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Svanholm, der vandt >>the double<< og dermed tog 

AaB's mesterskab og pokaltrone 

Svanholms første seniordanmarksmestre, fotograferet efter pokalsejren over NykØbing Mors. Stående fra venstre: Morten Pe

tersson, Lars Hansen, Ole Mortensen, N. J. Lorentzen (træner), Johan Luther, Michael Petersson (keeper), Finn Nistrup. Sid

dende: Thomas Petersson, Flemming Søegaard, Jørgen Jønsson (anf.), Søren Hamberg, Gert Kristensen og Tom Kristensen. 



Tippet 

var ))finsk ))

men det 

slog til 

Ingen, heller ikke jeg, troede 

på at AaB kunne røres. 

Af ROLA.NO WALD 

Som forudsagt af »Cricket« blev 

Svanholm dansk mester 1975! 

Denne sætning havde jeg håbet på 
at kunne sætte på tryk, da jeg før sæ
sonstarten udråbte Svanholm til at af
løse ellers så suveræne AaB på me
sterskabstronen. 

Ønsket blev altså opfyldt, selv om 
jeg i dag ærligt skal erkende, at ud
talelsen først og fremmest blev frem
sat for at provokere. Jeg måtte kæm
pe en hård kamp med mig selv, inden 
det lykkedes at skrive om alle Svan
holms fortræffeligheder - i forhold 
til AaB's. 

Inderst inde troede jeg ikke på 
Brøndby-mandskabet. Det gjorde kun 
få. Men blandt disse få var heldigvis 
- også for dansk cricket - Svanholms
spillere, og det blev selvfølgelig nok
så afgørende.

Fra »Cricket« skal her lyde et 
»hjerteligt tillykke« til Svanholm C.
C. Ingen kan vel være i tvivl om, at
netop holdet fra Brøndby måtte være
det rette til at skubbe AaB væk.

GRUNDEN LAGT FOR 
MANGE AR SIDEN 

Spillermaterialet er i orden - ikke 
mindst takket være et uovertruffent 
ungdomsarbejde, som har stået på i 
mange år. Med Torben Jensen, Søren 

Nissen og Jørgen Jønsson som aldrig 
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svigtende leder-kapaciteter har Svan
holm været godt rustet. 

Grunden til dette mesterskab blev 
i virkeligheden lagt for mange år si
den. Da folk som Michael Petersson, 

Lars Hansen, Morten Petersson, Fl. 

SØegaard, Finn Nistrup - og Jørgen 

Jønsson selv - var unge, »lovende« 
spillere. 

Kampen mod AaB blev som ventet 
hård. På baggrund af spillet - og re
sultaterne - gennem hele sæsonen var 
det retfærdigt, at mesterskabet gik til 
Svanholm. Mange har været tilbøje
lige til at anse Svenholms triumf for 
ufortjent - udelukkende baseret på 
holdets indsats i den sidste kamp. En 
enkelt - i øvrigt en kollega - har li
gefrem anklaget Brøndby-holdet for 
at have kvalt og begravet dansk cric
ket. 

AFGJORT NEJ! 
Undertegnede skal være den første til 
at indrømme, at Svanholms spil 
mod AaB langt fra var nogen nydel
se. Det kan virke »dødssygt«. På den 
anden side kan ingen med rimelighed 
bebrejde Jørgen Jønsson og Co., at 
de spillede, som de gjorde. 

Henrik Mortensen vidste det, da 
han sendte gæsterne til gærdet. Og 
samme Henrik Mortensen bØr også 
være den første til at vide, at han 
havde gjort nøjagtig det samme, hvis 
hans hold havde været i samme situ
ation som Svanholm. 

Man behøver vist blot at henlede 
opmærksomheden på sidste års kamp 
mellem de to klubber. Inden kampen 
var AaB allerede mester for 14. gang. 
Alligevel gav jyderne - dengang med 
Carsten Morild ved roret - ikke 
Svanholm den ringeste chance for 
sejr. 

AaB havde intet at tabe - og gav til 
trods herfor ikke Svanholm mulighe
den for gevinst. Skulle Svanholm så 
virkelig have gjort det i år, hvor hol
det i tilfælde af nederlag 'havde risi
keret at blive fortrængt fra første
pladsen? 

Afgjort nej!!! 

INGEN MEDFØLELSE! 
Når jeg i indledningen skriver, at 
Svanholms mesterskab var til gavn 
for dansk crisket - en opfattelse, som 
jeg flere gange har givet udtryk for i 
dette blad - er det, fordi jeg betrag
ter det som såre usundt at have den 
samme dominator gennem så lang 
tid. 

Det skader bredden, og det er ikke 
heldigt for en idrætsgren. Jeg under 
bestemt AaB alle de 14 mesterskaber, 
men jeg har ingen medfølelse, hvis 
nordjyderne føler, at verden er gået 
under, fordi de ikke fik nummer 15! 

Nu har Svanholm bevist, at AaB 
kan rystes. Nu har Århus og Nykø-

bing Mors vist det samme. Lad dette 
være en spore for andre klubber, så
ledes at de i fremtiden ikke opgiver 
ævred, inden kampen mod AaB over
hovedet kommer i gang. 

Hvis Svanholms mesterskab har 
medvirket til dette, er det bestemt til 
gavn for dansk cricket. Hermed bli
ver vi væsentligt styrket - både natio
nalt og internationalt. Det må også 
AaB være interesseret i. På den bag
grund har heller ikke jyderne grund 
til at beklage, at et andet hold har sat 
sig på mesterskabstitlen ... 

For Svanholm blev 1975 et jubel
år. Dansk mesterskab for seniorer, 
dansk mesterskab for juniorer - 3. år 
i træk - pokalvinder og en placering 
som nr. 2 i 2. division for klubbens 
andethold. 

Så flot har ingen klub tidligere 
præsteret at gøre det. Det må være på 
sin plads at IØfte hatten for Brøndby
klubben! 

ET DEJLIGT HOLD! 
På denne plads skal der også lyde lyk
ønskninger til Esbjerg, Frem, Silke
borg og AaB II for avancement til en 
højere række. De har alle været så 
suveræne i deres respektive rækker, at 
oprykningen er yderst fortjent. 

Efter sæsonafslutningen i fjor kun
ne »Cricket« kun give dette råd til 
»den evige toer«, Frem: »Prøv igen
næste år. Så må det da lykkes ... «
Som sagt, så gjort!

Den største anerkendelse skal imid
lertid tilfalde Esbjerg, der gik gen
nem turneringen med lutter sejre. Det 
havde ingen drØmt om - -allermindst 
Esbjerg-spillerne selv. Her fik vi igen 
et eksempel på, at bredde betaler sig 
i det lange løb. 

Alle på Esbjergs hold har været 
»gode for noget«. Ingen Morild, in
gen Henrik Mortensen, men i sand
hed et dejligt hold. Besøget i 1. divi
sion bliver vestjydernes tredje (de to
øvrige i 50'erne). Begge gange rykke
de klubben ud med det samme.

Hvis spillerne kan fremvise samme 
gejst og spilleglæde næste år, er der 
bestemt ingen grund til at tro, at det 
går lige så galt denne gang. 
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AaB's rekord kom til at lyde på 

14 
0 

ar - slås den nogensinde 
Svanholm fravristede AaB DM efter en af de mest mærkværdige, men også spændende 

slutkampe - Horsens ud af 1. division og erstattes af Esbjerg. 

1. DIVISION
Svanholrn . . . . . . . . . . 11 68 6,1 
AaB . . . . . . . . . . . . . . 11 62 5,6 
Ringsted . . . . . . . . . . 11 48 4,3 
B 1909 . . . . . . . . . . . . 11 44 4,0 
Århus . . . . . . . . . . . . 11 36 3,2 
Nykøbing Mors . . . . 11 30 2,7 
Hjørring . . . . . . . . . . 11 26 2,3 
Skanderborg . . . . . . . . 11 26 2,3 
AB . . . . . . . . . . . . . . . . 11 24 2,1 
KB . . . . . . . . . . . . . . . . 11 12 1,0 
Chang . . . . . . . . . . . . 11 12 1,0 
Horsens . . . . . . . . . . . . 11 6 0,7 

I det herrens år 1975 afgjordes det 
22. danmarksmesterskab siden DCF's·
stiftelse i 1953. Og det forekommer
en næsten altsigende reverens til AaB
i det år, hvor klubben må forlade tro
nen, at foretage en opgørelse af, hvor
ledes mesterskaberne er fordelt:

AaB 14 
Hjørring 4 
AB 1 
KB 1 

B 1909 1 
Svanholm 1 

Den nye mester Svanholm stiftedes 
først fire år før AaB vandt sit første 
mesterskab i 1960, og har i de aller
seneste år været den sandsynligste til 
at afskaffe AaB's DM-monopol. 

Faktisk er det lidt af en tilfældig
hed, at mesterskabet netop skiftede 
hænder i år. Det kunne lige så godt 
være sket for to år siden, hvor de to 
klubber i Aalborg spillede en finale 
af en helt anden karakter. Her var 
det så tæt, at en droppet gribechance 
fra en Svanholm-spiller i kampens 
sidste minutter gav AaB mesterska
bet. 

I år kunne AaB med en ikke syn
derlig ændret fordeling af held og 
uheld til gengæld have bevaret sit me
sterskab. 

For umiddelbart var det en yderst 
aparte slutkamp i Aalborg, der hi
storisk set gav Svanholm mesterska
bet. Men man må ikke glemme, at 
Svanholm kunne klare den med 0-0, 
fordi AaB for første gang siden Svan
holm i 1967 besejrede dem, tabte en 
danmarksturneringskamp. Det skete 
til det nyoprykkede Århus-hold, der 
ikke lavede flere points (97) end at 
AaB gik til gærdet i troen på, at det 
var en 8-0 sejr, det gjaldt. For sent 
opdagede AaB'erne, at Århus-kaster-

ne, Ole og Jørn Beier Andersen og 
John Madsen ikke kan behandles 
med ligegyldighed. Da de tre først 
havde fået fat, slap de ikke grebet, 
og AaB, der i mangfoldige år er kom
met godt af sted med en liden bred
de på grund af en så strålende top, 
var fanget i nettet og tabte med 10 
points. 

1000 TILSKUERE -
SAGDE EKSTRABLADET 

Men tilbage til slutkampen i Aalborg. 
Der var utvivlsomt tilskuerrekord for 
de senere år. Ekstrabladet, der nor
malt ikke nedværdiger sig til at skri
ve om cricket, påstod, at der var 1000 
mennesker. Hvis disse 1000 ikke har 
været særlig kyndige, har kampen for 
dem utvivlsomt været ulidelig kede
lig. Men for folk med indsigt i spil
let var dette aparte foretagende kon
stant spændende. 

Fl. SØegaard klarede ærterne for 

Svanholm som gærdespiller. 

For AaB var simpelthen ovenpå i 
henved syv timer. De rystende nervø
se Svanholm-spillere blev i den grad 
kuet af AaB-kastningen, at de kun 
evnede at holde sig inde. 23 points 
for 3 gærder var de klamme kends
gerninger ved frokost. Der var 61 
points for 8 gærder med to timer til
bage. Men Mortensen og Morild hav
de slidt sig op. Og marken hjalp dem 
ikke efter fortjeneste. Flemming Søe
gaard, der knapt har haft et bat i 
hånden tidligere i denne sæson, har et 
temperament egnet til den slags lejlig
heder, og sammen med Gert Kristen
sen, der ellers aldrig tidligere har haft 

succes mod sine gamle klubkammera
ter, og som med mange DM'er i lom
men fra sine år i AaB ikke var nær så 
trykket af situationen som sine hold
kammerater, battede drawen hjem. 

PRIKKEREKORD 

Men grunden til den draw blev lagt 
af Svanholms junior Ole Mortensen, 
der åbnede og holdt sig inde i 4 ti
mer, hvor han lavede 30 - sto·rt set i 
enere. På sin vej siges han at have 
sat dansk rekord i prikker. Han klare
de den psykiske kamp mod AaB'erne, 
og det er sådan set mere imponeren
de, end at han kunne klare den spille
mæssige. lait overlevede Svanholm 
136 overe. Normalt varer en 0-0 
kamp ca. 125 overe, og her var der 
endda tre kvarter tilbage. 

Svanholm var ikke ligefrem popu
lære mestre i Aalborg, og DCF-for
manden Erling Froulund havde sine 
formuleringsvanskeligheder under 
hyldesttalen. Efter den første skuffel
se var AaB'erne dog gode sports
mænd nok til at indrømme, at deres 
taktik i Svanholms situation ville ha
ve været den samme. 

Og når alt kommer til alt, kunne 
AaB'erne måske selv have dirigeret 
begivenhederne i en for dem mere 
positiv retning. Henrik Mortensen (5 
for 47 på 47 overe, deraf 29 maiden) 
og Carsten Morild (2 for 31 på 48 
overe, deraf 27 maiden) kvalte sig 

selv og var ikke farlige, da nådestø
det skulle sættes ind. Afløsningska
sterne burde være sat ind tidligere og 
i længere perioder. Bløde kastere be
nyttedes først, da slaget var tabt. Og 
diskussionen går også, om Henrik 
Mortensen gjorde ret i at vælge at gå 
i marken. Var han først gået til gær
det og lavet en acceptabel score for
holdsvis hurtigt, ville situationen må
ske have været en anden. Det var 
faktisk sådan, at lodtrækningen var 
overflødig, for de to anførere - viste 
det sig bagefter - startede begge det 
sted, hvor de gerne ville. 

DISKUSSIONEN OM OVERBE
GRÆNSET CRICKET- IKKE PÅ 
DET GRUNDLAG 
Denne kamp kan - og bØr - ikke væ
re afgørende for, om der indføres 
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overbegrænset cricket i 1. division. 
Den burde tværtimod være et skræm
mebillede på, hvordan den slags cric
ket kan blive. For det er ikke nok 
for at få en god cricketkamp at kræ
ve af gærdespillerne, at de skal spille 
underholdende cricket. Markholdet 
må også gøre deres - i egen interesse. 
Og når man som AaB bruger stock
bowlere af international topklasse 
som de to M'er stort set fra start til 
slut (ialt næsten 100 overe) - uden 
at prøve at »købe modstanderne« med 
spinbowling - så risikerer man den 
form for cricket, som man så i Aal
borg. En overbegrænset kamp med 
Morild og Mortensen fra hver sin en
de i 60 overe - herren hjælpe danske 
gærdespillere. Der vil intet incitament 
være til at bruge afløsningskastere, 
det tidselement, der hører med til cric
ket er væk. Intet reglement er fuld
endt, i intet spil kan man garantere 
en strålende finish hver eneste gang. 
De umiddelbare fordele overbegræn
set cricket kan synes at have, kan på 
langt sigt være dyrkØbte. 

Efter disse overvejelser, som kun 
har sneget sig ind, fordi AaB-Svan
holm kampen har givet anledning til 
diskussion, som ikke bør føres med 
henvisning til denne match, men på 
et langt mere abstrakt plan - eksemp
ler på dødssyge overbegrænsede kam
pe kan nemlig nemt skaffes - vender 
vi tilbage til DM-turneringen. 

AB HA YDE SVANHOLM 
I KNIBE 
Den fordel, som Århus skaffede Svan
holm ved at slå AaB, var Svanholm 
selv ved at sætte til mod sin »arve
fjende« AB. Men her, hvor AB'erne 
(læs Niels Nørgaard) virkelig havde 
Svanholm i afgrundsdybe vanskelig
heder, viste Brøndby-klubben, at hol
det havde den bredde som AaB 
manglede. Svanholm kunne overleve 
at have fire gærder nede for 10 (her
imellem to landsholdsgærdespillere og 
en eks-landsholdsanfører) og så alli
gevel få 122. Og klubbens anfører 
havde mod og ressourcer til, da AB 
havde 70 for 5, og Villumsen var i 
fuldt sving, at sætte en Jegspinner 
(Lars Hansen) på i to overe, og han 
fik Villumsen (1 for 0). AB havde 
Provis med efter hans triumfer i Hor
sens-kampen, men Provis fik ikke en 
over, fordi Nørregaard gjorde sine 
ting så strålende, at Provis aldrig kom 
på fra den ende, hvor der var behov 
for ham. Det er vistnok første gang 
i Provis' danske karriere, at hans ka
steassistance ikke har været hidkaldt 
i en hel kamp. 

Bronzemedaillerne gik for første 
gang - i foreningens fjerde år i 1. di
vision - til Ringsted. Et udmærket 
ungdomsarbejde er baggrunden, men 
den afslutningsmatch i Nykøbing M., 
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hvor Ringsted fik medaillerne, har 
bedst af at glemmes. Enkelthederne 
findes i en omfangsrig rapport fra 
enedommeren Svend Carsten Seier
sen, og hvem af de to hold, der op
førte sig mest uheldigt, kan man have 
sin private mening om. Men en 
kendsgerning er det, at kampen ud
viklede sig på en sådan måde, at dom
meren simpelthen standsede festlig
hederne og sagde tak for i dag, da den 
ene part kastede bodylinere efter den 
anden, der til gengæld gjorde sit til at 
få temperamenterne til at blusse. En 
rimelig straffeforanstaltning overfor 
de to klubber fra DCF's side havde i 

virkeligheden været at sætte dem til 
at spille om med deraf følgende ud
gifter og besvær, men så ondskabsfuld 
var forbundet dog ikke. 

BRUG DOG DET TALENT!!! 
Forinden havde Ringsted tiere og tie
re vist takter til et tophold. 8-0 sej
ren mod KB afgjorde bronzemedail
lernes fordeling og fortalte, at Ring

sted er på vej - også rent taktisk. Dog 
forekommer holdet ofte tilbøjelig til 
for liden variation på kastesidden. 
Nok er Jan Hansen og Claus Rasmus
sen effektive, ikke mindst på egen 
boldgade, men at have flere kort på 
hånden er altid godt, og det er sør
geligt at se, så lidt Ringsted har fået 
ud af dansk crickets største spinbow
lertalent gennem de sidste mange år, 
Per Persson. Perssons legspinnere har 
vist sig at være af international klas
se, de gange DCF har benyttet ham i 
ungdomsturneringer. Men i 1. divisi
on får han intet ud af det som kaster. 
Og vore hjemlige gærdespillere er 
sandelig ikke verdensmestre i at spille 
den slags kastning - spørg blot Sule
man Khan. En lærebog om legspin
kastning - og markopstilling til den -
burde nok være Ringsted-anførerens 
julegave. 

Men tillykke Ringsted - og når me
daillefesten er i gang, så glem ikke 
at takke Helmer Hansen og hustru -
både for Jan Hansen, der har haft så 
stor andel i klubbens triumfer og for 
at Ringsted, efter at have været på 
randen af lukning, blomstrede op. 

B 1909, der har været bronzehold 
de sidste tre år, havde mistet Jan-

Per Persson. 

nings, og holdets træningstilstand 
kunne periodevis nok have været bed
re. De skabte megen surhed i Vend
syssel, da de spillede 0-0 mod Hjør
ring. Begge de to klubber er enige om, 
at den anden havde skylden for en 
usædvanlig atmosfæreløs kamp. B 
1909 brugte mest tid til ikke særlig 
mange points. Hjørring påstår åben
lyst, at Klokkers 3 timers innings på 
35 points skulle bruges til at spille 
ham på landsholdet. Måske, men prø
vede Hjørring at »købe« Klokker 
med spinbowling eller lod de Elefsen 
og Co. fortsætte udi stockbowlingen? 
»Der skal være to til en god kop kaf
fe«, som de sagde i de gode gamle
reklamefilm.

KHANS STORE KASTESÆSON 
Suleman Khan var B 1909 en frem
ragende legspinner. At han også har 
international klasse viste han i Tysk
land. Men hans spinnere er forment
lig så langsomme, at gærdespillere 
helt oppe i toppen vil have for meget 
tid til at spille ham. Men med sin 
langtfra instruktionsbogsaflevering har 
han udviklet sig til en af vore bedste 
hjemlige kastere, mens hans gærde
spil desværre ikke helt er, hvad det 
har været. 

Nok om B 1909, det er sikkert ik
ke en sæson, som de »rØ'e« forventer 
at læse så meget om. Det gØr man nok 
heller ikke i Skanderborg, som lever i 
en overgangsperiode. Jørgen Steen 
Larsen har efterladt sig et hul, som 
ikke er dækket til. 

Kjeld Kristensen havde sine store 
somre sammen med Steen Larsen, 
men kan nu ikke alene klare rollen 
som first string. De ældre holder sku
den oven vande, indtil de unge er gry
deklare. Al ære værd for det. Al ære 
til Kaj MØ!drup og Leif Hansen, der 
efter mange år i 2. division nu hjæl
per af et godt hjerte i 1. division. 

Skanderborg skal igennem et par 
»middelår« mere, så kommer der nyt
blod til den hjemlige top, når Erik
Juul Lassen og konsortium er groet
op.

ÅRHUS' FLOTTE COME BACK 
Århus klarede sig flot i sit første år 
i 1. division efter tre års fravær. John 
Madsen blev skadet, men brødrene 
Beir Andersen voksede med opgaver
ne. Der er soliditet over dette hold, 
men manglende rutine kostede utvivl
somt meget. Men ingen skal vente 
billigt kØb fra den side, hvis Århus 
holder sammen på det mandskab. Og 
det skulle man nok evne, for det er 
11 mand, der har en bedre forståelse 
af spillet end de fleste, og som tilsy
neladende sætter pris på hinanden -
og det er noget af det vigtigste. 

AB måtte stille op uden Johan Lu
ther, der betød så meget for klubben. 



Niels Talbro overtog tøjlerne og hav
de tilsyneladende godt greb om tin
gene - det har aldrig været nemt at 
være anfører i AB, hvor så mange 
ved så meget. Selvom Talbro spillede 
mange gode halvlege, virkede han ik
ke helt så solid som ventet, og da Finn 
Villumsen ikke i samme omfang som 
tidligere kunne koncentrere sig om 
cricket, kneb det sommetider med 
gærdespillet. Men Villumsens klasse 
fornægtede sig ikke, når det virkelig 
gjaldt, og Niels NØrregaards kastning· 
så pludselig ud til at have fået den 
fjendtlighed, som hans fysik tilsiger. 
Desværre for AB gik han i stykker, 
men Lars Perssons swingbowling var 
lejlighedsvis af så god karat, at pro
blemet kunne klares. 

Hjørring havde ikke samme glæde 
af Klaus Buus som landsholdet. Fak
tisk lavede han først en virkelig næv
neværdig halvleg den 23. august mod 
Svanholm. N. Chr. Elefsen, som Hjør
ring frygter at måtte undvære i 1976 
på grund af midlertidig flytning, gjor
de et fine allroundjob, men de øvrige 
af Hjørrings mange gode unge spil
lere havde for langt mellem snapsene 
til at gøre holdet bedre end til en 
plads i midten. 

LAV NOGLE KASTERE!!! 
Nykøbing Mors' gærdeside hørte til 

Elef sen forlader måske Hjørring. 

landets bedste, det gjorde kasterne ik
ke. Morsingboerne valgte som oftest 
at gå til gærdet først, og om det nu 
var det bedste, må stå hen. Henning 
Jensen var - når han var i sit forsig
tige lune - næsten ikke til at få ud 
for nogen, og Poul Pedersen havde 
en stor sæson, mens Peter Dahlgaard 
gav store løfter. Nykøbing vil for
mentlig gerne have overbegrænset 
cricket - det ville hjælpe dem i deres 
mangel på kastere. Den går bare ikke. 
Man må skabe gode spillere, ikke kla
re den ved hjælp af turneringsændrin
ger. 

KB var i samme båd som Nykø
bing: Småt med kastning. Lystrups 
venstrearmsspin og alt for sjældent 
Allan Schultz. Gærdespillerne miste
de efterhånden troen. De er ellers ik-

ke så dårlige. Forstærkning på all
roundbasis i 1976 kan ventes. 

