 
2 - 0 - 7 -0 

14 - 3 -28 -2 
42 -17 -42 -2 
10 - 1 -24 -1 

6 - 3 - 9 -1 

DANMARK 1. halvleg 
Hardy Sørensen k. Z. Ali 33 
Johan Luther g. Sethi k. Z. Ali 11 
P.P. Klokker g. McLeod k. Nagenda 6 
Klaus Buus g. Nana k. Z. Ali 16 
Carsten Morild g. Mehta k. Nagenda 0 
Henrik Mortensen g. Walusimbi k. Nagenda 3 
Ole Isaksson g. F. Ali k. Nagenda 0 
Bjarne Jensen g. Sethi k. Nana 8 
Per Terp NOT OUT 8 
Morten Petersson g. Sethi k. Z. Ali
Ole Schaumann k. Z. Ali 16 
Ekstra (1 Ib, 1 fb) 2 

I alt 111 

Gærdernes fald: 
1-31, 2-50, 3-50, 4-51, 5-54, 6-62, 7-73, 8-81, 9-91, 10-111.

Kastning: 
John Nagenda ..................... . 
Don Pringle ....................... . 
Frasat Ali ......................... . 
Zulfiqar Ali ....................... . 
P. G. Nana ....................... . 

DANMARK 2. halvleg 
Hardy Sørensen 
Johan Luther 
P.P. Klokker st. McLeod 
Per Terp g. J. Shah
Ole Isaksson g. Sethi
C. Morild g. Sub.
Klaus Buus NOT OUT
B. Jensen g. Nana
H. Mortensen NOT OUT

Gærdernes fald: 

16 - 5 -37 - 4 
5 -1 - 9 -0 
7 0-10 0 

20 -2 -43 5 
9-3-10 - 1

k. Z. Ali 4 
k. Z. Ali 16 
k. Z. Ali 13 
k. F. Ali 7 
k. Z. Ali 0 
k. Walusimbi 58 

23 
k. F. Ali 1 

9 

I alt for 7 gærder 138 

1-21, 2-22, 3-43, 4-43, 5-44, 6-122, 7-124.

Kastning: 
Nagenda . ......................... . 
Pringle ........................... . 
Z. Ali ............................. . 
Sethi ............................. . 
F. Ali ............................. . 
Nana ............................. . 
Walusimbi ......................... . 

Danmark vandt med 3 gærder. 

13 - 3 -26 - 0 
7 - 5 - 5 - 0 

28 - 11 -56 -4 
2 - 1 - 2 -0 

13 - 5 -20 -2 
4,4 - 1 -12 -0 

1- 0-10-1

Dommere: Peter Caroll og Jørgen Steen Larsen. 
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Vi kom ned på jorden igen 

- tabte til et klassemandskab,

der talte eminente spillere

Kæmpeneder/ag til Sri Lanka, 

der var klart bedst på alle punk

ter. Duleep Mendis og Klaus 

Buus var de store oplevelser i 

en kamp, som bød på to dages 

strålende cricket. 

HERNING (»Cricket«) 

At tabe til en modstander, der er 
klasser bedre, er ingen skam. Derfor 
er der absolut ingen grund til at hæn
ge med hovedet efter landskampen 
mod Sri Lanka (Ceylon) i Herning. 
Ceyloneserne var netop så meget bed
re, som resultatet 9 stående gærder 
antyder. 

På forhånd vidste vi, at Sri Lanka
spillerne besad hØje kvaliteter. Resul
taterne i Prudential World Cup talte 
deres tydelige sprog. Som eksempel 
skal blot nævnes, at Sri Lanka score
de 274 for 4 på 60 overs mod Austra
lien, der - som omtalt andet steds i 
bladet - blev nr. 2 i World Cup. 

Bl. a. af den grund var det indly
sende, at de danske spillere ville få 
mere end rigeligt at se til. Og bedre 
blev det naturligvis ikke, at vi i beg
ge innings fik en uhyggelig dårlig 
start. 

Awura Tennekon vandt lodtræknin
gen og sendte meget forståeligt dan
skerne til gærdet. I løbet af et kvar
ter viste totalen 4 for 2. Johan Luther 
blev grebet ud uden at have scoret, 
og Ole lsaksson blev bowled efter at 
have lavet en firer med handsken. 

BOUNCERE I MASSEVIS 

Med en sådan start er kun få i stand 
til at rejse sig. Som følge heraf var 
der grund til at være yderst tilfreds 
med, at det alligevel lykkedes Dan
mark at skrabe 197 points sammen. 

Det skete efter en udmærket præ
station af især Klaus Buus, der gik 
not out med 67 points. Også ros til 
Hardy Sørensen, Carsten Morild, Bj. 
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Jensen og Morten Petersson, der alle 
bidrog med acceptable scorer. 

Den ceylonesiske kastning var 
yderst fjendtlig. Abningsbowleren 
Chanmugan, der overhovedet ikke 
blev benyttet i Prudential World Cup, 
havde taget grundigt ved lære af Au
straliens Jeff Thomson og Denis Lil
lee. Hans bouncere var særdeles ef
fektive - omend ikke lige så farlige 
som dem, de to australiere kan diske 
op med. Men da vore spillere aldrig 
kommer ud for noget lignende i den 
hjemlige turnering, var der ikke no
get at sige til, at de blev ret så for
skrækkede. 

På et tidspunkt kom de korte bol
de til kroppen så ofte, at der var ri
melig grund for de to dommere til at 
gribe ind. Det skete imidlertid ikke. 

Duleep Mendis spillede fremragende 
ved gærdet og scorede 113 points. 

(Foto: Nils L. Pedersen). 

Mevan Pieris, der åbnede bowlin
gen fra den anden ende, fik et nyde
ligt kasteresultat. Hans tilløb var me
get akavet - men i hØj grad effektivt. 

EN OPLEVELSE 

Sri Lanka fik omkring 2 timer og 45 
minutter ved gærdet på førstedagen. 
Det blev til 149 for 4 efter et gærde
spil, som man kun få gange tidligere 
har oplevet på danske baner. Det lyk
kedes danskerne at få Tennekoon bil
ligt, men gæsterne havde så sandelig 
andre strenge at spille på. 

Duleep Mendis, der tidligere havde 
scoret century mod Østafrika, var be
døvende ligeglad med, om kasteren 
hed Morild eller Mortensen. Bolden 
skulle bare væk, og væk kom den! Da 
spilletiden udløb onsdag, stod han in
de med 60 - efter et festfyrværkeri 
af stød i alle retninger. 

Endnu kønnere blev det på anden
dagen, hvor han stadig behandlede de 
danske kastere efter behag. Han teg
nede sig for 113 points - heriblandt 
tre seksere og 11 firere - inden han 
blev grebet ud ved grænsen af Hardy 
Sørensen på Henrik Mortensens kast
ning. 

Gærdespil af den klasse har under
tegnede aldrig tidligere set herhjem
me. Hvad Mendis ikke havde i høj
den - næppe mere end 1,60 meter -
havde han til gengæld i håndleddet. 
De danske spillere så måbende til i 
forundring og anerkendelse. Det var 
bare flot ... 

USSEL BEHANDLING 

Efter en time og 40 minutters spil på 
andendagen lukkede Sri Lanka med 
273 for 9. Ikke nogen katastrofal 
score på Hernings lille bane. Om den 
danske kastning skal blot siges, at in
gen i kongeriget havde været i stand 
til at gøre gæsterne alvorligt fortræd. 
Men Henrik Mortensen behandling 
af Flemming SØegaard og Morten Pe
tersson var ussel. 

Først kan man nok undre sig over, 
at Søegaard ikke fik den nye bold. 
Den blev i stedet overladt Morten 
Petersson, som kun har lidt glæde af 
en bold med shine. Da Søegaard en
delig kom på, fik han tre overs - og 



dermed blev det. Ikke engang da dan
skerne fik en ny bold (65 overs), fik 
Svanholm-spilleren en chance. 

Tilbage er der kun et enkelt spørgs
mål til anfører Henrik Mortensen: 
Hvorfor blev Flemming Søegaard 
overhovedet udtaget, når du på for
hånd vidste, at du ikke ville bruge 
ham? 

Større forskel havde det næppe af
stedkommet, men muligheden blev 
aldrig forsøgt. 

ALT HÅB VAR UDE 
EFTER 8 MINUTTER 
Herefter var det selvfølgelig klart, at 
danskerne højst kunne gøre sig håb 
om uafgjort. I løbet af otte minutter 
vidste alle, at heller ikke det kunne 
lade sig gøre. 

På disse otte minutter før frokost 
mistede vi Luther og Per Terp - beg
ge grebet i slip uden at score. Hermed 
forsvandt den sidste rest af håb om 
et hæderligt resultat. 

Debutanten, Niels Talbro, led sam
me skæbne som åbnerne - bortset fra 
at han blev kastet ud - og så viste 
totalen 9 for 3. Bjarne Jensen og Har
dy Sørensen fik rettet en smule op på 
det, men først da Klaus Buus kom 
ind, faldt der igen lidt ro over spillet. 
Hjørring-spilleren var sikkerheden 
selv - efter at have overlevet en »ben 
for«-appel på første bold. 

Men en mand »gør« ikke et hold. 
Buus fik kun ringe støtte af de Øv
rige, og kl. 15,15 var Danmark all 
out for 105 points. 

Heller ikke denne forholdsvis lave 
score på en lille bane var der grund 
til at være utilfreds med. Sri Lanka's 
kastning var ganske enkelt fremra
gende. Mens Pieris og Chanmugan 
havde domineret i 1. halvleg, fik leg
spinneren D.S. de Silva nu lejlighed 
til at komme »til fadet«. Med danske 
spilleres elendige benarbejde in men
te var der intet overraskende i, at 
han fik vores på glatis. Leg spin
bowling af den klasse har ingen dan
skere været ude for før. 

Sri Lanka-spillerne fik Buus, Mo
rild, Mortensen og Søegaard (googly) 
på sin kappe. 4 for 21 på næsten 12 
overs vidner om effektivitet. En ud
søgt fornøjelse for tilskuerne, selv om 
det var danskerne, det kom til at gå 
ud over. 

DEM SER VI GERNE 
I DANMARK IGEN 
Derefter var det blot et spørgsmål om 
minutter, inden Sri Lanka's sejr var 
en kendsgerning. Kun 30 points skul
le laves, og det skette på ca. 35 mi
nutter. Her bowlede Morten Peters
son glimrende og fik Fernando kastet 
ud på en glimrende bold. 

To dages strålende cricket var for
bi. Et hold af Sri Lanka's klasse ser 
vi gerne igen i Danmark. Ikke siden 
Bermud_a's besøg i 1969 har man op
levet noget lignende! 

Danskerne kom ned på jorden igen 
efter ·den nydelige sejr over Østafri·--, 
ka. Endnu engang fik vi erfaring for, 

at der er langt igen, før vi for alvor 
kan »spise kirsebær med de store« ... 

SÅDAN SPILLEDE DE 

Her følger en vurdering af de 11 dan
ske spillere: 

HENRIK MORTENSEN: Hidtil 
dårligste landskamp som anfører. Var 
en skygge af sig selv ved gærdet og 
havde nogle forunderlige dispositio
ner med kastningen. Det virkede og
så lidt fjollet at lade Carsten Morild 
kaste i en uendelighed kort tid inden 
han igen skulle til gærdet. Hr. Mo
rild er ikke længere 25 ... 

CARSTEN MORILD: God gæ1de
spiller i 1. halvleg, ikke så god i 2. 
Kastede glimrende over for gærde
spillere, der ikke lagde fingre imel
lem! Ufatteligt, at han kan holde til 
at være i forgrunden så ofte. 

HARDY SØRENSEN: - Enorm 
fremgang fra kampen mod Østafrika. 
Det blev klart, at han nu føler sig 
bedre til rette som gærdespiller nr. 
4-6. Formåede i 2. halvleg at holde
de aggressive, ceylonesiske kastere
nede. Et vidunderligt cut til 6 huskes
endnu.

OLE JSAKSSON: »Slagtet« af to 
korte og en lang bold i - 1. halvleg. 
Spillede ganske nydeligt i 2. halvleg, 
inden han blev offer for Tissera's leg 
skruer. 

JOHAN L:UTHER: Fik »et par 
briller«. Nok har han aldrig præste0 

ret de store scorer i internationale 

Et herligt situations-billede fra landskampen. Morten Petersson kaster til Pieris, mens Mendis holder sig klar i baggrunden. 

(Foto: Nils L. Pedersen). 
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kampe, men to O'er har han dog ikke 
været ude for. Virkede enormt tyn
get af nerver, og det er egentlig ufor
ståeligt på baggrund af en efterhån
den ret lang, international karriere. 
Var udmærket i marken. 

BJARNE JENSEN: Langt fra så 
god som keeper som i kampen mod 
Østafrika. 29 ekstra i 1. halvleg var 
for meget af det gode. Var til gen
gæld yderst effektiv som gærdespiller 
- modsat Østafrika-kampen. Med en
smule mere tålmodighed ved gærdet,
ligger der mange, gode points og ven
ter på ham.

MORTEN PETERSSON: Svær at 
bedømme efter en kastning i et par, 
små etaper. Dog var der fortsat for 
mange »løse« bolde. Mod så gode 
spillere som Sri Lanka's bliver disse 
straffet ubønhørligt. I 2. halvleg ka
stede han fire gode overs, men her 
var det uden betydning. Havde et 
godt greb i silly mid on. 

sinde har været bedre end nu. Han 
høstede stor anerkendelse og beun
dring fra modstanderne, og det kan 
han roligt tage som en meget stor 
kompliment. En herlig kæmpe. Gid 
vi havde nogle flere af hans slags! 

PER TERP: Endnu for umoden til 
landsholdet. Talentet er oplagt, men 
han har bedst af at blive »lagt på is« 
i nogle år. 

NIELS TALBRO: Gik uimponeret 
til opgaven i 1. halvleg, hvor han bl. 
a. scorede en sekser og en firer. Var
uheldig med at spille bolden ind i
gærdet i 2. halvleg. Mulighederne for
gode, internationale resultater er ab
solut til stede. Selvtilliden er ikke den
bedste i øjeblikket, men den skal nok
komme igen.

KLAUS BUUS: Kampens danske 
oplevelse. Gærdespil helt i topklasse 
trods en skadet arm. Spørgsmålet er, 
om skolelæreren fra Hjørring nogen-

Klaus Buus har grund til at se glad 
ud. Han scorede henholdsvis 67 not 

out og 33. 

FLEMMING SØEGAARD: Gan
ske simpelt uden for enhver bedøm
melse! At han fik »et par briller« var 
der intet opsigtsvækkende i. Til gen
gæld spekulerer man stadig over, 
hvorfor han kun fik lov til at kaste 
tre overs. Han må have følt det som 
to spildte dage ... 

Roland. 

DANMARK 1. halvleg 
Johan Luther g. Chanmugan k. Pieris 0 
Ole Isaksson k. Chanmugan 4 
Niels Talbro g. Tennekoon k. Cranmugan 15 
H. Sørensen g. D.S. de Silva k. Pieris 19 
Klaus Buus NOT OUT 67 
C. Morild k. D.S. de Silva 33 
H. Mortensen g. D.S. de Silva k. Pieris 1 
8j. Jensen g. Tennekoon k. Tissera 24 
M. Petersson k. Tissera 20 
Per Terp lbw k. Pieris 7 
Fl. Søegaard g. Chanmugan k. Pieris 0 
Ekstra (6 b, 1 lb) 7 

lait 197 

Gærdernes fald: 
1-0, 2-4, 3-21, 4-54, 5-105, 6-110, 7-152, 8-181, 9-197, 10-197

Kastning: 
Mevan Pieris ...................... . 
Dennis Chanmugan ................ . 
D.S. de Silva ....................... . 
8andula Warnapura ................ . 
Ajit de Silva ....................... . 
Michael Tissera ................... . 

DANMARK 2. halvleg 
Johan Luther 
Per Terp 
Talbro 
8. Jensen
H. Sørensen
Klaus Buus
C. Morild
H. Mortensen
0. Isaksson
M. Petersson
Fl. SØegaard
Ekstra (1 u, 1 fb)

Gærdernes fald: 

g. Tennekoon
g. Warnapura

g. D.S. de Silva
g. Tennekoon

g. Warnapura
NOT OUT
st. Fernando

22 -12 -34 -5 
10 - 3 - 22 - 2 
25 - 6 -64 -1 
2 - 1- 2-0 
6 - 1 - 31 -0 
9 - 1 -37 - 2 

k. Chanmugan
k. Pieris
k. Chanmugan
k. Pieris
k. Chanmugan
k. D.S. de Silva
k. D.S. de Silva
k. D.S. de Silva
k. Tissera

k. D.S. de Silva

I alt 

0 
0 
0 

18 
18 
33 
9 

12 
12 

1 
0 
2 

105 

1-1, 2-1, 3-9, 4-19, 5-51, 6-61, 7-77, 8-104, 9-104, 10-105.

Kastning: 
Chanmugan ....................... . 
Pieris ............................. . 
D.S. de Silva ....................... . 
Tissera ............................ . 
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12 -5 - 37 - 3 
9 -1 - 42 -2 

12 -5 21 -4 
3-1 - 3-1

SRI LANKA 1. halvleg 
Ranjit Fernando g. H. Mortensen k. H. Mortensen 6 
R. Warnapura løbet ud 39 
David Heyn g. C. Morild k. C. Morild 28 
A. Tennekoon g. M. Petersson k. H. Mortensen 1 
Duleep Mendis g. H. Sørensen k. H. Mortensen 113 
Mevan Pieris g. H. Mortensen k. C. Morild 15 
D.S. de Silva st. 8. Jensen k. C. Morild 10 
M. Tissera g. H. Mortensen k. H. Mortensen 21 
A. Ranasinghe g. 8. Jensen k. C. Morild 0 
D. Chanmugan NOT OUT 11 
Ajit de Silva did not bat
Extra (17 b, 11 b, 1 u) 29 

I alt for 9 gærder 273 

Gærdernes fald: 
1-12, 2-61, 3-64, 4-135, 5-205, 6-224, 7-246, 8-250, 9-273.

Kastning: 
Henrik Mortensen ................. . 
Morten Petersson ................... . 
Flemming Søegaard ................. . 
Carsten Morild .................... . 

SRI LANKA 2. halvleg 
Fernando 
Tennekoon 
Heyn 
Ekstra (1 Ib) 

Gærdernes fald: 
1-17.

Kastning: 

NOT OUT 
NOT OUT 

Henrik Mortensen .................. . 
Morten Petersson .................. . 

Sri Lanka vandt med 9 gærder. 

Dommere: Peter Caroll og Evald Møller. 

29,4 -5 - 98 -4 
8 -2 - 30 - 0 
3 -0 - 15 -0 

29 -5 -101 -4 

k. M. Petersson

I alt for 1 gærde 

5 
17 

9 
1 

32 

5 -0 -20 -0 
4 - 0-11-1 



Regnvejr hindrede en ny 
dansk triumf mod Holland 

DEVENTER (»Cricket«) 

Mod regn kæmper især cricketspillere 
forgæves. Regnen var en uforudset og 
uovervindelig tredje part i landskam
pen mod Holland i Deventer, og på 
den baggrund var det kun helt natur
ligt, at resultatet blev uafgjort. 

Allerede aftenen fØr kampen brød 

et heftigt uvejr løs. Det varede det 
meste af natten, således at banen var 
meget våd, da spillet skulle i gang. 
Derfor var det af meget stor betyd

ning, at Henrik Mortensen vandt lod
trækningen. 

Heldet tilsmilede vores anfører, 
hvorefter vi selvfølgelig gik til gær
det. En forrygende start - Johan Lu

ther og Ni els Talbro - blev desværre 
spoleret af regn efter 1 ½ times spil. 

Både Luther og Talbro spillede de 
hollandske åbningsbowlere, Robert 

van W eelde og Derogee, med autori
tet. Van Weelde forsøgte at skræmme 

livet ud af kroppen på vores gærde
spillere ved at kaste kort og hårdt, 
men det lod hverken Luther eller Tal
bro sig gå på af. 

TSAKSSON UHELDIG 
Da regnen satte ind, stod begge vore 
åbnere inde med i alt 72. Alt tegnede 
lyst - bortset fra vejrliget - men det 
skulle vise sig, da spillet efter 2½ ti

mes afbrydelse igen kom i gang, at 
Luther og Talbro ikke havde haft for
del af den lange pause. 

Først blev Talbro grebet ud, og 
samme skæbne overgik Luther kort 
tid efter. Hermed var Klaus Buus og 
Ole lsaksson bragt sammen, og det 
tegnede faktisk også til at blive godt. 
Begge spillede meget sikkert, indtil 
sidstnævnte blev IØbet ud under sær
deles uheldige omstændigheder. 

Klaus Buus fik »en hel bold« på 
leg-siden. Han slog på tværs og ram
te Robert van Weelde i silly square. 
Hollænderen faldt om som ramt af 
lynet. Ole Jsaksson var overbevist om, 

at der var et løb og var hurtigt på 
vej fremad. Buus var imidlertid ble
vet som paralyseret - chokeret over 
at have ramt van Weelde. Han rok
kede sig derfor ikke ud af pletten, 
med det resultat, at AaB'eren ikke 
nåede tilbage. 

Her skal det lige indskydes, at van 
Weelde heldigvis hurtigt var klar igen. 
Udefra så det ud, som om han var 
blevet ramt i hovedet, men det var 
der gudskelov ikke tale om. Bolden 
ramte ham på knæet. 

Derefter holdt Buus og Carsten 

Efter en glimrende start ødelagde regnen mulighederne for en 

dansk sejr. Glimrende åbningsgærdestand mellem 

Johan Luther og Niels Talbro. 

Klaus Buus i en koncentreret attitude under landskampen mod Holland. Bagved 

afventer den hollandske keeper, Schoonheim, spændt situationen. (Foto: R. Wald). 

Syv af de hdllandske spillere følger - mere eller mindre interesseret - slagets gang 

på banen. De ser ikke alt for glade ud ... (Foto: Roland Wald). 
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Regn i stride strømme betØd en masse selskabeligt samvær indendørs. Her har Peter Hargreaves fortalt en af sine mange 

vittigheder, som Øjensynligt falder i den hollandske cricket-præsidents smag. Niels Talbro, Søren Nissen og Lars Hansen

finder det ikke alt for spændende. (Foto: Rdland Wald). 