Chang så næsten hele turneringen 

ud til at være solgt til standlakrids. 
Men så gik holdet hen og vandt en 1. 
halvleg mod Ringsted, hvilket Ring
sted stadigvæk ikke forstår, og næste 
kamp var Troels Nielsen hjemme. 
Hans nærværelse i de sidste kampe 
gjorde pludselig det unge og urutine
rede Chang-hold til noget, som mod
standerne måtte regne med, og Arhus 
måtte endda strække gevær. 

Med de 14 turneringspoints henvi
ste Chang Horsens til sidstepladsen. 
Horsens havde kun de 8 erhvervet 
mod Chang. Taget over hele turnerin
gen var det ikke rimeligt, at Horsens 
måtte ned. Deres nederlag var jævnt
hen langt mindre eklatante end 
Changs. Ja, Horsens var nogle him
melråbende drops til allersidst fra at 
slå KB, hvilket havde været nok. Men 
set ud fra synspunktet: 1976, hvor 
Chang råder over Troels Nielsen og 
et yngre hold end Horsens, var det 
måske ikke så urimeligt endda. 

Horsens afgørende svaghed var 
kastningen. Ole Schauman og Erik 
Olesen fra hver sin ende bistået af 
Oriel Joseph - medium - var ikke 
nok. Og Jørn Højs efterfølger fandt 
man ikke ved gærdet. 

Esbjerg vandt det :hele til alles overraskelse 

2,. DIVISION 
Esbjerg . . . . . . . . . . . . 9 54 6,0 
Svanholm II . . . . . . . . 9 46 5,1 
Soranerne . . . . . . . . . . 9 38 4,2 
Slagelse . . . . . . . . . . . . 9 32 3,5 
Glostrup . . . . . . . . . . . 9 30 3,3 
Viborg . . . . . . . . . . . . 9 28 3,1 
Sorø . . . . . . . . . . . . . . 9 24 2,6 
Herning . . . . . . . . . . . 9 20 2,2 
Grenå . . . . . . . . . . . . . 9 11 1,5 
Holstebro . . . . . . . . . . 9 6 0,6 

Havde nogen tippet Esbjerg og Svan
holm Il som nr. 1 og 2 i 2. division 
forud for sæsonen, var der vist ikke 
blevet fæstet meget lid til deres døm
mekraft. Dette blads redaktion, der 
gættede sig til nr. 1 og 2 og nr. 11 og 
12 i 1. division, havde i 2. division 
Esbjerg som nr. 7 og Svanholm II som 
nr. 5, mens der var gættet rigtigt med 
hensyn til nedrykningen: Holstebro 
og Grenå skulle ud. 

Når man snart i adskillige år har 
fulgt indberetningerne fra Esbjerg for
tællende om det ene bitre nederlag 
efter det andet, troede man faktisk 
ikke, at Esbjerg mente sin karriere 

Holstebro og Grenå ud 

Esbjergs oprykkere. Stående fra venstre m.od højre: Hans Chr. Jensen, Kurt Hansen, 
Per Langmack, Svend Møllebro, Leif Øre, Chr. AnkersØ, Otto Gade, Erik Holmbo. Sid
dende fra venstre mod højre: Svend Erik AnkersØ, Jens Søndergaard, Anker Ankersø, 
Jan Madsen,. Niels Hyllen, Knud Hansen. 
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som tophold alvorligt, førend første
pladsen var hjemme. I Esbjerg havde 
man ganske vist taget til efterretning, 
at der måtte ske en passende udskift
ning af den veltjente garde, således 
at det i hØj grad var et ungt hold, der 
skabte oprykningen, men alligevel er 
det ikke forandringer på holdopstil
lingen, der kan forklare springet fra 
bund til top. 

Hvad så da? 
Ja, umiddelbart falder Otto Gades 

kastning jo mest i Øjnene. Flest gær
der tog han - billigst. Ikke så hurtigt 
som tidligere - men måske klogere. 
Og ved gærdet var han manden, man 
kaldte på, når en lodret ske skulle 
klare sagerne for de andres flotheder. 

Kastemæssig delte han stort set 
gærderne med den ret hurtige Anker 
AnkersØ, som forhåbentlig i 1. divi
sion sammen med Otto Gade optræ
der i lange bukser - også selv om det 
er varmt. 

Gærdemæssigt havde Esbjerg man
ge kort at spille på. I de mange store 
halvlege var skiftevis Leif Øre, Niels 
Hyllen, Sv. E. Ankersø, Per Lang
mach, Kurt Hansen og Otto Gade op
havsmænd til pointene. 

Esbjerg kørte ubesejrede igennem 
rækken, men holdet vandt aldrig en 
8-0 sejr, idet anføreren tilsyneladen

de ikke fandt ud af, at man kan gøre
det på anden måde end ved at vinde
med en halvleg. Det kunne være ble
vet dyrt, hvis de andre hold ikke hav
de slået hinanden indbyrdes.

Tillykke til Esbjerg med opryknin
gen. Et glimrende arbejde gennem de 
senere år med Ferdinand Ankersø i 
formandssædet har skabt en forening, 
som nu vender tilbage til 1. division 
efter 17 års fravær, og efter at have 
været halvvejs Jukket i mellemtiden. 

INGEN OPRYKNINGSKAMP 
Det hold, der under normale omstæn
digheder skulle have spillet opryk
ningskamp mod 1. divisions nr. næst
sidst (Chang) - Svanholm II, slog So
ranerne i kampen om andenpladsen. 
Og det var hverken vinder eller taber 
kede af. På Svanholms hold gik flere 
spillere, bl. a. Poul TransbØl og Hen
rik Lam, som mangen et 1. divisions
hold gerne ville have, og af de yngre 
fik den lodrette Søren Hamberg noget 
af et gennembrug, der gav ham en 
plads på DM-holdet. Men ellers var 
det i hØj grad bredden, der skaffede 
Svanholm andenpladsen. 

Matchen om andenpladsen var 
iØvrigt både godt spillet og spænden
de. Dejligt gærdespil viste Soranernes 
Per Nørgaard, men alt i alt skal Sora
nerne være glade for, at de blev, hvor 
de blev. Kastningen havde sine gode 
Øjeblikke, når N. 0. Bjerregaard hav
de succes, og gærdespillet bar ind i 
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mellem præg af gammel klasse. Kim 
Schaumann var langt den mest effek
tive sæsonen igennem. 

Viborg og Glostrup skuffede begge. 
Glostrup - dette blads oprykningsfa
vorit - havde lagt et vældigt arbejde 
i forarbejdet - på papiret altså - men 
der blev ikke arbejdet godt nok, da 
det virkelig gjaldt. Thor Jensen holdt 
kastningen sammen. Men Steen 
Thomsen, som der var stillet så man
ge forventninger til, gik det kaste
mæssigt slet ikke for. Og holdets 
»klamhuggere«, der tidligere har lavet
myriader af points, ramte altid en
modspiller, der kunne gribe. Per Han
sen fik en sæsonstart, der lovede no
get bedre, mens Steen Thomsen gær
demæssigt var blandt de retfærdige.

Leif Busk var flyttet til Viborg og 
var af »Crickets« statistikmedarbejder 
på trods af en yderst uheldig sæson 
1974 for AaB tippet til omkring 400 
points for Viborg i 2. divisionssam
menhæng. Han lavede 383, men var 
ikke konstant, mens Anders Kold og 
P. Joseph gjorde deres til en bedre
placering med både bat og bold.

Slagelse så en overgang ud til at 
være i nedrykningsfare. Det kneb 
med at finde tonen. Men John St. 
Christensens tilbagevenden til anfø
rerposten og Leif Sørensens overor
dentlig flotte pointhøst bragte skuden 
flot. Også mange laurbær til Bo Chri
stiansen, der kastemæssigt blev over
arbejdet, og som gærdemæssigt lagde 
stilen om til den, man venter af en 
Slagelse-spiller. Det gav ofte hurtigt 
og megen bonus. 

SANGILD - EN LØFTERIG 
KASTER 
Herning kunne nok blive bedre, hvis 
man selv ville. I Øjeblikket er man 
glad for at hygge sig i 2. division. 
Det burde man ikke være tilfreds 
med, når man har så glimrende en 
spiller som Erling Krogh Andersen, 
der ganske vist kun spillede to tredie
dele af kampene, og en så lovende 
bowler som Freddy Sangild, hvis ven
strearmsslowbowling komplet tog lu
ven af Glostrup 

Efter oprykningen til 2. division tog 
Ole Hlickelkamp sig pointsmæssigt 
lidt af et sabbatår for Sorø, og det 
havde sjællænderne svært ved at klare. 
De benyttede sæsonen til at få gang i 
et par nye kastere, Michael Nissen og 
Jørgen Eliassen, og det med nogen 
succes. 

Usaglige er vi jo en gang imellem -
om ikke andet for at få mulighed for 
at fyre nogle flade vittigheder af. Så 
om Grenå kan vi ikke lade være med 
at sige, at de var ikke mange »Cro
ne«r værd, at de ofte var på »Krogh«
en, og at de sommetider spillede lidt 
»Mal«-placeret.

De »Zak«-kede hurtigt bagud i
kampen om at blive i divisionen, men
Jens Malfeld slog da Herning med et
sjældent century - for størstedelen
scoret som sidste gærde, og Grenå
slog også den anden nedrykker Hol
stebro. Grenårs unge mennesker fik et
indtryk af de større krav, der stilles til
især teknikken i de højere rækker.

Holstebro mistede Jens Peter Mo
rild til Herning, hvor han desværre 
ikke fik meget ud af det. Men Holste
bro blev svigtet af sine ældre spillere. 
John Jespersen havde ansvarsfølelse 
nok til at hjælpe til, Ole Johansen, der 
kunne have været en mægtig hjælp, 
spillede kun hjemmekampene, og Jens 
Peter Johansen gjorde hvad han kun
ne for at få det til at gå, men glæder 
sig nok til sammen med sit urutinere
de hold at komme ned i 3. divisions 
mere uforpligtende atmosfære. 

Freddy Sangild. 

Cricket rekvisitter 
Slåhandsker-senior, fineste skind .................. fra kr. 37,-
Slåhandsker-senior, bomuld ....................... fra kr. 15,-
Sk inner-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 01 89 

aften (03) 633010 



Frem og Silkeborg 

atter i det bedre selskab 

3. DIVISION ØST
Frem . . . . . . . . . . . . . . 

Glostrup II . . . . . . . .

Køge . . . . . . . . . . . . . . 

Slagelse Il .......... 
Ringsted II . . . . . . . .

Svanholm JII . . . . . .

KB II . . . . . . . . . . . . 

Nykøbing F . . . . . . . . 

AB II 

Næstved 
Roskilde 

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

. . . . . . .  ' . . .

. . . . . . . . . . .

9 
10 
10 

10 

10 
10 
10 
9 
9 

12 
10 

3. DIVISION VEST
Silkeborg . . . . . . . . . . . 9 
Fredericia . . . . . . . . . . 8 
Dronningborg . ...... 9 
Kerteminde .......... 7 
Kolding . . . . . . . . . . . . 9 
Århus li . . . . . . . . . . . . 9 
Skanderborg II . . . . . . 9 
Horsens Il . . . . . . . . . . 9 
B 1913 . . . . . . . . . . . . . . 9 
Esbjerg II . . . . . . . . . . 9 

66 7,2 
60 6,0 
42 4,2 
40 4,0 
28 2,8 
28 2,8 
26 2,6 
21 2,3 
12 1,3 
12 1,2 
11 1,1 

56 6,2 
44 5,5 
44 4,8 
32 4,5 
40 4,4 
24 2,6 
18 2,0 
14 1,5 
6 0,6 
6 0,6 

De to oprykkere fra 3. divisionerne 
Frem og Silkeborg var begge overleg
ne. Frem nok mest, men det skyldtes 
måske, at modstanden i Østkredsen 
var svagere end vestpå. Og at give ud
tryk for så stor optimisme, som Frem 
gør i sit klubblad ved at udnævne sig 
selv til 1. divisionshold i 1977 på ba
sis af de mange letkøbte sejre i 3. di
vision, er nok at gå lidt for vidt. 

Frems overvældende overbevisende 
s::jr i 3. division Øst sikredes på Ma
bub Subhanis gærdespil og Khalid La
tifs kastning. Subhanis mange store 
scorer og Latifs henved 90 gærder er 
vist begge noget i retning af rekord i 
Frem. 

Gærdemæssigt fik Subhani større 
bistand end Latif fik kastemæssigt. A. 
Cheema, anføreren Ole Christiansen, 
Latif og andre, vil også kunne lave 
gode halvlege på et bedre plan. Det 
er derimod svært at se - med mindre 
Frem får den tilgang, som klubben ar
bejder ihærdigt på at få - hvem der i 
1976 skal få de gærder, Latif ikke kan 
tage. Frems bærende kraft på kaste

siden gennem de sidste mange år, G. 
Hosten, er taget hjem til Vestindien 
og blevet plantageejer, og den anden 
tidligere hovedkoster, L. Onink, har 
meldt sig ud. 

Konkurrenter til oprykningen hav
de Frem ingen af. Glostrup II sikrede 
sig i sit første år i 3. division Øst en 
fortjent andenplads. En cadeau for 
det skal lyde til veteranen Harry Møl
ler med bat, til anføreren Hugo Es
persen med bold, og til Jørgen Han
sen, der såvel oratorisk som med bat 

og bold gjorde sig konstant bemærket. 

Begge meget overlegne i deres rækker 

Her er holdet, der vandt 3. division Øst: Frem. Stående fra venstre: Palle Fiissel, Poul 
Erik Hansen, Ole H. Christiansen, K. Latif, M. Subhani, Knud Timm (keeper). Siddende: 
A. Cheema, Ole Christiansen (anfører), J. Virapen, Kaj Hjorth, L. Baran.

Silkeborgs nye 2. divisionshold. Bagest fra venstre: Knud Rand/Øv, Bjarne Rasmussen, 
Bent Andersen, John Knudsen, Niels Fry/and, Niels J. Rasmussen, Carl Mikkelsen. I 
midten fra venstre: Jens E. Pape, Sv. Aage Jensen, Niels H. Kristensen. Forrest fra ven
stre: Knud E. Hansen, Azhar Ali, Erik Mikkelsen, Karsten Kristiansen og Erik Rand/Øv. 
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Køge med de mange lovende juni
orer havde man vel nok ventet sig 
mere af, og holdet må have store 
chancer for at rykke op til næste år. 
Men i år kunne de ældre ikke støtte 
de unge så meget, at en topposition 
kunne komme på tale. Benny R. Niel
sen bliver fremtidens mand i Køge, 
Jens Sørensen, Stig Hansen og Jan Pe
dersen kommer til at hjælpe ham. 

Harry Erichsen. 

Ringsted li - ofte gode ting fra 
Henrik Wilhelmsen - Slagelse II, 
Svanholm III og KB II, der ikke kun
ne følge sidste års førsteplads op -
dannede midtergruppen, Kjeld Gran
dahl sled og slæbte for Næstved - på 
hjemmebane på en pitch, der lejlig
hedsvis var livsfarlig. AB II var et 
stærkt blakket foretagende, mens Ros
kilde først henimod sæsonens slutning 
var ved at komme over en forfærden
de stor åreladning. 

Vi har gemt årets clou i 3. division 
Øst til sidst. Den 29. juni på KB's ba
ne scorede Nykøbing F.s first string 

i snart en menneskealder, Harry 
Erichsen sit point nr. 10.000. Den sto
re hyldest, der blev ham til del, var 
velundt og velfortjent. I 1976 er han 
på vej mod de 20.000. 

SILKEBORG OP AD IGEN 
Silkeborg tabte en enkelt kamp i 3. 
division vest - til Kolding, og det 
endda med 8-0. Det gav pludselig 
spænding, for indtil da havde man an
set midtjyderne for komplet urørlige. 
Det var de også i den lange ende, og 
det var forfriskende at læse Dron
ningborgs lykønskning til det bedste 
hold i rækken, på indberetningsske
maet, efter at Silkeborg havde berøvet 
dem oprykningsmuligheden. 

Silkeborgs kastning og markspil var 
tættere end noget andet holds i ræk
ken. Og i Bjarne Rasmussen, Knud og 
Erik Randlev og N. J. Rasmussen 
havde klubben stammen på en gær
deside, der bør kunne gøre sig i 2. di
vision. Silkeborg mente selv, at de 
med den samling på tropperne, som 
de havde i 1975, kunne have gjort sig 
i toppen af 2. division - ja, lad se, 
hvordan det spænder af i 1976. 

Silkeborg fulgtes til dørs af Kerte
minde, der i den hårdtslående Bent 
Nielsen havde en uortodoks points
æder og som kastemæssigt kørte på 
juniorerne Erik L. Petersen og Chr. 
Scheffmann. Men også Dronningborg 
og Fredericia var med til det sidste. 
Dronningborg havde som sædvanlig 
glæde af Chr. Boldsen, mens Flem
ming Rasmussens ufrivillige pause i 
1974 tilsyneladende havde gjort ham 
til en bedre gærdespiller. Om Frede-

ricia plejer man at kunne nøjes med 
at sige Østergaard, og så være dæk
ket, idet man overlader familien selv 
at sætte fornavne på, og det slog også 
så nogenlunde til i år, hvor Peter 
Østergaards »hØjt-op-i-luften-og-ned
igen-slowbowling« tog masser af gær
der. 

Kolding gjorde det mægtigt i sit 
første år efter oprykningen, og de to 
herrer Nielsen med fornavnene Poul 
Erik og Lars Peter var - uden synder
lig støtte fra de Øvrige på kastesiden 

- mænd for at klare paragrafferne.
Gærdemæssigt fik Nielsen-duoen
bedst bistand af K. Jessen.

Århus II med Erik Madsen og Jør
gen Morild i front var altid i stand til 
at give en god kamp, sværere havde 
Skanderborg II det. Holdet måtte gi
ve sin topscorerpokal - i Skanderborg 
hedder det slåpokal - til Erik Møl
drup for omkring 150 points i løbet 
af en hel sæson. 

B 1913 havde sin dårligste sæson i 
årevis og vandt kun en match - mod 
Esbjerg II om sidstepladsen. Kun Jør
gen Hvidkær hørte til blandt de ret
færdige. 

Horsens II var lige ved at kaste 
handsken til sidst, men på et tids
punkt, hvor man var helt groggy, tog 
man bokseren Frank Rasmussen med, 
og så fik man da næsten gennemført 
sæsonen. 

Esbjergs andethold blev nr. sidst i 
rækken, men det var sikkert bare for
di, de højere magter ville forhindre, at 
vestjyderne ikke fik så mange sild i 
nettet, at kvoten for tidligt skulle bli
ve opbrugt. 

Usædvanlig trist sæson for mange hold 
MELLEMRÆKKERNE 

Kreds 31

Køge II . . . . . . . . . . . . 6 40 6,6 
Soraner II . . . . . . . . . . 4 14 3,5 
Ringsted III . . . . . . . . 4 0 0,0 
Glostrup III . . . . . . . . 6 0 0,0 
Roskilde II trukket. 

Kreds 32 
Herning II . . . . . . . . . . 6 36 6,0 
Kolding II . . . . . . . . . . 6 26 4,3 
Skanderborg III . . . . . . 5 18 3,6 
B 1913 II . . . . . . . . . . 5 0 0,0 
B 1909 II og Silkeborg II trukket. 

Kreds 33

AaB II . . . . . . . . . . . . . 6 
Viborg II . . . . . . . . . . . . 6 
Hjørring JI . . . . . . . . . . 5 
Nykøbing Mors II . . . . 5 

26 
18 
14 
6 

4,3 
3,0 
2,8 
1,2 

Hvis vi skal vurdere crickets sund
hedstilstand på, hvordan det er gået 
i de laveste rækker, mellemrækkerne, 
så har vi det ikke godt. Tre hold trak 
sig, andre deltog sporadisk. Det var 
synd for de hold, der gerne ville dyr· 
ke spillet på et acceptabelt plan. 
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Det gjaldt så typisk de tre vindere, 
Køge Il, Herning II og AaB II. Køge 
II vandt den sjællandske mellemræk
ke uden i en eneste kamp at skulle 
bruge samtlige gærdespillere, Herning 
II stillede solide hold, men man hav
de nok på fornemmelsen, at mandska
bet ikke kunne gøre sig, når AaB trak 
gangere af Henrik Flugels klasse frem 
fra stalden til oprykningskampen til 3. 
division vest mellem de to mellem
rækkevindere. 

Men i kreds 32 gjorde nytilmeldte 
Kolding II en overraskende solid ind
sats, og centuries fra Kjeld Peddersen 

var medvirkende til gode resultater. 
I kreds 33 ville Viborg II gerne ha

ve rykket op, men klubben har endnu 
ikke den fornødne bredde. Bl. a. tabte 
man til Hjørring II, der i mistænkelig 
grad minder om Hjørrings drengehold 
forstærket med Aksel Morild, men 
det er jo ej heller ilde. 

Skal vi slutte denne oversigt med 

sæsonens mellemrækkehistorie: 
Soraner II havde kun fået skrabet 

6 mand sammen til matchen mod Kø
ge. Da den femte mand faldt, stod 
tavlen på omkring de 100. Da duk
kede fra indgangen en herre frem med 
kone, barnevogn og hund i snor på 
søndagstur. Ej havde han spillet i otte 
år, og ej havde han nogensinde indlagt 
sig uvisnelige sporer udi cricketspillet. 
Men ikke desto mindre sørgede de 
fem udenfor værende soranere for, 
at hunden blev tøjret, konen under
holdt, og ungerne holdt kæft. Hr. Tor

ben Brandt blev ifØrt et par skinner 
og skubbet ind til hr. Georg Olsen, 

som havde holdt Køge-spillerne hen 
med snak så længe. 

Da hr. Brandt gik ud en times tid 
senere, tog ungerne ved hånden, hun
den og konen i snor og barnevog
nen på slæb, havde Soranerne over 
200 points - og Georg Olsen havde 
lavet century, mens barnevognssøn-



dagstursspilleren havde skubbet bol
den væk fra gærdet. 

Køge-spillerne kunne dog klare at 
passere de 200 uden besvær. Med en 
kaster og en keeper og to markspil
lere på hver side af pitchen havde So
ranernes anfører, lØrgen Hansen, ikke 
de store problemer med markopstillin
gerne. 

Han syntes dog ikke, det var ganske 
fair, da Køge begyndte at løbe små 
enere. 

Nis. 

A-RÆKKERNE

Kreds 71 
AB ................ 4 
Lund . . . . . . . . . . . . . . 4 
Glostrup . . . . . . . . . . . . 4 
Svanholm . . . . . . . . . . . 4 
Frem . . . . . . . . . . . . . . 3 
Soranerne .......... 4 

Kreds 72

Ringsted 
Næstved 
Roskilde 

1 
2 
1 

21 
15 
12 
12 
6 
0 

6 
8 
0 

5,2 
3,7 
3,0 
3,0 
2,0 
0,0 

6,0 
3,0 
0,0 

Kreds 73 
Århus . . . . . . . . . . . . . . 6 
Grenå . . . . . . . . . . . . . . 5 
Kerteminde . . . . . . . . . . 5 
Fredericia . . . . . . . . . . . 6 

Kreds 74 
Nykøbing Mors 3 
Viborg . . . . . . . . . . . . . . 2 
Dronningborg . . . . . . . 4 
Holstebro . . . . . . . . . . . 4 

Kreds 75 
AaB ................ 3 
Hjørring . . . . . . . . . . . . 3 
Chang . . . . . . . . . . . . . . 4 

36 
18 

6 
6 

18 
6 

12 
0 

12 
12 

6 

6,0 
3,6 
1,2 
1,0 

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

4,0 
4,0 
1,5 

Svanholm vandt sit 3. junior-DM på stribe 
Nyk. M. jysk mester - Esbjerg vandt også kreds 42 

JUNIORRÆKKERNE 
Kreds 41 
Svanholm . . . . . . . . . . . 5 30 6,0 
Køge . . . . . . . . . . . . . . . 5 30 6,0 
Ringsted . . . . . . . . . . . . 5 20 4,0 
Slagelse . . . . . . . . . . . . 5 14 2,8 
Glostrup . . . . . . . . . . . . 5 14 2,8 
Sorø-Næstved . . . . . . . . 5 0 0,0 
AB og Roskilde trukket. 