Morild tiden ud på førstedagen - som 
de to anførere var blevet enige om at 
forlænge med en halv time som fØlge 
af regnvejrspausen. Totalen viste 123 
for 3. 

EN GOD BREDDE 
Vejret var ikke meget bedre om lør
dagen, men det holdt dog stort set 
tørvejr. Vort gærdespil var stadig 
godt, omend der til tider blev scoret 
for langsomt. Henrik Mortensen øn
skede imidlertid ikke at tag..: chancer 
- og dermed risikere at tabe - så han
besluttede at batte hele vejen igennem.

Totalen sneg sig op til 266 points 
- i sig selv udmærket, men 6½ time
var lang tid at bruge, når man tæn
ker på, at spilletiden var blevet væ
sentligt reduceret.

Fem af vore spillere scorede over 
30, mens en var lige under. Det vid
ner om god bredde, og det er altid be
tryggende. 

På det tidspunkt var det imidlertid 
klart for alle, at kun et hollandsk 
sammenbrud ved gærdet kunne give 
en dansk sejr. Passerede hjemmehol
det først 115 points, var kampen dømt 
til p.t slutte uafgjort. Reglerne_ si'ger 
nem'lig, at man i en tre dages kamp 
skal have et overskud på 150 points 
for at sende det andet hold til gær-
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det igen. 
I ca. en halv time var der utvivl

somt mange, der troede, at det skulle 
gå så vel. I sin første over fik Morten

Petersson begge de hollandske åbnere 
ud, og kort efter gik van Lingen sam
me vej - kastet af Henrik Mortensen. 

Bakker og Abendanon fik dog stop
pet de aggressive danske bowlere, 
selv om de begge gav chancer. Aben
danons spil virkede meget tilfældigt, 
mens Bakker spillede anderledes kønt. 
Alligevel gav sidstnævnte en temme
lig stor chance til Ole Schaumann,
der selv kastede. Ud kom han dog ik
ke, men det gjorde Horsens-spilleren 
til gengæld. I forsøget på at gribe bol
den forstuvede han en tommelfinger 
og blev i resten af markturen afløst 
af Jan Hansen.

EN FORMALITET 
Chancerne til trods battede de to hol
lændere op til 102, og så forduftede 
muligheden for en dansk gevinst. In
den spilletidens udløb lørdag fik vi 
også Schoonheim - billigt - og dagen 
sluttede med en hollandsk _score på 
1i<froi: 6-

Deihetød, at sidstedagen kun kun
ne blive en formalitet. Hollænderne 
kom ud for 170, og så var det bal for
bi. 

Nuvel, danskerne nåede da at kom
me til gærdet i 2. halvleg, men det var 
selvfølgelig klart, at vi hverken kun
ne vinde eller tabe. Det kom da også 
til at præge spillet, der var alt for 
skødesløst og ukoncentreret. 

Luther startede med at tage to 
knaldhårde bolde fra van Weelde ned 
med brystet! Det bekom ham ikke 
vel, og snart var han væk. De øvrige 
danskere spilede også »med hovedet 
under armen«, hvorefter hollænderne 
havde let spil. 43 for 7 en halv time 
før kampslut så ærlig talt ikke så pænt 
ud, men det var man parat til at til
give i betragtning af en ellers udmær
ket dansk indsats. 

Kl. 15,30 væltede regnen igen ned, 
og snart efter blev anførere og dom
mere enige om at stoppe. For syns 
skyld kunne Mortensen godt have 
lukket ved 15,15 tiden, men det fandt 
han ingen anledning til. 

Hermed havde hollænderne fået del
vis oprejsning for såvel kæmpeneder
laget på AB for tre år siden som for 
et dominerende dansk spil i 1. halvleg 
i denne kamp. Vi havde hjemmehol
det i knæ, men det afgørende stød 
blev aldrig sat ind. 

Derfor må vi nøjes med at konsta
tere, at æren er det fagreste træ i sko
ven. Og ære havde de danske spillere 



bestemt mest af - hvis det ellers er 
nogen trøst ... 

SADAN SPILLEDE DE 

Her følger en vurdering af de danske 
spilleres indsats: 

HENRIK MORTENSEN: Fremra
gende evne til at sætte sine spillere op. 
Fik flere til at »æde sig selv«. Hans 
kastning var som sædvanlig udmær
ket, og det samme gjaldt selvfølgelig 
markspillet. Netop denne kamp ville 
han ikke tabe - det vil han som be
kendt næsten aldrig - og det gjorde 
han altså heller ikke. 

CARSTEN MORILD: Vores stør
ste aktiv på gærdesiden med sammen
lagt 55 points. Var igen en »billig« 
kaster, selv om det kun blev til et en
kelt gærde. Gav vore unge megen 
hjælp på banen - ikke mindst i forbin
delse med, at flere ligefrem rystede 
i bukserne, når de stod ansigt til an
sigt med van Weelde. 

JOHAN LUTRER: Fik omsider 
lidt held ved gærdet - vel at mærke 
i 1. halvleg. Det er ikke altid lige let 

at skulle tage de første, drøje knubs, 
men dem tog Svanholm-spilleren uden 
at kny. Hans teknik er til noget bed
re. Det må da for s .... snart kom
me! 

NIELS TALBRO: Her fik vi lands
holdets andet åbningsgærde. Strålende 
1. halvleg, der fik mange til at spær
re Øjnene op. Har i øvrigt udviklet
sig til en glimrende markspiller. Lyn
hurtig, sikre indstik og altid koncen
treret. Han er blevet god, og vær sik
ker på, at han bliver endnu bedre.

KLAUS BUUS: Struttede af selv
tillid, men fik kun noget ud af det i 
i.. halvleg. Hans beskedne score i 2:. 
halvleg skal ikke kommenteres. Selv
følgelig skal også han have lov til at 
ryge ind i en »smutter«. 

BJARNE JENSEN: Solid keeper 
og eminent gærdespiller i 1. halvleg. 
Behandlede de hollandske kastere ef
ter forgodtbefindende og kunne u
tvivlsomt have scoret dobbelt så me
get, dersom muligheden havde været 
ti stede. En fornuftig, rolig type at 
have på holdet. 

HARDY SØRENSEN: Tydeligt, at 
han befinder sig bedst et stykke nede 
i gærdeordenen. Parat og teknisk god 
nok til at udføre de ordrer, han fik. 
Markspillet var ikke i top, bl. a. en 
kæmpe gribechance i slip, men han 
er selvfølgelig heller ikke 20 mere ... 

OLE ISAKSSON: Meget usikkert 
gærdespil trods en god teknik. Mark
spillet var derimod upåklageligt. 

MORTEN PETERSSON: Kastede 
fremragende! Tallene taler deres tyde
lige sprog. Giv ham nogle år mere, 
og han kan blive en ny »Morten«. 

LARS HANSEN: Tendens til at 
lægge sit spil helt om, når han er på 
landsholdet - og det giver ikke suc
ces. Spil dog dit »normale« spil, og 
resultaterne kommer! 

OLE SCHAUMANN: Blev benyt
tet meget lidt. Havde igen besvær med 
at finde længden, og det slap han ikke 
så godt fra som mod Østafrika. Hvis 
han kunne lægge nerverne på hylden 
- guderne skal vide, at det er pok
kers svært - var der ikke noget i ve-
jenfor et større udbytte. Roland.

DANMARK 1. halvleg HOLLAND 1. halvleg 
Johan Luther g. Schoonheim k. R. v. Weelde . . 32 
Niels Talbro g. Flohil k. Derogee 36 
Ole Isaksson løbet ud . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Klaus Buus g. Schoonheim k. Abendanon . . . . 30 
Carsten Morild g. Schoonheim k. Abendanon . . . . 37 
Hardy Sørensen g. Wijkhuizen k. Derogee 28 
Henrik Mortensen k. Derogee 14 
Bjarne Jensen NOT OUT . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Lars Hansen g. R. v. Weelde k. B. v. Weelde . . 5 
Morten Petersson g. Flohil k. Derogee 3 
Ole Schaumann g. Flohil k. Derogee 6 
Ekstra (1 b, 11 lb, 5 fb) . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

I alt . . . . . . . . . . . . 266 

Gærdernes fald: 
1-72, 2-87, 3-110, 4-142, 5-170, 6-197, 7-229, 8-243, 9-256, 10-266

Kastning. 
R. v. Weelde ................. . 22 9 54 1 
R. Derogee ................... . 31,1 11 62 5 
R. F. Onstein ................. . 
B. v. Weelde ................. . 
H. Wijkhuizen ............... . 
A. Bakker ................... . 
E. Abendanon ............... . 

DANMARK 2. 
Johan Luther 
Niels Talbro 

halvleg 

Ole Isaksson 
Klaus Buus 
Carsten Morild 
Lars Hansen 
Bjarne Jensen 
Hardy Sørensen 
Morten Petersson 
Ekstra (1 Ib) 

Gærdernes fald: 

g. van Laer
g. Schoonheim

g. Bakker
lbw.
NOT OUT
NOT OUT

1-5, 2-14, 3-16, 4-29, 5-35, 6-35, 7-43

Kastning. 
R. v. Weelde ................. . 
R. Derogee ................... . 

Resultat: Uafgjort 

5 1 10 
21 8 42 
13 - 6 - 33 -

1 - 0 - 9
11 - 2 - 39

k. R. v. Weelde ..
k. Derogee ..... . 
k. Derogee
k. Derogee
k. R. v. Weelde ..
k. Derogee
k. Derogee

-

-

0 
1 
0 
0 
2 

3 
9 
4 
2 

18 
0 
3 
3 
0 
1 

I alt for 7 gærder 43 

14 - 5 - 27 - 2 
14 - 7 - 15 - 5 

Dommere: Jan Wilts og Leendert van Reeven 

M. Flohil
G. W. van Laer g. Mortensen
A. Bakker g. Morild
H. van Lingen
E. Abendanon g. Sørensen
R. F. Schoonheim g. lsaksson
B. van Weelde
R. Derogee g. Petersson
R. F. Onstein NOT OUT
H. Wijkhuizen lbw.
R. van Weelde lbw.
Ekstra (4 b, 3 Ib)

Gærdernes fald: 

k.M. Petersson
k. M. Petersson
k. H. Mortensen
k. H. Mortensen
k. J. Luther . . . . . .

k. H. Mortensen . .

k. C. Morild . . . .

k. H. Mortensen . . 

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

k. H. Mortensen . .

k. H. Mortensen . .

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

I alt . . . . . . . . . . . .

2 
4 

44 
1 

47 
6 

27 
5 

24 
3 
0 
7 

170 

1-10, 2--11, 3-14, 4-102, 5-103, 6-124, 7-130, 8-155, 9-162, 10-170

Kastning. 
Henrik Mortensen ............. . 34 - 9 - 79 - 6
Morten Petersson ............. . 10 - 3 - 17 - 2
Carsten Morild ............... . 32 - 14 - 52 - 1
Ole Schaumann ............... . 5 - 0 - 14 - 0
Johan Luther ................. . 1 - 0 - 1 - 1

Robert van W eelde - hollandsk fastbowler, der kastede kort

mod kroppen. (Foto: Roland Wald).
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Delvis revanche, 

nærmest sejren 

trods nye pauser 
Igen var regnen en uovervindelig modstander for det danske 

landshold. Henrik Mortensen og Morten Petersson kastede 

ganske enkelt fremragende. 

RINGSTED (»Cricket«) 
Cricketlandsholdet fik ikke revanche 
for kæmpenederlaget til Irland for to 
år siden - men langt fra var vi ikke. 
En times længere spilletid, eller væ
sentligt mindre end man tabte på 
grund af regn, havde formentlig be
tydet, at sæsonens anden landskamps
sejr var blevet hevet hjem. 

Irland fik til opgave at score 229 
points på 4 timer. Dette måtte beteg
nes som en yderst fair lukning af 
Henrik Mortensen, men gæsterne vil
le ingen steder. Og så blev slutningen 
faktisk mat, selv om alt var lagt op 
til noget spændende og interessant. 

Grundlaget til en formodet dansk 
sejr blev lagt i 1. halvleg som fØlge 
af en virkelig koncentreret kastning 
og godt markspil. Og her skal det helt 
tydeligt slås fast, at den dominerende 
spiller var Henrik Mortensen. Under
tegnede har aldrig set AaB'eren kaste 
bedre end her, og da selv garvede 
kæmper blandt tilskuerne kunne give 
samme forklaring, må der være noget 
om snakken. 

Henrik Mortensen var ganske en
kelt uspillelig. Irerne kunne intet stil
le op over for denne klassekastning, 
og ud kom de for kun 104 points. 
Kun Jan Anderson viste noget, der 
med rette kunne betegnes som godt 
gærdespil. Resten var trængt i defen
siven fra starten. I samme åndedrag 
skal det nævnes, at samme Henrik 
Mortensen havde et vidunderligt greb 
i silly square på Carsten Morilds kast
ning. 

FIRE MAND SCOREDE 
155 UD AF 182 

Inden da havde vi brugt hele første
dagen til at score 182 points - regnen 
»stjal« næsten to timer. Det var egent
lig ganske pænt på baggrund af en
elendig start med både Luther og Tal

bro ude for i alt 11 points. Hardy Sø

rensen, Klaus Buus og Carsten Mo
rild fik dog rettet op på tingene, så
ledes at totalen langsomt men sikkert
sneg sig op til 152 for 5.

På det tidspunkt troede de fleste, at 
det skulle lykkes at score mindst 250 
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points, men de øvrige kunne slet ikke 
leve op til forgængernes flotte resul
tater. 

Fire mand scorede 155 points ud 
af 182. Det vidner ikke om bredde, 
men at denne alligevel er til stede, 
fik vi jo et glimrende bevis for i lands
kampen mod Holland ugen før. Ho
vedsagen må være, at pointene bliver 
lavet, og det blev de altså også i den
ne kamp, selv om den irske bowling 
langt fra var ophidsende. Irland måtte 
således stille op uden venstrehånds
kasteren Monteilh, der for to år siden 
tog i alt 11 danske gærder, og det var 
naturligvis et alvorligt handicap. 

I hans fravær brillerede den unge 
åbningskaster, Corletl, der sluttede 
med 7 for 69. 

Danskerne var ude en halv time fØr 
spilletidens ophØr på førstedagen. I 
det samme piskede regnen ned for 
anden gang den dag, og så blev der 
ikke mere spil. 

GRUNDIG REVANCHE 

Om irernes 1. halvleg lØrdag er en del 
allerede skrevet. Henrik Mortensen 
var uovertruffen, og også Morten Pe

tersson gjorde sig fordelagtigt bemær
ket. Nu er den unge Svanholm-spiller 
omsider ved at få styr på kastningen. 
De løse bolde er blevet væsentligt fær
re, og det er med garanti starten til 
noget stort. 

Herefter var parolen hurtigt, dansk 
gærdespil, således at en lukning kun
ne finde sted fØr søndagens spil. Man 
havde håbet på et forspring på om
kring 240 points, men helt så godt gik 
det ikke. 

Det gjorde det imidlertid for vore 
åbnere, der tog grundig revanche for 
en svag 1. halvleg. De gav hver en 
chance, men det kunne man selvføl
gelig se bort fra, når de alligevel sco
rede 77 points tilsammen. Ikke mindst 
Niels Talbro var i hopla, og to af 
kampens højdepunkter var givet gær
destandene mellem Luther-Talbro og 
Tal bro-Morild. 

Flotte stød, kvikke IØb mellem gær
derne hørte til det selvfølgelige. Til
skuerne og de danske spillere var be-

gejstrede, irerne så derimod lidt mis
modige ud. Vi sluttede med 150 for 
6 - eller et forspring på 228 points. 

Under den efterfølgende banket 
forsøgte adskillige irere at lokke Hen
rik Mortensen til at røbe, om han vil
le lukke. AaB'eren var imidlertid tavs 
som graven. 

Først en halv time før spilletidens 
start søndag fik den irske anfører, Al

f ie Line han, besked på, at lukningen 
var en kendsgerning. 

LIGNEDE EN HAN 
MOD CRICKETSPILLET 

Alle ventede derfor, at irerne ville gø
re forsøget på at score de 229 points. 
Men respekten for dansk kastning og 
markspil fra 1. halvleg var åbenbart 
så stor, at gæsterne ikke turde løbe 
den mindste risiko. 

14 points på den første time lignede 
en hån mod cricketspillet. 40 for 3 
efter to timer var ikke meget bedre. 
Spørgsmålet var derfor blot, om det 
skulle lykkes danskerne at få irerne 
ud. 

Allerede en halv time fØr frokost 
var irerne så langt bagud i scorings
tempo, at der for danskerne var råd 
til at »købe« gærderne. Beruset af sin 
formidable succes i 1. halvleg benyt
tede Henrik Mortensen imidlertid sig 
selv konstant, og det var næppe nogen 
god ide. 

Nok kunne irerne ikke score på 
hverken Mortensen, Petersson eller 
Morild, men vi kunne til gengæld hel
ler ikke få gærderne. Ole Schaumann, 

Johan Luther og Hardy Sørensen bur
de være bragt ind på et noget tidlige
re tidspunkt. 

Det skete først omkring 5 kvarter 
før kampslut, og da var det for sent. 
Alec O'Riordan holdt sammen på det 
irske spil og lod sig aldrig lokke af de 
»stegte duer«.

Henrik Mortensen brugte i alt 7
kastere i bestræbelserne for at få irer
ne ud, men alt var forgæves. 7. gær
det faldt først 25 minutter før spille
tidens udløb.

GOD PROPAGANDA

For tredje gang var en landskamp
mellem Danmark og Irland sluttet
uafgjort. Igen må vi trøste os med, at
en dansk sejr var inden for række
vidde. Tilmed kan man med god sam
vittighed slå fast, at kampen som hel
hed var en god propaganda for cric
ketsporten.

Set med danske Øjne var andenda
gen højdepunktet. Generelt har vi lov 
til at være tilfredse. Vi har omsider 
fået et landshold, der vil noget. Grun
den til et fantastisk sammenhold blev 
lagt under Canada-turneen i fjor. De 
mange penge, der blev ofret på den 
tur, har nu vist sig at være givet godt 
ud. 



Vi har ikke længere grund til frygt 
for at løbe ind i fiaskoer. 

SÅDAN SPILLEDE DE 

Her følger en vurdering af de 11 dan
ske spillere: 

HENRIK MORTENSEN: Fremra
gende kaster i 1. halvleg og ikke me
get dårligere i 2., selv om succes'en 
ikke blev lige så stor. Burde have 
skiftet kastere tidligere i 2. halvleg. 
Gærdespil tilfredsstillende, markspil 
helt i top. 

CARSTEN MORILD: Som sæd
vanlig effektiv gærdespiller i begge 
halvlege. Ikke den store succes som 
kaster, selv om kastningen langt fra 
var dårlig. Havde et enkelt drop i 
marken, men havde til gengæld også 
et sjældent flot greb i gulley på Mor
ten Peterssons kastning. 

MORTEN PETERSSON: Gennem
brud som kaster med i alt 5 for 40 
på 36 overs. Fjernede de tre første 
irere i 2. halvleg. Nu må Henrik Mor
tensen have fået så megen tillid til 
svanholmeren, at han med sindsro 
kan lade ham bowle endnu mere. Væ-

DANMARK 1. halvleg 

sentligste mangel: evnen til at variere 
kastningen. Også det skal han nok få 
lært. 

NIELS TALBRO: Fortsatte det go
de spil fra Hollands-kampen. Hans 
gærdespil i 2. halvleg var en oplevel
se. Igen dejligt koncentreret i marken. 
Er definitivt kommet på landsholdet 
for at blive. 

JOHAN LUTRER: Spillede langt 
mere afslappet end længe set. Må la
de være med at booke så tidligt. Det 
er han sjældent sluppet godt fra. Det 
»berømte« drop i slip var der også
denne gang. Markspillet som helhed
kan blive betydeligt bedre.

KLAUS BUUS: Igen sikkerheden 
selv i 1. halvleg. I 2. kom han ind på 
et tidspunkt, hvor der skulle forceres, 
og det er bare ikke Klaus. Får han 
den nødvendige tid til at bygge sin 
halvleg op, er han en hård nØd at 
knække. Hans hidtil bedste lands
kampssæson og sammen med Morild 
og Mortensen de største aktiver på 
landsholdet. 

HARDY SØRENSEN: Udmærket 
1. halvleg, mindre god 2. Igen en un-

IRLAND 1. halvleg 

derstregning af, at han er langt mere 
fri i sit spil, når han ikke skal bære 
åbningsgærdets tunge byrde på sine 
skuldre. 

OLE ISAKSSON: Kun inde i 1. 
halvleg, hvor han ikke gjorde noget 
overbevisende indtryk. Godt greb i leg 
slip og generelt en sikker markspiller. 

LARS HANSEN: Fortsat for an
spændt ved gærdet. Fik besked på at 
forcere i 2. halvleg, og det passede 
ham meget bedre. Nok et bevis på, at 
det er hans spil. 

BJARNE JENSEN: Upåklagelig 
keeper med bl. a. to lynhurtige stok
ninger, der dog ikke gav resultat. 
Skuffede for en gang skyld ved gær
det, men det skal man ikke hænge sig 
for meget i. Han kommer igen. 

OLE SCHAUMANN: Fik i alt 7 
overs med resultatet 1 for 11. Dette 
er for spinkelt et bedømmelsesgrund
lag. En leg spinner har det svært, når 
de hurtige kastere har succes - han 
kommer ganske enkelt aldrig til. Bur
de være prøvet på et tidligere tids
punkt i 2. halvleg. 

Roland. 

Johan Luther g. Reith k. Corlett ........ 5 M. S. Reith g. Luther k. H. Mortensen 0 
Niels Talbro g. Colhoun k. Corlett ........ 6 
Hardy Sørensen g. O'Riordan k. Corlett ........ 37 
Klaus Buus g. Colhoun k. Corlett . . . . . . . . 45 
Carsten Morild g. O'Riordan k. Corlett . . . . . . . . 49 
Lars Hansen g. Reith k. Halliday . . . . . . 2 
Bjarne Jensen IØbet ud . . . . . . . . . . . . . . . .  0 
Henrik Mortensen g. Reith k. Corlett . . . . . .. . 24 
Ole Jsaksson g. Reith k. Corlett . .. . . .. . 6 
Morten Petersson k. Torrens 0 
Ole Schaumann NOT OUT . . . . . . . . . .. . . . . . 0 
Ekstra (4 b, 3 Ib, 1 fb) . . . . . . . .. .. . . . . . 8 

I alt . . . . . .. . . . . . 182 

Gærdernes fald: 
1-10, 2-11, 3-77, 4-137, 5-152, 6-152, 7-154, 8-163, 9-182, 10-182

Kastning. 
R. Torrens ................... . 
S. C. Corlett ................. . 
Goodwin ..................... . 
M. Halliday ................. . 
A. J. O'Riordan ............... . 

DANMARK 2. halvleg 
Johan Luther g. Halliday
Niels Talbro 
Hardy Sørensen 
Carsten Morild 
Bjarne Jensen 
Klaus Buus 
Lars Hansen 
Henrik Mortensen 
Ekstra (4 b, 6 Ib) 

Gærdernes fald: 

g. Anderson
g. Goodwin

g. Anderson
NOT OUT
NOT OUT

1-54, 2-73, 3-128, 4-129, 5-133, 6-133

Kastning. 
Torrens ..................... . 
Corlett ....................... . 
Goodwin ..................... . 
O'Riordan ................... . 
Halliday ..................... . 

Resultat: Uafgjort 

15,2 -
24 -
11 
13 -
6 -

3 - 26 - 1 
7 - 69 - 7 
6 22 - 0 
2 - 38 - 1 
1 - 19 - 0

k. O'Riordan
k. Torrens
k. Goodwin
k. Torrens
k. Torrens
k. Corlett ....... . 

30 
47 
8 

33 
5 
0 

9 

8 
10 

I alt for 6 gærder 150 

14 5 - 39 3 
12 - 4 - 32 - 1
8 - 0 - 45 - 1 
5 - 2 - 15 - 1
3 - 1 - 9 - 0 

J. F. Short lbw. k. H. Mortensen 17 
B. A. O'Brien g. Sørensen k.M. Petersson 5 
I. Anderson g. Jensen k. H. Mortensen 38 
A. J. O'Riordan lbw. k.M. Petersson 12 
A. Linehan g. Talbro k. H. Mortensen 0 
S. C. Corlett g. Mortensen k.C. Morild 17 
R. Torrens g. B. Jensen k. H. Mortensen .. 0 
M. Halliday k.C. Morild .... 8 
D. E. Goodwin g. B. Jensen k. H. Mortensen .. 1
0. D. Colhoun NOT OUT ................ 0 
Ekstra (4b, 2 Ib) ................ 6 

I alt ............ 104 

Gærdernes fald: 
1-0, 2-9, 3-62, 4-63, 5-71, 6-74, 7-77. 8-103, 9-104, 10-104.

Kastning. 
Henrik Mortensen ............. . 
Morten Petersson ............. . 
Carsten Morild ............... . 
Ole Schaumann ............... . 

IRLAND 2. halvleg 
M. S. Reith
I. F. Short
B. A. O'Brien
L Anderson
A. J. O'Riordan
A. Linehan
S. C. Corlett
0. D. Colhoun

g. Jensen
g. Isaksson
g. C. Morild
NOT OUT
lbw.
lbw.

R. Torrens NOT OUT 
Ekstra (11 b, 4 Ib, 1 u) 

Gærdernes fald: 

31 -
23 -

11,1 -
4 -

k.M. 
k.M. 
k. C.
k.M. 

17 - 36 - 6 
12 - 29 - 2 
3 - 23 - 2 
1 - 10 - 0

Petersson .. 
Petersson .. 
Morild .... 
Petersson .. 

6 
10 

16 
0 

39 
k. 0. Schaumann . 14
k. H. Sørensen . . 8
k. H. Mortensen . . 0 

0 

16 

I alt for 7 gærder 109 

1-11, 2-18, 3-18, 4-43, 5-83, 6-96, 7-103

Kastning. 
Henrik Mortensen ............. . 30 - 13 - 34 - 1
Morten Petersson ............. . 13 - 8 - 11 - 3
Carsten Morild ............... . 17 6 22 1 
Johan Luther ................. . 5 2 11 0 
Ole Schaumann ............... . 3 2 2 1 
Hardy Sørensen ............... . 6 4 12 0 

Lars Hansen ................. . 1 0 1 0 

Dommere: Jørn Steen Larsen og Kaj Hjorth 
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Suleman kunne alene 

ryste svage BA O R 
Kampene mod Den britiske Rhinarme bliver stadig mere 

kedelige. Spørgsmålet er nu om samarbejdet med de engelske 

soldater bør opretholdes. 

RHEINDAHLEN (»Cricket«) 

At sku11e score 221 points på 2 timer 
og 40 minutter for at vinde anså den 
danske anfører, Erik Hansen, Nykø
bing Mors, ikke for nogen chance. 
Derfor gav han på intet tidspunkt si
ne spillere besked på at gØre forsøget, 
og derfor sluttede kampen mod Den 
britiske Rhinarme (BAOR) uafgjort. 

Det var en trist udvikling på en 
jævn trist affære. Hverken englæn
dere eller danskere tog begivenheden 
alt for højtideligt. BAOR kunne knap 
stille 11 mand, og det danske hold -
med al respekt for de enkelte spillere 
- var ret så middelmådigt.

Landsholdsspillerne Johan Luther

og Jan Hansen var kaldt til undsæt
ning, efter at det danske hold, der 
måtte betegnes som en blanding mel
lem et B-, C- og et ungdomslands
hold, havde modtaget 6-7 afbud. Det 
skulle så vise sig, at netop Luther og 
Hansen fik betydning for, at kampen 
ikke blev en ensidig forestilling. 

SULEMAN PÅ TOPPEN 

I samme åndedrag skal det selvføl
gelig nævnes, at B 1909's Suleman 

Khan havde formidabel succes. Eng
lænderne var i store vanskeligheder 
mod den danske leg-spinner. Han er 
en af de få, hjemlige slow-bowlere, 
der forstår at bruge den indvendige 
side af hovedet, og det var i hvert 
fald tilstrækkeligt til at gøre et højst 
ordinært BAOR-hold endnu mere or
dinært. 

Jan Hansen -forstærkning af det dan

ske hold mod BAOR. 
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Suleman Khan's 11 for 86 taler sit 
tydelige sprog om, at englænderne 
havde det svært. Ja, havde det ikke 
været for en usædvanlig sløv mark, 
kunne B 1909'eren have høstet endnu 
større triumfer. 

Englænderne fik den bedst tænke
lige start efter at have vundet lod
trækningen. De gik til gærdet og sco
rede 182 points - efter at 1. gærdet 
først var faldet ved totalen 88. Hver
ken Jan Hansen eller Niels Chr. Elef

sen havde held med kastningen, og 
bedre gik det bestemt ikke, da Nykø
bing Mors' Torben L. Pedersen kom 
til. 

Først da Suleman Khan og Benny 

Burmeister - sidstnævnte nok dan
skernes største, positive overraskelse 
- fik bolden, skete der noget. BAOR
spillerne var helt sikre på, at de kun
ne hugge Suleman til pindebrænde,
men de blev hurtigt klogere. Da først
åbnerne Campbell og Hopkinson (an
fører) var faldet, gik det forholdsvis
nemt. Et held var det dog, at vi fik
vestinderen Taylor så hurtigt, for i 2.
halvleg viste han så sandelig, at han
kunne klappe til den.

FOR RINGE STØTTE 

Danskerne fik herefter en elendig 
start ved gærdet med Luther og Peter 

Palle Klokker ude for kun 15 points. 
Jan Hansen og Niels Chr. Elefsen vi
ste imidlertid, at den engelske kast
ning på ingen måde var af verdens
klasse, og først ved totalen 70 faldt 
3. gærdet (Elefsen). Jan Hansen fort
satte med de samme, gode takter,
men han fik for ringe støtte af de
øvrige.

Ved spilletidens udløb på førsteda
gen stod Jørgen Holmen og Erik Han
sen inde. Totalen viste 12.5 for 7. 

Kun 25 minutter efter at spillet var 
kommet i gang på andendagen, var 
danskerne all out for 150. 

Nu var det derfor op til hjemme
holdet at bestemme, hvor megen 
kamp der skulle blive ud af det. Vo
res kasteangreb var ikke godt nok til 
at få englænderne ud, og lukningen 
kom - som nævnt - først 2 timer og 
40 minutter tør spilletids ophør. Igen 
var Suleman Khan i centrum, godt 
bistået af Benny Burmeister, der i 
denne kamp kastede med både om
tanke og præcision. 

Den hittende Taylor havde vort 
hold imidlertid ikke noget modtræk 
overfor. Han stod afgjort for kam
pens mest effektive gærdespil. BAOR 
nåede i alt 188 for 7. 

DEFENSIV GÆRDEORDEN 

I vores 2. halvleg var det Luthers tur 
til at brillere. Da han var inde, blev 
det nødvendige scoringstempo holdt, 
men senere faldt interessen i takt med 
en bedrøvelig langsom pointhøst. Erik 
Hansen ville under ingen omstændig
heder tabe, men han kunne nu godt 
- selv om banen var meget stor - ha
ve givet et par af spillerne ordre til
at vove forsøget. Det kunne f. eks.
være sket ved at lade et par bittere -
Erik W estergaard og Torben L. Pe
dersen - komme ind noget tidligere.

Erik Hansen valgte imidlertid at 
køre med samme, noget defensive 
gærdeorden som i 1. halvleg, og så 
var det løb kørt. Burmeister og Jør
gen Holmen spillede bestemt udmær
ket, men det kan aldrig have været 
mere end en god gang træning for 
dem. 

BØR VI FORTSÆTTE? 

BAOR viste endnu engang, at in
teressen for en kamp mod et udvalgt 
dansk hold er blevet så som så. Det 
er vores for øvrigt også - tydeligt de
monstreret for et par år siden, da det 
blev besluttet ikke længere at sende 
vort A-landshold til en kamp mod de 
britiske soldater. 

Erling Froulund har set rigtigt. Vi 
kan intet - absolut intet - lære af 
BAOR-spillerne, der stiller med højst 
et par spillere af nogenlunde klasse. 

Undertegnede er efterhånden ble
vet stærkt i tvivl om, hvorvidt sam
arbejdet med BAOR skal fortsættes. 
Det skal i hvert fald kun ske med det 
formål at give nogle af vores ellers 
uprøvede spillere lejlighed til at spille 
internationalt. 

Og så er det endda tvivlsomt, om 
de har megen glæde af det. Som Sø

ren Nissen skriver andet steds i bla
det, ligger der noget anderledes frugt
bart i et samarbejde med Royal Air 
Force, der meget gerne vil spille kam
pe i Danmark. 

De penge, vi bruger for at spille 
kampe mod BAOR, bØr kunne gives 
meget bedre ud! 

KAMPEN I TAL 

BAOR - DCF XI. Uafgjort. BAOR 182 
(Campbel! 57, Hopkinson 32, Suleman 
Khan 7 for 55, Jan Hansen 2 for 45) og 
188 for 7 (Taylor 58, Campbell 51, S. 
Khan 4 for 31, B. Burmeister 2 for 19). 
DCF XI 150 (Jan Hansen 46, N. C. 
Elefsen 32, Erik Westergaard 16, Cur
ratte 4 for 30) og 139 for 6 (J. Luther 
42, B. Burmeister 33 n. o., J. Holmen 21, 
P. P. Klokker 13, S. Khan 11, Vaghela 
3 for 34). 

Roland. 



RAF var 

en klasse 

bedre end 

BAOR-

de skal være 

velkomne i 

.Danmark 
RHEINDALEN (»Cricket«) 
Det var et decimeret dansk hold, der 
stillede op til matchen mod Royal Air 
Force, idet de to landsholdsspillere 
Jan Hansen og Johan Luther var rejst 
til Holland til landskamp, samtidig 
med at Niels Chr. Elefsen var gået i 
stykker. 

Ihukommende RAP-holdets styrke 
fra sidste gang, vi mødte dem, anede 
vi dog ingen fare, men piben fik hur
tigt en anden lyd, da 45 overs-mat
chen først var kommet i gang. 

RAP var en klasse bedre end 
BAOR, særligt markspil og kastning 
forekom at være af hØj standard. -
Gærdespillet var mindre overbevisen
de, men Suleman Khan fik deres bed
ste folk så hurtigt, at man ikke rigtig 
nåede at få noget indtryk af dem, li
gesom RAF's åbningsgærder stort set 
havde battet sejren hjem, da de sene
re tropper kom i ilden. 

HELT NY SPILLESTIL 

Vore modstandere havde i fjor spillet 
uafgjort i en todageskamp mod Essex. 
hvilket fortæller lidt om deres styrke. 
Vore åbningsgærder, Peter Palle Klok

ker og Benny Burmeister, følte tilsy
neladende mere trang til at komme 
ud end til at holde sig inde mod en 
præcis vestindisk fastmediumbowler 
og en bumperlysten ung flyverløjt
nant, hvis fart var skræmmende, men 
hvis længde og retning var meget 
svingende. 

De to åbnere rØg for ingenting ef
ter at have ramt ved siden af i 6-7 
overe, og det faldt i Slagelses Bo Chri

stiansens lod at redde holdet fra fias
ko. De, der har kendt ham som en 
forsigtig spiller, må ændre opfattelse. 
Han har ganske ændret spillestil i 
retning af det hitterbetonede. Han 
havde held med sig her og fik sam
men med Torben L. Pedersen sat gang 
i scoringstempoet. Et mindre sam
menbrud på midten rejste dog tvivl 
om, hvorvidt danskerne i det hele ta
get kunne nå 100, men lidt hitteri fra 

Jørgen Holmen spillede glimrende mod RAF og blev topscorer med 41 points. 

diverse og en behjertet times batting 
af ungdomslandsholdsspilleren Søren 

Hamberg var nok til, at holdet med 
en overordentlig udmærket spillende 
Jørgen Halmen (topscorer med 41) i 
spidsen kunne nå 157 points. 

SKAL V ÆRE VELKOMNE 

Vore modstanderes gærdespillere vi
ste - ligesom BAOR - åbenbare svag
heder mod Suleman Khans overor
dentlig velovervejede legspinnere. -
Faktisk kunne de ikke spille dem. 
Desværre fik han ikke chancen for at 
vinde matchen for danskerne, idet 
åbningskasterne fortsatte, indtil RAP 
havde 71 for 1 gærde uden at være 
bagud i scoringstempo. Ganske vist 
kunne de to i øvrigt velkastende Erik 

Hansen og Torben L. Pedersen bekla
ge sig over manglende gribefærdighed 
i marken, men ærgerligt var det, at 
Khan ikke fik mulighed for at udøve 
sine - i hvert fald i Vesttyskland -
trolddomskunster, før ballet stort set 
var forbi. 

RAP gav det danske hold en strå
lende behandling og har allerede ytret 
ønske om at spille fire kampe i Dan
mark til næste år. De skal være over
ordentlig velkomne. Der er tale om et 
hold, som ethvert dansk mandskab 
kan lære noget af at spille mod -
ikke mindst m.h.t. markspil. 

KAMPEN I TAL 

RAP over DCF i Rheindahlen med 3 
stående gærder. DCF 157 (Jørgen 
Holmen 41, Bo Christiansen 27, Sule
man Khan 22, Torben L. Pedersen 16, 
Erik Westergaard 13, Søren Hamberg 
12, Per Terp 10, Francis 4 for 22). -
RAP 160 for 7 (Hewatt 49, D. Carter 
29, Suleman Khan 14-1-42-5, Tor
ben L. Pedersen 10-0-43-1, P. P. 
Klokker 9,3-0-35-1, Erik Hansen 11-
2-27-0, Benny Burmeister 4-1-12-0).

Nis. 

Pokalfinalen i Brøndby 

spilles den 6. september 

Pokalfinalen mellem Svanholm og 
Nykøbing Mors er fastsat til lørdag 
den 6. september kl. 10,30 på Brønd
by Stadion. 

Australsk sejr i den 

første test mod England 

Australien vandt den første test mod 
England med en halvleg og 86 points. 
Mere om testserien i næste nummer. 

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

bureau 

WAGONS-LITS/COOK 
Vesterbrogade 2 A - 1620 København V 

Telefon 01-14 27 4 7 
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Lykkelig nyskabelse på den 

internationale ungdomsfront 
Søren Nissen skriver om turneringen for ungdomslandshold, der blev en stor succes 

HAAG (»Cricket«) 

Den første turnering for cricket-ung
domslandshold fandt sted i juli i den 
hollandske by Haag. Det er en af de 
mest lykkelige ting, der er etableret på 
den internationale ungdomsfront, og al
lerede efter få dages spil var successen 
slået fast med så store syvtommersøm, 
nt det blev besluttet at gentage turne
ringen i 1977 i England og i 1979, for
mentlig i Canada. 

Deltagernationerne i Haag var Nord
england, Sydengland, Irland, Holland, 
Canada og Danmark. Holdene mødtes 
alle mod alle i 50 overs-kampe uden 
kaster-begrænsning, hvilket faldt over
ordentligt vellykket ud. Den frygt, man 
kunne have for, at man ville klynge sig 
til sine medium-kastere uden at bruge 
slow-kastere, viste sig grundløs. 

Der blev budt på cricket på tre glim
rende baner i byen fem dage i træk. Fri 
havde deltagerne faktisk ikke. Den fri
dag, der var i programmet, blev brugt 
til at indhente en dag, der var regnet 
væk. 

Vi danskere havde frygtet for vores 
skæbne. Nord- og Sydengland så ikke 
ud til at være nemme »at bide skeer 
med«. Det var de heller ikke for dan
skerne, der sandt for dyden ikke gjorde 
sig godt mod disse to hold. Til gengæld 
slog hollænderne Nordengland, mens 
irerne kun var 6 points fra at slå syd
englænderne, således at langt de fleste 
kampe bØd på jævnbyrdighed. 

DISPENSATIONS-REGEL 

Englænderne stillede op med et par 
hold udtaget blandt de fire bedste hold, 
England kunne stille på benene. Ikke 
absolut de 22 bedste, men alle var 
blandt toppen i engelsk ungdomscricket. 

De øvrige nationer - bortset fra Ca
nada - benyttede sig af en dispensations
regel, der sagde, at man kunne få lov 
til at bruge to spillere, der ikke var fyldt 
21 den 1. januar 1975, mens resten ikke 
måtte være fyldt 19 år. Canadierne hav
de imidlertid tilrettelagt deres tur så tid
ligt, at de kom med et hold 20-21 årige 
spillere, heraf mange, gamle kendinge 
fra 1973, hvor Canadian Colts slog et 
dansk hold under 23 år i Nykøbing 
Mors. 

SENSATION I FØRSTE KAMP 

Så meget større var vores - og de øvri
ge deltagernationers - overraskelse, da 
det lykkedes os at besejre canadierne i 
en gyser af en indledningskamp. Cana
dierne kom ubesejret gennem 12 kampe 
i England og behandlede vores kastning, 
som om der skulle hittes på hver bold. 
Men dertil var Niels Chr. Elefsen (6 for 
30), Morten Petersson og Ole Morten
sen alt for præcise. 

De tre kastere holdt canadierne nede 
på 123 all out efter 43 overe. Vi havde 
en gylden chance, men da Ole Morten
sen, Claus Morild, Henning Hansen og 
Elefsen alle var faldet ved totalen 22, 
var muligheden mindre. Søren Hamberg 
kom ind, men han var i begyndelsen 
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Niels Chr. Elefsen. 

kun »second string« til Bruno Nielsen, 
der hurtigt lavede 24 (5 gærder for 50). 

Derefter fandt den kønt - især på off
siden - spillende Søren Hamberg og den 
mere offensive Ole Seier Andersen sam
men i et sejrsgivende makkerskab. Men

Århus-spilleren faldt som 6. mand ved 
111, 7. gærdet var ude for 122, og så var 
nerverne på højkant. 

Jesper Morild blev omgående grebet 
ud (8 for 122), Per Persson stivnede, da 
han skulle løbe den afgørende ener (9 
for 123), og sidstegærdet, keeperen Jan 
Uldahl, kom ind og fik lige den lange 
bold på benene, som ban kunne glance 
til den vindende ener. 

En stor kastemæssig præstation af 
Elefsen, der desværre gik i stykker un
der denne kamp og kun kunne deltage i 
en kamp yderligere (mod Irland). Gær
demæssigt imponerende af Ole Beier 
Andersen, der tØjlede sine stØd passen
de, og af den indtil da ganske uprøvede 
Søren Hamberg, der kun bar sat sine 
spor i den danske 2. division. 

DANMARK over CANADA med 1 
gærde. CANADA 123 (Ramalho 28, 
Morten Petersson 13 - 0 - 60 - 3, N. C. 
Elefsen 14-6-30-6). DANMARK 124 for 
9 (0. Beier Andersen 37, S. Hamberg 31 
n.o., Bruno Nielsen 24, Cl. Morild 11,
Hayes 5 for 38). 

MOD NORDENGLAND 

Det var ærgerligt, at vi ikke klarede den 
lidt bedre mod dette hold, der dagen 
forinden havde slået Sydengland. Nord
englænderne følte sig i høj grad besvæ
ret af det danske åbningskasteangreb, og 
2 gærder var ude for 3. Herefter blev 
4. gærdet lagt ned tre-fire gange, og åb
ningsgærdet Hartley, anfører og topsco
rer, gav ligeledes en god chance hurtigt.

Det var Morten Petersson, der måtte 
lide under markens manglende gribefær
dighed og hans kasteresultat 3 for 65 
ydede ham langt fra retfærdighed. Fred
dy Sangild fik et heldigt gærde på sin 
tredje bold, og dette gav ham så megen 

tro på sig selv, at han kastede 13 glim
rende overe (4 for 40). 

Det danske holds gærdemæssige ind
sats var en ynk. Vores kunne ikke kom
me i gang mod de halvhårde kastere og 
gik på slow-bowlerne. 

NORDENGLAND over DANMARK 
med 128 points. NORDENGLAND 177 
for 7 (Hartley 62, Bainbridge 35, F. 
Sangild 13-2-40-4, M. Petersson 19-5-65-
3). DANMARK 49 (Per Nielsen 12, 
Hall 3 for 10, Precious 3 for 11). 