Kreds 42 
Esbjerg . . . . . . . . . . . . . 7 42 6,0 
Skanderborg ........ 6 34 5,6 
Kerteminde .......... 7 36 5,1 
Herning . . . . . . . . . . . . 7 34 4,8 
Horsens . . . . . . . . . . . . 7 22 3,1 
Århus . . . . . . . . . . . . . . 7 16 2,2 
B 1913 . . . . . . . . . . . . . . 7 8 1,1 
B 1909 . . . . . . . . . . . . . . 7 0 0,0 

Kreds 43 
Nykøbing Mors . . . . . . 8 32 4,0 
Viborg . . . . . . . . . . . . . . 8 30 3,7 
Hjørring . . . . . . . . . . . . 8 24 3,0 
AaB . . . . . . . . . . . . . . . . 8 18 2,5 
Chang . . . . . . . . . . . . . . 7 6 0,8 

Juniordanmarksmesterskabet vandtes for 
tredje år i træk af Svanholm, der derved 
vandt den af Helge Aaen, Nykøbing Fal
ster, i 1958 udsatte pokal til ejendom, 
fordi klubben har vundet DM 5 gange 
siden da. Chang og Nykøbing Mors med 
hver 3 mesterskaber siden 1958 var de 
nærmeste konkurrenter. 

Der spilledes første gang om junior
DM i 1955, og stillingen i kampen om 
DM'erne er: 
Svanholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Nykøbing Mors .................. 4 
Chang . .......................... 3 
Ringsted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Skanderborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Sorø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Dronningborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
AB ............................. 1 
Korsør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Det var altså de to klubber, der har 
domineret juniorrækkerne mest, der 
mødtes i dette års DM-finale. De samme 
klubber mødtes forøvrigt også, da den 
samme årgang var sidsteårs drenge i 
1972, og resultatet blev nogenlunde det 
samme. 

Og hvordan var så kvaliteten? Ja, der 
er nok ingen tvivl om, at af de tre Svan
holm-hold, der har vundet de sidste tre 
år, havde dette hold langt den svage
ste bredde. Og Nykøbing Mors blev så 

Svanholms juniordanmarksmestre: Stående fra venstre: Bjarne K. Jensen (keeper), Ole 
Mortensen, Klaus Frederiksen (anfører), Ole Mortensen, Kim Thorup, Frank Laursen, 
Carsten Bundgaard. Siddende: Michael Mortensen, Steen Louis Hansen, Steen Paulsen, 
Kim Neerup, Carsten Hansen. 

imponeret over Svanholms indledende 
191, at man i stedet for at lave pointene 
prøvede at prikke tiden ud. 

Da der var 4 timer tilbage, forekom 
dette som en temmelig håbløs opgave i 
betragtning af, at Svanholm i trekløve
ret Ole Mortensen, Klaus Frederiksen og 
Kim Thorup har kastere, som de fleste 
klubber nok ville give hovedroller på 
divisionshold. 

Nykøbing var da også Pde efter lidt 
over 2 timer med 68 points på tavlen. 

Svanholms 191 for 9 skyldtes stort set 
tre spillere. Ole Mortensen spillede i sin 
overbevisende safety first-stil og bød kun 
på fire grænseslag i sine 86. Han havde 
formentlig nået et century, hvis ikke Pe
ter Dalgaard med et præcist indstik lige 
i gærdet havde løbet ham ud. 

Han blev støttet af den anden åbner, 
Bjarne K. Jensen, der forlod valpladsen 
ved totalen 49, 4 gærder var ude ved 87, 
og matchen var fortsat åben. Men anfø
reren Klaus Frederiksen, der var lige så 
luftig som Ole Mortensen, var jordstry
gende, skaffede sig sin ungdomstids sid
ste DM med 46 points. Han blev grebet 
ud, da totalen var hævet med 83 points 
til 170. 

Nykøbings kastning var sådan set ikke 
dårlig, men de to hovedkastere, Peter 
Dalgaard og Flemming Poulsen, der no
genlunde ligeligt deltes om 43 overs for 
i alt 102 points (de indbragte kun 2 gær
der) var ikke gennembrudsfarlige. De 
havde dog nok fortjent et par af Lars 
Dalgaards 4 gærder for 29, men led un
der et tungt markspil. 

Peter Dalgaard, der skulle have »bå
ret« Nykøbings halvleg, brugte skinner
ne en gang for meget. Nu måtte man 
nøjes med indtrykket af et hold med 
nydelige forwardparader, hvor Claus 
Hansen lignede mest, og Tommy Nielsen 
fremviste god slagkraft. 

Ole Mortensen fortsatte sin maraton
indsats som kaster, men hans 19 overs 
(2 for 26) forekom - forståeligt - ikke 
inspirerede. 

Tredje-kasteren, off-spinneren Kim 
Thorup, kørte igennem halvdelen af Ny
købings gærdeside for 11 points. Svan
holm vandt med 123 points efter 1. halv
leg i en langt fra ophidsende finale. 

Kampen om »det jyske mesterskab«, 
semifinalen, mellem vinderne af kreds 
53, Nykøbing Mors, og kreds 52, Es
bjerg, blev ej heller ophidsende, dertil 
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var Nykøbing for overlegen. Man havde 
nok på fornemmelsen, at Esbjerg med si
ne mange »skrå skeer« ikke ville kunne 
klare god, gedigen kastning, som ikke 
mindst Flemming Poulsen (3 for 40 på 
34 overs) kan præstere. 

Men at Esbjerg stort set ikke havde 
andet end drengespilleren Carsten Grie
gel at byde på ved gærdet var skuffen
de. Han havde alene æren for, at Esbjerg 
fik 140 efter en deprimerende start, hvor 
4 gærder var ude for 20. 

Nykøbings 4. gærde faldt først ved 
176 og det 10. ved 238. Peter Dalgaard 
- en dejlig robust spiller, der ikke lader
løse bolde gå ustraffet - førte an med
85 points. Vi tør godt spå ham en stor
gærdespillerfremtid.

DE ENKELTE RÆKKER 
I kreds 41 var der lagt op til alle tiders 
finale, da Svanholm og Køge mødtes. 
Svanholm skulle vinde matchen, idet 
klubben havde tabt til Glostrup. 

På den lille bane på BrøndbyØster sko
le og med en pitch, som kasterne beteg
nede som lige så livlig som en kirkegård, 
foldede gærdespillerne sig ud. 23 overs 
og 4 for 86 er et sjældent juniorresultat, 
men det var Klaus Frederiksens, da han 
kastede konstant fra den ene ende under 
Køges solide halvleg på 166. 

Men Svanholms åbnere, Ole Morten
sen (century med 103 not out) og Bjar
ne K. Jensen (42), skiltes først ved 101, 
og så kunne Ole Mortensen batte sejren 
hjem, mens 5 gærder faldt i den anden 
ende. 

Køges gode keeper, Johnny Hansen, 
havde ikke en eneste bye, men i det hele 
taget er der på det Køge-hold så mange 
gode spillere, at de om fØje år vil gøre 
Køge til mindst et solidt 2. divisionshold. 

En af de afgørende kampe i denne 
række stod mellem Køge og Ringsted, og 
her viste Køge sin store bredde med fem 
mand over 20 i en halvleg på 191 for 8. 
Ringsted var ude for 56. 

Ringsted tog revanche i en overflødig 
stor halvleg på 273 for 3 på 39 overs på 
den lille hurtige bane i Glostrup (Per 
Nielsen 91), og Køges omhyggelige Ben
ny B. Nielsen noteredes for 81 ud af 187 
mod Slagelses ikke ueffent kastende 
brødrepar Ebbe og Kim Christiansen. 

Svanholm fik sig en 8-0 sejr, da man 
fortsatte i marken, mens himmel og jord 
stod i et, mod Ringsted, der i den lange 
ende var tæt på at vende matchen til en 
8-6 sejr, mens Klaus Frederiksens 91
ud af 174 var 15 points for lidt til, at
Svanholm kunne passere Glostrups 189.
(Karsten Mikkelsen 73)

Sorø/Næstved havde svære stunder, 
men gennemførte ufortrødent, og Slagel
se trænger forfærdelig til at få en lidt 
bredere ungdomsafdeling. 

BILLIGT KØB I KREDS 42 
Herning gjorde ligesom i fjor sit til at 
forvirre billedet i kreds 42 ved at ude
blive til en af ka-mpene mod et af tophol
dene. Havde midtjyderne ikke gjort det, 
er det tænkeligt, at de selv var kommet 
til tops, fordi en kaster som Freddy San
gild er et overvældende stærkt kort i en
hver juniorrække. At han i den anden 
ende støttedes af den lille præcise medi
umbowler, Tom Jensen, gjorde ham ikke 
mindre farlig. 

Men Hernings juniorspillere evnede 
altså ikke den 24. maj, hvor de ikke 
følte sig foranlediget til at tage til Skan
derborg, at tænke på, at de derved mere 
eller mindre Ødelagde en hel sæson for 
sig selv. 

Nu kom slutopgøret til at stå mellem 
Esbjerg, Skanderborg og Kerteminde. 
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Længe så det ud til, at sidste års junior
DM-finalist Kerteminde atter kunne 
sikre sig diplomerne, men når det i de 
to afgørende kampe mod Esbjerg og 
Skanderborg lykkedes dem at tabe dem 
begge, så har de faktisk kun sig selv at 
takke for triumfens udeblivelse. 

Ingen af de tre tophold forekom sær
lig brede, og den kendsgernng, at ingen 
af juniorspillerne i denne række gjorde 
noget usletteligt indtryk, når de deltog 
på seniorhold, er det bedste bevis på, at 
kreds 42. kunne vindes uden de store 
armbevægelser. 

Den sidste match i Esbjerg, hvor Ker
teminde var på besøg, var afgørende. 
Esbjergs 1. senior havde allerede vundet 
2. division, og nu fulgte juniorholdet ef
ter. Henning Holmboes 39 og Hans 
Vognsens 7 for 30 hjalp Esbjerg på vej 
til en 127-105 sejr. Chr. Scheffmann
gjorde sit til, at sejren skulle hjem til
Fyn med 56 points og 7 for 53, og havde
anføreren, Erik L. Pedersen, der ellers
er så lovende, ikke haft en ren off day,
var det vel også lykkedes.

Århus havde ellers gjort sit til at hjæl
pe Kerteminde ved på en regnvejrsdag 
med Finn Kragh som »star« (72 ud af 
179) at spille 0-0 med Esbjerg. Esbjerg
lavede selv 174 for 9. 0-0 kampe kan
udmærket være yderst interessante.

Ellers var det også interessant, at 
Skanderborg (læs Erik Juul og Per Ras
mussen) kunne rydde Kerteminde for 
kun 29, og det må have været morsomt 
for Horsens ihærdige, lille Carsten Pe
tersen at score sit livs første century 
mod B 1913. Af Horsens 187 for 8 på 
27 overs stod han for 140 på 105 minut
ter, præcis 100 af pointene blev scoret i 
firere. 

B 1913's Michael Hansen muntrede sig 
bagefter med 81 not out uden at kunne 
forhindre Horsens 8-0 sejr. 

B 1913 er et mandskab, der ikke er 
småligt. For holdet lod også Skander
borgs Erik Juul lave et century på 100 
not out. Juul havde med Finn Krause 
en åbningsstand på 188. 

Ud over de allerede nævnte var der 
ind imellem gode præstationer af Mor
ten Sodemann fra Horsens, af Erik Ey
vind fra Århus og af Ole Slumstrup fra 
Horsens, der noteredes for 101 ud af 
Hernings 193 for 6 mod Horsens. 

KREDS 43 PRÆGET AF 
GOD BREDDE 
Når man ser på det her bagefter, så af
gjordes kreds 43 allerede den 20. juli af 
en meget flot åbningsgærdestand mellem 
Nykøbing Mors' Klaus Hansen (67 not 

out) og Tommy Nielsen (85), der først 
skiltes ved 160, og efter 36 overs var Vi
borgs ellers yderst hæderlige 182 passe
ret. 

Nykøbings bane, hvor denne match 
blev spillet, har i denne sæson udviklet 
sig til lidt af et gærdespillernes eldorado. 
Pitchen yder ikke megen støtte til ka
sterne, og skønt forholdsvis normal af 
størrelse er banen meget hurtig. 

Men på denne sommer over alle som
re er der nu også blevet scoret et væld 
af points andre steder. Nykøbing tog sig 
af mange af dem, f. eks. spildte de ingen 
tid, da de skulle slå AaB. 19 overs var 
de om at score de vindende 113 for 4 i 
1. halvleg, og 6 overs behøvede de for at
lave de 52, der var nok til en 8-0 ge
vinst.

Når det gælder hurtigscoring uden 
hensyntagen til MCC's instruktionsbog, 
er Flemming Poulsen manden. Men han 
har nu forøvrigt i en forbedret kastestil, 
der dog fortsat ikke altid er helt appel
sinfri, vist sg som en fin mediumpacer. 

Nykøbing kunne tåle at tabe 114-108 
til Hjørring, der ellers skuffede en hel 
del. At Hjørring i drengespilleren Kar
sten Kristensen har et af vore største ta
lenter, er der ingen tvivl om. Hans 127 
scoret på halvanden time mod Chang 
var efter sigende en nydelse. Sammen 
med Ole Christiansen hævede han som 
3. gærde fra 26 til 186.

Ellers lavede Viborg også en smuk
score mod Hjørring (275 for 7), men i 
betragtning af, at man brugte over halv
delen af spilletiden og ikke kunne få 
Hjørring ud (170 for 7), gik det forment
lig bagefter op for Viborgs topscorer 
og anfører, Jan Andersen, at hans luk
ning ikke var vellykket. 

Jan Andersen ydede ved andre lej
ligheder også udmærkede gærdespilpræ
stationer, men han, der engang forekom 
at være et slowbowlertalent af usædvan
lige dimensioner, er tilsyneladende ved 
helt at opgive denne disciplin. Det er 
synd og skam! 

AaB har en fornuftig gærdespiller og 
solid keeper i Henrik Espensen, og han, 
støttet af bl. a. en så solid spiller som 
Claus Morild gjorde det ofte pænt, men 
AaB's kastning var ikke til en topposi
tion. 

At kreds 43 nok havde den største 
bredde af juniorrækkerne bevistes af, at 
Chang med adskillige 1. divisionsspille
re og megen anden løfterig ungdom kun 
vandt en enkelt kamp. Men tålmodig
heden var vist ikke just fremherskende 
på det Chang-hold. 

Nis. 

GØR SOM FORBUNDET 
Lad WAGONS-LITSJCOOK blive Deres rejse

bureau 

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

ENGELSKE CRICKETBØGER 

og andre engelske sportsbøger - værd at læse 

forlang nyeste brochure hos 

SPORTSFORLAGET 
Boks 33 - 8700 Horsens 



Viborg går lyse tider i møde 
Usædvanlig lovende drengehold fra Viborg nærmest legede sig til DM-sejr 

Dronningborg havde årets dominator 

DRENGERÆKKERNE 

Kreds 51 
Ringsted . . . . . . . . . . . . 7 
AB ................ 7 
Sorø . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
KB ................ 7 

Svanholm . . . . . . . . . . . 5 
Køge . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Glostrup . . . . . . . . . . . . 6 
Frem . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Kreds 52 
Esbjerg ............. 6
Husum .............. 6
Kerteminde ......... 6
Fredericia .......... 6 

Kreds 53 
Dronningborg 8 
Skanderborg ........ 6 
Århus .............. 8 
Herning ............ 7 
Holstebro ........... 8

Kreds 54 
Viborg .............. 8
Chang .............. 8 
Hjørring ............ 8
AaB ................ 8
Nykøbing Mors ...... 8

40 
38 
26 
'llJ 
14 
14 
8 
0 

36 
24 
16 
12 

58 
32 
16 
14 
0 

50 
44 
26 
14 
12 

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

6,0 
4,0 
2,6 
2,0 

7,2 
6,3 
2,0 
2,0 
0,0 

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

Ligesom i fjor havnede drenge-DM i

Jylland. I år ikke i Skanderborg, men i

Viborg, der derved vandt sit første dan
ske mesterskab i klubbens historie. Der 
er spillet om drenge-DM siden 1969, og 
sejrene har fordelt sig således: 

Svanholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Viborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Skanderborg . .. . . . . . . . .. . . . . . ... 1 
Hjørring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
AaB . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 

For folk med lidt forstand på de grene, 
ville det have været noget af en sensa
tion, om Viborg ikke var blevet drenge
mester i år. Og de gange, holdet kom i 
vanskeligheder, var helt selvforskyldt. 

Det var f. eks. aldeles urimeligt, at 
man i semifinalen mod Dronningborg 
tog over halvdelen af spilletiden og først 
lukkede ved 254 for 6. Her må anføre
ren, Flemming Agerskov, have været be
ruset af sin egen succes med at score 
131 points, og ganske have undladt at 
tænke på, at hans hold også skulle ha
ve modstanderne ud. 

Det var ganske morsomt, og også godt 
gjort 0-0. Dette opnåedes alene, fordi 
anføreren, Hans Ulrik Astrup, efter at 
begge åbnere var ude for 1, holdt stand 
resten af halvlegen og lavede 72 not out 
ud af 109 for 6. 

Dette formåede han, skønt han forin
den havde måttet kaste 23 overs (4 for 
103). Semifinalen blev spillet om den føl
gende weekend, og her nøjedes Viborg 
med 157 for alle. Flemming Agerskov 
noteredes denne gang for 34, mens den 
ene af de overmåde lovende Sørensen
tvillinger, Mogens, noteredes for 68. 

Det fulgte han op med at tage 4 gær
der for 21, mens Flemming Agerskov, 
der kaster hårdt af en dreng at være, 
denne gang havde kræfter til at tage 6 
for 13. Her måtte Hans Ulrik Astrup 
efter at have kastet 32 overs strække ge-

Viborgs danske mestre i drengerækken. Stående fra venstre: Flemming Sørensen, Jan 
Thorup, Michael Neumann, Mogens Sørensen, Lars Knudsen og Flemming Agerskov. 
Siddende fra venstre: Jess R. Nielsen, Tim R. Nielsen, Per Haugaard, Bjarne Pedersen 
Bach, Steen Haugaard og Hans Ulrich Sørensen. 

vær ved 13, og så lavede Dronningborg 
kun 41. 

Finalen i Esbjerg blev spillet i et for
færdeligt vejr og var totalt spændingsfor
ladt. Esbjergs »topstar«, Carsten Griegel, 
nåede ikke de store hØjder, og på 26 
overs ryddede Flemming Agerskov, Mo
gens Sørensen og Jan Thorup - også en 
meget lovende spiller - Esbjerg for 45, 
og det passerede Viborg uden gærdetab 
på 11 overs. Og så var det bal forbi. 

Så var semifinalen i Ringsted sjovere. 
Her blomstrede Esbjergs Carsten Gregel 
med 74 og 6 for 56, så Esbjerg vandt 
med 177-106. Mange af Ringsteds spil
lere gjorde faktisk, hvad man kunne for
vente. Men de må være tilfredse med at 
have vundet en ikke for stærk række på 
Sjælland. 

AB SNYDT AF VEJRET 
AB havde grund til at føle vrede mod 
vejrguderne i drengerækken kreds 51. 
For havde de ikke afbrudt den ordinære 
match mod Sorø, hvor AB stod inde 
med 70 for 2, da kampen måtte sluttes, 
så havde AB nok vundet den. Nu måtte 
matchen spilles om, og så viste jævn
byrdigheden mellem de to hold sig ved, 
at Sorø vandt. 

Ganske vist lavede Sorø selv kun 88, 
men da Tony Hadersland og Sune Vibe
ke - AB's absolutte dominatorer - hur
tigt var ude, fik AB kun 38. Sorø's Hans 
H. Nissen kaster medium med god
længde og her også god retning og tog
5 for 8. Og så var AB faldet af i svin
get, og finalen stod mellem Ringsted og
Sorø.

Ringsteds indledende 94 var vel ikke 
skræmmende, men Søren Bo Rasmussen 
(5 for 15) og Michael B. Hansen (3 for 
18) gav Sorø samme behandling, som

Sorø selv dagen forinden havde givet 
AB, og Sorø brød totalt sammen i en 
halvleg på 35. 

Denne række bØd ellers på et par cen
turies. Lilleputspilleren Søren Mikkelsen 
knaldede 109 not out ud, mens han »car
red his bat i en halvleg på 135 (højst 
særpræget) for Glostrup mod Sorø, der 
dog med Alex Olsens 83 not out passe
rede for 3 gærder. 

Samme Mikkelsen lavede 73 mod 
Svanholm, der desuden måtte lægge ryg 
til 60 n9t out fra AB's Tony Haders
land. Ringsteds Søren Bo Rasmussen no
teredes for 106 not out i en halvleg på 
233 for 4 scoret på 28 overs mod Glo
strup, mens Svanholms Kim Larsen med 
69 var en af de få, der kunne dæmme 
op for Ringsteds kastere. Hos KB trak 
lilleputten Erik M ichaelsen et stort læs. 
KB's stortalent, Morten Blangstrup, bur
de dog næsten alene have været god nok 
til at vinde en række, men koncentratio
nen og viljen var ikke altid til stede. 

Køge og Glostrup var lilleputpræget, 
Svanholm milevidt fra de fire foregående 
års styrke, og Frem var glad for at stille 
et hold. 

FREDERICIA-SENSATION 
I kreds 52 stod kampen tilsyneladende 
alene mellem Esbjerg og Husum, mens 
de begynderprægede Frederica og Kerte
minde måtte lægge ryg til tævene. Og så 
var det dog Fredericia, der allerede i 
juni hjalp Esbjerg ved at slå Husum, der 
på 32 overs fra 5 forskellige kastere må 
have ladet mangen en skæv bold gå u
straffet, for der blev kun scoret 56 som 
svar på Fredericias indledende 62. 

{fortsættes side 77) 
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1. DIVISION 

13. juli 
AB over HORSE'-IS med 85 p. (6-0). AB 155 
(N. Talbro 76, T Provis 29, 0. Schaumann 
5 for 31). Horsens 70 (T. Provis 6 for 39). 

AaB over HJØRRING med 7 g. (6-0). Hjør
ring 125 (Torn C. Nielsen 40, N.C. Elefsen 
32, H. Mortensen 5 for 42, Ca. Morild 4 
for 45) og 95 for 8 (Bruno Nielsen 54, Hen. 
Mortensen 4 for 21, Ca. Morild 3 for 12). 
AaB 127 for 3 (Ca. Morild 50x, H. Sørensen 
25) og 32 for 1 

Skanderborg over CHANG med 4 g. (8-0). 
Chang 61 (John Simonsen 5 for 22, L. Hans
en 4 for 34) og 77 (J. Priess 5 for 19). SB 
68 for 2 (J. Priess 33x) og 71 for 6 (Bjar
ne Holtegaard 3 for 22, T. Skov Nielsen 3 
for 49). 
3. august 

KB - Horsens. Ingen afgørelse (0-0). Hors
ens 259 for 4 (H. Eliasen 7lx, E. Olesen 65, 
J. Poyser 44, T. Falstrup 43x). KB 189 for 
9 (H. Lystrup 7lx, 0 .. Schaumann 4 for 39, 
0. Joseph 3 for 36). 

RINGSTED over Chang med 7 g., Chang vandt 
1. hvlg. (8-6). Ringsted 69 (Torben Mortens
en 7 for 26) og 144 for 3 (Jan Hansen 68x, G. 
Jensen 49). Chang 70 (Jan Hansen 5 for 17, 
Ebbe Hansen 3 for 9) og 65 (Jan Hansen 6 for 
16, Ebbe Hansen 4 for 32). 