MOD HOLLAND 

Det var ærgerligt at måtte undvære Elef
sen mod arvefjenden Holland. Morten 
Petersson blev for dyr (3 for 63 på 14 
overe), og selv om Ole Mortensen lige
som i næsten alle de øvrige kampe kun
ne holde modstanderne nede på ca. 2 
points pr. over i gennemsnit, blev hol
lændernes score på 181 for 9. 

De fleste points blev scoret på sweeps, 
som kunne udføres ganske chancefrit, 
fordi benene var bagved, og fordi der 
næsten ikke blev dØmt »ben for« under 
hele turneringen. Dette kunne specielt i 
denne kamp virke noget frustrerende, 
fordi hollænderne forekom at spille på 
det. 

De danske markopstillinger var for 
aggressive i betragtning af, at det var en 
overbegrænset kamp, men det var heller 
ikke morsomt for Beier Andersen plud
selig at blive kastet ud i en anfører-si
tuation. 

Kravet til danskerne var 3½ points 
pr. over, og det blev holdt, indtil Søren 
Hamberg faldt som 5. gærde ved 109. 
Efter at have overlevet en chance i be
gyndelsen spillede han sig til det danske 
holds hØjeste halvleg under turneringen 
med 48 points. 

Men både han og Ole Mortensen, der 
havde brugt for lang tid til at spille sig 
ind, faldt på uovervejede stød på et tids
punkt, hvor de kunne være blevet match
vindere. De følgende gærdespillere skul
le også spille sig ind, og det gik ikke. 
Der blev slået alt for mange huller i 
luften, men hollænderne trak sig ud i 
helt defensive markopstillinger, og vi 
nåede kun 154 for 7. 

Mere rutine i at spille enere ville have 
gjort underværker i en sådan situation, 
men det kræver jo teknik! 

HOLLAND over DANMARK med 
27 points. HOLLAND 181 for 9 (0. 
Beier Andersen 11-4-38-4, M. Peters
son 14-2-63-2). DANMARK 154 for 7 
(S. Hamberg 48, Per Nielsen 29 n.o., Ole 
Mortensen 26, Per Persson 12 n.o., Hg. 
Hansen 10, Britsch 25-4-56-4). 

MOD SYDENGLAND 

Sydenglænderne havde turneringens i 
særklasse bedste gærdespiller, Gower, 
der er i staben hos Leicestershire, og 
som allerede har været med i den en
gelske countyturnering. Det var en vid
underlig, aggressiv spiller - omend lidt 
doven, idet han ikke var meget for at 
løbe sine medspilleres enere, med min
dre det kunne give ham stød. 



Men han kunne have været ude på 
matchens anden bold, hvor han cuttede 
en bold fra Ole Mortensen til 4 gennem 
hænderne på Per Persson i gulley. Næ
ste bold hookede han til 6, og så var 
han i gang. Vi var uden de to, der skul
le have »båret« holdet - Petersson og 
Elefsen, førstnævnte taget hjem til se
niorlandskamp mod Irland - og vi blev 
nedspillet. 

Per Persson kastede udmærket i sine 
første 12 overe, men blev slået i stykker, 
og markspillet var en ren ynk. Englæn
derne lavede 258 for 7, og vores 7 før
ste gærder var ude for 66. Til sidst mun
trede sydenglænderne sig med at Jade 
Gower kaste, hvilket han absolut ikke 
plejede. 

Ole Beier Andersen vippede ham ud 
til 20 i hans første over, og vores total 
blev på 119. Men de sidste 50 var til op
muntring. 

SYDENGLAND over DANMARK 
med 139 points. SYDENGLAND 258 
for 7 (Gower 94, Munden 33, Persson 
14-1-57-2, Sangild 8-0-46-2). DAN
MARK 113 (Beier Andersen 45, Cl. ·
Morild 18, Ole Mortensen 12, Persson
11, Donald 5 for 21).

MOD IRLAND 

Irlands-kampen blev en gyser. Irerne 
havde tabt alle deres kampe, vi havde 
vundet en. Selv om vi tabte med 1 gær
de på næstsidste bold, vil jeg alligevel 
vove at hævde, at der var væsentligt 
mere talent i det danske hold. Men gær
deindsatsen var atter dårlig, og havde 

det ikke været for en 5. gærdestand mel
lem Per Nielsen og Bruno Nielsen, var 
det gået rent galt. 

Men 103 points var ikke meget at rut
te med. 

En sammenbidt kastemæssig indsats 
af den halvskadede Ole Mortensen, der 
kastede 23 overe (6 for 42 - de første 
21 kostede kun 33 points) og eminente 
greb - især ned langs leg-siden - af kee
peren Jan Uldahl gjorde, at irerne, da 
den sidste over begyndte, stadig mang
lede 8 points for at vinde med to gær
der i behold. 

Der var tre points på Elefsens tre før
ste bolde, den fjerde endte med halv
legens første bye og en løbet ud på ind
stikket. Fire points - sidste gærdespiller 
inde - tre bolde. En ener på fjerde bold 
- gennem slippen, der ikke var der.
Næstsidste bold blev den korte, der blev
hugget ud til fire. Vild irsk jubel - skuf
fede danskere - men hvilken vidunderlig
spændende match.

IRLAND over DANMARK med 1 
gærde. DANMARK 103 (Bruno Nielsen 
25, Per Nielsen 23). IRLAND 105 for 9 
(Ole Mortensen 23-7-42-6). 

INGEN VINDER, INGEN TABER 

De to engelske hold sluttede lige på før
stepladsen, og i stedet for at kåre en 
vinder valgte man at give pokalen til 
England. Irland og Danmark endte med 
en sejr hver, og vi blev også rubriceret 
lige, således at ingen af os - eller os 
begge - havnede som nr. sjok. Holland 
blev nr. 3, Canada nr. 4. 

Om danskerne kan man generelt sige, 
at kastningen slog til. Abningskasterne 
var formentlig turneringens bedste. Elef
sen var glimrende i den eneste match, 
hvor han var i orden, Morten Petersson 
fik for lidt støtte af marken, og Ole 
Mortensen var strålende i den sidste 
kamp. I alle kampe - bortset fra en en
kelt - var han manden, der kunne holde 
modstandernes scoring nede til et mini
mum. 

Han blev kåret som turneringens bed
ste kaster, en cadeau, han kan dele med 
de øvrige, danske åbningskastere. Sang
ild og Persson var udmærkede spinnere, 
mens Beier Andersen - trods gærder på 
akavede bolde - var mindst præcis, men 
farlig i korte perioder. 

Derimod var markspillet ikke i orden. 
Der trænes simpelthen ikke nok i det. 
Keeperen Jan Uldahl havde 9 greb og 
tog alle chancer - deriblandt adskillige 
svære på fastbowlerne. Han var knap 
så overbevisende, når han skulle helt op 
til gærdet. 

Gærdespillet lod en hel del tilbage at 
ønske. Hamberg spillede to kønne halv
lege, Beier Andersen var effektiv i sin 
hitterstil, Per Nielsen overraskede posi
tivt, men er for begrænset, mens Ole 
Mortensens benarbejde - eller manglen
de ditto - medfører, at han vil have me
get vanskeligt ved at lave points i større 
mængder i et sådant selskab. 

Holdet gik yderst seriøst ind for op
gaven, og alle havde - trods de få tri
umfer - en dejlig uge. Tak til hollæn
derne, fordi de tog dette initiativ og lag
de ryg og økonomi til denne nyskabelse. 

Det danske ungdomslandshold i Holland. Stående fra venstre: Per Nielsen, Ringsted, Henning Hansen, Svanholm, Claus Mo
rild, AaB, Jesper Morild, Hjørring, Søren Hamberg, Svanholm, Thomas Kentorp, AB, Freddy Sangild, Herning, Niels Chr. 

Elefsen, Hjørring, og Michael Petersson, Svanholm (leder). Siddende fra venstre: Per Persson, Ringsted, Morten Petersson, 
Svanholm, Bruno Nielsen, Hjørring, Jan Uldahl, Svanholm, og Ole Mortensen, Svanholm. (Foto: Bart Spijker). 
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Præstationerne og ikke kampens 

resultat er det allervigtigste 
Det lærte juniorlandsholdet forhåbentlig på årets tur til Essex, hvor dansk cricket har dets bedste 

venner på engelsk jord. En klar engelsk overlegenhed især i taktisk henseende, skriver Ths. Petersson. 

ESSEX (»Cricket«) 

Så har endnu et kuld af vore bedste ju
niorer været i Essex og stiftet bekendt
skab med engelske græspitche, mØdt vir
kelig gode skolehold og erfaret, hvorle
des det spænder af, når DCFs bedste 
venner på engelsk jord, ægteparret Jen
kins, tager sig af danske cricketspillere. 

Med dette besøg er det blevet helt 
klart, at Colchester for fremtiden er 
centrum for dansk ungdomscrickets ak
tiviteter i England, og at DCF i David 
Jenkins og hans firma HORSENS PLA
STICS og i The Royal Grammar 
School's Roger Bayes har de mest for
trinlige og gæstfrie kontakter med en
gelsk skolecricket, når det er bedst. 

Programmet indbefattede fem kampe 
mod stærke skolehold og en mod et ud
valgt hold fra Essex Schools. De dan
ske spillere fik således lejlighed til nøje 
at betragte engelske skoldrenges betyde
lig bedre forståelse af spillets detaljer, 
ligesom de efterhånden fik læ1i, at det i 
disse seks-timers-kampe ikke er så væ
sentligt, hvem der vinder, men at det er 
vigtigere at der bliver en ordentlig match 
ud af det, og først og fremmest at de 
enkelte spillere får lært noget. 

Man må så fra DCFs side håbe, at de 
udsendte spillere har taget ved lære af 
de engelske modstandere, når disse i en 
del situationer åbenbarede en klar over
legenhed i taktisk henseende, hvilket f. 
eks. resulterede i danske gærdefald. Da 
jeg har en vis fornemmelse af, at de im
plicerede måske alligevel har glemt nog
le af disse situationer, skal jeg kort om
tale et par af dem. 

BRUG DOG HOVEDET! 

Eksempler var der bl. a. i den kamp, vi 
vandt, hvor deres åbningsbowler efter et 
par halvkorte outswingere i første over 
kortede en enkelt bold af, hvorefter Ole 
Mortensen serverede en halvløs parade 
til short leg, som 0. M. udmærket vid
ste stod to meter væk. 

En anden gylden regel er, at man ka
ster den første bold helt op til den gær
despiller, som lige er kommet ind. Der
for burde Jesper Morild i kampen i 
Brentwood have været helt fremme i 
den lange inswinger, der væltede over
liggerne på første bold. 

Et tredje eksempel er Peter Da/gårds 
julegave af en stegt due til extra cover 
på sidste bold inden frokost i kampen 
mod lpswich. Denne katastrofe skete på 
et tidspunkt, hvor Peter var helt ovenpå 
efter en fortrinlig innings, og hvor ka
steren så helt bevidst kastede en lidt 
blødere sidste bold i overen for at lokke. 

Disse tre gærdefald er ikke hevet frem 
for at antyde, at de tre herrer er større 
tåber end andre ved gærdet, men dels 
for at vise, hvad man kan opnå ved at 
spille vort lille spil med den indvendige 
side af hovedet, dels i det håb at de tre, 
som i øvrigt nok var turens bedste ved 
gærdet, vil have mareridt i de kommen-
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de lange vinternætter over netop disse 
I re foræringer. 

Nu lidt om de enkelte kampe. Fælles 
for de to første var, at vort markspil var 
så vaklende, at det var i orden, at vi 
tabte, ligesom vort gærdespil gav de en
gelske værter god grund til at spørge, 
hvilken skole vi kom fra, hvorfor vi le
dere i en bisætning måtte indrømme, at 
det var et ud valgt hold fra hele landet, 
hvorefter vi hurtigt førte konversatio
nen ind på vejret eller andre vigtigere 
emner. 

Glædeligt var det dog her og senere 
at se Jesper Morilds virkelig kraftbeto
nede spil på legsiden samt Peter Dal
gårds aggressive batting baseret på et 
lynhurtigt benarbejde og stærke arme 
og håndled. Han - en af AaBs bane
mænd i pokalturneringen - kan drive 
det vidt, hvis han holder Øjnene åbne og 
bliver ved med at prøve at lære. 

Derefter fulgte sejren over det svage
ste hold, Fores! School, som ikke rigtig 
kunne spille Klaus Frederiksen og Ole 
Mortensen. De battede efter frokost, 
hvilket skulle vise sig at blive deres død. 
idet måltidet var så rigeligt, at deres 
folk dårligt kunne slæbe sig på banen. 
Dette var ikke tilfældet for vores halv
kræsne, kartoffelforvente ynglinge. 

DE BRUGTE SPINNERE 

Turens mest interessante match var re
vancheopgøret mod Davis Jenkins' Roy
al Grammar School anført af Jenkins 
junior, Richard, som lavede 82 not out 
ud af 217 for 3. Derved fik han mulig
hed for at benytte sine spinnere i et 
forsøg på at lokke vore batsman ud på 
dynen. I denne kamp blev det helt tyde
ligt, hvor stor forskellen er mellem dis
se engelske skolekampe, hvor man i vid 
udstrækning bruger spionere, og de dan
ske turneringskampe, hvor man i det 
evige forsøg på at vinde rækken eller i 
den hårde kamp for at undgå en plads 
som bror klat næsten altid er tilbøjelig 
til at overbowle de halvhårde kastere 
for at reducere de andres score. 

Dette forstod den engelske anfører til 
fulde og brugte derfor sine bløde bow
lere i 2½ time. 

Situationen var den, at vore spillere 
ikke troede på, at de kunne overtrumfe 
217 for 3, og derfor spillede de efter en 
god åbning på 39 på en time af Morten
sen og Claus Morild fuldstændigt døds
sygt mod spionerne, indtil anfører Tho
mas Kentorp vågnede op og gav ordre 
til at slå til. 

Dette skete på et tidspunkt, hvor vi 
havde mistet 1 gærde, og der resterede 
20 minutter plus 20 overe. Altså var det 
udelukket, at vi kunne tabe. Og hvad så 
man så? På 20 minutter havde Claus 
Morild, og Benny B. Nielsen, der begge 
spillede det bedste, jeg har set, 60 hur
tige runs, hvorefter vi pludselig var inde 
i matchen. Jesper Morild, Per Nielsen 
og Dalgård fulgte trop, og med 196 for 
5 havde vi reddet æren i den kamp. 

At vi så også beholdt det flotte HOR
SENS PLASTICS-TROFÆ gjorde ikke 
spillerne mindre glade. 

ET NØDVENDIGT LED 
C CRICKETUDDANNELSEN 

Ovenpå dette var vor indsats betydelig 
bedre i de sidste to opgør. At vi tabte 
til Brentwood i næstsidste over skyldtes 
primært deres ene åbner, som var klas
ser over vores, og som sikkert snart er 
at finde på Essex' countymandskab, og 
at vi ikke vandt over lpswich, som vi 
egentlig var bedre end, gør ikke det fjer
neste. 

Fra lpswich-kampen huskes især Dal
gårds kultiverede 55 og Køges Jens Sø
rensens fantastisk vigtige 56, som måske 
ikke var et resultat af den fuldendte 
teknik men fornuftig sortering af bolde 
på og udenfor gærdet. Glædeligt var det 
også at se de fremskridt, Thomas Ken
torp havde gjort som anfører. Hans 
kastedispositioner var blevet glimrende, 
og markopstillinger og markspil var her 
turens bedste. Men fremgang i mark
spillet var sandelig også påkrævet efter 
den skrækkelige start på dette felt. 

Alt i alt en lærerig tur, et absolut 
nødvendigt led i juniorernes cricketud
dannelse. Og en ualmindelig godt til
rettelagt tur fra vore engelske kontak
ters side. Gentagelser er ønskelige, lige
som det ville være en gevinst at få hol
det fra Royal Grammar School herover. 

Thomas Petersson 

RESULTATER FRA ESSEX: 

Woodbridge v. DCF: Woodbridge vandt 
med 8 gærder. DCF 138 (J. Morild 53, 
J. Sørensen 15). Woodbridge 141 for 2 
(C. Morild 2 for 34).

Essex Schools v. DCF: Essex Schools 
vandt med 6 gærder. DCF 100 (P. Niel
sen 28 n.o., J. Morild 24, C. Morild 19). 
Essex Schools 102 for 4 (0. Mortensen 
3 for 25). 

Fores! School v. DCF: DCF vandt med 
56 points. DCF 156 (J. Morild 73, P. 
Dalgård 38). Fores! School 100 (0. Mor
tensen 4 for 14, K. Frederiksen 4 for 36). 

C.R.G.S. v. DCF: Uafgjort. C.R.G.S. 217
for 3. DCF 196 for 5 (B. B. Nielsen 60,
C. Morild 49, J. Morild 24, P. Dalgård 
24, P. Nielsen 17 n.o.).

Brentwood v. DCF. Brentwood vandt 
med 4 gærder. DCF 182 (0. Mortensen 
48, B. K. Jensen 23, Ths. Kentorp 23 n. 
o., C. Morild 19). Brentwood 184 for 6 
(0. Mortensen 2 for 53). 

lpswich v. DCF: Uafgjort. DCF 168 (J. 
Sørensen 56, P. Dalgård 55, P. Nielsen 
26). Ipswich 153 for 7 (K. Frederiksen 
3 for 37). 



Lav en dansk JJ County-turnering JJ

til glæde for endnu flere spillere 
Redaktør Ole P. Larsen foreslår, at sæsonen udvides med 14 dage til dette formål 

Med den danske landskamp-sæson i

cricket indledt og med lejlighed til -
tilfreds - at konstatere, at UK ikke læn
gere alene forlader sig på den gamle 
garde, men giver nye navne lejlighed til 
at forsvare deres chance, melder tanken 
sig: 

»Hvad gør vi i det hele taget for at
gØre »toppen« i dansk cricket bredere?« 

Allerede med det spørgsmål står det 
vist klart, at jeg ikke mener, at en »su
perdivision« med f. eks. de seks bedste 
fra 1. division er sagen. En sådan løs
ning vil efter min mening give bredden 
i dansk cricket - og den bredde er des
værre ikke særlig stor - et afgørende 
knæk. 

Mandskaberne i en sådan »superdivi
sion« og det, eller de 2-3 hold, som har 
chancen for at spille sig op i den, vil 
selvfølgelig gå til sagen med liv og lyst, 
så meget mere som UK-folkene specielt 
vil have deres opmærksom henvendt på 
disse kampe. Men hvad med resten af 
spillerne? Hvad med de dårligst place
rede i 1. division og de bedste i 2. di
vision? De vil ikke have større chance 
end den nok så bekendte snebold et 
meget varmt sted for at komme med i 
»superdivisionen«, endsige blive hængen
de i den.

Vi har ikke for mange klubber her
hjemme, og en degradering til, eller 
manglende mulighed for at forlade en 
»skygge-2. division«, kan tage pippet fra
nogle klubber og spillere.

På den anden side er jeg enig i, at 
kamptræning og atter kamptræning er 
sagen for at højne standarden - og for 
at gØre dansk cricket stærkere i interna
tionalt selskab må man også stræbe efter 
flere kampe af længere varighed end de 
nuværende divisionskampe. 

Pokalturneringen er helt givet med til 
at Øge kamptræningen samt kalde på de 
taktiske evner, og det er en form, alle 
klubber kan være med i, også med godt 
resultat. Se f. eks. Køge i år og Svan
holm II sidste år. Men pokalturneringen 
løser ikke alene problemet. 

Altså: »Toppen« skal gøres bredere 
ved, at spillets kvalitet højnes gennem 
flere kampe med længere spilletid, men 
sådan, at ingen af klubberne eller spil
lerne på forhånd udelukkes og måske 
taber modet. 

Derfor: Lav en dansk »county-turne
ring« - eller, som den vel skulle hedde 
i hjemlig regi - en repræsentativ lands
dels-turnering. Den skulle byde på kam
pe af mindst to dages varighed, måske 
strammet med et begrænset antal overs 
i 1. halvleg, men i hvert fald sådan, at 
man i princippet skulle stræbe mod en 
afgørelse efter færdigspillet kamp. 

Ole P. 

Larsen 

Ved matcher mellem udvalgte lands
dels-hold ville man tilgodese spillere af 
landsholdsklasse eller lige under og sam
tidig give talenter - eller måske over
sete - fra lavere rangerende klubber 
chancen. Sådanne landsdels-matcher 
kunne også - til en vis grad i hvert fald 
- danne baggrund for udtagelse af lands
hold eller andre repræsentative hold.

Det kunne måske også være interes
sant for gæstehold i Danmark at mØde 
landsdels-hold i stedet for lidt svagere 
klubhold. Under alle omstændigheder 
ville interessen for sådanne kampe - og
så tilskuermæssigt - blive spredt mere, 
hvis 3-4 klubber er indblandet i stedet 
for kun en enkelt. 

Jeg ved godt, at DCF ind imellem har 
udtaget landsdelshold til internationale 
opgaver, men med en hjemlig landsdels
turnering og altså »stående«, udvalgte 
hold, ville sagen på en anden måde fo
religge som en kendsgerning - og ville 
give spillerne mere kamptræning, give 
også dem lige under toppen en chance, 
og alle klubber kunne være med. 

Nogle vil måske indvende, at det kan 
knibe med at presse sådanne kampe ind 
i den korte sæson - javel, hvis man ikke 
Ønsker at forlænge den lidt, f. eks. 14 
dage i september eller tage et par ferie
weekender ind, kunne man jo lade en så
dan landsdels-turnering løbe over et par 
sæsoner eller tre, således at flere spillere 
fik chancen, og sådan at hvert landsdels
hold fik i hvert fald et par kampe pr. 
sæson. 

Endelig var der jo også den mulighed 
at spille landsdels-matcher samtidig med 
landskampe - det er jo ikke alle klub
ber, der afgiver spillere til landsholdet. 

Ser vi på den rent geografiske forde
ling af landets cricketklubber, er det ef
ter min mening muligt at udtage otte 
landsdelshold. Om det så skulle ske på 
basis af forslag fra klubberne, evt. kom
bineret med turneringsresultater via sta
tistikkerne, eller om man skulle have en 
særlig UK eller et særligt landsdelsud
valg til at tage sig af en sådan turne
ring, er praktiske spørgsmål, der kan !Ø
ses. 

Men hvis forbundet gik i brechen for 
dens oprettelse, så den fik det officielle 
stempel, mener jeg, at den ville hØjne 
interessen for og kvaliteten i det hjem
lige cricketspil. Jeg behøver næppe at 
sige, at princippet kunne føres videre i 

ungdomsrækkerne - her bar man allere
de til en vis grad en række supplerende 
kampe til turneringen. 

Gennem to-dages kampe med spilletid 
f. eks. lørdag 10-19 og søndag 9,30-18
med de ordinære pauser for 1. division
ville man få omkring 15 timers effektiv
spilletid til opnåelse af et resultat efter
færdigspillet kamp.

Tænkte man sig en enkeltturnering 
alle mod alle, skulle hvert landsdelshold 
altså gennem syv kampe, før en sådan 
turnering var afgjort. Den kunne f. eks. 
afvikles over tre år, hvilket vil sige to
tre kampe til hvert hold årligt. 

Med en pokal som præmie og 2 points 
for vundet, nul for tabt og 1 for uaf
gjort kamp ville det stadig være spillet, 
mere end kampen om turneringspoints, 
der blev det afgørende. Hvis klubberne 
og forbundet vel at mærke går ind for 
sagen! 

Men hermed altså mit forslag, der 
lægges frem til 1) hånlig afvisning, eller 
2) saglig debat og måske - hvis en eller
anden skulle finde det godt nok - til
fremførelse på et repræsentantskabsmø
de.

De otte landsdels-mandskaber kunne 
dannes på følgende måde: 

NORDJYLLAND: Af spillere fra 
Hjørring, AaB og Chang. 

VESTJYLLAND: Af spillere fra Hol
stebro, Herning, Viborg og Nykøbing M. 

ØSTJYLLAND Af spillere fra Dron
ningborg, Grenå, Århus, Silkeborg og 
Skanderborg. 

SYDJYLLAND: Af spillere fra Hor
sens, Fredericia, Kolding og Esbjerg. 

FYN: Af spillere fra Kerteminde, B 
1909 og B 1913. 

SJÆLLAND: Af spillere fra Næstved, 
Nykøbing F., Slagelse, Sorø og Ringsted 
(hvis falstringerne kan finde sig i at bli
ve regnet til Sjælland). 

OMEGNEN: Af spillere fra Køge, 
Roskilde, Glostrup, Soraner og AB. 

KØBENHAVN: Af spillere fra Frem, 
Svanholm og KB (måske skulle spillere 
fra Soraner høre til det københavnske 
hold). 

Ole P. Larsen, 
Skive, 

tidligere formand i Nyk. M. 

ADRESSEÆNDRING: 

B 1913 har skiftet adresse til cric

ketafdelingen. I fremtiden bedes 
korrespondance sendt til: 

Erling Hauge 
GuldØjevænget 76 
5260 Hjallelse 
Tlf. (09) 15 12 13 (16-17,30) 
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Af ROLA.NO WALD 

KØGE, drengehold i kreds 51, har sat 
dansk rekord - i antal af benyttede pi
ger på et hold. SUSANNE SKOV AGER, 
LONE HVIID, LAILA RASMUSSEN 
og LONE NIELSEN er navnene. Det 
kan vel ikke vare længe, fØr man kan 
kalde det et »pigehold« ... ? 

SØREN og LARS MIKKELSEN, tvillin
ger på Glostrups lilleputhold, dominere
de fuldstændig kastningen i kampen mod 
Svanholm. Deres analyser var henholds
vis: 17-8-15-7 og 17-9-18-7. 

SV ANHOLM, lilleputhold i kreds 61, 
havde en »hale« af de store i kampen 
mod Glostrup. I 2. halvleg faldt 6. gær
det ved 32 - hele holdet var ude for 
32! 

HASSE NIELSEN, lovende lilleputspil
Jer fra Chang, var i vælten mod »arve
fjenden« fra AaB. Scorede 28 not out 
og tog i alt 7 gærder for 13. 

MARTIN 0. SVENDSEN, lilleputspiller 
fra AB, var helt på toppen i kampen 
mod Køge. Scorede 39 not out og 15 
not out og tog i alt 12 gærder for 33. 

KB, lilleputhold i kreds 61, må have 
ærgret sig gul og grøn efter kampen 
mod Sorø, der indledte med 56. KBs 4. 
gærde faldt ved 51 - hele holdet var ude 
for 55!!!! »Cricket er morsomt«, skriver 
KBs ungdomsleder, OLE MICHAEL
SEN, på statistik-skemaet. 

CHARLES LØNHOLT, cricketspillende 
læge på Soranernes 2. divisionshold, hav
de en uheldig dag i sin klubs kamp i 
Esbjerg. Fik »et par briller«. 

ERIK LEIF PEDERSEN, strålende ju
niorspiller fra Kerteminde, gØr det sta
dig fornemt. I kampen mod Herning IØd 
hans analyse på 20-9-21-12. Også Her
nings FREDDY SANGILD var domine
rende. Hans analyse var: 21-4-39-9. 
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OLE MORTENSEN, glimrende Svan
holm-junior med fast optræden i 1. di
vision, havde enorm kastesucces i juni
orkampen mod Slagelse. Hans analyse 
var: 14-6-21-12. 

HANS ULRIK ASTRUP, drengespiller 
fra Dronningborg, fortsætter sine trium
fer. I kampen mod Skanderborg score
de han 54 og tog 6 gærder for 30 på 
16 overs. 

KØGE, Østsjællandsk hold i drengeræk
ken, oplevede et sandt sammenbrud i 
kampen mod Glostrup. 2. gærde faldt 
ved 83 - hele holdet var ude for 106. 
Denne score var dog rigelig stor til sejr. 

JØRGEN MORILD, drengespiller fra 
AaB og søn af Carsten, havde dundren
de succes i kampen mod Nykøbing M. 
Scorede 23 og tog i alt 11 gærder for 12 
points. 

ERLING FROULUND, dynamisk DCF
formand, fyrede en overordentlig vittig 
bemærkning af under landskampen mel
lem Danmark og Sri Lanka i Herning. 
E.F. rik rapport om, at redaktøren af 
»Cricket« dagen i forvejen havde fået 
en bold i ribbenene og måtte en tur på
det lokale sygehus. Med den mest ond
skabsfulde stemme sagde den kære for
mand: »Hvordan i alverden nåede bol
den overhovedet ind til ribbenene ... ? «

KIM PETERSEN, hårdtslående Chang
junior, der også spiller i 1. division, sco
rede 100 points i kampen mellem Nord
jylland og Sydpylland/Fyn ved lands
juniorstævnet i Viborg. I samme kamp 
fik Kertemindes ellers så udmærkede 
CHR. SCHEFFMANN analysen 6-0-67 
-1.

FREDDY SANGILD, udmærket kaster 
på Hernings junior- og 2. divisionshold, 
fik analysen 13,2-1-34-7 i Sydjylland/ 
Fyns kamp mod Sjælland ved landsjuni
orstævnet i Viborg. 

HANS ULRIK ASTRUP, drengespiller 
fra Dronningborg, fortsætter sine trium
fer. I kampen mod Holstebro scorede 
han 104 not out på 1 time og 16 minut
ter. Samtidig fik han en samlet kaste
analyse på 15-9-17-7. PETER JENSEN, 
også fra Dronningborg, fik analysen 15,4 
-8-19-8, heriblandt et hat trick.

HENNING JENSEN, vægtig Nykøbing 
Mors-spiller, var helt suveræn i 1. divi
sionskampen mod KB. Først scorede 
han 96 not out for derefter at få kaste
analysen 11-8-4-3!!! Ved samme lejlig
hed fik KBs JØRGEN HOLMEN lov 
til at forsøge sig som kaster. Det gik 
knap så godt: 2-0-26-0. 

KJELD PEDERSEN, ganske god Kol
ding-spiller, scorede 112 not out i mel
lemrækkekampen mod Herning. 

KLAUS FREDERIKSEN, lovende Svan
holm-junior, fik i kampen mod Sorø/ 
Næstved analysen: 9-6-7-7. I samme 
kamp måtte 8 Sorø/Næstved-spillere si
ge farvel uden at have scoret. 

NIELS TALBRO, anfører for AB og 
landsholdsdebutant mod Sri Lanka, var 
fuld af optimisme i 1. divisionskampen 
mod KB. Efter at KB var startet med 
245 for 9, nåede AB 168 for 2, da TOR
BEN OLESEN (103) faldt. Herefter 
havde N.T. denne kommentar: »Nu vil 
jeg nØdig være i modstandernes tØj. AB 
har 168 for 2, og nu går FINN VIL
LUMSEN til gærdet.« Smilet stivnede 
dog lidt efter, da F.V. igen stod uden 
for banen. Kort efter havde AB 187 for 
7 og fik travlt med at lukke af. 

CARSTEN MORILD, AaB- og lands
bolds-veteran, fik den danske del af sel
skabet ved banketten under landskampen 
Danmark-Østafrika til at skrige af grin. 
HENRIK MORTENSEN, landsholdsan
fører, holdt den obligatoriske tale og 
sagde bl. a., at en dansk sejr ville give 
genlyd på den anden side af Nordsøen. 
Hvortil C.M. replicerede: »Ja, i Grøn
land ... « 



LEIF SØRENSEN, hittende Slagelse-ve
teran, havde degraderet sig selv til 3. 
divisionsholdet til kampen mod Næstved. 
Det fik hverken han eller holdet grund 
til at fortryde. Scorede 119 points og 
havde sammen med PER PETERSEN 
(44) en 1. gærdestand på 141 points.

TONY HADERSLAND og MARTIN 
0. SVENDSEN, lovende AB-drenge, fik
nøjagtig samme kasteanalyse i kampen
mod Glostrup: 10-3-31-3.

ALLAN LOHMANN, talentfuld junior 
fra B 1909, fik en hård medfart i kam
pen mod Esbjerg. Kastede i 1. halvleg 
22 overs med resultatet 2 for 109. I sam
me kamp scorede Esbjergs KLAUS V. 
NIELSEN 105 points. Fra den kamp 
skal endelig bemærkes, at B 1909 ved 
en fejltagelse kun mødte med 7 spillere, 
hvoraf en endda var for gammel! 

SULEMAN KHAN, leg spinner på B 
1909's 1. divisionshold, fik for alvor AB
spillerne på glatis i de to holds indbyr
des opgør. Tog 7 gærder for 61 points 
på 18 overs. I samme kamp scorede fyn
boernes pakistaner, GULZAR AHMAD, 
84 points. 

BENT ROSSEN, keeper på ABs 1. divi
sionshold, smed pludselig skinnerne un
der kampen mod B 1909. Blev beordret 
et godt stykke bag gærdet, og det blev 
åbenbart for meget for ham. De to næ
ste bolde tog han overhovedet ikke ef
ter, og da han blev bebrejdet dette, 
smed han lynhurtigt skinnerne. CAR
STEN FENGER overtog keeper-jobbet, 
mens B.R. stod med hænderne i siden 
i 1. slip. 

LEIF SØRENSEN, anfører og veteran 
på Slagelses 2. divisionshold, scorede 
108 points i kampen mod Grenå. 

JOHN MADSEN, Århus-spiller med for
tid i Skanderborg, var en god all round'
er i 1. divisionskampen mod Ringsted. 
Scorede 44 points og tog 5 gærder for 
68. I samme kamp tegnede JØRN BEI
ER ANDERSEN, Århus, sig for 60 not
out. Endelig er det værd at nævne, at
Ringsteds EBBE HANSEN scorede 50
points og tog 4 gærder for 29 på 14
overs.

STEEN PLOUGMANN, ung Ringsted
spiller med svingende præstationer, var 
ovenpå i mellemrækkekampen mod So
raner. Scorede 103 not out på 1 time og 
55 minutter. 

HENRIK MORTENSEN - AaB- og 
landsholdsanfører - er stadig nådesløs, 
når modstandernes gærder skal fældes. 
I kampen mod KB var hans analyse: 
31,5-8-59-10. Herudover bidrog han 
med 50 not out og 4 not out. Også OLE 
ISAKSSON gjorde en god figur. Scorede 
79 not out. 

SØREN HAMBERG, anfører for Svan
holms A-række hold i kampen mod 
Frem, var særdeles venlig mod sine hold
kammerater. Lod samtlige spillere - mi
nus keeperen - kaste. Det er vist man
ge år siden, at folk som Fil'JN NI
STRUP og MICHAEL PETE}'.SSON 
har fået lov til at bowle!? 

PETER DALGAARD, meget talentfuld 
juniorspiller fra NykØbing Mors, score
de 116 not out i kampen mellem Nord
jylland og Sjælland under landsjunior
stævnet i Viborg. Ved samme lejlighed 
lavede Ringsteds PER NIELSEN 96 p. 

Både sportslig og 

økonomisk succes 
Måske er Danmark med ved næste » World Cup« i 78 eller 79 

»Prudential World Cup« i England i
juni blev en overdådig succes - såvel
sportsligt som økonomisk. Mange var
på forhånd skeptisk indstillet over for
et såkaldt verdensmesterskab baseret
på en-dages kampe - det har intet
med cricket at gøre, sagde de - men
de fik så sandelig alle lejlighed til at
revidere deres opfattelse.

For at tage det sportslige først tri
umferede - ikke uventet - Vestindien 
og Australien med førstnævnte som en
delig vinder. At sejren kom på de ret
te hænder, kan der ikke være tvivl 
om. De to lande mødtes nemlig to 
gange - både i den indledende pulje 
og i finalen - og begge gange var 
Vestindien stærkest. 

På forhånd var det givet, at holdet 
med de fleste bittere, suppleret af tre
fire fast bowlere, der kunne holde sco
ringen nede, ville løbe af med sejren. 
På det punkt er Vestindien i særklas
se. Navne som Kallicherran, Rowe, 

Murray, Fredericks og Kanhai laver 
points på samlebånd i løbet af ganske 
kort tid, og Roberts, Julien, Holder 

samt Boyce er fremragende kastere. 
Overfor dette frygtindgydende 

mandskab kunne selv Chappell, Lil

lee" Thomson & Co. intet stille op. 
Som et kuriosum skal blot nævnes, at 
Kallicherran scorede 18 points i en

over fra Lillee i det første møde mel
lem de to lande. 

IGEN UBARMHJERTIGE 

Vestindien vandt sin pulje foran Au
stralien, Pakistan og Sri Lanka, mens 
England tog sig af førstepladsen i den 
anden pulje med New Zealand, Indi-

Rohan Kanhai - fremragende vestin

disk gærdespiNer. 

en og Østafrika efter sig. Englænderne 
havde formidabel succes mod Indien 
i den første kamp (334 mod 132), 
Amiss 137), og lige så let spil havde 
hjemmeholdet mod Østafrika, der al
drig kom til at spille andet end stati
stens rolle. 

Helt så let gik det ikke mod New 
Zealand, men sejren kom da i hus, og 
en semifinale mod Australien blev en 
realitet. Her var d'herrer Lillee, Thom
son og især Gilmour igen ubarmhjer
tige, og briterne måtte bøje sig for de 
himmelstormende australiere. 

I den anden semifinale havde Vest
indien ingen problemer mod New 
Zealand. 

Heller ikke Sri Lanka - i lighed 
med Østafrika - formåede at hale en 
sejr hjem, men det tror da pokker 
med Australien, Vestindien og Paki
stan som puljemodstandere. Ceylone
serne gjorde det imidlertid ganske 
godt - ikke mindst mod Australien, 
hvor de på de 60 overs scorede 274 
for 4. Det hjalp dog så lidt, eftersom 
Australien var startet med 328. 

SKAL DANMARK MED? 

Med hensyn til det Økonomiske kan 
det nu røbes, at arrangementet gav 
omkring f. 215.000 i overskud (ca. 
2,65 mil!. kr.). Det er mere, end selv 
de største optimister havde turdet hå
be på. I de kampe, Østafrika og Sri 
Lanka var involveret i, var der kun få 
tilskuere. Til gengæld var der stop
fyldt til kampene England-Australien, 
Pakistan-Vestindien, Pakistan-Austra
lien og Vestindien-Australien (begge 
gange). 

Denne succes betyder naturligvis, 
at »World Cup« bliver gentaget. Blot 
er der tvivl om, hvorvidt turneringen 
skal afholdes hvert tredje eller fjerde 
år. Desuden vil der være usikkerhed 
omkring, hvilket land der skal have 
den 8. plads. 

På mødet blandt Associate Mem
bers i forbindelse med turneringen 
var der stemning for at lade de »seri
øse« emner blandt disse nationer -
formentlig Holland, Canada, USA, 
Danmark, Øst- og Vestafrika spille 
en kvalifikationsturnering (Irland, 
Skotland og Wales er »engelske« i 
denne sammenhæng). 

Så, hvem ved. Måske er Danmark 
med i »World Cup« i 78 eller 79. En 
interessant tanke, der selvfølgelig end
nu kun eksisterer på papiret ... 

Roland. 
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Juniorlandsdelsstævnet: 

København 

sejrede ved 

hjælp af 3 

dominerende 

spillere fra 

Svanholm 

Langt svagest m.h.t. bredde 

Det var desværre mere svaghed fra de 
øvrige landsdele end københavnsk styr
ke, der betød at København for andet 
år i træk vandt landsdelsstævnet for ju
niorer, der afholdtes på Viborgs to ba
ner. 

Der kan ikke være tvivl om, at Kø
benhavn hvad angik bredde var langt 
svagest. Men hovedstadens to kastere og 
gærdespillere Ole Mortensen og Klaus 
Frederiksen, bistået af keeperen Bjarne 
K. Jensen og ellers ikke ret meget mere
markspil var nok til at vinde over Nord
jylland og Sjælland på førstedagen, men 
mod Sydjylland/Fyn på andendagen gik
den ikke længere, og det jysk/fynske
hold vandt sin eneste sejr ved, med ot
tendegærdet inde at passere for tabet af
8 gærder på næstsidste over. 

Der blev spillet kampe a 40 overe til 
hvert hold, og da hvert mandskab på 
førstedagen spillede to kampe, der stort 
set gik tiden ud, kom denne dag til at 
byde på cricket uafbrudt fra 10 morgen 
til 9 aften blot afbrudt af spisepauser. 
Det var en voldsom mundfuld, men det 
gik da. 

IKKE LIGEFREM FRYD 

Vilkårene var væsentligt forskellige på 
de to baner, idet Viborgs bane 2 er væ
sentligt mindre og meget hurtigere, så
ledes at der her blev budt på ganske 
voldsomme scorer - ofte erhvervet uden 
at man ligefrem kunne græde af fryd 
over batfØringen. 

De indbyrdes kampe mellem Køben
havn, Sjælland og Nordjylland måtte 
formodes på forhånd at skulle blive af
gørende, og for to af matchernes ved
kommende var det rene gysere. 

København indledte med beskedne 
108 mod Nordjylland, hvor NykØbing 
Mors' Flemming Poulsen kastede solidt 
og med en mindre mistænkelig afleve
ring end tidligere, selv om den stadig 
må kunne blive kønnere. Changs Kim 
Petersens 5 for 8 på 4 overe fortæller 
lidt om den københavnske hale. Man 
skulle mene dette en smal sag for det 1. 
divisionsbetonede nordjyske hold at 
overtrumfe, men de fØlte sig aldrig til 
rette mod Klaus Frederiksens medium
swingere og Ole Mortensens noget for 
korte kastning uden for off-pinden, og 
jyderne var ude for 96 i over nr. 40. 

I den næste match mod Sjælland fort
satte den åbenbart utrættelige Ole Mor-
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Ole Mortensen havde stØrst andel i 

den københavnske sejr ved stævnet 

i Viborg. 

tensen efter 20 overe i træk som kaster 
ved gærdet og »carried his bat« med 76 
not out ud af 148. Jan Pedersen, Køge, 
gjorde sit til, at sjællænderne skulle nå 
totalen, men de var alle ude ved 136 i 
den næstsidste over. 

ROBUST OG HÅRDTSLÅENDE 

Nordjylland - Sjælland blev gærdespil
ler-domineret. Ringsteds Per Nielsen, 
der spiller lodret, men er noget begræn
set, fordi hans repertoire stort set er 
indskrænket til stØd på forreste fod, la
vede 96. Køges mindre iøjnefaldende, 
men ikke desto mindre uhyre lovende, 
Benny B. Nielsen, noteredes for 50, og 
Nykøbing Mors' robuste og hårdtslåen
de Peter Da/gård, der har taget ved lære 
en tilsyneladende vellykket instruktion, 
battede sit hold til sejren med 117 points 
not out. 

Et century noteredes også Changs 
Kim Petersen for. Han lavede præcis 100 
mod Fyn/Sydjylland, og det gjorde han 
takket være et dejligt Øje. Det er bare 
ikke nok, hvis han skal være en af de 
støttespillere, som Chang savner i Øje
blikket, og som han faktisk har rige mu
ligheder for at blive. 

Fyn/Sydjylland havde ind imellem 
gærdespiller-præstationer af de to Es
bjerg-folk Henning Holmboe og Carsten 
Ankersø, men deres teknik er i Øjeblik
ket så mangelfuld, at de vil være for
tabte, såfremt de blev kastet for værre 
løver end dem, de kommer ud for til 
daglig. 

STOR JÆVNBYRDIGHED 

Hernings Freddy Sangild er et af de 
største kastetalenter, der for tiden er på 
det danske marked. Hans muligheder 
for at blive en slow-bowler af væsentlig 
klasse er nærmest overvældende. Men 
besynderligt nok benyttede han største
delen af sine overe i Viborg til en om
gang medium-bowling. Men angsten for 
at bruge slow-bowlere i ungdomsræk
kerne er desværre stor, fordi de fleste 
markspillere dropper stort set alt, hvad 
der kommer. 

Alt i alt var det således resterne af 
Svanholms juniordanmarksmestre fra de 
sidste to år, der nok engang kunne skaf
fe sig en gevinst, men jævnbyrdigheden 
var stor, og turneringen forekommer at 
være ved at finde sin rigtige form. 

Nis. 

Drengelandsdelsstævnet: 

Ikke samme 

standard som 

tidligere 

elementært 

er vi stadig 

langt bagefter 

Drengene mangler disciplin 

Det tredje drengelandsdelsstævne, der 
blev afviklet i Brøndby den 28. og 29. 
juni, var i forhold til de to forrige stæv
ner ikke af samme standard. Når under
tegnede de to foregående år netop har 
påpeget mangler ved selv den elemen
tære teknik, kan man roligt slå fast, at 
vi i DCFs ungdomsudvalg ikke er helt 
tilfredse med udviklingen inden for 
dansk ungdomscricket. 