Århus over AAB med 10 p. (6-0). Århus 97 
(John Madsen 33, H. Mortensen 6 for 45) og 
88 for 6. AaB 87 (Ca. Morild 41, John Mad
sen 3 for 11, O.B. Andersen 3 for 33, J.B. 
Andersen 3 for 3 5) . 

Nykøbing M over HJØRRING med 55 p. (6-0). 
Nyk.M 186 (Bj Jensen 69, Hg. Jensen 40, 
Erik Hansen 27, Torn Christiansen 5 for 67). 
Hjørring 131 (T. Stetkjær 45, P. Morild 34, 
E. Hansen 5 for 62, Hg. Jensen 4 for 29). 

10. august 

RINGSTED over AB med 1 g. (6-0). AB 180 
( Finn Madsen 36, N. Nørregaard 34x, Niels 
Talbro 26, Bent Rossen 26, Jan Hansen 6 
for 74). Ringsted 183 for 9 (Per Nielsen 36, 
P. Persson 27x, N. Nørregaard 4 for 64). 

CHANG over Århus med 1 g. (6-0). Århus 
107 (M. Meibom 29, T. Skov Nielsen 5 for 
44). Chang 110 for 9 (Mich. Jensen 3lx, T. 
Mortensen 28, 0. B. Andersen 6 for 57, J. 
B. Andersen 3 for 49) . 

NYKØBING M. over Horsens med 4 g. (6-0) 
Horsens 212 (E. Olesen 56, J. Poyser 37). 
Nyk. M. 215 for 6 (Torben L Pedersen 58, 
Poul Pedersen 56, Hg. Jensen 31, 0. Jos
eph 3 for 66) . 

KB over Skanderborg med 1 g. (6-0). SB 
160 (K. Kristensen 41, J. Kamp 27, Jens 
Priess 27, A. Schultz 5 for 18, H. Lyst
rup 4 for 71). KB 162 for 9 (Steen Lund 36, 
H. Lystrup 31, J.S. Larsen 5 for 63, K. 
Kristensen 3 for 69). 

Svanholm over B 1909 med 9 g. (8-0). B 
1909 81 (0. Mortensen 5 for 20, Fl. Søe
gaard 4 for 31) og 91 (A. Ifill 28, J. Jøns
son 3 for 20). Svanholm 90 for 2 (F. Nis
trup 24x) og 87 for 1 (J. Luther 38x). 

16. august 

B 1909 over HORSENS med 3 g. (6-0) HFS 
157 (J. Holmsberg 33. J. Poyser 27, Tage 
Falstrup 27. K. Lyø 3 for 24). B 1909 158 
for 7 (P.P. Klokker 52, G. Ahmad 36). 

17. august 

AaB over SKANDERBORG med 138 p. (6-0). 
AaB 174 for 8 (0. lsaksson 52. H. Sørens
en 26. John Simonsen 5 for 69, K. Kristen
sen 3 for 14). Skanderborg 36 (0. Isaks son 
4 for 20, H. Mortensen 3 for 12) og 87 for 
3 (J. Priess 30. E. Juul Lassen 28x). 

SVANHOLM over AB med 35 p. (6-0) Sv. 
holm 122 (Mich. Peters son 47. N Norre
gaard 5 for 43, 0. Helm ersen· 3 f9r 46) . 
AB 87 (0. Mortensen 4 for 24. Mort. Pe
tersson 4 for 28). 
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RESULTATER 

Nykøbing M. over ÅRHUS med 4 g. (6-0). 
Århus 109 (St. Meibom 29, M. Meibom 26, 
Hg.Jclosen 4 for 21, T.L. Pedersen 4 for 
46). Nyk. M. 110 for 6 (Bj Jensen 51. 0. 
B. Andersen 4 for 37). 

23. august 

SVANHOLM over Hjørring med 6 g. (6-0). 
Hjørring 146 (K. Buus 66, T. Stetkjær 35, 
0. Mortensen 3 for 44). Svanholm 147 for 
4 (J. Luther 64, Mich. Petersson 29, Ole 
Mortensen 28, P. Morild 3 for 12). 
24. august 

Nykøbing M. over CHANG med 70 p. (6-0). 
Nyk.M. 138 (Bj. Jensen 59, T. Skov Niel
sen 4 for 39, Troels Nielsen 3 for 43) og 
80 for 3 (Bj. Jensen 47). Chang 68 for 8 

(Erik Hansen 4 for 18) og 146 (Kim Peder
sen 42, Troels Nielsen 30). 

AaB over B 1909 med 52 p. (6-0). AaB 138 
(Ca. Morild 45, H. Mortensen 38, Fl. Søn
dergaard 3 for 14, K. Lyø 3 for 47) og 77 
for 3 (H. Mortensen 6lx). B 1909 86 (Ca. 
Morild 7 for 33) og 101 for 7 (A. Ifill 26, 
H. Mortensen 5 for 29) . 

RINGSTED over KB med 89 p. (8-0). RIF 
228 (J. Marott 54, H.E. Junker 39, Hg. 
Lystrup 6 for 9 5) og 4 for 1. KB 33 for 8 

(Cl. Rasmussen 4 for 15, Jan Hansen 4 
for 16) og 110 (H. Lystrup 28, H.J. Hal
Jing 25x, Jan Hansen 5 for 22, Eb. Han
sen 3 for 30). 

AB over Hjørring med 6 g. (6-0). Hjør
ring 139 (Bruno Nielsen 59, N. Nørre
gaard 5 for 59) . AB 143 for 4 ( F. Villum
sen 65x, N. Talbro 48). 

SVANHOLM over Århus med 8 g. (6-0). 
Århus 77 (Morten Peters son 4 for 15, F. 
S\')egaard 3 for 14, 0. Mortensen 3 for 
24) og 172 for 7 (J. B. Andersen 51x, L. 
Mathias en 3 8, J. Luth er 3 for 59) . Sv. 
holm 79 for 2 (0. Mortensen 37x, Finn 
Nistrup 26x) og 33 for 4 (O.B. Andersen 
3 for 15). 

31. august 

NYKØBING M. - Ringsted. Ingen afgørel
se (0-0). Ringsted 199 (Ebbe Hansen 74x, 
P. Vinding 43, Fl. Poulsen 4 for 32, Hg. 
Jen sen 3 for 54) . Nyk. M. 90 for 3 (Hen
ning Jensen 37x, Poul Pedersen 25x, Jan 
Hansen 3 for 33) . 

B 1909 over Skanderborg med 4 g. ( 6-0) . 
Skanderborg 177 (K. Kristensen 44, Jens 
Priess 36, J. Wittus 28, Egon Jensen 4 
for 41). B 1909 178 for 6 (P.P. Klokker 
60, G. Ahmad 51, E. Juul Lassen 3 for 
40). 

AB over Chang med 15 p. (6-0). AB 154 (M. 
Lønhart 39, Bent Rossen 28, Troels Niels
en 4 for 47, T. Skov Nielsen 4 for 60). Aal
borg Chang 138 (Kim Petersen 56x, P. W. 
Jensen 26, 0. Helmersen 6 for 55). 

Hjørring over HORSENS med 7 g. (8-0). H. 
F. S. 124 (J. Poyser 50, N. C. Elef sen 5 
for 30, K. Buus 3 for 21) og 148 for 7 (Gert 
Hansen 45, Jørgen Olesen 30, P. E. Hjorth 
27, Tom C. Nielsen 3 for 28). Hjørring 160 
for 5 (Jesper Morild 67x, P. Morild 38x, 0. 
Joseph 3 for 39) og 117 for 3 (Jesper Morild 
39, Tom C. Nielsen 35, P. Morild 30x). 

ÅRHUS over KB med l g. (6-0). KB 215(H. 
K. Lohmann 72, F. Gregersen 51, Steen 
Lund 29, G. Rasmussen 4 for 73, O.B. An
dersen 3 for 43). Århus 219 for 9 (Morten 
Meibom 72, Jan B. Andersen 56, J. Knak
kergaard 30x, B. Burrneister 4 for 19, H. 
Lystrup 4 for 85). 

AAB - Svanholm. Ingen afgørelse (0-0). 
Svanholm 127 for 9 (Gert Christensen 36, 
0. Mortensen 30, H. Mortensen 5 for 45). 

2. DIVISION 

25. maj 

VIBORG over Holstebro med 5 g. (8-0). Hol
stebro 46 (P. Joseph 5 for 14, Lars Anders
en 3 for 15) og 56 (Ole Andersen 4 for 15, P 
Joseph 4 for 17) Viborg 51 for 3 og 52 for 5 

(J. Jespersen 3 for 32). 

26. juli 

SORANER over Sorø med 8 g. (8-0). Sorø 52 
(C. Sapru 3 for 5) og 107 (Hans C. Andersen 
54, J. Sarøe 32, Georg Olsen 5 for 11, N. 0. 
Bjerregaard 3 for 23). Soraner 138 (K. Scha
umann 50, J. Sarøe 7 for 24) og 23 for 2. 

27. juli 

Viborg over GRENÅ med 1 hvlg. og 103 po
ints (8-0). Viborg 305 for 7 (L. Busk Jensen 
97, P. Joseph 57, A. Kold 35, Jan Andersen 
26x). Grenå 125 (Kim Nielsen 56, A. Kold 5 
for 56. P. Joseph 4 for 61) og 77 (K. Niels
en 26, P. Sørensen 5 for 31, Ole Andersen 3 
for 27). 

2. august 
Sorø over HERNING med 37 p. (6-0). Sorø 
138 (0. Htickelkamp 63, F. Sangild 4 for 41, 
K. 0. Jensen 3 for 26). Herning 101 (Erling 
K. Andersen 39, John Hansen 5 for 35, Jør
gen Eliasen 3 for 43) . 

3. august 

ESBJERG over Svanholm med 149 p. (6-0). 
Svanholm 55 (0. Gade 4 for 23, A. Ankersø 
4 for 23) og 145 for 5 (S. Hamberg 78x). Es
bjerg 204 for 8 (L. Øre 101, Jan Madsen 52, 
Jan Bøgh Nielsen 3 for 54). 
HOLSTEBRO over Sorø med 90 p. (6-0). Hol
stebro 284 (Ole Johansen 110, P. E. Morten
sen 92, J. P. Johansen 26, J. Sarøe 3 for 55, 
J. Eliasen 3 for 98). Sorø 194 (0. Htickelkamp 
91, J. Eliasen 34, Ole Johansen 6 for 60). 
SORANER over Grenå med 4 g. (8-0). Grenå 
53 (N.O. Bjerregaard 5 for 11, B. Bluitgen 
4 for 34) og 94 (P. Maaløe 25, B. Bluitgen 4 
for 25, C. Sapru 3 for 19). Soraner 67 for 2 
og 83 for 6 (K. Schaumann 36, Kim Nielsen 
3 for 39, J. Malfeld 3 for 44). 

9. august 
Soraner over HOLSTEBRO med 10 g. (8-0). 
Holstebro 106 (Ole Johansen 50, N.O. Bjer
regaard 5 for 31) og 102 (J. P. Johansen 41, 
K. Schaumann 4 for 42, P. Nørgaard 3 for 4) . 
Soraner 157 for 3 (S. Nørgaard 49x, Frank 
Pearson 44, Henn. Henriksen 34) og 53 for 0 

(K. Schaumann 28x). 

10. august 

Esbjerg over GLOSTRUP med 94 p. (6-0). Es
bjerg 274 for 8(O. Gade 75, N. Hyllen 40, S. 
E. Ankersø 32, P. Langmach 27x, K. Mikkel
sen 3 for 68). Glostrup 180 (Per Hansen 66, S. 
Thomsen 33, Jan Madsen 3 for 4). 

SVANHOLM over Slagelse med 36 p. (6-0). 
Svanholm 230 for 8 (Henrik Thomsen 45, Bent 
Henriks en 4 5, G. Kristensen 40, P. Transbøl 
35, J.S. Christensen 3 for 45, B. Christian
sen 3 for 72). Slagelse 194 (Leif Sørensen 43, 
Niels Pedersen 4 for 43). 

GRENÅ over Herning med 1 g. (6-0). Herning 
169 for 9 (J. P. Morild 41, E. Krogh Anders
en 38, K.O. Jensen 31, Tommy Hansen 4 for 
59, Freddy Nielsen 3 for 29). Grenå 185 for 9 

(J. Malfeld l0lx, Tommy Hansen 41, E K. 
Andersen 4 for 44, K.O. Jensen 3 for 73). 

VIBORG over Soraner med 97 p. (6-0). Viborg 
263 (L. Busk 60, P. Sørensen 51, A. Kold 38, 
S. Nørgaard 3 for 69). Soraner 166 (F. Pear
son 38, H. Henriksen 33, Jeppe Sørensen 3 
for 22). 

17. august 

Esbjerg over SORØ med 7 g. (6-0). Sorø 108 
(A. Ankersø 5 for 38, 0. Gade 3 for 35). Es
bjerg 129 for 3 (P. Langmach 66x, S. E. An
kersø 30). 

Viborg over GLOSTRUP med 35 p. (6-0) Glo
strup 121 (Thor Jensen 40, S. Thomsen 27, 0. 
Andersen 4 for 23, Lars Andersen 3 for 3 5, A. 
Kold 3 for 60). Viborg 156 (A. Kold 42, J. An
dersen 31, Thor Jensen 5 for 43). 

SLAGELSE over Holstebro med 1 hvlg. og 208 
p. (8-0). Slagelse 304 for 3 (Bo Christiansen 
15:l, Leif Sørensen 61x, John Andersen 33). 
Holstebro 52 (Bo Christiansen 7 for 19) og 44 

(J. P. Johansen 28, Lindy Petersen 4 for 22. 
Kim Christiansen 3 for 9) . 



24. august 

Viborg over HERNING med 7 p. (6-0). Vib
org 121 (P. Joseph 3 5, A. Kold 29, Fred
dy Sangild 5 for 33, E. K. Andersen 3 for 
30). Herning 114 (E.K. Andersen 65x, Lars 
Andersen 3 for 38, P. Joseph 3 for 38). 

SLAGELSE over Soraner med 124 p. (6-0). 
Slagelse 210 (John Andersen 51, Kim Chri
stiansen 43, Leif Sørensen 40, Alf Søren
sen 33, P. Nørgaard 3 for 17, J. Kofoed 
3 for 39). Soraner 86 (P. Nørgaard 35, K. 
Andreasen 5 for 34, B. Christiansen 3 for 
21). 

SVANHOLM over Grenå med 9 g. (8-0). Sv. 
holm 263 (P Transbøl 52, B. Henriksen 36, 
P. Schmidt 34x, Leif Hansen 34, Hg. Hans
en 27, Kim Nielsen 3 for 54, Viggo Hansen 
3 for 56, Tommy Hansen 3 for 59) og 20 for 
1. Grenå 110 (J. Krogh 43, P. Schmidt 5 
for 30, H. Lam 3 for 26) og 162 (Kim Niel
sen 40, S. Steensgaard 31, E. Crone 29x, 
J. Bøgh Nielsen 3 for 41, P. Schmidt 3 for 
63). 

31. august 

Svanholm over SORANER med 38 p. (6-0). 
Svanholm 219 (H. Lam 71, J. Bøgh Nielsen 
46, P. Transbøl 33, H. Rasmusen 4 for 39, 
Bo Bluitgen 3 for 25). Soraner 181 (P. Nør
gaard 92, H. Lam 5 for 47). 

Esbjerg over HERNING med 46 p. (6-0). Es
bjerg 119 (Kurt Hansen 34, F. Sangild 5 for 
52, J. P. Morild 3 for 14) og 109 (Jan Mads
en 30, S.E. Ankersø 29, B.O. Andersen 4 

for 27, F. Sangild 3 for 23) . Herning 73 (J. 
P. Morild 27, A. Anker sø 7 for 27) og 53 
for 6 (K.O. Jensen 25, A. Ankersø 3 for 22). 

Glostrup over SORØ med 3 g. (6-0). Sorø 156 
(J. Sarøe 50, S. Sthomsen 3 for 26, J. Nord
kamp 3 for 30). Glostrup 158 for 7 (K. Nord
kamp 35, S. Thomsen 35, Per Hansen 32, 0. 
Hlickelkamp 3 for 36) . 

GRENÅ over Holstebro med 7 g. (8-0). Hol
stebro 78 for 9 (Kim Nielsen 4 for 18, H. 0. 
Malfeld 3 for 12) og 137 for 9 (M. Markwick 
38x). Grenå 113 for 5 (J. Malfeld 59, Kim 
Nielsen 35, J. P. Johansen 4 for 39) og 107 
for 3 (B. Kristensen 50x). 

Slagelse over VIBORG med 8 p. (6-0). Slag
else 152 (John Andersen 31, B. Christiansen 
31, K. Christiansen 28x, P. Sørensen 4 for 
16, Ole Andersen 3 for 60). Viborg 144 (L. 
Busk 75, B. Christiansen 6 for 50, K. An
dreasen 3 for 51). 

3. DIVISIONERNE 

12. juli 

KØGE over Slagelse med 2 g. (6-0). Slagelse 
97 for 9 (Jan Pedersen 5 for 6) og 37 for 3 (J. 
Pedersen 3 for 10). Køge 99 for 8 (Stig Hans
en 25, Erik Sørensen 5 for 41). 

Glostrup over RINGSTED med 110 p. (6-0). 
Ringsted 49 (K. Mikkelsen 4 for 24, Jørgen 
Hansen 3 for 3) og 43 for 2. Glostrnp 159 ('K. 
Mikkelsen 43, Leif Johansen 4 for 46, B.K. 
Han sen 3 for 3 8) 

Dronningborg over SKANDERBORG med 3 g. 
(6-0). SB 179 (J. Knudsen 44, P. E. Rodding 
41x. P. Juul 27. Fl Rasmussen 3 for 42, C. 
Merewether 3 for 48, C. Boldsen 3 for 66). 
Dr. borg 181 for 7 (C. Boldsen 69, Fl. Ras
mussen 33. Henry Jacobsen 32. Per Rasmus
sen 3 for 68) . 

19. juli 

Frem over KB med 10 g. (8-0). KB 59 for 8 
(K. Morild 28, K. Latif 3 for 22) og 32 for 8 
(K. Latif 6 for 9) Frem 72 for 1 (M. Subha
ni 36x, J. Virapen 26x) og 22 for O. 

Ringsted over SVANHOLM med 7 g. (6-0). Sv. 
holm 105 (P. Smed 34. Leif Johansen 4 for 42, 
Per Nielsen 3 for 32) og 86 for 3 (K. Lang 49x) 
Ringsted 114 for 3 (Per Nielsen 59x, H. Wil
helmsen 31x). 

Frem over AB med 147 p. (6-0). Frem 180 (0. 
Christiansen 82x. �I Pye 38. Lars Christens
en 3 for 33, T Olesen 3 for 74). AB 33 for 9 
(K. Latif 7 for 13) og 5 for 2 

FREDERICIA over Skanderborg med 42 p. (6-0). 
Fr cia 138 (K. Østergaard 65, E. Juul Lassen 
5 for 47) Sk. borg 96 (Henry Rasmussen 46. B. 
Madsen 4 for 20, P. Østergaard 4 for 46). 

Silkeborg over ESBJERG med 6 g. (8-0). Esb 
79 (John Knudsen 6 for 47, Bj. Rasmussen 3 
for 28) og 201 for 8 (Eri. Ankersø 65x, Jens 
Søndergaard 41, J. Bjerregaard 29, J. Knud
sen 4 for 63). Silkeborg 129 for 2 (Erik Mik
kelsen 90, Bent Andersen 30x) og 155 for 4 
(E. Randløv 57x, Bj. Rasmussen 50, J. Vind 
4 for 67). 

Glostrup over NYKØBING F. med 37 p. (6-0). 
Glostrup 179 for 9 (H. Møller 45, Jørgen Han
sen 43, Steen Jensen 26x, P.J. Pedersen 3 
for 39, E. Svensson 3 for 102). Nykøbing F. 
142 (H. Erichsen 50, M. Erichsen 25, P. Pe
dersen 4 for 23) . 

AB over KØGE med 29 p. (6-0). AB 122 for 9 
(F. Madsen 35. M. Lønhart 34) og 95 for 6 
(M. Lønhart 40, Stig Hansen 3 for 31). Køge 
93 (F. Madsen 7 for 38, N. Nørregaard 3 for 
45). 

Slagelse over KB med 5 g. (6-0). KB 122 for 
8 (G. Siemsen 40, M. Blangstrup 36, L. Ja
cobsen 5 for 63). Slagelse 126 for 5 (L. Jac
obsen 36, Per Petersen 30, Ib Elfing 25x, K. 
Morild 4 for 48). 

DRONNINGBORG over Århus med 5 g. (6-0). 
Århus 102 (E. Madsen 30, -H. J. Eilertsen 29, 
Fl. Rasmussen 5 for 21, C. Boldsen 3 for 19). 
Dr.borg 106 for 6 (Fl. Rasmussen 37x, Hen
ry Jacobsen 26, Carsten Andersen 3 for 27, 
H. J. Eilerts en 3 for 32). 

FREM over Svanholm med 1 hvlg. og 11 pts. 
(8-0). Svanholm 101 (S. Nissen 50, Bjarne K. 
Jensen 28, A. Cheema 4 for 9, Ole Christi
ansen 3 for 6) og 59 (K. Latif 7 for 36, Kaj 
Hjorth 3 for 18). Frem 171 (M. Subhani 38, 
K. Latif 36, H. Kaj 26, A. Cheema 25, K. 
Frederiksen 6 for 63, S. Nissen 3 for 44). 

ROSKILDE over Næstved med 3 g. (8-0). NIF 
99 (Eigil Johansen 3 for 7, Ian Barn es 3 for 
20, S. Lucas 3 for 32) og 164 (Mogens Hans
en 59, K. Grandahl 27). Roskilde 153 for 6 
(P. E. Pedersen 35, Kurt Johansen 29x, Hel
mer Hansen 29, S. Lucas 26x, J. Lundkvist 
3 for 30, K. Grandahl 3 for 64) og 112 for 7 
(K. Johansen 30, K. Grandahl 5 for 43). 

HORSENS over B 1913 med 8 g. (8-0). 1913 
79 (J. Hvidkjær 38, P. Høj 6 for 13, Erik 
Jørgensen 3 for 46) og 133 (J. Hvidkjær 45, 
Erik Jørgensen 4 for 26, J. Høj 3 for 20). 
Horsens 186 (J. Høj 131x, E. Thormose 3 
for 16) og 27 for 2. 

Køge over NÆSTVED med 6 g. (8-0). Næst
ved 78 (M. Hansen 32, Jan Pedersen 4 for 8) 
og 58 (Jan Pedersen 6 for 39, Jens Jeppesen 
4 for 18). Køge 87 for 3 (B.B. Nielsen 25x, 
K. Grandahl 3 for 37) og 54 for 4. 

AB over SVANHOLM med 4 g. (6-0). Svanh 
168 (A. Mogensen 35, K. Frederiksen 28, V. 
Ludvigsen 3 for 53). AB 169 for 6 (Lars Chri
stensen 50. V. Ludvigsen 44x, Jess Christen
sen 31, J. Bisgaard 3 for 46). 

10. august 

NYKØBING F. over Ringsted med 7 g. (6-0). 
Ringsted 172 (J. Dahl 7 8, P .J. Pedersen 4 
for 53, E Svensson 4 for 68). Nyk. F. 188 
for 3 (E. Svensson 52, S. Stenvang Peders-
en 42x. H. Erichs en 34x, S. Christensen 30). 

Dronningborg over FREDERICIA med 2 gær
der (6-0). Fr. cia 74 (Fl. Rasmussen 5 for 30, 
C. Bolds en 3 for 29) og 110 for 3 ( F. Kirkeby 
58x, K. Ostergaard 25). Dr. borg 87 for 8 (C. 
Boldsen 36x, P. Ostergaard 5 for 13, B. Mad
sen 3 for 23) og 27 for 8 (P. Østergaard 5 for 
13). 