Når dette er skrevet, må læserne ikke 
tro, at det var 44 umuliusser, der var 
samlet her. Hvis jeg er lidt hård i be
dømmelsen, er det mest, fordi det ikke 
er så længe siden, at jeg var i England 
som kursist på et stort anlagt instrukti
onskursus, hvortil der hver dag kom fle
re skoleklasser. 

Her kan jeg nok ikke undgå at blive 
uenig med danske skolelærere og pæda
goger (hvis de ellers læser »Cricket«), 
når jeg hævder at være meget impone
ret af den disciplin (uha, hvilket grimt 
ord), engelske drenge er i besiddelse af, 
når de deltager i instruktion - af hvil
ken art det end måtte være. 

Det betyder naturligvis, at det bliver 
meget lettere at få noget positivt ud af 
en træningstime, samtidig med at dren
gene hurtigt bliver bedre. 

Lidt mere af englændernes interesse 
og koncentration kunne være ønskvær
digt at overføre til de danske drenge 
både i klubberne, til stævner og kurser. 

GOD OG SUND PERIODE 

Om selve stævnet agter jeg ikke at re
ferere de enkelte kampe (se resultatlis
ten). I stedet vil jeg prøve at fremhæve 
nogle af de fire distriktsholds spillere, 
der gjorde sig særligt bemærket ved de
res spil. 

Lad os starte med vinderne fra Nord
jylland, som i år var næsten lige så su
veræn, som København har været det 
de to foregående år. Brødrene Sørensen, 
Flemming Agerskov og Jan Thorup gav 
beviser på, at man i Viborg er inde i en 
god og sund periode, der om nogle år 
formentlig vil resultere i en tilværelse i 
1. division.

Endvidere så jeg oplagte kastetalenter
i Jørgen Morild, AaB, og Karsten Kri

stensen, Hjørring. Sidstnævntes største 
problem bliver vel nok koncentrationen, 
der er så vigtig for en slowbowler. 

Hos Sydjylland/Fyn var det på gærde
siden Carsten Griegel, Esbjerg, der trak 



det store læs. Han blev da også af le
derne kåret som stævnets bedste gærde
spiller, hvilket blev belønnet med et bat, 
udsat af Erik Hansen, Nykøbing Mors. 
På kastesiden vil jeg igen i år fremhæve 
Gunther Wiese, Husum, som et oplagt 
leg spinner-talent, men her - som med 
Karsten Kristensen - må vi vente end
nu et par år for at få beviser på den 
rigtige »slowbowler-psyke«. 

MANGLEDE »STJERNEN« 

København manglede den »stjerne« på 
gærdesiden, som man mødte frem med 
de to foregående år, hvor københavner
ne, som bekendt, vandt sikkert. En god 
hitter, Søren Roland, Glostrup, og to 
fornuftige gærdespillere, Tony Haders
tand, AB, og Erik Michaelsen, KB, op
vejede ikke denne mangel. 

Af kastere kan kun Tony Hadersland 
roses. Holdets keeper, Kim Neerup, 
Svanholm, var efter min mening stæv
nets bedste - endnu en understregning 
af, at Svanholm er en af de klubber, der 
bedst forstår at instruere i denne, spe
cielle disciplin inden for spillet. I den 
forbindelse er det fristende at fremhæve 
en udpræget mangel på instruktion af 
de unge keepere på et par af holdene i 
1. division.

Det fjerde landsdelshold, Sjælland, var
på ingen måde dårligere end Køben
havn og Sydjylland/Fyn. Tværtimod var 
sjællænderne i kampen mod København 
meget uheldige med at få deres bedste 
gærdespiller, Ebbe Christiansen, Slagel
se, fjernet på et »febergreb« i mid off 
helt nede ved jorden. Det kom holdet 
aldrig helt over. 

Her var det desuden opmuntrende at 
se, med hvilken entusiasme og energi 
Sorøs Hans H. Nissen gik ind for mark
spillet, hvilket normalt ikke er den stær
ke side hos ungdomsspillere. Han blev 
følgelig også kåret som stævnets bedste 
markspiller. 

DRENGELANDSHOLDET 

Til sidst har jeg forsøgt at opstille et 

landshold, der er udledt af indtrykket 
fra dette landsdelsstævne. 

Ebbe Christiansen, Slagelse, Tony Ha
dersland, AB, Karsten Kristensen, Hjør
ring, Flemming Agerskov, Viborg, John 
Tørring, Chang, Carsten Griegel, Es
bjerg, Jørgen Morild, AaB, Kim Nee
rup, Svanholm (keeper), Mogens Søren
sen, Viborg, Niels Bindslev, Chang, og 
Lars Wittus, Skanderborg. 12. mand: 
Hans H. Nissen, Sorø. 

Endelig en tak til lederne - specielt 
til Henry Buh/ for hans medvirken ved 
kurset før stævnet. J øns. 

DRENGELANDSDELSSTÆVNE: 
28. og 29. juni

Nordjylland over Sjælland med 8 g. 
Sjælland 36 (Jørgen Morild, AaB, 6 
for 5, Karsten Kristensen, Hjørring, 3 
for 10), Nordjylland 41 for 2. 

København over Sjælland med 9 g. Sjæl
land 87 for 9, København 89 for 1 (Erik 
Michaelsen, KB, 48x, Tony Hadersland, 
AB, 27x). 

Sjælland over Sydjylland/Fyn med 28 p. 
Sjælland 170 for 6 (Ebbe Christiansen, 
Slagelse, 59x, Michael Pedersen, Køge, 
38), Sydjylland/Fyn 142 (Fl. Pedersen, 
Kolding, 42, Carsten Griegel, Esbjerg, 
30). 

Nordjylland over Sydjylland/Fyn med 
7 g. Sydjylland/Fyn 97 for 6 (Lars Wit
tus, Skanderborg 34, C. Griegel 29), 
Nordjylland 98 for 3 (K. Kristensen 60). 

Nordjylland over København med 65 p. 
Nordjylland 161 (Mogens Sørensen, Vi
borg, 52, John Tørring, Chang, 25, T. 
Hadersland 5 for 28), København 96 
(Michael Mortensen, Svanholm, 49, 
Flemming Agerskov, Viborg, 4 for 23). 

Sydjylland/Fyn over København med 3 
g. København 196 for 8 (Søren Roland,
Glostrup, 85, T. Hadersland 33), Syd
jylland/Fyn 201 for 7 (C. Griegel 57, Fl.
Pedersen 43x, Ole Biilow, Horsens, 35,
Rene Sorgenfri, Fredericia, 26, Tom
Hansen, KB, 3 for 47).

Glostrups drengestævne 

blev igen en stor succes 
Glostrup havde igen i år succes med sit 
drengestævne, hvortil 8 klubber havde 
meldt sig. Jeg vil her bringe en særlig 
tak til Kerteminde, fordi klubben - trods 
en meget sen indbydelse - alligevel for
måede at sende et hold med ledere, så
ledes at vi kunne dele holdene op i to 
puljer. 

Apropos ledere er det rigtigt, som Sø
ren Nissen skrev i sidste nummer af 
»Cricket«. Vi har et stort lederproblem
i dansk cricket, og det betød i denne
forbindelse, at et par af de klubber, vi
havde sendt indbydelse til, ikke kunne
komme, fordi de manglede ledere.

Drengene ville hellere end gerne væ
re med i et cricketstævne. 

Tilbage til selve drengestævnet, hvor 
vi havde et par dejlige dage. Omkring 
100 drenge spillede cricket. Det blev 
hurtigt klart, at de stærke spillere fra 

Pulje 1 

Svanholm 
Esbjerg 
Glostrup 

. . 
. . . . 

Køge . . . . . . 

6 p . 
4 p . 
2 p. 
0 p . 

Pulje 2 

Viborg 
Ringsted 
AB . ....... 
Kerteminde 

6 p. 
2 p. 
2 p. 
2 p. 

Viborg ville skille sig ud. Nordjyderne 
gik ubesejret gennem turneringen. 

Herefter var der lagt op til semifina
ler mellem Svanholm og Ringsted samt 
Viborg og Esbjerg · (Ringsted gik videre 
på en bedre kvotient. De blev vundet 
af henholdsvis Ringsted og Viborg, der 
i finalen mødte hinanden for anden gang 
under stævnet. 

Viborg vandt med 129-36, og det med
førte, at »Supporter-pokalen« for første 
gang skulle ud og sejle. Det samme blev 
tilfældet med Eigil Damgaard-pokalen, 
der blev givet til stævnets bedste gærde
spiller, Flemming Sørensen, Viborg. Han 
scorede ganske vist ikke flest points, 
men han viste et meget stilfuldt spil. 

Mange andre drenge burde nævnes, 
men af hensyn til pladsen vil jeg und
lade dette og nøjes med at sige jer alle 
tak for et par virkelig dejlige dage. Jeg 
håber, at vi næste år får de leste af jer 
at se igen her i Glostrup, hvor vi ledere 
hvert år ser frem til stævnet med stor 
forventning. 

Næste år vil vi forsøge at udvide an
tallet af deltagende hold. 

Thor. 

JENS PETER MORILD, solid Herning
spiller med lang fortid i Holstebro, sco
rede 111 not out i 2. halvleg af kam
pen mod Slagelse. I samme kamp score
de Slagelses BO CHRISTIANSEN 92 
points på 42 minutter. Det var samme 
B.C., der i en kamp i fjor var næsten
3 ½ time om at score 28 points!

GLOSTRUP, solidt 2. divisions-mand
skab fra Københavns udkant, må have 
sat noget nær dansk rekord i hurtigsco
ring, da holdet hjemme mødte Holste
bro. Scorede i 1. halvleg 296 for 6 på 
38 overs. 

JOHN JESPERSEN, Holstebro-veteran, 
vidste ikke, om han skulle grine eller 
græde efter 2. divisionskampen mod Glo
strup. Startede med at få kasteanalysen 
14-0-105-1, hvorefter han fik oprejsning
med henholdsvis 94 og 49 points.

KALID LATIF, pakistaner på Frem's 3. 
divisionshold, havde stor succes som ka
ster i kampen mod Slagelse. Tog i alt 
11 for 36. 

JENS SØRENSEN, juniorspiller på KØ
ges 3. divisionshold, kastede fremragen
de i kampen mod Svanholm III. Hans 
analyse var 22-9-33-9. 

KIM CHRISTIANSEN, juniorspiller 
med fast optræden i såvel 2. som 3. di
vision for Slagelse, nød godt af Svan
hol ms tynde gærdeside i 3. divisionskam
pen mellem de to klubber. Hans ana
lyse blev: 13-5-10-8. 

THOMAS PROVIS, nærmere præsenta
tion overflødig, muntrede sig rigtigt i 3. 
divisionskampen mod Glostrup. Scorede 
79 - heriblandt 18 på en over - og tog 
5 gærder for 70 points. Desværre for 
ham og AB rakte det ikke til sejr. 

ERIK MIKKELSEN, støtte på Silke
borgs 3. divisionshold, er nu også blevet 
succeskaster. I kampen mod B 1913 var 
hans samlede analyse: 33,1-7-65-9. 

BENNY B. NIELSEN, juniorspiller på 
Køges 3. divisionshold, var ikke til at 
få ud i kampen mod Roskilde. Scorede 
39 not out og 76 not out. 

VIBORG, nordjysk hold i mellemræk
ken, havde en »hale« af de store i kam
pen mod Nykøbing Mors. Viborg havde 
først scoret 85 - efter at 5. gærdet hav
de været nede for 83!!!! De fem sidste 
Viborg-spillere fik alle 0. Denne score 
rakte imidlertid til sejr, idet Nykøbing 
Mors kun lavede 81. 

POUL OFFERSEN, anfører på B1913's 
mellemrækkehold, »carried his bat« med 
32 not out i kampen mod Herning. He
le 7 fynboer måtte forlade banen uden 
at score - total 58. MOGENS FAUS
BØLL, Herning, fik denne, fantastiske 
analyse: 7-5-3-7. 

HARRY ERICHSEN, veltjent Nykøbing 
Falster-kæmpe gennem snart en menne
skealder, blev hyldet efter alle kunstens 
regler under 3. divisionskampen mod 
KB. På vej til sine 40 not out scorede 
han sit point nr. 10.000 for Nykøbing 
Falsters førstehold. Et hjerteligt tillyk
ke fra »Cricket«. 

OLE SLUMSTRUP, juniorspiller fra 
Herning, scorede 101 not out i kampen 
mod Horsens. Hans holdkammerat, 
TOM JENSEN, tog 11 gærder for 65 
points, mens H. P. FENGER tegnede 
sig for 9 for 71. 
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Imponeret 

af cricket 

i Danmark 

Efter redaktionens slutning til sidste 

nummer af »Cricket« modtog vi en

delig det indlæg fra Maurice Hallam, 

som vi havde håbet at bringe allerede 

i nr. 2. Men her er altså, hvad den 

tidligere anfører for Leicestershire 

mener om danske cricketspillere - på 

baggrund af det, han så og hørte i 

maj: 

Efter at have forladt England -
med kurs mod Danmark - uden at 
vide, hvem der ville hente mig ved 
båden, eller hvor jeg skulle bo, følte 
jeg mig lidt utryg ved at tænke på, 
hvad jeg kunne vente, når jeg kom til 
Esbjerg. 

Men til min glæde blev der banket 
på min bilrude, da jeg ventede på at 
komme gennem tolden. En ung mand 
spurgte, om jeg var »cricket-manden«. 
Så vidste jeg, at min 25 dage lange 
instruktionstur i Danmark var be
gyndt. 

Jeg skulle instruere i Esbjerg, År
hus, Aalborg og Hjørring i den ræk
kefølge. 

Da det var mit første besøg i Dan
mark, spekulerede jeg over, hvordan 
standarden ville være. Selvfølgelig 
havde nogen i England fortalt mig, 
hvad jeg kunne vente, men det kan 
ikke måle sig med at konstatere det 
med egne Øjne. 

Højst besynderligt har vi i pavillo
nen i Leicester et sølvtrofæ, der var 
blevet overrakt et af vore nu afdøde 
bestyrelsesmedlemmer, som besøgte 
Danmark i 1921 sammen med Lei
cestershire Cricket Association. Tro
fæet blev givet for at mindes en kamp, 
der blev spillet i København i juli det 
år. På den baggrund følte jeg da, at 
der var en cricket-forbindelse mellem 
Leicestershire og Danmark. 

MANGE AFBRYDELSER 

Den første dag hos hver enkelt af 
klubberne brugte jeg til at finde ud 
af standarden og overstå præsentati
onen. Det vanskeligste var at forsøge 
på at huske og udtale navne!! 

Jeg mener ikke, det vil være rigtigt 
at nævne navne eller klubber, men i 
stedet prøve på at give mit generelle 
indtryk af spillernes standard, træ-

ningsarbejdet m. v. Lad mig med det 
samme sige, at fremmødet var stort 
hos alle klubber - et gennemsnit på 
25 medlemmer, fra drenge på 9 til 
mænd i alle aldre. 

Min hovedkritik må gå på tilrette
læggelsen af tider, når medlemmer 
kommer for at træne i nettene. Fra 
min egen træner-erfaring i England 
ved jeg, at der er to slags nettræning. 
Den ene er »lære-nettræningen«, hvor 
drenge lærer det elementære med hen
syn til gærdespil og bowling. Det be
tyder, at der er mange afbrydelser, 
fordi træneren må demonstrere de fle
ste stød. Det samme er tilfældet for 
kasternes vedkommende. 

Jeg vil gerne foreslå, at drengene 
får den grundlæggende træning i gær
despil, kastning og markspil i de 
glimrende haller, jeg så i alle de byer, 
jeg besøgte, inden de går over til net
træningen. Så vidt jeg kan bedømme, 
kan dette lade sig gØre i vintermåne
derne med en eller to seniorspillere 
som instruktører. 

PRÆCIS KASTNING 

I nogle situationer oplevede jeg, at 
drengene aldrig tidligere havde spillet 
cricket. Det gjorde det nærmest umu
ligt at bevare en kontinuitet i nettræ
ningen. Når ungdomsspillerne først 
har lært at spille på både forreste og 
bageste fod, og kasterne kan finde en 
rimelig retning og længde, vil netspil
let blive bedre. 

Over for kasterne vil jeg gerne un
derstrege, at de skal få gærdespilleren 
til at spille hver eneste bold, således 
at gærdespilleren har de bedste mulig
heder for at blive bedre. Jeg er helt 
sikker på, at en bedre kastning giver 
en væsentlig bedre gærdespiller. 

Jeg tror ikke, at der gøres tilstræk
keligt i vintermånederne, således at 
spillernes standard kan højnes. Jeg 
håber, dette vil blive forbedret i frem
tiden. Som alle cricketspillere ved, 
kan man ikke lære dette spil på fem 
minutter. Det gælder om at træne, 
træne og atter træne. 

Den anden slags nettræning er »læ
re-nettræningen«, hvor man forbedrer 
den teknik, man allerede har erhver
vet sig. Denne nettræning er for den 
mere øvede spiller, og som følge her
af er der heller ikke så mange afbry
delser. Træneren kan give størstepar
ten af instruktionen udenfor nettene 
- d.v.s. tale med gærdespilleren, når
han er færdig.

ER IMPONERET 

Efter at have gjort rede for de to 
slags nettræning kan man se, hvor 
svært det kan være, hvis man blander 
alle aldersgrupper på en gang. 

Mit forslag vil være at have en 
tidsplan, således at jeres ungdoms
spillere kommer efter skoletid og spil-

ler i 1 ½ time med 6 drenge om hver 
net. Seniorspillerne skal så have de
res træning bagefter - inclusiv mindst 
en halv times marktræning, da dette 
er en af de vigtigste sider af cricket. 

Jeg var meget imponeret over spil
lernes standard, og jeg er overbevist 
om, at et par af dem kunne have få
et en chance på et engelsk county
hold. Det var også meget glædeligt 
at se, at så mange unge var interesse
rede i at spille. 

Hvis træningstimeme kan udnyttes 
mere rationelt, ser fremtiden for 
dansk cricket meget sund ud. 

Maurice L. Hallam. 

Nyt uddrag må vente 

til næste nummer 

På grund af overvældende stofmæng
de må endnu et uddrag af bogen 
»Cricket Mad«, skrevet af Michael
Parkinson - et indslag, som redak
tionen har fået indtrykket af har væ
ret en god nyskabelse - vente til næ
ste nummer.

LARS P. NIELSEN, betydningsfuld spil
ler på Koldings 3. divisionshold, havde 
endnu engang storspillet fremme, da 
Kolding spillede mod Horsens. Scorede 
46 not out og tog i alt 10 gærder for 62 
points. 

KIM SCHAUMANN, glimrende gærde
spiller på Soraners 2,. divisionshold, sco
rede henholdsvis 88 og 55 points i kam
pen mod Glostrup, der sensationelt blev 
slået med 8-0. På statistik-skemaet står 
K.S. i øvrigt opfØrt som havende udført 
to stokninger. Egentlig imponerende, når 
man tænker på, at FRANK PEARSON 
var keeper!!! I samme kamp fik Glo
strups FLEMMING JØRGENSEN de 
lidet eftertragtede »par briller«. 

V AGN HANSEN, solid B 1909-stØtte 
gennem mange år, gjorde come back på 
fynboernes 1. divisionshold mod AB ef
ter tre års fravær. Blev kastet ud af 
OLE HELMERSEN på første bold! 

FINN MADSEN, AB-spiller med fortid 
i Svanholm, sæsondebuterede i 1. divi
sion i kampen mod B 1909. Var ved 
gærdet i 4 minutter, inden han sendte 
en bold fra SULEMAN KHAN lodret 
op i æteren. 

ESBJERG, vestjysk hold i juniorrækken, 
scorede i et hidsigt tempo i kampen mod 
Horsens. Lavede 206 for 7 på 37 overs. 
CARSTEN ANKERSØ og HANS CHR. 
JENSEN, begge Esbjerg, havde også 
glimrende kasteresultater: 15-4-41-10 og 
15-5-36-10.

CLAUS MORILD, juniorspiller fra AaB 
og søn af Carsten, var et ubehageligt 
bekendtskab for Nykøbing Mors. Sco
rede 36 og fik analysen 18,3-10-25-7. 

PETER JENSEN, drengespiller fra 
Dronningborg, spillede udmærket i kam
pen mod Herning. Scorede 15 not out 
og tog i alt 9 gærder for 15. 

Wilh. Burmcsters Bo&trykkCTi A/S - Aalborg 



RESULTATER 

6. JULI 1975



1. DIVISION: 

14. juni 

NYKØBING MORS - KB. Uafgjort (0-0). Nykø
bing M. 274 for 5 (Hg. Jensen 96x, T. Mikkel
sen 74, Bj. Jensen 54, H. Lystrup 3 for 66), 
KB 160 for 7 (H. Lystrup 58, B. Burmeister 
51, S. Damgaard 4 for 39, H. Jensen 3 for 4). 

15. juni 

ÅRHUS over Skanderborg med 37 p. (6-0). År
hus 190 (S. Meibom 49, M. Gregersen 28, John 
Madsen 26, K. Kristensen 4 for 46). Skanderb. 
153 (K. Møldrup 37, J. Priess 26, J. Madsen 
4 for 36, G. Rasmussen 3 for 53). 

B 1909 over Chang med 9 g. (8-0). Chang 89 
(F. Søndergaard 5 for 17) og 104 (P.W. Jensen 
34, K. Lyø 3 for 10, S. Khan 3 for 30). B 1909 
104 for 4 (M. Christensen 38x) og 86 for 1 (P.P. 
Klokker 48x, G. Ahmad 38x). 

21. juni 

SVanholm over NYKØBING M. med 5 g. (6-0). 
Nyk.M. 283 for 5 (T. Mikkelsen 76x, Hg. Jens
en 45, Poul Pedersen 38, SV. V!llumsen 29x, B. 
Jensen 26, E. Hansen 25). SVanholm 286 for 5 
(Mo. Petersson 69x, F. Nistrup 60, J. Luther 
58, L. Hansen 58, Hg. Jens en 4 for 89) . 

22. juni 

KB - AB. Uafgjort (0-0). KB 245 for 9 (Fi. Gre
gersen 65, J. Holmen 47, T. Ankjærgaard 29, L. 
Persson 3 for 49, 0. Helmersa, 3 for 75). AB 
218 for 8 (Torben Olesen 105, C. Fa,ger 36, L. 
Persson 29, A. Schultz 3 for 63). 

HJØRRING - B 1909. Uafgjort (0-0). B 1909 186 
(F. Dalager 38, P.P. Klokker 35, G. Ahmad 27, 
Tom Christiansen 4 for 45, K. Buus 4 for 60). 
Hjørring 161 for 8 (Jesper Morild 38, Mog. Uhr
skov 30). 

AaB over Ringsted med 1 hvlg. og 1 p. (8-0). AaB 
167 for 3 (Ca. Morild 81x, 0. Isaksson 48x), RIF 
34 (H. Mortensen 6 for 23, 0. Isaksson 4 for 9) og 
132 (Max Nielsen 39, J. Marrott 34, H. Morta,sen 
4 for 55, Ca. Morild 3 for 24) . 

SVanholm over CHANG med 54 p. (8-0). SVanholm 
204 for 3 (J. Luther 88, 0. Mortoosen 76) og 55 
for 2 (J. Luther 39x). Chang 129 (T. S. Nielsen 30, 
Kim Petersen 26, J. Jønsson 5 for 35, Mo. Peter
sson 4 for 33) og 76 (Lars Hansen 3 for 46). 

SKANDERBORG over Horsens med 31 p. (6-0). SB 
213 (H. Rasmussen 48x, P. Juul 38, J. Priess 32, 
Leif Hansoo 26, 0. Joseph 3 for 51). Horsens 182 
(J. Poyser 3 5, J. Holmsberg 34, E. Olesen 26, J. 
Priess 4 for 43, K. Møldrup 3 for 45). 

5. juli 

ÅRHUS over Ringsted med 51 p. (6-0) . Århus 
265 for 7 (J. Beier Andersen 69x, M. Meibom 
60, John Madsen 44, Ebbe Hansen 4 for 29), 
Ringsted 214 (Ebbe Hansen 50, H. Bergh 37, 
H.E. Junker 37, P. Vinding 30, John Madsen 
5 for 68). 

6. juli 

Ringsted over SKANDERBORG med 92 p. (6-0). 
Sk. borg 64 (Jan Hansen 6 for 34) og 148 for 2 
(K. Møldrup 48x, J. Wittus 38, J. Priess 35x), 
Ringsted 156 for 8 (Gert Jensen 36x, Jan Mar
rott 61, K. Kristensen 3 for 18). 

B 1909 over AB med 45 p. (6-0). B 1909 227 
for 9 (G. Ahmad 84, P.P. Klokker 46, Lars 
Persson 5 for 100, 0. Helmersen 3 for 37), AB 
182 (C. Fenger 45, F. Vlllumsen 43, B. Ros
sen 25, S. Khan 7 for 61, K. Lyø 3 for 30). 

AaB over KB med 9 g. (8-0). KB 119 (J. Holm
en 54, H. Mortensen 4 for 44, Ca. Morild 3 for 
24) og 76 (H. Lystrup 26, H. Mortensen 6 for 
15), AaB 181 for 4 (0. Isaksson 79x, H. Mort
ensen 50x) og 15 for l . 

2. DIVISION: 

8. juni 

Herning over HOLSTEBRO med 26 p. (6-0). 
Holstebro 104 (P. E. Mortensen 44) og 91 for 
6 (J.P. Johansen 36x, E.K. Andersen 4 for 
25), Herning 130 for 7 (M. Fausbøll 50, svend 
Rasmussen 32, Ole Johansen 5 for 53). 

14. juni 

SVANHOLM over Holstebro med 10 g. (8-0). SV. 
holm 195 (Hg. Hansen 49, S. Hamberg 41, Bent 
Henriksen 27, J. P. Johansen 6 for 56) og 16 for 
0. Holstebro 68 (J.P. Johansen 29, H. Lam 5 
for 28, Niels Pedersen 3 for 13) og 138 (J. P. Jo
hansen 57, P. E. Mortensen 30, J. Bøgh Nielsen 
4 for 67, P. Schmidt 4 for 69) . 

15. juni 

SORØ over Viborg med 6 g. (6-0). Viborg 102 
(A. Kold 26, J. Sarøe 3 for 41). Sorø 105 for 4 
(John Hansen 32x, J. Ellasen 29). 

Herning over SLAGELSE med 5 g., Slagelse vandt 
1. hvlg. (8-6). Slagelse 111 (Lindy Petersen 34, 
John Andersen 26, F. Sang!ld 5 for 51, P. Gøtt
sche 4 for 7) og 172 for 6 (Bo Christiansen 92, J. 
Andersen 31, K. 0. Jensen 3 for 53). Herning 65 
for 9 (Bo Christiansen 4 for 23, B. Tønnesen 3 
for 15) og 223 for 5 (J.P. Morild lllx, SV. Ras
mussen 51x, J. S. Christoosen 3 for 55) . 

GLOSTRUP over Holstebro med 110 p. (6-0). 
Glostrup 296 for 6 (Fi. Jørgensen 70, st. Thoms
en 85, Per' Hansen 43, Lennart Nielsen 32x, Rene 
Thomsen 26). Holstebro 186 (J. Jespersen 94, P. 
Pedersen 4 for 42) og 153 for 4 (J. P. Johansen 62x 
J. Jespersen 49, V. Poulsen 27x). 

ESBJERG over Grenå med 68 p. (6-0). Grenå 
150 (E. Crone 28, Tommy Hansen 27, A. An
kersø 3 for 25, Kurt Hansen 3 for 25, 0. Ga
de 3 for 55) og 56 for O (E. Crone 32x), Esbj. 
218 for 7 (L. Øre 70, N. H_yllen 43, Jan Mad
sen 31, Kurt Hansen 26, Johs. Knakkergaard 
4 for 27). 

21. juni 

SVanholm over HERNING med 45 p. (6-0). SVan
holm 166 (P. Transbøl 35, H. Lam 29x, E.K. An
dersen 4 for 36, F. Sang!ld 3 for 51). Herning 121 
(SV. Rasmussen 55x, Niels Pedersen 4 for 28, H. 
Lam 4 for 35). 

22. juni 

SVanholm over VIBORG med 5 p. (6-0). SVanholm 
188 (S. Hamherg 59, Bent Henriksen 42, H. Lam 
25, A. Kold 6 for 62). Vlborg 183 (P. Joseph 54, 
Peter Andersen 34, H. Lam 4 for 52, Jan Bøgh 
Nielsen 4 for 54) . 

Esbjerg over HOLSTEBRO med 216 p. (6-0). 
Esbjerg 285 for 9 (N. Hyllen 82, P. Langma
ch 47, Chr. Ankersø 46, SV. E. Ankersø 29, 
J.P. Johansoo 4 for 70), Holstebro 69 (Otto 
Gade 7 for 25) og 52 for 6 (Kurt Hansen 3-12). 

29. juni 

Glostrup over GRENÅ med 6 g. (6-0). Grenå 
236 (E. Crone 88, Johnny Krogh 34, Søren 
steensgaard 33, H. 0. Malfeld 25, J. Nord
kamp 7 for 71), Glostrup 238 for 4 (S. Thom
sen 67, Per Pedersen 58, R. Thomsen 46x, 
Fl. Jørgensen 38, Thor Jensen 37). 

6. Juli 

Soraner over GLOSTRUP med 8 g. (8-0). Glo
strup 125 (S. Thomsen 64, N.O. Bjerregaard 
4 for 35, B. Bluitgen 3 for 28, F. Perch Niel
sen 3 for 43) og 139 (S. Thomsen 30, J. Nord
kamp 27, (::. Sapru 6 for 53), Soraner 171 (K. 
Schaumann 88, Thor Jensen 5 for 68) og 95 for 
2 (K. Schaumann 55) . 

Slagelse over GRENÅ med 57 p. (6-0). Slagel
se 282 (Leif Sørensen 108, K. Andreasen 55, 
J. Chr. Hansen 29, Bo Christiansen 27, Kim 
Nielsen 3 for 35, Freddy Nielsen 3 for 58). 
Grenå 225 (Johnny Krogh 70, Kim Nielsen 53, 
Tommy Hansen 31, K. Andreasen 5 for 56, B. 
Christiansen 3 for 79). 

3. DIVISIONERNE: 

7. juni 

FREM over Slagelse med 6 g. (8-0). Slagelse 67 
for 9 (P.E. Hansen 4 for 15, K. Latif 3 for 3) og 
77 for 9 (K. Latlf 8 for 33). Frem 75 for 6 (John 
Vlrapen 28, B. Tønnesen 3 for 26) og 70 for 4 (A. 
Cheema 31x, L. Baran 27). 

RINGSTED over AB med 10 g. (8-0). AB 59 for 7 
(J. Dahl 6 for 23) og 24 for 7 (B. K. Hansen 3 for 
4) . Ringsted 62 for 4 og 27 for O. 

8. juni 

ÅRHUS over Horsens med 137 p. (6-0). Århus 212 
(E. Madsen 44, F. Lyck 38, Palle Pedersen 28, 
H.J. Eilertsen 27, H. Knap 25, 0. Btilow4 for 41). 
Horsens 7 5 for 9 (J. Høj 30, H .J. Eilertsen 5 for 8). 

SILKEBORG over Skanderborg med 10 g. (8-0). 
Sk.borg 64 (K. Randløv 3 for 8) og 56 (E. Mik
kelsen 5 for 23, Fi. Nielsen 3 for 16), Silkeb. 
107 for 3 (K. Randløv 30x, N. Fryland 28) og 
24 for 0. 

KOLDING over Esbjerg med 69 p. (6-0). Kol
ding 217 for 7 (Kn. Jessen 59, Hg. Jensen 57x, 
Lars P. Nielsen 55, A. Keun 26x, J. Vind 5 
for 56), Esbjerg 148 (I. Enoksen 57, Eri. An
kersø 40, J. Søndergaard 25, Lars P. Nielsen 
4 for 49). 

14. juni 

DRONNINGBORG over Horsens med 8 g. (8-0). 
Horsens 58 for 9 (Fi. Rasmussen 4 for 13, Rand. 
Gumbs 3 for 9) og 52 for 9 (Fi. Rasmussen 4 for 11). 
Dr.borg 92 for 5 (C. Boldsen 36x, H. Jakobsen 36, 
J. Keldgaard 3 for 14) og 19 for 2. 

SLAGELSE over SVanholm med 8 g., SV.holm vandt 
1. hvlg. (8-6). SVanholm 69 (S. Nissen 30, K. Chri-
stlansen 7 for 8) og 47 (L. Jacobsen 5 for 13, Sø
ren Hechmann 4 for 30). Slagelse 66 (Kl. Frederik
sen 6 for 27, J. Bisgaard 4 for 27) og 53 for 2. 

GLOSTRUP over AB med 23 p. (6-0). Glostrup 243 
(S. Mathiasen 64x, Jø. Hansen 52, H. Espersen 29, 
T. Provis 5 for 70). AB 226 for 9 (T. Provis 78, F. 
Madsen 30, Torben Olesen 28, H. Espersen 4 for 
34, Jø. Hansen 3 for 37). 

15. juni 

SILKEBORG over B 1913 med 9 g. (6-0). B 1913 95 
(Bj. Rasmussen 3 for 16, E. Mikkelsen 3 for 25) og 
74 (J. Hvidkær 28x, E. Mikkelsen 6 for 40, SVend 
Aa. Jens en 4 for 33) . Silkeborg 102 for 1 (Bj. Ras.
mus sen 59x, K. Randløv 38x). 

FREDERICIA over Kolding med 29 p. (6-0). Fr .cia 
142 (J. Østergaard 47, P. Østergaard 25, Poul E. 
Nielsen 5 for 63, L. P. Nielsen 3 for 36). Kolding 
113 (Ole Madsen 54, L. P. Nielsen 34, P. Øster
gaard 4 for 21, J. Østergaard 3 for 26, B. Madsen 
3 for 46). 

KØGE cver Roskilde med 10 g. (8-0). Roskilde 
56 for 9 (Leif Hansen 4 for 7) og 130 for 9 (Jan 
Barnes 61, Jan Petersen 3 for 17). Køge 67 for 3 
(B. B. Nielsen 39x) og 124 for O (B. B. Nielsen 
76x, F.M. Nielsen 38x). 

NÆSTVED over Nykøbing F. med 18 p. (6-0). NF 
111 (Sø. Christensen 35, J. Lundkvist 5 for 30). 
Næstved 129 for 8 (K. Grandahl 68, P.J .. Peder
sen 6 for 48) . 

21. juni 

KB over Næstved med 1 g. (6-0). Næstved 164 
(K. Grandahl 48, K. Morild 7 for 77). KB 165 
for 9 (Per B. Andersen 55, 0. Michaels en 34x, 
K. Grandahl 4 for 76, Mo. Hansen 3 for 33). 

22. juni 

Køge over NYKØBING F. med 37 p. (6-0). Køge 
183 (F.M. Nielsen 44, P.B. Nielsen 41, S. Han
sen 25, E. SVensson 7 for 7 5) og 112 for 3 (Jan 
Petersen 45, Leif Hansen 26x). Nyk. F. 136 (S. 
stenvang 56, P .J. Pedersen 41, Jens Sørensen 
4 for 18) og 63 for 7 (H. Erichsen 25, K. Hørby 
4 for 39). 

ESBJERG over Skanderborg med 35 p. (6-0). Es
bjerg 23 5 (J. Søndergaard 99x, Eri. Ankersø 43, 
J.Chr. Ankersø 30, Bo Jepsen 6 for 62). Skand
erborg 200 (Leif Nielsen 61, Ev. Møller 36, E. 
Ankersø 4 for 61, J. Vind 3 for 67). 

RINGSTED over Roskilde med 5 p. (8-0). Rosk
ilde 114 (Leif Johansen 5 for 31) og 126 (P. Lyk
ke 64, H.E. Junker 4 for 9, H.J. Sørensen 4 
for 23). Ringsted 123 for 3 (H. Wilhelms en 40x, 
H.E. Junker 27x) og 122 (H. W!lheimsen 26, J. 
Barnes 4 for 10, Kurt Johansen 4 for 73). 

Dronningborg over B 1913 med 6 g. (6-0). 1913 
227 (Kurt Hansen 49, J. Hvidkær 38, J. Machon 
34, A. Grønvig 26, C. Boldsen 6 for 28). Dr. 
borg 230 for 4 (C. Boldsen lllx, H. Jakobsen 
64, Bj. Madsen 30x). 

Fredericia over ÅRHUS med 10 g. (8-0). Århus 
60 (Bent Madsen 5 for 36, S. Østergaard 3 for 
12) og 39 (P. Østergaard 4 for 14). Fr .cia 67 for 
3 (F. K!rkebye 28x) og 34 for 0. 

Silkeborg over KERTEMINDE med l hvlg. og 31 
p. (8-0). Silkeborg 179 (E. Mikkelsen 67, Bent 
Nielsen 5 for 62, E.L. Pedersen 4 for 66). Ker
teminde 65 (Bi. Rasmussen 5 for 30) og 83 (Az
har Ali 4 for 18, E. Mikkelsen 4 for 42). 



KOLDING over Horsens med 8 g. (8-0). Hors
ens 63 (Lars P. Nielsen 6 for 3 5) og 112 for 9 
(J. Rasmussen 38, A. Guru 33 (Lars P. Niel
sen 4 for 38, Poul E. Nielsen 3 for 13), Kold
ing 151 for 5 (Lars P. Nielsen 46x, Ole Mads-, 
en 46 (Tom Christiansen 3 for 68) og 50 for 2 
(Flnn Andersen 26x). 

SLAGELSE over Næstved med 5 g. (6-0). NIF 
207 (S. Elholm 61, K. Grandahl 52, Johs. Lund
kvist 34, Erik Sørensen 4 for 52, Leif Jacobs
en 3 for 72), Slagelse 210 for 5 (Leif Sørensen 
119, Per Petersen 41). 

29. juni 

Nykøbing F. over KB med 22 p. (6-0). Nyk. F. 
200 for 3 (T .S. Kais! 80, H. Erichsen 40x, S. 
Stenvang 35x), KB 178 for 7 (Per B. Andersen 
86, Leif Andreasen 38, F. Hermann 32, P.J. 
Pedersen 5 for 67) . 

AB over Roskilde, der ikke kunne st!lle hold. 

Fredericia over B 1913 (omkamp) med 8 g. (6 
-0). B 1913 165 (Kurt Hansen 46, J. Hv!dkjær 
36, P. Østergaard 4 for 64) og 75 for 3 (Arne 
Grøn vig 26), Fr. cia 172 for 2 ( F. Kirkeby 64, 
K. Østergaard 56x, J. Østergaard 36). 

Glostrup over KB med 8 g. (8-0). KB 120 for 
8 (S. Sørensen 45, L. Andreasen 33) og 102 
for 2 (L. Andreasen 53x), Glostrup 121 for 4 
(J. Nielsen 54x, P.W. Jensen 34) og 105 for 
2 (St. Jensen 54x). 

SKANDERBORG over Århus med 64 p. (6-0). 
Sk. borg 170 (Evald Møller 61, Peter Hansen 
36, Hg. Iversen 4 for 29), Århus 106 (J. Mo
rild 32, P. Raman 25, Per Rasmussen 4 for 
31, Evald Møller 3 for 17). 

FREM over Ringsted med 34 p. (6-0). Frem 
216 (M. Suhhan! 83, K. Lat!f 27, Ole Christi
ansen 26, Sø. Johansen 3 for 19, Hans Olsen 
3 for 36), Ringsted 182 (Jesper Isaksen 77, H. 
Olsen 45, K. Latlf 7 for 65). 

MELLEMRÆKKERNE: 

5. juni 

HERNING over Silkeborg, der brugte ikke sp!lle
berett!gede sp!llere (0- ). Silkeborg 110 for 9 
(E. Mikkelsen 3 5, Bent Andersen 27, P. Gøttsche 
4 for 22). Herning 154 for 8 (P. Gøttsche 39, SV. 
Nielsen 36, F1. Nielsen 3 for 48). 

KOLDING over Skanderborg med 5 g., Skanderb. 
vandt 1 hvlg. (8-6). Sk.borg 126 (A. Nørgaard 61, 
P. Højdall 38, Peter Nielsen 3 for 7) og 80 for 2 
(A. Nørgaard 47x, J.E. Jensen 31x). Kolding 57 
(P. Højdall 5 for 10, Peter Hansen 5 for 26) og 
153 for 5 (Å. W. Hansen 62x, Johnny Pedersen 26, 
J.E. Jensen 3 for 35). 

8. juni 

VIBORG over Nykøbing M. med 4 p. (6-0). Vlb. 
85 (John Andersen 43, Tommy Nielsen 5 for 17, 
Henry Poulsen 5 for 35). Nyk. M. 81 (H. Jesp
ersen 35x, 0. Schjødt 6 for 40, Jeppe Sørensen 
3 for 22). 

14. juni 

Herning over B 1913 med 1 hvlg. og 8 p. (8-0). 
Herning 158 (T. Munksgaard 32, H. P. Fenger 
29, Ib Hansen 3 for 21, Kaj Hansen 3 for 44). 
B 1913 58 (P. Offersen 32x, M. Fausbøll 7 for 
3) og 92 (P. Offersen 35, Bi. Rosendal 3 for 10). 

SORANER over Glostrup med 8 g. (8-0). Glostr. 
55 (Jø. Nielsen 31, G. Sundar 5 for 25, F1emm. 
Perch Nielsen 4 for 22) og 89 (S. Roland 30, G. 
Olsen 4 for 22, G. Sundar 3 for 25). Soraner 65 
for 1 (K. E. Jørgensen 43x) og 82 for 2 (G. Sun
dar 33x, G. Olsen 32x). 

21. juni 

Herning over SKANDERBORG med 8 g. (8-0). 
Sk. borg 89 (Vagn Nielsen 29, Bent Jensen 5 for 
18, T. M1mksgaard 5 for 31) og 102 (J. E. Jen
sen 36, T. Munksgaard 3 for 25, Bent Jensen 
3 for 37). 

Hjørring over VIBORG med 5 g. (6-0). Vlborg 
148 (K. Kennild 47, Henrik Hansen 38, K. Kri
stensen 7 for 40), Hjørring 157 for 5 (P. E. L
arsen 55, A. Morild 35x, M. Schultz 3 for 20). 

KOLDING over Herning med 7 g. (6-0). Her
ning 210 (Kalle Hansen 45, Kn. Jensen 33x, H. 
P. Fenger 29, T. Munksgaard 28, Alex Mads
en 26, M.M. Gosh 3 for 36), Kolding 217 for 
3 (Kjeld Pedersen 112x, Finn Andersen 61). 

B 1913 over B 1909 med 85 p. (6-0). B 1913 
216 (John Larsen 44, H. Tngvardsen 41, Kaj 
Hansen 36, Egon Jensen 5 for 68), B 1909 131 
(Egon Jensen 47, S. Hultål 26, Børge Hansen 
4 for 36). 

RINGSTED over Glostrup, der ikke kunne stil
le hold. 

5. juli 

RINGSTED over Soraner med 93 p. (6-0). RIF 
211 for 5 (S. Plougmann 103x, Leif Johansen 
60, G. Sundar 3 for 65), Soraner 118 for 7 (G. 
Sundar 33x, J. B. Nielsen 25). 

A-RÆKKERNE: 

HJØRRING - AaB. Uafgjort. Hjørring 99 (Jes. 
Morild 31x, N. C. Elefsen 30X, Keld Lassen 
3 for 10), AaB 60 for 3 (H. Olesen 30x). 

5. juni 

HJØRRING over Chang med 3 g. Chang 89 (M. 
Jensen 26, Jesper Thomsen 4 for 16), Hjørr. 
91 for 7 (J. Høier 25, John Tørring 3 for 11). 

GRENÅ over Fredericia med 1 g. Fr.cia 125 
(P. Eskildsen 31x, Jørn Andersen 29, Hans 0. 
Malfeld 4 for 17), Grenå 127 for 9 (Vig. Han
sen 3lx, J. Malfeld 3ox, J. Knakkergaard 25, 
Kent Andersen 3 for 13) . 