SKANDERBORG over B 1913 med 52 p. (6-0) 
B 1913 152 (J. Hvidkjær 79. Leif Hansen 6 
for 82) og 1 for O. Sk. borg 204 for 6 (P. Juul 
83. K. Udengaard 74). 

Kerteminde over ft.RHUS med 2 g. (6-0). År
hus 236 for 4 (E. Madsen 136x, E. Eyving 36. 
Sv. Pedersen 36). Kerteminde 240 for 8 (E
rik L. Pedersen 90x, B. Nielsen 73, R. Se
nanayake 29, E. Eyving 3 for 61, E. Madsen 
3 for 90). 

Kold\ng over SILKEBORG med 1 g. (8-0). Sil
keborg 93 (E. Mikkelsen 36, P. E. Nielsen 6 
for 39) og 77 for 3 (Bj. Rasmussen 26). Kold
ing 119 (A. Keun 3 5, P. E. Nielsen 33, Erik 
Mikkelsen 5 for 45) og 58 for 9 (E. Mikkelsen 
6 for 28). 

17. august 

Svanholm over NÆSTVED med 10 p. (6-0). 
Svanholm 117 (I. Laursen 36, K. Grandahl 6 
for 33, V. Jacobsen 3 for 33). Næstved 107 
(J. Bisgaard 7 for 41). 

FREM over Nykøbing F. med 1 hvlg. og 46 p. 
(8-0). Frem 289 for 4 (M. Subhani 150, Ole 
Christiansen 48, A. Cheema 33x). Nykøbing 
F. 105 (S. Stenvang Pedersen 35, K. Latif 6 
for 44, A. Cheema 3 for 13) og 138 (E. Sven
sson 29, H. Erichsen 27, K. Latif 5 for 36). 

Kolding over B 1913 med 9 g. (8-0). B 1913 
119 (L. P. Nielsen 5 for 32, P. E. Nielsen 3 
for 36) og 77 (J. Hvidkjær 29, L. P. Nielsen 
7 for 46, Ole Madsen 3 for 31). Kolding 123 
for 3 (L. P. Nielsen 61, A. Keun 32x) og 74 
for 1 (P. E. Nielsen 63x) . 

AB - KB. lngen afgørelse (0-0). AB 170 for 
7 (L. Persson 85, S. Lindhardt 4 for 39). KB 
147 for 9 (L. Persson 4 for 48). 

RINGSTED - Køge. lngen afgørelse (0-0). RIF 
263 (H. Wilhelmsen 44; Per Johansen 38, B. 
Nielsen 35, S. Johansen 31x, L. Johansen 29, 
Stig Hansen 5 for 71). Køge 126 for 9 (S. Han
sen 44, Pr. Hansen 4 for 31). 

Fredericia over ESBJERG med 7 g. (8-0). E. 
bjerg 117 (P. Østergaard 5 for 62, J. Øster
gaard 4 for 36) og 100 (J. Østergaard 3 for 31, 
P. Østergaard 3 for 48) . 

Silkeborg over DRONNINGBORG med 105 p. 
(6-0). Silkeborg 232 for 7 (K. Randløv 8lx, 
E. Mikkelsen 73, Bj. Rasmussen 29, Chr. 
Boldsen 3 for 61, Fl. Rasmussen 3 for 90). 
Dr. borg 127 (Fl. Rasmussen 53, Bj. Ras
mussen 6 for 36). 

23. august 

Glostrup over SLAGELSE med 52 p. (6-0). 
Slagelse 115 (P. Petersen 45, Jørgen Hansen 
4 for 14, G. Espersen 3 for 38) og 117 (John 
Nielsen 36, Fl. Jensen 31, Jim Christensen 
4 for 13, H. Espersen 3 for 43). Glostrup 167 
(Jim Christensen 33, Jø. Hansen 28, H. Es
persen 26, John Nielsen 3 for 7, Erik Søren
sen 3 for 70) og 55 for 6 (L. Jacobsen 3 for 10). 

KERTEMINDE over B 1913 med 190 p. (6-0). 
Kerteminde 231 (B. Nielsen 137, J. Hvidkjær 
3 for 47). B 1913 41 (E.L. Pedersen 5 for 19, 
C. Scheffmann 3 for 4) og 147 for 4 (B. Dam
gaard 71, J. Machon 3 8) . 

24. august 

ÅRHUS over Esbjerg med 155 p. (6-0). Årh
us 222 (J. Morild 112, F. S. Pedersen 37, E. 
Eyving 27, J. Vind 5 for 44). Esbjerg 67 (P. 
Pedersen 5 for 27, E. Eyving 4 for 9) . 

Skanderborg over HORSENS med 7 g. (6-0). 
Horsens 140 (E. Juul Lassen 5 for 23) og 110 
for 3 (J. Keldgaard 61x, E. Jørgensen 30). 
Sk. borg 144 for 3 (L. Møldrup 76, E, Juul 
41x) og 89 for 6 (Per Rasmussen 33, Ole J. 
Kragh 27x, Carsten Petersen 3 for 53). 

FREM over Køge med 160 p. (6-0). Frem 314 
for 8 (M. Subhani ll8, K. Latif 57, A. Chee
ma 31, Ole Christiansen 31, Stig Hansen 4 for 
98). Køge 154 for 9 (K. Hørby 37, K. Latif 
4 for 52). 

SILKEBORG over Fredericia med 96 p. (6-0). 
Silkeborg 166 (Bj. Rasmussen 67, P. Øster
gaard 7 for 76). Fr. cia 70 (Bj. Rasmussen 7 
for 29). 

Dronningborg over KOLDING med 33 p. (6-0). 
Dr. borg 134 (C Bolds en 69x. L. P. Niel sen 
6 for 32, P. E. Nielsen 3 for 67) Kolding 101 
(P. E. Nielsen 28, C. Boldsen 4 for 32, Fl. 
Rasmussen 4 for 48). 
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NYKØBING F. - Roskilde. Uafgjort (3-3). NF 
187 (H. Erichsen 46, P.J. Pedersen 41, Sør
en Christensen 33, S. Pickersgill 4 for 29). 
Roskilde 187 (S. Pickersgill 59, E. Svens son 
4 for 70, P .J. Pedersen 3 for 116). 

30. august 

Glostrup over SVANHOLM med 6 g. (8-0). S. 
holm 98 (I. Laursen 52, H. Espersen 4 for 
48, Jørgen Hansen 3 for 18) og 38 (H. Esper
sen 6 for 22). Glostrup 122 for 6 (Jø. Hansen 
3 5x, H. Møller 32) og 18 for 4 (K. Lang 3 for 
11) 

KB over RINGSTED med 74 p. (6-0). Ringst 
94 for 9 (H. Wilhelmsen 34, K. Morild 6 for 
49) og 76 for 3 (J. Holmes 3 for 18). KB 168 
for 8 (L. Andreasen 56, K. Morild 32, Olav 
Bennike 26, P. Johansen 4 for 27, H. Wil
helm sen 3 for 33). 

B 1913 over ESBJERG med 103 p. (6-0). 13 
23 5 for 8 (A. Grøn vig 53, E. Thormose 50, 
Kurt Hansen 40x, Kn. Hansen 3 for 30). Es
bjerg 132 (A. Honore 47, E. H. Petersen 26, 
Kurt Han sen 5 for 57, J. Mchon 3 for 34) . 

31. august 

Slagelse over ROSKILDE med 8 g. (8-0). R. 
kilde 119 (S. Lucas 45x, E. Sørensen 4 for 
35) og 99 (P.E. Pedersen 47, L. Jacobsen 
6 for 54, E. Sørensen 4 for 42) . Slagelse 157 
for 5 (I. Elfing 72, E. Christiansen 43) og 
65 for 2 (John Nielsen 32x). 

KOLDING over Kerteminde med 69 p. (6-0). 
Kolding 199 (P. E. Nielsen 68, Kn. Jessen 
40, E.L. Pedersen 4 for 3 5, C Scheffmann 
4 for 49). Kerteminde 130 (E.L. Pedersen 
38, R. Senanayake 30, P. E. Nielsen 8 for 39). 

MELLEMRÆKKERNE 

19. juli 

HJØRRING over Viborg med 7 g. (8-0). Vib
org 87 (K. Kristensen 3 for 21) og 67 (Mich. 
Schultz 30, K. Kristensen 6 for 27). Hjørring 
92 for 5 (T. Stetkjær 49) og 64 for 3. 

SKANDERBORG - Silkeborg. Tabt af Silkeborg, 
der benyttede ikke spilleberettigede spillere 
( -0). Sk. borg 218 (A. Nørgaard 62, Niels J. 
Haurum 48, Arne Sørensen 29, Lars Nielsen 
26, E. Mikkelsen 4 for 57, C. Mikkelsen 4 
for 65). Silkeborg 225 for 8 (E. Mikkelsen 57, 
C. Mikkelsen 57, Bj. Rasmussen 36x, Lars 
Nielsen 5 for 98). 

KOLDING over B 1913 med 110 p. (6-0). 1913 
90 (B. Damgaard 27, K. Jessen 4 for 24) og 
92 for 2 (B. Damgaard 34x, Børge Hansen 33x). 
Kolding 200 for 5 (K. Pedersen 102x, Kj. Jes
sen 58, Kn. Jessen 26, P. Offersen 3 for 51). 

26. juli 

Nykøbing M. over AAB med 4 g. (6-0). AaB 
117 for 9 (H. Espens en 34, H. Færgemann 27, 
H. Poulsen 3 for 15) og 78 for 9 (Fl. Poulsen 
5 for 23, Tommy Nielsen 4 for 16). Nyk. M. 
120 for 6 (Tommy Nielsen 47, Fl. Poulsen 34) 
og 73 for 5 (P. Dalgaard 38). 

HERNING - B 1909. Tabt af B 1909, der ude
blev ( -0). 

27. juli 

SKANDERBORG over B 1913 med 20 p. (6-0). 
Sk.borg 179 (Lars Nielsen 55, F. Krause 31, 
Edmund Sørensen 49, Kaj Hansen 5 for 62, H. 
Ingvardsen 3 for 12). B 1913 159 (Børge Han
sen 53, B. Damgaard 34, Lars Nielsen 5 for 
53, Dan Sørensen 3 for 28). 

3. august 

SKANDERBORG over Kolding med 20 p. (6-0). 
Sk. borg 150 (Lars Nielsen 64. Dan Sørensen 
45, Å, W. Thomsen 6 for 28). Kolding 130 ( . .l... 
W. T110msen 40, K. Pedersen 35, Edm. S9r
ensen 4 for 19, A Norgaard 4 for 30). 

Køge over Soraner med 6 g. (6-0). Soranerne 
204 for 6 (G. Olsen 109x, A. Mackintosh 39) 
Koge 208 for 4 (St. Olsen 77, Bj. Olesen 59. 
Toni Larsen 29, P. Felt 2Gx). 
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10. august 

HERNING over B 1913 med 8 g. (6-0). B 1913 
85 for 8 (P. Offersen 40x, T. Jensen 5 for 19). 
Herning 104 for 2 (Sv H. Nielsen 39, Jan L. 
Thomsen 3 5x) . 

Køge over GLOSTRUP med 5 g. (6-0). Glost
rup 144 (J. Nielsen 37, Jim Christensen 33, 
C. Petersen 33, L. Sonberg 6 for 31). Køge 
146 for 5 (P. Felt 56x, H.C. Jensen 32, Jim 
Christensen 4 for 48). 

17. august 

AaB over VIBORG med 4 g. (8-0). Viborg 86 
(J. Walton 34, H.K. Koch 5 for 29, Jørgen 
W. Larsen 3 for 55) og 64 (P. Joseph 35, H. 
K. Koch 5 for 27, J. W. Larsen 5 for 34) . 
AaB 119 for 6 (J.E. Nielsen 33, H.K. Koch 
26, J. W. Larsen 26, J. Mathias en 4 for 31) 
og 35 for 6 (John Andersen 3 for 17). 

23. august 

B 1913 over Silkeborg uden kamp ( -0). 

24. august 

Viborg over NYKØBING M. med 38 p. (6-0). 
Viborg 219 (K. Kennild 88, E. Dalsgaard 48, 
J. Walton 42, Tommy Jensen 5 for 65). NM
181 (Sv. Villum sen 58, H. Frantz en 39, T. 
Pedersen 32, J. Mathiasen 5 for 42, Mich. 
Schultz 3 for 39). 

MB over Hjørring med 21 p. (6-0). AaB 159 
for 6 (H. Færgemann 70, J. W. Larsen 52). 
Hjørring 138 for 7 (A. Morild 60, P. E. Lar
sen 33, J.W. Larsen 4 for 75, H.K. Koch 3 
for 42). 

GLOSTRUP - Soraner. Tabt af Glostrup, der 
benyttede ikke spilleberettigede spillere (0- ). 
Glostrup 80 for 9 (R. Thomsen 52x, Jørgen B. 
Nielsen 6 for 24) og 179 for 1 (R. Thomsen 83, 
K. Mikkelsen 71x). Soraner 81 for 4 (H. Bierne 
mer 28, Per Madsen 3 for 32) og 123 (Jørgen 
B. Nielsen 47, J. Arnsbjerg 26, Per Madsen 
4 for 56, K. Mikkelsen 3 for 43). 

30. august 

HERNING over Skanderborg med 5 g. (6-0). 
Sk. borg 53 (Tom Jensen 4 for 26, Bent Jensen 
3 for 7) og 137 (F. Krause 46, A. Nørgaard 40, 
T. Jen sen 5 for 3 5, Bent Jens en 3 for 3 5) . Her
ning 65 for 5 og 124 for 7 (Karl Hansen 27, S. 
H. Nielsen 33) . 

31. august 

KØGE over Ringsted med 10 g. (8-0). Ringsted 
54 for 8 (Bj. Olesen 5 for 18) og 100 for 8 (S. 
Plougmann 42, Kurt Johnsen 29, Jens Jeppesen 
5 for 22). Køge 131 (Tommy Jørgensen 39, F. 
Nielsen 30, Leif Johansen 3 for 49) og 29 for O. 

7. september 

OPRYKNINGSKAMP 

AAB over Herning med 83 p. efter 1. halvleg. 
AaB 156 (H. Espensen 49, H. Færgemann 47, 
Sv. Pape 3 for 40, Karl Hansen 3 for 52) . H. 
ning 73 (H. F!Ugel 5 for 21, H. K. Koch 5 for 
32). 

A-RÆKKERNE 

25. juni 

CHANG over AaB med 51 p. Chang 147 for 7 
(N. Bindslev 28) . AaB 96 for 9 (Claus Morild 
30x). 

15. juli 

AB over FREM med 50 p. AB 155 for 8 (Niels 
Talbro 33x, 0. Helmersen 33x, Bjarne Ros
sen 33x). Frem 105 (A. Cheema 33x, Bent 
Rossen 3 for 18, M. Astrupgaard 3 for 29). 

18. juli 

AB - Svanholm. Ingen afgørelse. Svanholm 114 
for 5 (Mich Petersson 3 5x, F. Søegaard 33x). 
AB 72 for 3 (Bj. Ros sen 3 5x). 

19. juli 

KERTEMINDE over Fredericia med 7 g. Fr. 
cia 52 for 9 (Bj Rasmussen 3 for Il). Kertes 
minde 58 for 3 . 

Århus over Fredericia med 6 g. Fredericia 
77 (K- Østergaard 35x, Fl. Pedersen 3 for 18, 
Hg. Iversen 3 for 39). Århus 81 for 4 (Jørn B. 
Andersen 32x, J. Morild 30x). 

Århus over KERTEMINDE med 28 p. Århus 
105 for 8 (E. Eyving 30x, Jørn B. Andersen 
30x). Kerteminde 77 for 6 (Fl. Pedersen 3 for 
12). 

20. juli 

AAB over Chang med 7 g. Chang 80 for 7. AaB 
82 for 3 (E. Westergaard 30x). 

MB over Hjørring med 12 p. AaB 106 (H. O
lesen 30x). Hjørring 94 (P. Kjær 3 for 9). 

Hjørring over Chang med 63 p. Hjørring 131 
for 6 (P.E. Larsen 31x, J. Højer 27. Chang 
64 (Kim Petersen 31x (P. E. Larsen 3 for 1, 
Tom Christiansen 3 for 6) . 

Lund over GLOSTRUP med 73 p. Lund 145 for 
5 (A. Cheema 35x, M. Subhani 29, N.A. Sa
mi 28x). Glostrup 72. 

21. juli 

AB over Soraner med 21 p. AB 109 (N. Tal
bro 31x, L. Persson 31x, V. Mehta 4 for 4). 
Soraner 88 (Bent Rossen 3 for 19). 

NYKØBING M. over Holstebro med 42 points. 
Nyk.M. 150 (T. Stetkjær 32x, E. Nielsen 30). 
Holstebro 108 for 8 (J. 0. Poulsen 3lx). 

2. august 

Glostrup over SVANHOLM med 2 g. Svanholm 
133 for 8 (Ths. Peters son 30x, J. Jønsson 30x, 
F. Nistrup 28). Glostrup 136 for 8 (Per Hans
en 33x, Mich. Møller 31x, Kl. Frederiksen 3 
for 48). 

30. august 

Nykøbing M. over DRONNINGBORG med 26 p. 
Nyk.M. 108 (Erik Nielsen 33x, H. Ingemann 
28). Dr.borg 82 (Fl. Rasmussen 30x, Ove Pe
tersen 3 for 11). 

JUNIORRÆKKERNE 

13. juli 

KØGE over Ringsted med 135 p. (6-0). Køge 
191 for 8 (Jens Jeppesen 42, Sv.E. Jørgens
en 36, D. Seier 27). Ringsted 56 (Jan Peder
sen 5 for 31, B. B. Nielsen 3 for 18). 

20. juli 

NYKØBING M. over Viborg med 9 g. (6-0). 
Viborg 182 (Jan Andersen 60, K. Kennild 58, 
M. Schultz 32, Fl. Poulsen 4 for 62, Peter 
Dalgaard 3 for 51). Nykøbing M. 188 for 1 
(Tommy Nielsen 85, Klaus Hansen 67x). 

2. august 

Herning over B 1913 med 15 p. (6-0). B 1913 
105 (Tom Jensen 5 for 46, H. P. Fenger 4 for 
47) og 127 for 6 (Mich. Hansen 40x, T. Ras
mussen 35, Tom Jensen 3 for 63). Herning 
120 (Henr. Jensen 40, H.P. Fenger 27, Mi. 
Hansen 7 for 52, John Larsen 3 for 20) og 24 
for 2. 

VIBORG - Hjørring. Ingen afgørelse (0-0). Vi
borg 27 5 for 7 (Jan Andersen 69, K. Kennild 
59, Mg. Sørensen 52, Fl. Sørensen 48). Hjør
ring 169 for 7 (Jesper Morild 54, K. Kristen
sen 38, J. Thorup 4 for 41). 

HORSENS over B 1909 med 7 p. (8-0). Hors
ens 101 for 9 (Per Hansen 47, Carsten Peter
sen 25, Jan Olsen 4 for 47) og 88 for 6 (Per 
Hansen 32, Jan Olsen 5 for 38). B 1909 70 
for 7 (M. Ali 26, C. Petersen 5 for 38) og 
112 for 7 (M. Ali 61). 

9. august 

SKANDERBORG over Kerteminde med 67 p. 
(6-0). Sk.borg 96 (F. Krause 33x, C Scheff
mann 4 for 37, E.L. Pedersen 3 for 26) og 
31 for 7 (C. Scheffmann 4 for 13, E.L. Ped
ersen 3 for 10). Kerteminde 29 (Per Rasmus
sen 4 for 7, E. Juul Lassen 4 for 12) og 110 
(C. Scheffmann 28). 



VIBORG over Chang med 91 p. (6-0). Viborg 
178 (Jan Andersen 82, Lars Jensen 4 for 10, 
Gert Christiansen 3 for 25) Chang 87 (Lars 
Jensen 27, J. Thorup 3 for 15, M. Sørensen 
3 for 2 5). 

Esbjerg over B 1913 med 9 g. (8-0). B 1913 
63 (H.C. Jensen 5 for 29, Carsten Ankersø 5 
for 33) og 61 (Pr. Rasmussen 2 5, C. Anker
sø 7 for 2 8) . Esbjerg 99 for 2 (H. H. Peders
en 66) og 28 for 1. 

Herning over B 1909 med 1 hvlg. og 46 p. (8-0). 
B 1909 102 (St. Nielsen 40, M. Ali 29, Fred
dy Sangild 5 for 27, Tom Jen sen 4 for 28) og 
34 (H. P. Fenger 6 for 17, F. Sangild 4 for 15) . 
Herning 182 (Il. P. Fenger 44, T. Jensen 41, 
0. Slumstrup 40, St. Nielsen 4 for 37). 

HJØRRING over Nykøbing M. med 6 p. (6-0). 
Hjørring 114 (Jesper Morild 31, Tommy Ni
elsen 5 for 52). Nyk. M. 108 (Jesper Thoms
en 4 for 24, Bent Pedersen 4 for 42). 

Horsens over ÅRHUS med 2 g. ( 6-0). Århus 
126 (E. Eyving 50, M. Sodemann 5 for 46, C. 
Petersen 4 for 35). Horsens 138 for 8 (Mo. 
Sodemann 67, E. Eyving 4 for 54, F.S. Ped
ersen 3 for 60). 

Ringsted over GLOSTRUP med 177 p. (6-0). 
Ringsted 273 for 3 (Per Nielsen 91, Leif Jo
hansen 49, S. Plougmann 45, Per Johansen 
43x) . Glostrup 96 for 9 (Mich. Andersen 3 8, 
Per Nielsen 4 for 33, S. Plougmann 3 for 6) . 

10. august 

Køge over SLAGELSE med 1 hvlg. og 61 po
ints (8-0). Køge 187 for 5 (B. B. Nielsen 81, 
Sv. E. Jørgensen 26, K. Christiansen 3 for 
49). Slagelse 37 (B. B. Nielsen 5 for 0, Jan 
Pedersen 3 for 22) og 89 (K. Christiansen 
43, J. Jeppesen 6 for 12). 

AAB over Hjørring med 124 p. (6-0). AAB 
179 (Cl. Morild 61, J. Morild 25, Bent Ped
ersen 5 for 45, K. Kristensen 4 for 51). HI 
55 (Cl. Morild 5 for 24, J. Morild 3 for 21). 

16. august 

HJØRRING over Chang med 134 p. (6-0). HI 
190 for 5 (K. Kristensen 122, 0. Christians
en 46, Kl. Jørgensen 3 for 42) og 8 for 0. 
Chang 56 for 6 (J. Thomsen 4 for 31) og 51 
for 2 (Kim Petersen 32) . 

NYKØBING M. over AaB med 9 g. (8-0). AaB 
112 (H. Espensen 35, Cl. Morild 25, P. Dal
gaard 4 for 15, F1. Poulsen 3 for 38) og 47 
( F1. Poulsen 6 for 19, P. Dalgaard 3 for 14). 
Nyk. M. 113 for 4 (Kl. Hansen 43x) og 52 for 
1 ( Fl. Poulsen 33x). 

ÅRHUS - Esbjerg. Ingen afgørelse (0-0). År
hus 179 ( F. Kragh 72, E. Eyving 44, H.Chr. 
Jensen 6 for 57, C. A..'lkersø 3 for 78). Esbj. 
174 for 9 (C. Griegel 40, H.H. Pedersen 32, 
E. Eyving 6 for 70). 

KERTEMINDE over B 1909 med 69 p. (6-0). 
Kerteminde 170 for 3 (C. Scheffmann 82, F. 
Christensen 27x, P. Jørgensen 25). B 1909 
101 for 8 (A. Lohmann 40, S. Klokker 5 for 
20) og 76 for 3 (M. Ali 32, K. Jepsen 28x). 

SKANDERBORG over B 1913 med 1 hvlg. og 
108 p. (8-0). Sk.borg 199 for 1 (E. Juul Las
sen l00x, F. Krause 78). B 1913 33 (P. Ras
mussen 7 for 14) og 53 (P. Rasmussen 6 for 
13, E. Juul Lassen 4 for 13) . 

SVANHOLM over Ringsted med 4 g. (8-0). 
Ringsted 59 (Kl. Frederiksen 4 for 2 5, Ole 
Mortensen 3 for 28) og 153 (Per Nielsen 69, 
Per Joh�rnsen 36, S. Plougmann 26, Kl Fre
deriksen 5 for 79, 0. Mortensen 4 for 3 8) 
Svanholm 114 for 0 (0. Mortensen 6lx, B K. 
Jensen 38x) og 100 for 6 (0. Mortensen 48, 
Pe r Johansen 3 for 22). 

23. august 

Nykøbing M. over CHANG med 65 p. (6-0). 
Nyk.M 140 (P. Dalgaard 29, Kim Petersen 
4 for 25). Chang 75 (F1. Poulsen 7 for 35). 

Viborg over AAB med 10 p. (6-0). Viborg 116 
(Jan Andersen 53, J Morild 6 for 54). AaB 
106 (Cl. Morild 43, i\1. 89rensen 3 for 26. Z. 
Sørensen 3 for 40). 

Skanderborg over HORSENS med 83 p. (6-0). 
Sk. borg 156 for 6 (E. Juul Lassen 53, Per 
Rasmussen 33x, C. Petersen 3 for 70). HFS 
73 (C. Petersen 31, Per Rasmussen 5 for 30. 
E. Juul Lassen 5 for 38). 

Århus over HERNING med 1 g. (6-0). Hern
ing 74 (Fl. Sønderby 7 for 29, E. Eyving 3 for 
34). Århus 80 for 9 (E. Eyving 29, F. Sang
ild 6 for 35). 

24. august 

Esbjerg over KERTEMINDE med 22 p. (6-0). 
Esbjerg 127 (H.H. Pedersen 39, C. Ankersø 
29, C. Scheffmann 7 for 53) Kerteminde 105 

(C. Scheffmann 56, H. Vogns en 7 for 30). 

GLOSTRUP over Svanholm med 15 p. (6-0). 
Glostrup 189 (K. Mikkelsen 73, 0. Roland 47, 
F. Laursen 3 for 37, Kl. Frederiksen 3 for 
55) . Svanholm 17 4 (Kl. Frederiksen 91, Kim 
Larsen 27, 0. Roland 5 for 27, K. Mikkelsen 
3 for 68). 

30. august 

SVANHOLi\1 over Køge med 5 g. (6-0). Køge 
166 (Jens S9rensen 45, Johnny Hansen 33, B. 
B. Nielsen 30, K. Thorup 5 for 37, Kl. Fre
deriksen 4 for 86). Svanholm 167 for 5 (Ole 
Mortensen 103x, B.K. Jensen 42). 

Horsens over B 1913 med 7 g. (8-0). Horsens 
187 for 8 (C. Petersen 140, L. H. Pedersen 3 
for 40) og 13 for 3. B 1913 34 for 9 (0. BUlow 
6 for 5) og 161 (Mich. Hansen Slx, Ole BUlow 
3 for 65). 

SLAGELSE over Sorø/Næstved med 10 gærd
er (8-0). Slagelse 107 for 3 (E. Christiansen 
61x, K. Christiansen 26) og 20 for 0. Sorø/ 
Næstved 41 (K. Christiansen 6 for 11) og 76 

(Ole Pedersen 37, E. Christiansen 4 for 11, 
K. Christiansen 3 for 41) . 

7. september 

KAMP OM DM 

SVANHOLM over Nykøbing M. med 123 p. ef
ter 1. hvlg. Svanholm 191 (0. Mortensen 86, 
Kl. Frederiksen 46, L. Dalgaard 4 for 29),. 
Nyk.M. 68 (K. Thorup 5 for 11). 

DRENGERÆKKERNE 

7. juni 

Hjørring over NYKØBING M. med 10 g. (8-0). 
Nyk.M. 16 (John Kristensen 5 for 6, K. Kri
stensen 3 for 6) og 33 (K. Kristensen 6 for 5). 
Hjørring 28 for 3 (K. Kristensen 26x) og 24 
for 0. 

20. juli 

Viborg over NYKØBING M" med 1 hvlg. og 17 
p. (8-0). Nyk.M. 34 (J. Thorup 5 for 8) og 17 

(F. Agerskov 6 for 13, J. Thorup 3 for 4). Vi
borg 68 for 1 ( F. Agerskov 53) . 

27. juli 

DRONNINGBORG over Herning med 1 hvlg. og 
Sp. (8-0). Dr.borgl43 forl(I-1.U. Åstrup 95x, 
U. Fromholt 26). Herning 95 for 8 (Tom Jens
en 50, U. Fromhalt 5 for 37) og 40 for 8 (H. U. 
Åstrup 5 for 29, Frank Jen sen 3 for 9) . 

2. august 

DRONNINGBORG over Århus med 63 p. (6-0). 
Århus 52 (l-1. U. Åstrup 5 for 22) og 64 for 4 
(K. Fonvig 28x). Dr.borg 115 for 2 (U. From
holt 47 retired, H. U. Åstrup 30x). 

VIBORG over Hjørring med 1 hvlg. og 12 pts. 
(8-0). Hjørring 20 for 8 (J. Thorup 4 for 5, F. 
Agerskov 4 for 9) og 29 for 8 ( F. Agerskov 5 
for 9, M. S9rensen 3 for 14). Viborg 61 for 0 

(M. Sørensen 4lx). 

ESBJERG over Fredericia med 8 g. (8-0). 
Esbjerg 123 for 2 (Torben Jensen 40, M. Sei
der 39x, C. Griegel 3 5) og 20 for 2 Fr. cia 
48 for 8 (i\1. Seider 4 for 23, C. Griegel 3 for 
10) og 90 for 8 (Jan Madsen 37, F. Vejle 28, 
M. Seider 4 for 24) 

Soro over KOGE med 9 g. (8-0). Køge 60 (K. 
Andersen 5 for 2, Alex Olsen 3 for 12) og 32 

(A Olsen 5 for 10. K. Andersen 3 for 16). 
Soro 79 for 2 (M. Goedskjær 38x) og 19 for 1. 

HJØRRING over Nykøbing M. med 56 p. (6-0). 
Nyk.M. 85 (Chr. Mikkelsen 31, Jens Morild 
6 for 24, K. Kristensen 3 for 2 5) og 63 for 0 

(John Larsen 36x). Hjørring 141 for 1 (Kar
sten Kristensen 102x, John Kristensen 28x). 

VIBORG over Chang med 105 p. (6-0). Vib
org 154 (M. 89rensen 55, F1. S9rensen 43, 
G. Christiansen 5 for 38). Chang 49 (F. A
gerskov 4 for 23). 

ÅRHUS over Holstebro med 9 g. (8-0). Hols
tebro 46 (Uffe Jensen 34, F1. Pedersen 7 for 
17, Stef. Pedersen 3 for 28) og 72 for 7 (Uf
fe Jensen 50, F1. Pedersen 4 for 24). Århus 
53 for 1 (K. Fonvig 25x) og 66 for 1 (C. Sejr 
42x). 

Ringsted over GLOSTRUP med 176 p. (6-0). 
Ringsted 233 for 4 (S. B. Rasmussen 106x, 
Bo Hansen 63x) . Glostrup 57 for 8 og 37 for 
6 (S. B. Rasmussen 4 for 12) . 

10. august 

Hjørring over AAB med 77 p. (6-0). Hjørring 
111 for 9 (K. Kristensen 54, John Kristensen 
34, J. Morild 3 for 43). AaB 34 (K. Kristen
sen 7 for 20) . 

13. august 

AB over SVANHOLM med 26 p. (6-0). Svanh. 
78 (Peter Nielsen 28, S. Vibeke 3 for 4, M. 
0. Svendsen 3 for 16, T. Hornsyld 3 for 22) 
og 81 (K. Neerup 33, S. Vibeke 5 for 27, T.
Hadersland 4 for 13) . AB 104 for 2 (T. I-la
dersland 60x, S. Vibeke 30) og 17 for 3. 

Chang over AAB med 1 hvlg. og 27 p. (8-0). 
Chang 119 for 6 (J. Tørring 52, J. Morild 
3 for 39, J. Ringebjerg 3 for 39). AaB 45 

(J. Morild 29, G. Christiansen 4 for 19, J. 
Tørring 3 for 15) og 47 (C. Strandvig 8 for 1). 

16. august 

Herning over HOLSTEBRO med 15 p. (8-6). 
Herning 9 for 6 (K. Henriksen 4 for 2) og 
110 for 1 (Mich. Jensen 48x, R. Krogh 38x). 
Holstebro 10 for 0 og 94 for 6 (John Jensen 
47, Lars 89rensen 3 for 32). 

Holstebro over HERNING med 80 p. (6-0). 
Holstebro 140 (Uffe Jensen 31). Herning 60 
for 6 (Mich. Jensen 32, U. Jensen 4 for 20). 
KAMPEN FLYTTET FRA 11. MAJ. 

Chang over HJØRRING med 50 p. (6-0). I-lj. 
ring 42 for 9 (John Kristensen 26, G. Chri
stiansen 5 for 14, P. Høgh 3 for 5) og 70 for 
9 (J. Kristensen 51, P. Høgh 3 for 17). Aal
borg Chang 92 for 5. 

AaB over NYKØBING M. med 41 p. (6-0). 
AaB 126 for 1 (J. Morild 59x, C. Jacobsen 42). 
Nyk. M. 85 (J. Morild 4 for 23, C. Jacobsen 
3 for 2). 

KERTEMINDE over Fredericia med 1 hvlg. og 
13 p. (8-0). Kerteminde 107 for 6 (J. I-lviid 
44x, R. Sorgenfri 3 for 19). Fr .cia 59 for 8 

(Cl. Andersen 3 for 13) og 34 for 8 (J. L. Pe
dersen 5 for 15) . 

Dronningborg over SKANDERBORG med 2 p. 
(6-0). Sk.borg 33 (H.U. Åstrup 6 for 13, P. 
Jensen 4 for 16) og 62 for 0 (C. Knudsen 29x, 
L. Wittus 26x). Dr. borg 3 5 (L. Wittus 6 for 
9, T. S. Møller 4 for 23) og 24 for 7 (L. Wit
tus 3 for 9). 

17. august 

KB over Glostrup med 15 p. (6-0). KB lo2 for 
8 (E. Michaelsen 39, S. Roland 4 for 26). Glo
strup 87 for 8 (S. Roland 47, Tom Hansen 4 
for 19, M. Blangstrup 4 for 40). 

Esbjerg over HUSUM med 2 g. (6-0). Husum 
69 (i\1. Seider 5 for 23, C. Griegel 3 for 41). 
Esbjerg 70 for 8 (S. Gerckens 4 for 30, W. 
Peters 4 for 36). 

23. august 

Sorø over AB med 50 p. (6-0). Sorø 88 (Tony 
Hadersland 5 for 35) AB 38 (H. H. Nissen 5 
for 8, Keld Andersen 3 for 4). 
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Køge over FREM med 7 g. (8-0). Frem 74 
for 9 (D. Sejer 7 for 15) og 30 for 9 (Matti 
Jacobsen 5 for 8). Køge 94 for 3 (D. Sejer 
39x, Matti Jacobsen 25) og 14 for 3. 

CHANG over Nykøbing M. med 1 hvlg. og 12 
p. (8-0). Nyk.M. 18 for 9 (G. Christiansen 
4 for 8, J Tørring 3 for 6) og 40 for 9 (Per 
Høgh 5 for 18, N. Bindslev 3 for 10). Chang 
70 for 2 (J. Tørring 40 retired). 

Viborg over AAB med 123 p. (6-0). AaB 19 
( F. Agerskov 5 for 9, Lars Knudsen 4 for 6) 
Viborg 151 for 2 (F. sørensen 61, F. Ager
skov 56). 

Århus over HERNING med 1 hvlg. og 23 pts. 
(8-0). Århus 150 for 4 (J. Bønding 44, stef
fen Pedersen 34, K. Gadegaard 27x, K. Fon
vig 2 5) . Herning 52 for 7 ( Fl. Pedersen 3 for 
14) og 75 for 6 (Mich Jensen 36, K. Fonvig 
4 for 14). 

24. august 

KB over KØGE med 2 g. (6-0) Køge 73 (Tom 
Hansen 7 for 31, M. Blangstrup 3 for 31). KB 
77 for 8 (M. Blangstrup 45x, Erik Jensen 6 
for 21). 

Ringsted over SORØ med 59 p. (6-0). Ringsted 
94 (Mich. Jakobsen 29x, H.H. Nissen 6 for 33, 
Keld Andersen 3 for 26) . Sorø 3 5 (S. B. Ras
mussen 5 for 15, M.B. Hansen 3 for 18). 

SKANDERBORG over Holstebro m. 1 hvlg. og 
40 p. (8-0). Holstebro 20 for 6 (M. Kristian
sen 4 for 9) og 23 for 6 (M. Kristiansen 3 for 
7, T. S. Møller 3 for 7). Sk. borg 83 for 2 (L. 
Wittus 42x) . 

Skanderborg over HOLSTEBRO med 1 hvlg. 
og 18 p. (8-0). Holstebro 30 for 6 (T.S. Møl
ler 5 for 9) og 31 for 6 (Mich. Knudsen 25x, 
T. S. Møller 6 for 9) . Sk. borg 79 for 8 (T. S. 
Møller 32, llffo Je::sen 4 for 34). KAMPEN 
T-'L ITTET FRA 26. JULI. 

Esbjerg over KERTEMINDE med 4 g. (8-0). 
Kerteminde 47 (C. Griegel 6 for 16, Mog
ens Seider 3 for 24) og 67 (M. Seider 7 for 
31). Esbjerg 50 for O (J. Høberg 28x) og 65 
for 6 (Kim Madsen 39, Cl. Andersen 4-32). 

Sorø over GLOSTRUP med 7 g. (6-0). Glo
strup 135 (S. Mikkelsen 109x, H.H. Nissen 
5 for 52) Sorø 144 for 3 (Alex Olsen 83x) 

25. august 

Svanholm over GLOSTRUP med 25 p. (6-0). 
Svanholm 142 for 8 (Kim Larsen 50, Per 
Lund 25, S. Mikkelsen 3 for 42, L. Mikkel
sen 3 for 55). Glostrup 117 (S. Mikkelsen 73, 
st. Paulsen 6 for 49, Tommy Henriksen 3 
for 8). 

31. august 

SEMIFINALER 
DRONNINGBORG - Viborg. fngen afgørelse. 
Viborg 254 for 6 (F. Agerskov 

0

131, J. Thor
up 45, M. Neumann 36, H. U. A,strup 4 for 
103). Dr. borg 109 for 6 (H. U. Astrup 72x). 
NY KAMP FASTSAT TfL 6. SEPTEMBER. 

Esbjerg over RINGSTED med 71 p. efter 1. 
hvlg. Esbjerg 177 (C. Griegel 74, M.B. Han
sen 5 for 77, S.B Rasmussen 4 for 61). RIF 
106 (C. Griegel 6 for 56, M. Seider 4 for 28). 

6. september 

OMKAMP 

VIBORG over Dronningborg med 116 p. efter 
1. hvlg. Viborg 157 (M SØrensen 68, F. A
gerskov 34, Peter Jensen 7 for 61). Dr. borg 
41 (F. Agerskov 6 for 13, M. Sørensen 4 for 
21). 

13. september 

FINALE 

Viborg over ESBJERG med 10 g. efter 1. hvg. 
Esbjerg 45 (F. Agerskov 4 for 18, M. Sorens
en 3 for 16). Viborg 46 for O ( F. Agerskov 23x). 

LILLEPUTRÆKKERNE 

19. juli 

Nykobing M. over CHANG med 10 p. (6-0). 
Nyk. M. 80 (B. Knakkergaard 27. Hasse Niel
sen 4 for 31. Jess Høgh 3 for 6). Chang 70 
(C. strnndvig 50, Chr. Mikkelsen 4 for 32. 
B. Knakkergaard 3 for 15). 
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Ringsted over KØGE med 7 g. (8-0). Køge 50 
(Jan Bredo 8 for 8) og 32 (Jan Bredo 6 for 12, 
Jens Bredo 3 for 8) . Ringsted 60 for 6 ( Ole 
Olsen 25x) og 27 for 3 (M. Jacobsen 3 for 21). 

9. august 

KØGE over Sorø med 16 p. (6-0). Køge 62 
(Ole R. Sørensen 5 for 17) og 31 (J. Grøndahl 
5 for 13, Ole R. Sørensen 3 for 12). Sorø 46 
(K. Jacobsen 3 for 14) og 19 for 5. 

11. august 

SKANDERBORG over Viborg med 1 hvlg. og 
30 p. (8-0). Skanderborg 105 (Hg. Jørgensen 
38, D. Olesen 4 for 45). Viborg 34 for 8 (Ole 
Wittus 3 for 1) og 41 ( F1. Jørgensen 7 for 12, 
K. Wtirtz 3 for 12) . 

16. august 

Ringsted over SVANHOLM med 10 g. (8-0). 
Svanholm 60 (Ole Olsen 3 for 13) og 67 (Jan 
Bredo 6 for 29, Ole Olsen 3 for 14). Ringst. 
63 for 2 (Jan Bredo 43x) og 67 for O (Jan Bre
do 38x, Ole Olsen 26x). 

ESBJERG over Kolding med 1 hvlg. og 77 p. 
(8-0). Esbjerg 152 for 6 (K. F1ensborg 83, 
0. C. Rasmussen 3 for 61) . Kolding 21 for 6 
(Torben Jensen 4 for 10) og 54 for 6 (H. Høj
by 26). 

NYKØBING M. over AaB med 6 g. (6-0). AaB 
41 (K.E. Poulsen 3 for 10). Nyk.M. 44 for 4. 

GLOSTRUP over Køge med 1 hvlg. og 27 pts. 
(8-0). Glostrup 125 for 1 (L. Mikkelsen 66x). 
Køge 32 (S. Mikkelsen 7 for 5) og 66 ( F1nn 
Andersen 25, L. Mikkelsen 4 for 14). 

22. august 

Chang over AAB med 1 hvlg. og 1 p. (8-0). 
AaB 18 (C. strandvig 7 for 6) og 16 (C. strand
vig 5 for 6, Hasse Nielsen 5 for 7). Chang 35 
(Kenneth Hansen 6 for 19). 

23. august 

KB over AB med 3 g. (6-0). AB 92 for 7 (J. 
Bagger 26x, E. Michaels en 4 for 29, Mich. 
Korch 3 for 22). KB 93 for 6 (E. Michaels en 50x). 

Skanderborg over KOLDING med 69 p. (6-0). 
Sk.borg 133 for 6 (F1. Jørgensen 55, L. Gad
kjær 35x, 0. Scott 3 for 42). Kolding 64 (Pe-
ter Nielsen 29, K. WUrtz 6 for 17) og 34 (K. 
WUrtz 5 for 20, F1. Jørgensen 3 for 13). 

ESBJERG over Viborg med 137 p. (6-0). Es
bjerg 163 (J. Vognsen 40x, K. F1ensborg 29, 
B. Bak 7 for 71). Viborg 26 (Torben Jensen 
6 for 13, D. Olsen 3 for 8) og 24 for 1. 

24. august 

SORØ - Ringsted. Tabt af Sorø, der benyttede 
ikke spilleberettigede spillere (0- ). Ringsted 
44 (A. Trojel 3 for 10). Sorø 46 for 4 (0. Ol
sen 3 for 15). 

30. august 

AB over Svanholm med 8 g. (6-0). Svanholm 
69 for 9 (M 0. Svendsen 6 for 19). AB 70 for 
2. 

VIBORG over Kolding med 47 p. (6-0). Vib
org 75 (B. Bak 41, H. Enkeen 4 for 31) Kol
ding 28 for 6 (P. Haugaard 5 for 13). 

31. august 

Esbjerg over SKANDERBORG med 69 points 
(6-0). Esbjerg 101 for 7 (K. F1ensborg Mad
sen 44, Torben Jensen 39, F1. Jørgensen 4 
for 38). Sk. borg 32 (T. Jensen 4 for 14, D. 
Olsen 3 for 6) og 62 for 6 ( F1. Jørgensen 31, 
T. Jensen 1 for 29). 

Glostrup over KB med 32 p. (6-0). KB 42 (L. 
Mikkelsen 5 for 13, S. Mikkelsen 5 for 24). 
Glostrup 74 for 4 (S. Hammerholt 3lx, Mich. 
Korch 3 for 28). 

7. september 

SEMIFINALE 

Chang over SKANDERBORG med 38 p. efter 
1 hvlg. Chang 54 (Fl. Jorgensen 4 for 31, K. 
\VUrtz 3 for 16) og 72 for 7 (K. WUrtz 3 for 
22) Sk.borg 16 for 7 (C. Strandvig 4 for 2. 
Hasse Nielsen 3 for 11). 

13. september 

FINALE 

GLOSTRUP over Chang med 7 g. efter 1. h. 
Chang 184 for 1 (C. strandvig 103x, Per Pe
dersen 37). Glostrup 187 for 3 (S. Mikkelsen 
148x, C. strandv:ig 3 for 66). 

PRNATKAMPE 

Gillingham (eng. jun.) over ESBJERG med 85 
p. efter 1. hvlg. Esbjerg 82 (N. Hyllen 26, J. 
Shephard 5 for 24) og 111 for 6 (P. Langmach 
36). Gillingham 167 (Bodkin 57, Niven 35, S. 
Møllebro 5 for 40) . 

27. juli 

KOLDING/B 1909 - Gillingham. fngen afgørel
se. Kolding/B 1909 190 for 9 (P.P. Klokker 
77x, F. Dalager 34, Preston 4 for 59) . Gilling
ham 164 for 9 (Sutton 69, Preston 33, L.P. 
Nielsen 5 for 62, Mich. Nissen (Sorø) 3 for 34). 

Gillingham over AB med 5 g. efter 1. hvlg. 
AB 62 (lee 4 for 15, Sutton 3 for 22). Gilling
ham 63 for 5 (T. Olesen 3 for 19). 

30. juli 

Gillingham over GLOSTRUP med 116 p. efter 
1. hvlg. Gillingham 242 for 5 (J. Shephard 99, 
Bodkin 71). Glostrup 126 (Kn. Nordkamp 47, 
Bodkin 5 for 23, J. Shephard 3 for 23). 

Gillingham over SVANHOLM med 123 p. (50 
overs) . Gillingham 179 for 8 (Dawson 48x) . 
Svanholm 55 for 9 (Lee 5 for 15, Preston 4 
for 27). 

� 

Gillingham over RINGSTED med 107 p. efter 
1. hvlg. Gillingham 243 for 9 (Ni ven 7 5x, Day 
75, Hans Olsen 4 for 17). Ringsted 136 (Per 
Nielsen 57x, Hans Olsen 25, Preston 6 for 35). 

3. august 

Gillingham over SLAGELSE med 56 p. efter 
færdig kamp. Gillingham 103 for 3 (J. Shep
hard 42) og 101 for 3 (Koymer 48). Slagelse 
74 (Lee 5 for 16, Bodkin 3 for 3 5) og 74 (Lee 
5 for 38,. Smith 4 for 31). 

Skanderborg (bl. hold) over BEACONFIELD 
(eng.) med 82 p. efter 1. hvlg. Skanderborg 
197 (J. Priess 99, E. Juul Lassen 29, Har
vey 5 for 36). Beaconfield 115 (Dibbo 38, J. 
Priess 8 for 39). 

111lansk XL over HENGELO (Hol.) med 72 pts. 
(40 overs). Dansk XL 161 for 8 (K. Pascal! 
35x, Egon Jensen 25). Hengelo 89 (P. Har
greaves 4 for 33, M. Pye 3 for 19) . 

6. august 

UD, DEVENTER over Dansk XL med 2 g. (50 
overs). Dansk XL 195 for 8 (J. Morild 50, A. 
Morild 60 retired, Chr. Morild 25). UD 197 
for 8 (Hartong 38, P. Hargreaves 4 for 62). 