Ringsted over NÆSTVED med 7 g. Næstved 97 
(Jens Hansen 30X, Mogens Hansen 29, Helmer 
Hansen 3 for 23), Ringsted 101 for 3 (Preben 
Nielsen 30X, Hans Olsen 30X). 

8. juni 

Grenå over FREDERICIA med 3 g. Fr. cia 54 (V. 
Hansen 4 for 10). Grenå 55 for 7 (J. 0. Malfeld 
28x, Erik D. Andersen 5 for 24) . 

Grenå over Kerteminde med 6 g. Kerteminde 56 
(J. Malfeld 4 for 16). Grenå 60 for 4 (S. Steens
gaard 26x). 

FREDERICIA over Kerteminde med 19 p. Fr.c!a 
95 (K.E. Mammen 33x, Kent Andersen 29, Chr. 
Scheffmann 3 for 8, P. E. Hansen 3 for 19). Ker
teminde 76 (Chr. Scheffmann 30X, K.E. Mammen 
5 for 14). 

Svanholm over SORANER med 2 p. SVanholm 
84 (S. Hamberg 29, H. Rasmusen 3 for 24), 
Soraner 82 (P. Nørgaard 28, P. Schmidt 6 
for 24, J. Bøgh Nielsen 3 for 33). 

Århus over Fredericia med 4 g. 

Århus over GRENÅ med 26 p. Århus 138 for 9 
(0. Beier lllndersen 30X, J. Morild 30X), Gre
nå 112. 

AB - Lund. Uafgjort. AB 138 for 6 (L. Pers
son 30X), Lund 138 for 9 (Desal 27, M. Suhha
nl 26, L. Persson 3 for 31). 

1. Juli 

GLOSTRUP over Soraner med 26 p. Glostrup 
153 (Ml. Andersen 33x, K. Mlkkelsev. 33x, S. 
Mathlesen 31x, Ml. Møller 25), Soraner 127 
( F. Pearson 33x, Hg. Henriks en 33x) . 

2. Juli 

SVANHOLM over Frem med 9 jl. Svanholm 185 
(Lars Hansen 32x, Hg. Hansen 31x, F. N!strup 
30X, M. Petersson 26), Frem 176 (P.E. Han
sen 29, Ole Christiansen 27). 

Dronningborg over Holstebro med 36 p. Dron
ningborg 123 for 5 (H. U. Åstrup 25), Holste
bro 87 for 8 (J. 0. Poulsen 33x, Kurt Peder
sen 25x, Bj. Madsen 3 for 15). 

JUNIORRÆKKERNE: 

7. juni 

Hjørring over NYKØBING M. med 11 p. (6-0). 
Hjørring 143 (K. Kristensen 56, Jesper Morild 
37, Tommy Nielsen 5 for 44). Nyk.M. 132 (C. 
Hansen 66, F1. Poulsen 34, J e. Thomsen 6-40). 

KERTEMINDE over Herning med 29 p., Herning 
vandt 1. hvlg. (8-6). Kerteminde 20 (Tom Jens
en 6 for 7, F. Sangild 3 for 13) og 76 (F. Sang
ild 6 for 36). Kerteminde 25 (E.L. Pedersen 5 
for 11, Chr. Scheffmann 3 for 10) og 42 (E.L. 
Pedersen 7 for 10). 

KØGE over Glostrup med 1 hvlg. og 129 p. (8-0). 
Køge 214 for 2 (B.B. Nielsen 131x, Jens Søren
sen 39, SV.E. Jørgensen 27). Glostrup 35 (Jens 
Sørensen 6 for 16, Jan Petersen 3 for 16) og 50 
(B. B. Nielsen 5 for 22) . 

SVANHOLM over Sorø/Næstved med 10 g. (8-0). 
Sorø/Næstved 20 (Kl. Frederiksen 7 for 7) og 
36 ( F. Laursen 4 for 12, Ole Mortensen 4 for 12). 
Svanholm 55 for 5 og 6 for 0. 

Vlborg over CHANG med 45 p. (6-0). Vlborg 136 
(K. Kennlld 61, Kl. Jørgensen 6 for 42, Anders 
Nørgaard 3 for 13) . Chang 91 (Jeppe Sørensen 5 
for 24, M. Schultz 4 for 25). 

ESBJERG over Horsens med 1 hvlg. og 126 pts. 
(8-0). Horsens 49 (M. Sodemann 40, Cars. An
kersø 7 for 22, H.C. Jensen 3 for 25) og 31 (H. 
C. Jensen 7 for 11, Ca. Ankersø 3 for 19). Es
bjerg 206 for 7 (C. Griegel 81, H.B.K. Hansen 
58x, C. Petersen 4 for 60) . 

14. juni 

HJØRRING over Viborg med 5 g. (6-0). Vlborg 
79 (K. Kennlld 40, K. Kristensen 6 for 18, Bent 
Pedersen 3 for 2B). Hjørring 86 for 5 (Jesper 
Morild 37, Jeppe Sørensen 3 for 22). 

AaB over Nykøbing M. med 4 g. (6-0). Nyk. M. 
7 5 (Cl. Morild 7 for 25). AaB 77 for 6 (Claus 
Morild 36). 

Skanderborg over ÅRHUS med 132 p. (6-0). SB 
170 for 4 (T.S. Møller 57, Jø. Pedersen 50, L. 
Nielsen 34, F1. Sønderby 3 for 62). Århus 38 
(E. Juul 8 for 14) og 91 (F1. Sønderby 39, Per 
Rasmussen 4 for 10, Leif Nielsen 3 for 22). 

ESBJERG over B 1909 med 10 g. (8-0). B 1909 
112 for 7 (Jan Olsen 67, A. Lohmann 28x, L. 
Langmach 4 for 24) og 93 for 7 (Jan Olsen 28, 
A. Lohmann 26, H.C. Jensen 3 for 25), Esbj. 
283 for 6 (Klaus V. Nielsen 105, Carst. Ank
ersø 46, Jan Olsen 3 for 68) og 6 for 0. 

15. juni 

HERNING over Horsens med 1 hvlg. og 44 points. 
(8-0). Horsens 110 (Per Hansen 41, Ole BU!ow 33, 
Tom Jensen 5 for 43, H. P. Fenger 5 for 57) og 
39 (Tom Jensen 6 for 22, H.P. Fenger 4 for 14). 
Herning 193 for 3 (0. Slumstrup l0lx, Kn. Jens
en 34, C. Petersen 3 for 7 4) . 

SVANHOLM over Slagelse med 1 hvlg. og 91 pts. 
(8-0). Svanholm 143 (Kim Christiansen 6 for 64, 
Ebbe Christiansen 4 for 46). Slagelse 33 (0. Mor
tensen 7 for 11) og 19 (0. Mortensen 5 for 10, K. 
Frederiksen 3 _for 8) . 

21. juni 

AaB over CHANG med 64 p. (6-0). AaB 125 (Cl. 
Morild 33, Tommy Knudsen 3 for 23) . Chang 61 
(M. Skannerup 30, Jø. Morild 5 for 26, Cl. Mo
rild 4 for 16). 

Århus over B 1909 med 62 p. (8-0). Århus 81 
for 8 (Steen Nielsen 6 for 20) og 36 for 8 (A. 
Lohmann 4 for 16, Steen Nielsen 4 for 20), 
B 1909 22 for 8 ( F1. Sønderby 7 for 7) og 33 
for 8 (E. Eyv!ng 6 for 12). 

28. juni 

LANDSDELSSTÆVNE 

Sjælland over Sydjylland/ Fyn med 56 p. efter 
1. halvleg. Sjælland 138 (Per B. Nielsen, Kø
ge, 38, F. Sangild, Herning 7 for 34, E. Juul 
Lassen, Skanderborg 3 for 46), Sydjylland/ Fyn 
82 (Hg. Holmbo, Esbjerg, 27, B.K. Hansen, 
Ringsted, 5 for 2) . 

København over Nordjylland med 12 p. efter 1. 
halvleg. København 108 (Kl. Frederiksen, Sv. 
holm, 27, Kim Petersen, Chang, 5 for 8, F1. 
Poulsen, Nykøbing M., 3 for 33), Nordjylland 
96 (Kl. Frederiksen 5 for 45, Ole Mortensen, 
Svanholm 4 for 34) . 

Nordjylland over Sydjylland/ Fyn med 39 p. ef
ter 1. halvleg. Nordjylland 264 (Kim Petersen 
100, H. Espensen, AaB, 56, Jan �dersen, Vi
borg, 26, F. Sangild 4 for 45), Sydjylland/Fyn 
215 (Jørgen Petersen, Skanderborg, 58, Hen
ning Holmbo 46, E. Juul Lassen 34, Fl. Poul
sen 7 for 73) . 



29. juni 

Sydjylland/ Fyn over København med 1 p. efter 
1. halvleg. København 100 (Ole Mortensen 56, 
Erik L. Pedersen, Kerteminde, 4 for 15, F. 
Sangild 3 for 29), Sydjylland/Fyn 101 (Carst
en Ankersø 28x, Kl. Frederiksen 5 for 56, 0. 
Mortensen 3 for 3 5) . 

Nordjylland over Sjælland med 3 g. efter 1. h. 
Sjælland 220 (Per Nielsen, Ringsted, 96, B.B. 
Nielsen, Køge, 50, Fl. Poulsen 5 for 70), N. 
Jylland 224 for 7 (P. Dalgaard, Nyk. M., ll6x, 
Kim Petersen 37, Jesper Morild 29) . 

København over Sjælland med 12 p. efter 1. h. 
Købmhavn 148 for 7 (Ole Mortensen 76x), Sj. 
land 136 (Jan Pedersen, Køge, 44, B.K. Han
sen 30, Kl. Frederiksen 5 for 76, Ole Mort
ensen 3 for 27) . 

DRENGERÆKKERNE: 

19. maj 

Esbjerg over FREDERICIA med 10 g. (8-0). Fr. 
cia 26 for 8 (C. Griegel 4 for 9) og 24 for 7 (Jan 
Høberg 4 for 8). Esbjerg 38 for 2 og 13 for 0. 

31. maj 

SORØ - Svanholm. Uafgjort (0-0). Sorø 145 for 
9 (H.H. Nissen 41, J. Grøndahl 35, St. Paulsen 
3 for 44). Sv .holm 121 for 9 (Kim Larsen 77, P. 
Morthorst 4 for 29, H.H. Nissen 3 for 21). 

DRONNINGBORG over Skanderborg med 25 pts. 
(6-0). Dr. borg 86 (H. U. Åstrup 54, T. S. Møller 
6 for 25). Sk.borg 61 (H.U. Åstrup 6 for 30). 

Kerteminde over FREDERICIA med 3 5 p. , Fr. 
cia vandt 1. hvlg. (8-6). 'Kerteminde 29 for 9 
(K. Sorgenfri 7 for 11) og 47 for 5, Fr.cia 31 
for 6 (Jan Pedersen 3 for 3) og 10 for 6 (Claus 
Andersen 3 for 1). 

VIBORG over Nykøbing M. med 49 p., Nyk.M. 
vandt 1. hvlg. (8-6). Viborg 57 for 1 (F. Ager
skov 27x) og 59 for 1, Nyk.M. 58 (C. Mikkels
en 26, F. Agerskov 4 for 31, Mo. sørensen 3 
for 16) og 9 (F. Agerskov 7 for 4, Mo. SØren
sen 3 for 5). 

AB over Køge med 98 p. (6-0). AB 148 for 4 
(S. Vibeke 54, Martin 0. Svendsen 26), Køge 
50 (T. Hadersland 6 for 7, T. Hornsyld 3 for 
12). 

RINGSTED over KB med 8 g. (6-0). KB 79 for 
8 (E. Michaelsen 32, Mi. Hansen 5 for 26, S. 
B. Rasmussen 3 for 39) og 97 for 1 (E. Mich
aelsen 46x), Ringsted 84 for 2 (Mi. Hansen 46x). 

6. juni 

SV ANHOLM over KB med 9 g., KB vandt 1. hvlg. 
(8-6). KB 62 for 7 (E. Michaelsen 43, S. Pauls
.., 4 for 8) og 27 for 6 (Peter Nielsen 3 for 3) . 
Svanholm 47 (M. Blangstrup 4 for 6, E. Michael
sen 4 for 29) og 49 for 1. 

7. juni 

CHANG - Viborg. Uafgjort (0-0). Chang 126 for 
8 (Gert Christiansen 42, N. Bindslev 39, John 
Tørring 27, J. Thorup 5 for 30). Viborg 91 for 
2 (Mogens SØrensen 3 8, Fl. SØrensen 33) . 

FREDERICIA over Husum med 6 p. (6-0). Fr. cia 
62 for 9 (Jan Madsen 28, G. Wiese 5 for 36) og 
26 for 3. Husum 56 (K. Sorgenfri 5 for 21, Kent 
Bjerre 3 for 8). 

KØGE - Glostrup. Tabt af Køge, der benyttede 
ikke spilleberettiget spiller (0- ) . Køge 106 (E. 
Jensen 35, Ml. Pedersen 33, sø. Mikkelsen 4 
for 39, K. Frederiksen 3 for 1). Glostrup 57 for 
7 (Matti Jakobsen 3 for 9, Erik Jensen 3 for 17). 

HERNING over Århus med 8 p. (6-0). Århus 57 
for 8 (Mich. Jensen 3 for 27). Herning 65 for 8 
(Fl. Pedersen 3 for 21, Stef. Petersen 3 for 23). 

HOLSTEBRO over Århus med 11 p. (6-0). Hol
stebro 7 5 (Mich. Knudsen 52, Fl. Petersen 5 
for 24) og 60 for 2 (Uffe Jensen 30), Århus 64 
(Uffe Jensen 5 for 21, Mich. Knudsen 3 for 18) 
og 55 for 3. 

8. juni 

Husum over KERTEMINDE med 54 p. (6-0). Hu
sum 96 (G. Wlese 29, L. Hermann 5 for 16, Cl. 
Andersen 3 for 57) . Kerteminde 42 (S. Gerkens 
5 for 20, G. Wiese 4 for 22) og 38 for 4 (G. Wi
ese 3 for 9). 

RINGSTED over Svanholm med 44 p. (6-0). RIF 
145 for 7 (S. Bo Rasmussen 64, Mi. Jacobsen 29, 
S. Paulsen 4 for 40, Peter Nielsen 3 for 27). Sv. 
holm 101 (Kim Larsen 69, S. Bo Rasmussen 5 for 
35, M.B. Hansen 3 for 35). 

Viborg over HJØRRING med 122 p. (6-0). Viborg 
158 for 2 (Mo. SØrensen 84, Lars Knudsen 31x, F. 
SØrensen 27). Hjørring 36 ( F. Agerskov 4 for 10, 
J. Thorup 3 for 3) og 79 for 7 (K. Kristensen 34, 
F. Agerskov 5 for 40) . 

.AaB over Ny�blng M. med 1 hvlg. og 25 p. (8-0). 
AaB 66 for 5 (Keld Pedersen 4 for 26). Nyk.M. 14 
(Jø. Morild 5 for 3) og 27 (Jø. Morild 6 for 9). 

Skanderborg over ÅRHUS med 1 hvlg. og 39 pts. 
(8-0). Sk.borg 137 for 4 (Mo. Christiansen 60x, 
T. S. Møller 38, J. Brøndlng 3 for 50). Århus 
58 for 8 (T. S. Møller 7 for 25) og 40 for 8 (T. S. 
Møller 4 for 9) . 

HUSUM over Fredericia med 86 p. (6-0). Husum 
156 for 1 (Uwe Gregersen 82, K. H. Ernst 49). 
Fr. cia 76 (Erik Lassen 43, G. Wlese 4 for 42, 
S. Gerkens 3 for 24) . 

ESBJERG over Kerteminde med 1 hvlg. og 68 
p. (8-0). Kerteminde 40 (M. Seider 5 for 26, 
K. Grlegel 4 for 13) og 10 (M. Seider 6 for 2, 
K. Grlegel 3 for 6), Esbjerg 118 for 6 (Flem. 
Smedegaard 35x, T. Krarup Jensen 30). 

15. juni 

AB over Glostrup med 6 g. (6-0). Glostrup 76 
(M. 0. Svendsen 3 for 31, T. Hadersland 3 for 31). 
AB 77 for 4 (T. Hadersland 42x, Kevin Frederik
sen 3 for 12) . 

Dronningborg over HERNING med 1 hvlg. og 8 p. 
(8-0). ,Herning 39 for 8 (Peter Jensen 5 for 11, 
H. U. Astrup 3 for 19) og 30 for 8 (Peter Jensen 
4 for 4, Niels Jen sen 3 for 7) . Dronningborg 77 
for 1 (H. U. Åstrup 5lx). 

Sorø over KB med 108 p. (6-0). Sorø 129 for 6 
(J. Grøndahl 57). KB 21 (H.H. Nissen 6 for 9, 
Alex Olsen 4 for 6) og 52 for 1 (E. Michaelsen 
29x). 

19. juni 

Chang over AaB med 7 g. (6-0). AaB 61 (J. Mor
Ild 30, J. Tørring 5 for 12) og 36 for 4. Chang 
92 for 3 (G. Christiansen 52x) . 

AB over FREM med 7 g. (8-0). Frem 23 (Ths. 
Hornsyld 5 for 11) og 53 (T. Hadersland 6 for 
18) . AB 2 8 for 3 og 56 for 3 (T . Hadersland 2 8) . 

21. juni 

Dronningborg over HOLSTEBRO med 1 hvlg. 
og 139 p. (8-0). Dr.borg 1�2 for 9 (H. U. A
strup 104x, N. Julegaard 27, Uffe Jensen 4 
for 49, Mich. Knudsen 3 for 102), Holstebro 
19 for 8 (Peter Jensen 4 for 14, H. U. Åstrup 
3 for 5) og 34 for 8 (Peter Jens en 4 for 5, H. 
U. Åstrup 4 for 12). 

Nykøbing M. over AaB med 7 g. (6-0). AaB 34 
(Cbr. Mikkelsen 7 for 12) . Nyk. M. 3 5 for 3. 

6. juli 

RINGSTED over Køge med 9 g. (8�0). Køge 50 
for 6 (Erik Jensen 25x) og 45 for 6 (S.B. Ras
mussen 4 for 10), Ringsted 72 for 5 (Mi. Han. 
sen 36x, D. Sejer 4 for 28) og 33 for 1. 

LILLEPUTRÆKKERNE: 

Skanderborg over ESBJERG med 10 p. (6-0). 
Esbjerg 76 (Fl. Jørgensen 5 for 26, 0. Wit
tus 3 for 18) og 37 (Fl. Jørgensen 6 for 17), 
Sk. borg 86 for 4 (Fl. Jørgensen 45x) og 2 for o. 

31. maj 

SORØ - Svanholm. Tabt af Sorø, der benyttede 
ikke spilleberettigede spillere (0- ) . Svanholm 
58 (0. R. SØrensen 5 for 25, P. Morthorst 3 for 
17). Sorø 59 for 1 (P. Morthors, 28 rt.). 

KB over RINGSTED med 19 p. (6-0). Ringsted 
58 (E. Michaelsen 5 for 25, K. Burridge 3 for 
15), KB 77 for 6 (E. Michaelsen 5lx). 

KOLDING over Viborg med 1 hvlg. og 38 p. 
(8-0). Kolding 88 (0. Scott 30, B. Bak 9 for 31), 
Viborg 27 for 9 (O. Scott 4 for 7) og 23 for 9 
(0, Scott 4 for 11). 

KØGE over Svanholm med 36 p. (6-0). Køge 50 
(T. Østergaard 4 for 2) og 10 for 1. Svanholm 
14 (Matti Jakobsen 5 for 4) og 12 (Matti Jakobs
en 4 for 6, Ken. Jakobsen 3 for 2). 

RINGSTED over Glostrup med 67 p. (6-0). Ring
sted 111 (J. Bredo 37, 0. Olsen 32, L. Mikkels
en 3 for 31). Glostrup 44 for 9 (J. Bredo 5 for 13) . 

ESBJERG - Viborg. Kampen flyttet til 23/ 8. 

12. juni 

GLOSTRUP over Svanholm med 8 g. (8-0). Svan
holm 31 (Lars Mikkelsen 3 for 6) og 32 (SØren 
Mikkelsen 5 for 10, Lars Mikkelsen 4 for 12). 

13. juni 

CHANG over AaB med 43 p. (6-0). Chang 81 for 
4 (Hasse Nielsen 28x). AaB 38 (Hasse Nielse.'1 4 
for 12) og 17 for 5 (Hasse Nielsen 3 for 1). 

14. juni 

AB over KØGE med 9 g. (6-0). Køge 57 (M.0. 
Svendsen 5 for 20, T. Hornsyld 3 for 20) og 41 
(M.O. Svendsen 7 for 13). AB 66 for 1 (M.O. 
Svendsen 39x, T. Hornsyld 31x) og 26 for 1. 

15. juni 

Esbjerg over KOLDING med 61 p. (6-0). Kolding 
37 (Torben Jensen 7 for 15) og 93. Esbjerg 98 for 
7 (Finn Jensen 29, 0. Scott 3 for 49). 

Sorø over KB med 1 p. (6-0). Sorø 56 (L. S. SØr
ensen 32, E. Michaelsen 5 for 27). KB 55 (Keld 
Andersen 5 for 11, L.S. SØrensen 3 for 18). 

Skanderborg over VIBORG med 1 hvlg. og 115 p. 
(8-0). Sk.borg 128 for 1 (Fl. Jørgensen 82x'), Vi
borg 7 for 8 (K. Wtlrtz 5 for 1) og 6 for 8 (F. Jør
gensen 4 for 1) . 

18. juni 

KB over SVANHOLM med 51 p. (6-0). Sv .holm 
54 (E. Michaelsen 9 for 13) og 35 for 4 (Erik 
Michaelsen 3 for 9). KB 106 for 3 (Erik Mich
ael sen 6 5x) . 

Århus over SKANDERBORG med 6 g. (8-0). 
Århus 30 for 7 (Mo. Kristiansen 5 for 14) og 
37 for 7 (T. S. Møller 4 for 12). Skanderborg 
35 for 1 og 34 for 4 (Fl. Pedersen 3 for 14). 

CHANG over Hjørring med 10 g. (8-0). Hjørring 
38 for 6 (Hasse Nielsen 4 for 15) og 42 for 6 (H. 
Nielsen 5 for 27) . Chang 69 for 6 (Ronny Jørgen
sen 27) og 15 for 0. 
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