7. august 

SGS, HOLLAND over Dansk XL med 2 g. (3 
timer til hvert hold). Dansk XL 180 (A. Mor
ild 84, H. v. Weelde 4 for 51). SGS 181 for 8 
(Esveld :19, Bijl 3�. E,:on Jensen 5 for 19) 

LANDSPOKALTURNERING EN 

F[NALE 

6. september 

SVANHOLM over Nykøbing M med 8 g. Nyk. 
Mors 124 (Hg. Jensen 46, Lars Hansen 4 for 
27. J. Jønsson 4 for 37). Svanholm 126 for 2 
(Mich. Petersson 44x, 0. Mortensen 34x, L. 
Hansen 29). 



(fortsæt fra side 71) 

Men der var stadigvæk en mægtig 
spændende slutkamp tilbage. Husum 
havde i Esbjerg vundet den første match 
mellem de to klubber, og returkampen 
var udslagsgivende. Husum indledte med 
69, og det kunne meget nemt have væ
ret nok, for Esbjergs 8. gærde var ude 
ved 66, førend de to lilleputter, Dennis 
Olsen og Jan Jensen, scorede de vinden
de points. 

KREDS 53 - FOR UJÆVN 
Det var synd for de to »borg-klubber«, 
Skander- og Dronning-, at de var med 
i en så ujævn række som kreds 53, hvor 
de kun fik hæderlig modstand i de to 
indbyrdes kampe. Og at der ikke var me
get, der skilte de to i styrke, fortæller 
cifrene klart. I den første vandt Dron
ningborg 86-61 (H. U. Astrup scorede 
54 og tog 6 for 30 for Dronningborg), 
mens rækkevinderen i returkampen ef
ter at have ryddet Skanderborg for 33 
(Åstrup 6 for 13) selv var ude for 35. 
Astrup scorede 22/35 af pointene, Lars 
Wittus tog 6 for 9 for Skanderborg. 

EJiers må man nok sige, at Dronning
borgs velvoksne hr. Åstrup tog for sig af 

retterne, sommetider mere end alminde
lig velanstændighed tilsiger. 

F. eks. vil de 104 og 92 mod Holste
bros nybegyndere i to kampe vist aldrig 
kunne få nogen hØj plads i hans scrap
bog i betragtning af, at Holstebro -
hvad Dronningborg udmærket må have 
vidst - ikke engang i fire halvlege kunne 
score så meget som Astrup alene i en af 
hans halvlege. 

Astrup fik bedst bistand af keeperen 
Ulf Fromholdt og all round'eren Peter 
Jensen, mens Skanderborg nok var bre
dere, men dog domineret af Lars Wittus, 
Torben Stem Møller og Morten Kri
stiansen. 

VIBORG DOMINEREDE KREDS 54 
De nordjyske drenge- og juniorrækker 
plejer at være jævnbyrdige til fælles 
gavn. Men i usædvanlig grad domine
reded Viborg kreds 54. Næsten aldrig fik 
holdet brug for alle sine gærdespillere, 
hvilket altid er et problem for gode 
ho!d i ungdomsrækkerne. Der var kun 
en enkelt kamp, som Viborg ikke vandt, 
og det var mod rækkens klart næstbed
ste hold, Chang, der lukkede efter 45 
overs med 126 for 8 på tavlen. 

Viborg havde 41 overs til disposition 
og forekom ikke at udvise den store 

eventyrlyst i betragtning af, at der var 8 
gærder i behold, da kampen sluttede 0-0 
med Viborg stående inde ved totalen 91. 

I returkampen fik Changs »esser«, 
Niels Bindslev, Gert Christiansen og 
John Tørring (den sidste af naturlige 
grunde, idet han ikke var med) ikke 
mange ben til jorden, og Viborg vandt 
med 154-49. 

Hjørring havde også et es, som score
de 102/141 af pointene, da Hjørring 
vandt 141-85 over Nykøbing. Hjørring 
læs Karsten Kristensen - scorede de 141 
på 18 overs. Nykøbing havde - uvanen 
tro - svære stunder, men bar immervæk 
præg af, at man prøvede at bygge et nyt 
hold op. Henrik Mortensen havde et 
hold meget urutinerede drenge at arbej
de med i AaB, og det gik knap så godt, 
som man kunne forvente. Ikke mindst 
havde AaB vel nok ventet lidt mere af 
Jørgen Morild efter hans fornemme lil
leputsæson i fjor - men der er ingen 
tvivl om, at det nok skal komme. 

Hjørring var op og ned, alt afhængig 
af om Karsten Kristensen deltog i IØjer
ne, mens hans viceanfører, John Chri
stensen, gjorde sig dog som åbner de 
ihærdigste anstrengelser for at holde 
skuden oven vande. 

Nis. 

Glostrup mester, men Chang også stærk 
LILLEPUTRÆKKERNE 

Kreds 61 
Glostrup . . . . . . . . . . . . 5 28 5,6 
KB . . . . . . . . . . . . . . . . 5 24 4,8 
Ringsted . . . . . . . . . . . . 5 22 4,4 
AB . . . . . . . . . . . . . . . . 5 18 3,6 
Køge . . . . . . . . . . . . . . 5 12 2,4 
Svanholm . . . . . . . . . . . 5 0 0,0 
Sorø . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0 0,0 

Kreds 62 
Skanderborg . . . . . . . . 6 34 5,6 
Esbjerg . . . . . . . . . . . . 6 34 5,6 
Kolding . . . . . . . . . . . . 6 8 1,3 
Viborg . . . . . . . . . . . . . . 6 6 1,0 

Kreds 63 
Chang . . . . . . . . . . . . . . 3 22 7,3 
Nykøbing Mors . . . . . . 4 14 3,5 
AaB . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 0,0 
Hjørring . . . . . . . . . . . . 4 0 0,0 

Glostrup Cricket Club fik det første 
håndgribelige bevis for et godt ung
domsarbejde, da lilleputterne skaffede 
klubben det første DM i forstadsklub
bens ikke overvældende lange historie. 

Der er spillet om lilleput-DM i de sid
ste tre år med følgende tre forskellige 
vindere: 

1973: Svanholm 
1974: Skanderborg 
1975: Glostrup 

Årets finale blev utroligt lig den første 
finale i 1973 spillet et par kilometer fra 
Solvangsparken i Glostrup, hvor dette 
års slutkamp blev afviklet på Glostrups 
bane 2, der nok er Danmarks mindste. 

1973's finale indledtes med, at dette 
års drengedanmarksmestre - stort set det 
samme Viborg-hold - scorede 188 points 
for tre gærder på Brøndbyøster skole, 
der ikke er meget større end Glostrup
banen. Men Svanholm passerede uden 
gærdetab med Michael Mortensens 127 
not out som lilleput-topnotering, der 
stod indtil dette års finale. 

VIDUNDERLIG TÅLMODIGHED 
I år indledte Chang med 184 for 1 på 
omkring halvdelen af spilletiden på i alt 
6 timer. Den overmåde fornuftigt spil
lende Carsten Strandvig så på dette tids
punkt ikke blot ud til at have tegnet sig 
for sin korte cricketkarrieres højeste sco
re - 103 points not out med blot en en
kelt chance imellem - men også at have 
skaffet sit hold sejren. 
Hans slagrepertoire var vel ikke over
vældende, men da han først var kom
met af med nerverne, viste det sig dog, 

at han kunne score også på andet end i 
legsiden. Strandvig har en vidunderlig 
tålmodighed, og kan blive en kraft af 
dimensioner for Chang i mangfoldige år 
fremover. 

Hans åbningsmakker, Per Pedersen 
(37), viste også udmærkede anlæg og ind 
imellem nydelige stød. Glostrups kast
ning var bortset fra Lars Mikkelsen, der 
hæderligt holdt længde og retning, dår
lig. Søren Mikkelsen, der på grund af 
sin størrelse, har fået masser af billige 

Glostrups lilleputdanmarksmestre. Stående fra venstre: Steffen Langgaard, Tonni Gjød
vad, Dennis Petersen, Søren Mikkelsen, Peter Jørgensen, Stig HammerhØi, Lars Mikkel
sen. Siddende fra venstre: Klaus Sørensen, Jesper Sørensen, Kevin Frederiksen og Bent 
Jacobsen. 

77 



gærder, kastede hurtigt fuldstændigt op
givende og ukoncentreret. 

Så snart han fandt ud af, at Changs 
spillere ikke Iod sig skræmme, opgav 
han nærmest ævred. 

Changs kastning var væsentligt bedre. 
Hasse Nielsen kastede konstant, men 
uden succes. Carsten Strandvig - det far
ligste våben - kastede 30 overs efter sine 
næsten 3 timer ved gærdet. Han måtte 
naturnødvendigt mangle den nødvendige 
gnist, ikke mindst da det gik så tungt 
med gærdefaldene. 

Hvad Glostrups Søren Mikkelsen opgi
vende lagde ned i marken, revancherede 
han sig for i utrolig grad ved gærdet. 
Med en koncentration, som ingen havde 
ventet fra ham i så lang tid, spillede 
han kastningen efter fortjeneste. Han sat
te en dansk lilleput-scoringsrekord med 
148 points not out. 

Tre Glostrup-gærder var ude ved 59, 
men sammen med lillebroderen Lars 
scorede Søren de nødvendige 187 points. 
Lars lavede 23 not out, ingen andre over 
tre. 

søren Mikkelsen levede naturligvis i 
hØj grad på sin størrelse og slagstyrke, 
men ingen laver 148 points i en DM-fi
nale uden at have de mest åbenbare mu
ligheder for at blive en »evergreen« i sin 
fremtidige crickettilværelse. 

KB-GLOSTRUP FINALE I 
KREDS 61 
Men det var ellers tvivlsomt om Glostrup 
skulle repræsentere kreds 61 i finalen. 
For slutkampen stod mellem KB og Glo
strup, og det var to meget jævnbyrdige 
hold. Begge de to dominatorer, Erik 
Michaelsen, KB og Søren Mikkelsen, 
Glostrup, gik billigt. Erik Michaelsen 
måske fordi han som KB's anfører plud
selig havde fået »kolde fødder«, og 
skjulte sig nede som 4. gærde. 

Da de andre gik hurtigt, blev han ner
vøs, og han og holdet var ude ved 42. 
Det klarede Glostrup for 4 gærder tak
ket være Stig Hammerholds 31 not out. 

I denne række gjorde Ringsted sig og
så godt, først og fremmest takket være 
den i forhold til næsten alle andre Jan 
Bredos kæmpemæssige størrelse og ditto 
slagkraft. Stilmæssig kunne det dog være 
kønnere. 

AB klarede sig også godt på en brede
re basis og tabte kun til KB, fordi KB's 
Erik Michaelsen dominerede så meget, 
at han kunne lave 56 not out af KB's 
93 for 6. Hos AB lyste Martin 0. Svend
sen ofte op, mens spillerne hos Køge, 
Svanholm og Sorø må trøste sig med, at 
nok vandt de næsten aldrig, men de har 
tiden for sig til at lære det i. 

CHANG - JYSK MESTER 
Finalen om det jyske mesterskab blev no
get af en walk over for Chang hvor Car
sten Strandvig og Hasse Nielsen gjorde 
livet så surt for Skanderborg, at midtjy
derne - efter at have taget Chang for 54 -
kun nåede 16 for 7 og lukkede i håbet om 
at kunne vende billedet i 2. halvleg. Det 
håb sluktes dog, da matchen sluttede 
med Chang inde med 72 for 7 på tavlen. 

Skanderborg var heller ikke så domi
nerende i sin kreds (62). Det var kun ef
ter en større udregning af kvotientpoints
differencen, at holdet blev kåret som 
vinder foran Esbjerg. De to hold havde 
lige mange points og havde slået hinan
den indbyrdes, Esbjerg var endda takket 
være Torben Jensen og Kim Flensborg 
Madsen ikke langt fra at vinde med en 
halvleg i den sidste match. 
Men ved andre lejligheder gjorde Skan
derborg sig bedre, og Flemming Jørgen
sen, Kim Wiirtz, og keeperen Lars Gad
kjær kommer vi nok til at høre mere om. 

Viborg og Kolding tog uden at kny 
mod bank. 

I kreds 63 var Chang ganske domine
rende og battede som oftest i mere eller 
mindre omvendt gærdeorden mod AaB, 
Nykøbing Mors og Hjørring. 

Nis. 

Nyk. M. kunne ikke gentage 

pokaltriumfen mod Aa. B. 
Det kniber desværre med at lave en 
pokalfinale, der vækker minder og gi
ver kriblen ned ad rygraden Dette års 
finale var næsten lige så atmosfære
forladt som sidste års, hvor AaB hyg
gede sig med Svanholm II. 

I år var Svanholms danmarksme
stre i AaB's rolle mod Nykøbing 
Mors, og det var sådan set overra
skende nok, efter at Nykøbing havde 
vist sig at være sådan et godt pokal
hold mod AaB. 

Men Nykøbing lod sig mere eller 
mindre slå ud af at tabe lodtræknin
gen og blive sendt til gærdet. Holdet 
havde sat sin lid til, at Svanholm ville 
brænde sig på scoringstempoet, hvis 
Brøndby-holdet kom først til gærdet. 

Nykøbings start var ellers god nok 
på den store bane på Brøndby stadi
on, hvor man ikke kommer nemt til 
pointene. Henning Jensen (topscorer 
med 46) og Poul Pedersen skiltes 
først ved 48, men Bjarne Jensen -
en mulig pokalmatchvinder - slog alt 
for tidligt på tværs på Jørgen JØnsson, 

og holdets sluggere knaldede Lars 

Hansens leg spinnere op i den smuk
ke blå efterårshimmel, og da boldene 
faldt ned, blev de grebet. 

Svanholms markspil og hårde kaste
re bar ellers præg af af vis reaktion 
efter anspændelserne i AaB-kampen 
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og var til at tale med. Men de tog 
naturligvis med kyshånd imod, at Ny
købing efter 92 for 3 på små 25 overs 
var ude for 124 på 32 overs. 

Jørgen Jønssons 4 for 37 var nok 
værd at notere for Svanholm-anføre
ren i en sæson, hvor han ellers har 
holdt sig beskedent tilbage og i hØj 
grad overladt gærderne til yngre kræf
ter. 

Bjarne Jensen kunne ikke følge sin store 

pokalindsats mod Aa.B. op i finalen mod 

Svanholm 

I løbet af de 124 lykkedes det Finn 

Nistrup at brække en finger, mens 
han tabte en chance ude ved græn
sen, så han var dermed ude af spillet. 

Det kom Johan Luther også allere
de ved 8, da han i Svanholms halvleg 
halvleg serverede en chance til slip'en, 
men Lars Hansen spillede en køn, ag
gressiv, lille halvleg på 29 med Ole 

Mortensen som second string, og bag
efter kom Michael Petersson ind og 
drejede gaflen rundt en tand mere i 
det allerede da opgivende Nykøbing
hold. 

Da Svanholm-keeperen efter 44 
points måtte udgå med en fingerska
de, stod der kun tilbage for Ole Mor
tensen - not out med 34 - og Morten 
Petersson at score små 20 points, og 
Svenholms sejr var hjemme på 31 
overs med 8 stående gærder, hvoraf 
de to dog i sejrsØjeblikket var liggen
de i skadet tilstand. 

Brøndbys borgmester, Kjeld Ras

mussen, overrakte pokal til Svanholm 
og takkede Nykøbing Mors for at ha
ve gjort det grove arbejde for sine 
bysbørn ved at have besejret AaB. 

Der var pænt besøg på den nye 
cricketbane på Brøndby stadion, hvor 
cricketpavillonen blev indviet ved den 
lejlighed. 

Nis. 



Ordinært repræsentantsl<absmøde 
afholdes søndag d. 7. december 1975 

kl. 10,30 i Idrættens hus, Brøndby sta

tion, Glostrup, med følgende 

DAGSORDEN: 

1. Valg af dirigent.

2.. Bestyrelsen aflægger beretning. 

*) Se fodnote. 

3. Kassereren fremlægger det revide

rede regnskab til godkendelse.

4. Forslag. (Forslagene er aftrykt ne
denfor).
a. Forslag fra bestyrelsen om æn

dring af forbundets loves § 4,
18 og 19.

5. Orientering fra bestyrelsen om på

tænkte ændringer i turneringsreg

lementet. (Forslagene er aftrykt ne
denfor).

6. Valg af bestyrelse.

På valg er:
E. Froulund,
Søren Nissen,
Douglas G. Steptoe,
Ove Dalsgaard.

7. Valg af ordens- og amatørudvalg.

På valg er:
Knud Nielsen

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

På valg er:
Ole Kjeld Kristensen,
Svend Age Østergård,
Helge Hørby.

9. Eventuelt.

*) Det er bestyrelsens hensigt efter 
formandens beretning at gennem
føre gruppedrØftelser om turnerin
gens tilrettelæggelse. - Nærmere 
meddelelse vil fremkomme direkte 
til klubberne. 

Ad dagsordenens pkt. 4. 
§ 4, første stk., der til/Øjes:

Bestyrelsen kan dog for at ophjælpe
Cricketspillet i nabolande i ganske en
kelte tilfælde tillade medlemsskab for
et begrænset antal år af andre uden
landske klubber end danske idræts
foreninger i Sydslesvig. For sådanne
andre udenlandske klubber gælder
dog, at disse ingensinde kan opnå
stemme- eller taleret på repræsentant
skabsmøder, og ligesom medlemmer
af sådanne udenlandske klubber ikke
som passive medlemmer kan opnå
stemme- eller taleret på repræsentant
skabsmøder, endsige vælges til med
lemmer af noget af forbundets orga
ner.

§ 18 formuleres:

Det årlige kontingent fastsættes på det
årlige repræsentantskabsmøde, men
skal dog mindst udgøre:

For aktive medlemmer 200 kr. 

For passive medlemmer ....... . 

Ordet »mindst« udgår i 2. og 3. li-
nie. 

§ 19 formuleres således:

For deltagelse i de af forbundet ar
rangerede turneringer betales et ind
skud pr. hold som fastsættes på det 
årlige repræsentantskabsmøde. Ind
skuddet skal dog mindst udgøre føl
gende pr. hold: 

For deltagelse i: 

1. division 200 kr.

2. division 100 kr.

Øvrige rækker 50 kr.

Ad dagsordenens pkt. 5. 

Den ordinære turnering. 

§ 3, 5. stk., 3. linie:

Indsættes efter ordet »Sydslesvig«: el
ler medlemmer af Lund CC. 

§ 4, nyt sidste stk.:

Benytter et hold en spiller, der ikke 
er spilleberettiget, fratages holdet 
eventuelt opnåede points og betragtes 
som udeblevet med konsekvenser, så
ledes som de fremgår af § 10, stk. 11 
a og b samt § 11. For ungdomshold 
ansættes den i § 11 nævnte bØde dog 
til 25 kr. For modstanderen gælder 
følgende regler: 

Har modstanderen ikke opnået 
points, regnes kampen som ikke spil
let for dette hold. Har modstanderen 
opnået points gælder, at holdet be
holder de opnåede points, medmindre 
holdets kvotient - antal turnerings
points divideret med antal turnerings
kampe - bliver højere, såfremt kam
pen regnes for ikke spillet. I sidste 
tilfælde regnes kampen som ikke spil
let. 

§ 5, 2. stk. formuleres således:

Samtlige i en kamp anvendte bolde
skal være af samme fabrikat og kva
litet.

§ 6, stk. 8 sidste linie:

Efter ordene »kun gives« indføjes:
»For kampe«.

§ 7, stk. 1 til/Øjes:

»Såfremt der ikke kan fremskaffes et
tilstrækkeligt antal dommere, kan be
styrelsen pålægge den enkelte klub at
stille dommere til de enkelte kampe«.

§ 10, pkt. 11 formuleres således:

Udebliver det ene hold fra en kamp,
får dette ingen points. For modstan
deren gælder reglerne i § 4 sidste stk.
Får denne .... 

Stk. 14 efter første punktum formule

res således: 

I tilfælde af kvotientslighed på første
pladsen i 1. division ansættes der en 
2-dages kamp til afgørelse af mester
skabet.

Det afgøres ved lodtrækning, på 
hvilken af deltagernes hjemmebane 
kampen skal afvikles. Kampen kan 
af:;øres efter 1. halvleg. Opnås h�ller 
ikke i 2-dages kampen et resultat, an
sættes en ny 2-dages kamp med mak
simalt 50 overe til hvert hold i 1. 
halvleg. Også denne kamp kan afgø
res efter 1. halvleg. I denne anden 
kamp har det hold hjemmebane, som 
havde udebane i den første 2-dages 
kamp. I alle andre tilfælde er de i den 
/de indbyrdes kamp(e) opnåede 
points afgørende. 

§ 12, 4. stk., sidste linie:

Der tilføjes inden parentesen: »Und
lader en klub en sådan opgivelse, ifal
der den en bØde på 25 kr.«. 

§ 14, 3. stk., næstsickte linie formule

res således: 

»ter og indtægter .... 

POKALTURNERING 

§ 3, 3. stk. formuleres således:

De anvendte bolde skal være af sam
me fabrikat og kvalitet.

§ 6, 3. stk. formuleres således:

Såfremt en kamp ikke spilles færdig, 
går det hold, der har størst difference 
(jfr. reglement for den ordinære tur
nerings § 10, sidste stk.) efter de før
ste 25 overe videre i turneringen. Har 
de 2 hold lige stor difference efter 25 
overe, eller har det hold, der er sidst 
ved gærdet ikke haft 25 overe ved 
gærdet, skal de 2 anførere på stedet 
aftale en ny kamp, eller hvis de er 
enige herom, trække lod om retten til 
at gå videre i turneringen. Har ingen 
af holdene mistet gærde efter 25 ove
re, har det hold vundet, som har sco
ret flest points. 

p. b. V. 

E. Froulund,

formand
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DRIFTSREGNSKABER 
Dansk Cricket Forbund 

Driftregnskab pr. 1. okt. 1974 - 30. sept. 1975

INDTÆGTER: 

Note 

1 
2 
3 
4 

Kontingenter, passive medlemmer 3 3.055 
Kontingenter, klub og hold . . . . . . 9.547 

Tilskud fra D.I.F . ..................... . 
Gave ................................. . 
Salg af nstruktionsbØger og tryksager ... . 
Bøder ................................ . 

UDGIFTER: 

Bladet »Cricket« . . . . . . . . . . . . . . . 3 3.502 
Kurser, tilskud m. v. . . . . . . . . . . . . 37.3 48 
Kamparrangementer - seniorer . . 68.7 42 
Kamparrangementer - juniorer . . 42.950 
Fællestræninger og inde-DM . . . . 98 0 

1974 1973 

-75 -74

42.602 8 

18 4.8 01 18 5 
0 1 

2.3 07 3 
1.18 8 1 

23 0.8 98 226 

5 

6 

Administration m. v. . . . . . . . . . . . . 7 1.995 255.517 

48 
26 
7 2
41 
17 
62 

40 
12 

28 

Underskud før renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.619 
Renteindtægter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.8 05 

Underskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.8 14 

Status pr. 30. sept. 1975 

AKTIVER: 

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

Indlån nr. 3 53 906 ........................ . 
Giro nr. 943 02 ............................ . 
Præmieobligationer: 

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

Østifternes Kreditforening: 
Nom. 12.000 6V2 % 16. serie 3. afd. 
Nom. 13.000 7 % 15. serie 4. afd. 
Nom. 43.000 10 % 17. serie 198 2 .. 
Nom. 23.500 10 % 18. serie 2003 .. 

Forenede Kreditforeninger: 

140 

6.48 0 
7.7 68 

3 8.7 00 
18.3 8 8

Nom. 3 0.000 10 % 5. serie 198 2 . . 26.400 
( officiel kursværdi 104.08 7)

Tilgodehavende kontingenter ............... . 
Andre tilgodehavender ..................... . 

PASSIVER: 

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

Checkkonto nr. 53 0.48 4 ................. . 

1975 1974 

0 0 

2.63 8 0 
3.67 5 3 

97.8 7 6 98 

1.250 1 
1.069 2 

106.508 104 

1975 1974 

49.67 5 46 
100 0 

0 0 

27.201 15 
----

7 6.97 6 61 

Aktiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106.508 104 
Passiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6.97 6 61 

Egenkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.53 2 43 

der specificeres således: 
Saldo pr. l. oktober 197 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.3 46 
der formindskes med: 

80 

Årets underskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.8 14 

29.53 2 

72 

29 

43 

NOTER: 

Note 
1974 1973 

-75 -74

1 Bladet »Cricket«: 

Udgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.8 8 9 52 
Rabatindtægt . . . . . . . . . . . . . . . . 912 2 
Annonceindtægt . . . . . . . . . . . . . . 4.47 5 5.3 8 7 2 

---------

3 3.502 48 

2 Kurser, tilskud m. v.: 

3 

4 

5 

6 

Ungdomstræning m. v........... 8.044 
Refunderet Københavns kom-
mune, D.I.F. m. fl. . . . . . . . . . . 8.044 

Instruktionskurser . . . . . . . . . . . . 6.7 7 4
Indgået kursusgebyrer . . . . . . . . 7.7 46 

Materialetilskud ..................... . 
Egne materialer ..................... . 
Rejsetilskud ......................... . 

Kamparrangementer - seniorer: 

Holland - Danmark ................. . 
BAOR - Danmark ................... . 
Danmark - Øst Afrika ............. . 
Danmark - Irland . . . . . . . . . . . . 13.291 

Indgået reklametilskud . . . . . . 3.149 

Danmark - Sri Lanka ............... . 
Pokalkamp ......................... . 

Karnparrangemen1er - juniorer: 

England - Danmark ................. . 
Drengelandsdelsstævne i Brøndbyøster .. 
Juniorlandsdelsstævne i Viborg ....... . 
Internat. ungdomsturnering i Holland .. 
XL-Club junior ..................... . 

Administration m. v.: 

Tryksager ........................... . 
Bestyrelsesmøder og repræsentantskabsm. 
UK-mØder ......................... . 
Andre møder ....................... . 
TIE.tilskud, porto, kontorhold og revision 
Repræsentation og gaver ............. . 
Husleje - Idrættens Hus ............. . 

Renteindtægter: 

Obligationer ....................... . 
Indlån ............................. . 
Giro ............................... . 
Checkkonto ......................... . 

Per Burniester 
kasserer 

17 

0 ---,---11 

---,---97 2 

7.402 
5.8 16 

25.102 

3 7.3 48 

20.18 1 
17.7 7 7
16.629 

10.142 

3.410 
603 

68.7 42 

20.946 
8.168 
8.214 
5.109 

513 

42.950 

12.699 
12.159 
2.43 3 
6.462 

28.97 4 
1.8 10 
7.458 

7 1.995 

11.3 40 
1.299 

25 
---,---1.8 59 

10.8 05 

0 

8 
3 
9 

26 

7 2

41 

12 
8 
3 
9 

28 
2 
0 

62 

11 
1 
0 
0 

12 

Foranstående regnskab med tilhørende noter, som vi har revi
deret, er i overensstemmelse med forbundets bogfØring. 

Aalborg, den 7. november 197 5. 

REVISIONS F IRMAET N. H. CHRISTENSEN 

F. Storgaard Christensen,
statsaut. revisor

Svend Østergaard Ole K. Kristensen 



Harald Simonsens cricketlegat 

Driftsregnskab pr. 1. okt. 1914 - 30. sept. 1975

Renteindtægter: 
Obligationer .................................. . 
Indlån ....................................... . 

Depotafgift ..................................... . 
Overskud ....................................... . 

Status pr. 30. sept. 1975 

AKTIVER: 
Bikuben, København: 

Forvaltningskonto ....................... . 
Obligationer: 

Københavns Hypotekforening: 
Nom. 2.000 4 % 7. serie ...... . 

Østifternes Kreditforening: 
Nom. 4.5 00 6½ % 16. serie 3. afd. 
Nom. 1.000 7 % 1 5. serie 4. afd. 
Nom. 2.5 00 9 % 1 8. serie 2003 . 

1.3 80 

3.82.S 
746 

1.984 
Forenede Kreditforeninger, særlig real: 

Nom. 4.200 1 0  % 23. serie 2004 
Kreditforeningen Danmark: 

Nom. 6.000 9 % 73. serie 2004 .. 
(officiel kursværdi pr. 3 0/9 1975 
kr. 1 3.6 76) 

2.95 2 

3.290 
---

Passiver . ................................. . 

1.798 

1 4.1 77 

1 5.975 
0 

1.6 28 
1 4 5

1.773 
82 

1.691 

0 

1 4

1 4
0 

------

Egenkapital ............................... __ 1 5
_
.9

_
7
_
5 __ 1_4

der specificeres således: 
Saldo pr. 1/1 0 1974 ..................... . 
Årets overskud ......................... . 

Per Burmester 
kasserer 

1 4.284 
1.691 

1 5.975 

1 2
2 

1 4

Foranstående regnskab, som vi har revideret, er i overensstem
melse med legatets bogføring. 
Aalborg, den 7. november 1975. 

REVISIONSFIRMAET N. H. CHRISTENSEN 
F. Storgaard Christensen

statsaut. revisor

Svend Østergaard Ole K. Kristensen 

Dansk Cricket Fond 

Driftsregnskab pr. 1. okt. 1974 - 30. sept. 1975

Renteindtægter: 
Obligationer . ................................. . 
Indlån ....................................... . 

Depotafgift ..................................... . 

3.6 3 3
1 3

3.6 46 
80 

---

Overskud ....................................... . 

Status pr. 30. sept. 1975 

AKTIVER: 
Den Danske Landmandsbank: 

Indlån nr. 6-22820 (Randers) ............. . 
Obligationer: 

Sønderjyllands Kreditforening: 
Nom. 2.000 4 % 7. serie . . . . . . . . . 1.3 80 

0stifternes Kreditforening: 
Nom. 1.000 4 % 1 4. serie 201 0 ... . 
Nom. 3.5 00 4 % 16. serie 1. afd . .  . 
Nom. 6.200 5 % 16. serie 3. afd . .  . 
Nom 2.000 6½ % 1 5. serie 4. afd. 
Nom. 6.000 7 % 1 8. serie 1998 ... . 
Nom. 1 0.000 9 % 21. serie 201 5 .. . 

Forenede Kreditforeninger: 

73 0 
2.3 16 
4.774 
1.700 
4.569 
7.825 

Nom. 4.000 1 0  % 7. serie 2004 . . . . 3.4 05 
Kreditforeningen Danmark: 

Nom. 1 3.4 00 1 0  % 4 3. serie 2004 
Nom. 4.000 9 % 73. serie 2.004 
(officiel kursværdi pr. 3 0/9 1975 
kr. 3 5.056) 

1 0.1 35 
2.970 

1 01 

39.804 

Passiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
Egenkapital ................................ -3.,..9,--.9

.,..

0
,--

5-

der specificeres således: 
Bundet egenkapital pr. 1/1 0 1974 ......... . 
Til disposition pr. 1/1 0 1974 . . . . . . . . 21.76 4 
Årets overskud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.566 

1 4.3 39 

Kursgevinst, obligation ved udtrækning 246 25.566 
-------;;3-:::-9_-=-9

=

05 

Per Burmester 
kasserer 

3.566 

0 

36 

0 
36 

1 4

22 
36 

Foranstående regnskab, som vi har revideret, er i overensstem
melse med fondens bogføring. 
Aalborg, den 7. november 1975. 

REVISIONSFIRMAET N. H. CHRISTENSEN 
F. Storgaard Christensen

statsaut. revisor

Svend Østergaard Ole K. Kristensen 

Gørtlervej 1 9000 Aalborg Telefon (08) 12 04 77
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XL club 

i Holland 

Af Jørgen Morild 

Turner ingen mellem XL d ubberne 
fra England, Holland og Danmark 
spi l ledes i år i Deventer , Holland. 

Det kneb os at samle en  fu ldtallig 
skar e, men ve lvil l ig bistand fra Stock
holm (M ich. Pye) ,  Oxford (Ken, Bi l l  
og N evi l le )  og N ew Zealand bødede 
voldsomt på vor e mangler  i alle r et
n inger. 

Opvar mningskampen mod Hengelo 
(40 ove r s) vandt v i  let .  1 6 1  for 8 
(Ken Pascall 3 5 * ,  Egon J ensen 25 ) .  
Hengelo 89 fo r  a l l e .  (Peter H .  4 for 
33 , Mich .  Pye  3 for 19 ) .  

5 0  over s matchen mod U .D .  De
vente r mente v i  vundet, da v i  havde 
1 9 5  fo r 8 (Axel  60 reti red) . U . D .  De
vente r  behandlede im id le r t id  vore 
bowler e sæ rdeles respektløs og score
de 1 9 6  for 8 i den 4 8 .  over (Peter H .  
4 for 62) . 

Kampen  m od S . G .S . ,  Hol l a nd ,  b lev 
en gyser. På 3 timer sco rede vi 1 8 0  
for al l e .  A x e l  84 . Han forlod gærdet, 
d a  han ikke kunne form å den hol 
l and ske dom m er til a t  løfte fi ngeren 
efter at have forkl are t ham ,  a t  bol 
d en havde rør t battet .  B el l ing gi k i 
s ty k ker og humpede ud  af kam pen . 

v .  Weelde b rød rene vi s te os , at d e 
er s til l going s trong . Henk tog 4 gær
d er for 5 1  m ed præcise off breaks 
eleg an t hj u lpet af Wall i i l eg slip . -
S . G . S .  startede s tærkt ved gærd et og 
l ign ed e en overbevisende vinder, men 
Egon Jen sen bowled e fan tastisk godt 
(22. -8 -3 9- 5 ) .  8 .  gærde var ude for
1 59, og vi Øj n ede en chan ce, ikke 
mind s t  d a  sids te gærd e blev grebet i
slip ved 1 78 .  Desværre havde dom 
meren vrøv l med ører og syn ,  dØm te 
gærd espill eren inde, og vi tabte i
næstsidste o ver med 1 gærde. 

Sl agen med fryg t bemærkede vi, at 
XL Club of England mødte med R. 
T. Sim pson, J .  Fellow Smith og B .
Lobb. Sidstnævn te er tidligere fast
bowler for Ken t Coun ty C. C. » Reg
gie« - so m vi i inderkredsen kalder 
ham - havde det for var m t  og nøje
des med at score 6 1  i vanlig opvis
ningsstil . »Po m Po m« - vi indviedes 
kælenavn til Fellow Smith - scorede 
115 * . Til trods for, at Egon en over
gang havde ham helt på hælene, var 
han en oplevelse. Han » timer« bol
den så perfekt, at hans drives når 
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gr ænsen, før vore ellers så opvakte 
drenge overhovedet kommer op af 
hul lerne. Her udover opvartedes vi 
med yderl igere 60 fra Hartley og 5 5  
fra Fenn .  Begge yderst anvendelige 
gærdespil lere, som ikke undslog sig 
fra at sende vore bowlere l angt ud af 
banen i blændende sti l .  

Resultatet b lev 319 for 5 på 50 
overs, hvilket nok kunne siges at væ
re en udfordring til os .  (Egon 1 8-0-
94 -4) .  Vi klarede 224 for 5 (J .  M .
107,  Axel 3 6 )  o g  »nød« gensynet med
Fellow Smith's bowling.

Axel ser ud t i l  at  blive os en god 
gærdespil ler, når han får lidt mere 
rutine. H an blev med sine 62 år let  
vor bedste gærdespi l ler .  Vi ser m ed 
forventning frem ti l  hans 75 års fød
selsdag .  Egon J .  er Danmarks bedste 
spinnbowler p . t .  Jeg kan ikke få Øje 
på nogen bedre .  Flight, retning og 
længde. Det e r  der det hele .  Både 
Simpson og Fel low Smith havde han 
i den tule  hånd. Det havde Egons 
kam merater i marken desværre ikke. 

Mich.  Pye og Peter H .  var  et par 
u trættel ige og meget nøj agtige bowle
re . Dertil kommer, at de og Axel med
ualm indel ig smu kke røster divertere
de os med skønsang na t  efter n at .
Hvo r  få r de den kondi fra?

Det var e n  mageløs god tu r. Skade 
kun, at deltagerne i k ke kan være no
get yngre .  Her var virke l ig  k lasse at  
l ære af .

J .M .  fra Deventer .  

TI L LÆS E R N E  

I n g e n  b e k l a g e r  m e re e n d  
re d a ktø re n af d ette b l ad o g  
D a n s k  C r ic ke t- Fo r b u n d ,  at 
d ette n u m m e r e r b l evet så 
fo rs i n ke t .  R ed a ktø re n ø n 
s ked e at fæ rd

i

g g ø re b l ad et ,  
m e n  syg d o m  fo rh i n d red e 
h a m  i d et .  B lad et e r d e rfo r 

k u n  d e lv ist b levet t i l u n d e r 

h an s  a u s p 1c 1e r. Fæ rd i g 
gj o rt i h ast e r d e r u tv iv l
so m t  m a n g e  t i n g ,  d e r k u n 
n e  væ re gj o rt bed re . M an 
g e  pass ive m ed le m m e r h a r 

reage ret tavst i m od d et 
u d e b levn e n u m m e r ved at
u nd lad e in d betal in g a f ko n
t in gent . Vi h åbe r, d isse l in i
e r kan fo rm i lde læse rn e så 
meget, at g ru nd laget fo r 

b lade t i fre mt iden ikke r i
ves bo rt på g ru nd af p lud
se l ig opståede vanske

l

ig
h ede r. 

Nørrejydsk 

juniorhold 

mod 

XL club 

i Hjørrzng 
Axel Mori ld tog gassen af kampen, idet 
han bad den to måneder for unge Car
sten Morild sp i l le  for de gamle. Opga
ven blev herved urimel ig stor for de un
ge. 

Meningen med d isse kampe er imidler
tid at viderebringe vore crickettraditioner 
t i l  næste generation. Set ud fra den syns
vinkel er der absolut  mening med gal
skaben. Det må være rigtigt at  lade vore 
ældste j un iorer sp i l l e  mod vore bedste 
seniorsp i l lere så ofte som mu l igt. XL 
Club e r  den eneste mu l ighed, v i  har p . t .  
Derfor tak The p resident of XL Club. 
Det er også Axel .  

Carsten åbnede bow l i ngen og vste 
straks fra starten, at han ikke havde i 
sinde at forære nogen noget. Der var 
snært og præcision på hans bolde. (20-5 
-38-7) .  Axel bødede l idt  på a lvoren ved
at d roppe  to gribere i sl ippen i første
over. Krist ian Mori ld var mere striks og
greb fi re som wicket keeper.

Deså rsag  blev det kun ti l 89 for j un i 
orerne. K im P edersen, Chang (34) spi l 
l er bestemt ikke efter bogen , men han 
h ar et god t bo ldØj e  og slår hårdt og næ
sten lod re t  ti l bolden .  Kim blev gl im
ren de støttet a f  Morten Skand erup, 
Chang  (10) .  Morten er et stort ta len t, 
der spil l er korrekt m ed sit ba t. Ham skal 
vi nok høre mere ti l .  Cl a u s  Mori l d  ( 10 )  
ku nne faktisk godt spi l l e  Carsten fa 'ren ) .  
De t m an gl ed e  da  osse bare. Cl a us og 
Morten spil l ed e  lodre t og u n dlod forn uf
tigt a t  » cu tte « i modsætn ing til de  øvrige 
gærd es pill ere. 

Det er, som om tilværel sen på klub
bernes førstehold påvirker vore j uniorer 
i uh el dig re tning. Det vandrette ell er 
skæve boldtræ h entes frem i stedet for 
d e t  mere sikre og stilfulde lodrette. 

XL Clu b  passerede de 89 for ta bet af 
5 gærder. Carsten førte si g igen frem 
med 37. 

Claus Jørgensen var bedste bowl er (9-
3- 9- 2) efterful gt af Flemmin g Poulsen 
(17-3-43-3 ). Især sidstnævnte bowler ud
mærket bortset fra, at 3-4 bolde pr. over 
er fejl, fordi Flemming stikker. 

Juniorernes markspil var ikke godt. 
Sløsede indstik, der kostede extra points, 
mangl ende opbakning for indstik og an
dre elementære fejl gav et dvask indtryk. 

En 15 overs match efter den ordinære 
kamp vandt de unge med 102 for 4 mod 
96 for 6. 

Dommerne Klaus Buus og Gert Chri
stiansen klarede deres job perfekt - bort
set fra F lemmings aflever ing - og bidrog 
i hØj grad til at kampen b lev afviklet i 
en rar stemning.



!Navnlig navnel
BJARNE RASMUSSEN, fortræffelig all 
round'er hos Silkeborg (næste år i 2. di
vision), var helt suveræn i kampen mod 
Fredericia. Scorede 67 points og tog 7 
gærder for 29 på 18,2 overs. 

CHR. BOLDSEN, udmærket all round'
er på Dronningborgs 3. divisionshold, 
viste glimrende takter i kampen mod 
Kolding. Scorede 69 not out og tog 4 
gærder for 32 på 15 overs. 

NYKØBING F. og ROSKILDE, klubber 
i 3. division øst spillede »ægte« uafgjort 
i de to klubbers indbyrdes kamp. 187 
points for 10 til hver. POUL J. PEDER
SEN, veteran hos Nyk. F., gav som an
fører sig selv lov til at kaste til denne 
analyse: 22,1 - 1 - 116 - 3!! 

HUGO ESPERSEN, 3. divisionsspiller i 
Glostrup, tog i alt 10 gærder for 70 
points i kampen mod Svanholm. I sam
me kamp brækkede Svanholms ARNE 
MOGENSEN en finger. Endelig præ
sterede en vis SØREN NISSEN at ka
ste en Glostrup-spiller ud på en »under
arms«. Jo, de muntrer sig rigtigt i den 
række . . .  

POUL ERIK NIELSEN, - solid all 
round'er for Koldings 3. divisionshold, 
var i særklasse i kampen mod Kertemin
de. Scorede først 68 points på 58 minut
ter og tog derefter 8 gærder for 39. 

JENS PRIESS, IØfterig all round'er på 
Skanderborgs 1. divisionshold, noterede 
sig for et hat trick i 2. halvleg af kam
pen mod Chang. Fik analysen 12.,5 - 5 -
19 - 5. 

HENRIK MORTENSEN, AaB- og 
landsholdsanfører, var også på toppen i 
kampen mod Hjørring. Tog i alt 9 gær
der for 63 points og scorede 20 not out. 
I samme kamp noterede CARSTEN 
MORILD sig for henholdsvis 7 for 57, 
50 not out og 7. 

JAN HANSEN strålende spiller på 
Ringsteds 1. divisionshold, havde formi
dabel succes i kampen mod Chang. J.H. 
gik ganske vist på kampens første bold, 
men senere tog han for alvor revanche. 
Fik kasteanalysen 22,3-8-33-11 og sco
rede i 2. halvleg 68 not out. I samme 
kamp opnåede ellers upåagtede TOR
BEN MORTENSEN, Chang, kasteana
lysen 15,3-7-26-7. 

ESBJERG, nybagt 1. divisionshold, der 
gik gennem 2. division med lutter sejre, 
glædede talrige gange med særdeles hur
tigt og effektivt gærdespil. Her er blot et 
enkelt eksempel: Mod Glostrup scorede 
vestjyderne 274 for 8 på 62 overs ... 

RINGSTED, bronzemedaljevinder for 
første gang i klubbens historie, måtte 
love for en glimrende 10. gærdestand i 
kampen mod AB. Efter at AB var star
tet med 180 (sidste gærdestand mellem 
BENT ROSSEN og NIELS NØRRE
GAARD på 57 points), faldt Ringsteds 
9. gærde ved 141. PER PERSSON og
PREBEN NIELSEN sørgede for, at sej
ren kom i hus.

TROELS NIELSEN, udmærket Chang
all round'er, gjorde come back i 1. di
vision mod Århus efter sit »eventyr« i 
New Zealand. Havde ikke stor andel i 
den meget overraskende sejr. Scorede 
6 points og fik kasteanalysen 2 for 25. 

J; 
JØRN STEEN LARSEN, eks-lands
holdsspiller fra Skanderborg, der i lang 
tid havde været borte fra cricket p.g.a. 
en knæskade, gjorde come back i 1. divi
sionskampen mod KB. Scorede 13 points 
og tog 5 for 63 på 32 overs. Desværre 
blev knæet udsat for så stor en belast
ning, at han måtte melde fra til de re
sterende kampe i turneringen. 

JAN HANSEN, Ringsted-spiller man af 
en eller anden grund ikke kunne bruge 
på landsholdet i 1975, var også i for
grunden i kampen mod KB. Scorede 24 
points og tog i alt 9 gærder for 38 
points. 

TAGE FALSTRUP, Horsens-spiller 
med succes i kampen mod KB, måtte 
mod Hjørring erkende, at der ikke er 
langt fra succes til fiasko. Fik »et par 
briller«. 

LEIF ØRE, talentfuld og meget hårdt
slående ung spiller på Esbjergs 2. divi
sionshold (nu 1. division), tegnede sig 
for et century i kampen mod Svanholm 
IT. Scorede 101 points på 97 minutter. 

POUL ERIK MORTENSEN og OLE 
JOHANSEN, Holstebro-spillere med me
get svingende præstationer, havde i 2. 
divisionskampen mod Sorø en 1. gærde
stand på 210 points - lavet på kun 2 ti
mer og 5 minutter. P.E.M. scorede 92, 
O.J. 110, samtidig med at sidstnævnte 
tog 6 gærder for 60 points. I samme 
kamp scorede Sorø's OLE HOCKEL
KAMP 91 points. 

FERDINAND, ERLING, CHRISTIAN, 
CARSTEN, ANKER, SVEND ERIK og 
JENS CHRISTIAN ANKERSØ er Es
bjergs svar på CARSTEN, PEER, JØR
GEN, JENS PETER o.s.v. MORILD. F. 
A. er far til Chr. og Carsten, mens E.A.
er far til de Øvrige tre. Alle 7 har i sæ
sonen 1975 optrådt på enten 2. eller 3.
divisionsholdet. Det kan vel næppe vare
længe, inden dansk cricket får tilgang af
et nyt hold - »The AnkersØ's« ...

ERIK OLESEN og JOHN POYSER, ha
bile Horsens-spillere (i næste sæson i 2. 
division), havde en 1. gærdestand på 109 
points i kampen mod KB. E.O. scorede 
65, J.P. 44. Senere havde HENNING 
ELTASEN og TAGE FALSTRUP en 5. 
gærdestand på 100 points, H.E. 71 not 
out, T.F. 43 not out. De glimrende re
sultater rakte imidlertid ikke til sejr. 

JENS MALFELD og LARS B. PEDER
SEN, Grenå-spillere i 2. division (i næ
ste sæson 3. division vest), satte i kam
pen mod Herning dansk rekord for en 
10. gærdestand - 104 points uafsluttet.
J.M. og L.B.P. kom ind sammen ved to
talen 81 for 9, efter at Herning havde
indledt med 169 for 9. På 75 minutter
scorede J. M. 101 not out, mens L.B.P.
måtte nøjes med beskedne 14 not out.

SORANERNE og VIBORG, 2. divi
sionshold af de bedre, skal bestemt ikke 
have _skylden for at diske op med ensidig
kastning. I de to klubbers indbyrdes op
gør brugte Soranerne hele 9 kastere 
mens Viborg »nøjedes« med 7 . . . 

' 

THOR JENSEN, veteran på Glostrups 
2. divisionshold, kan stadig være med.
Det viste han bl.a. i kampen mod Vi
borg, hvor han scorede 40 points og tog
5 gærder for 43.

BO CHRISTIANSEN, lovende spiller på 
Slagelses 2. divisionshold, vil aldrig 
glemme datoen 17. august 1975. På den 
dag - i kampen mod Holstebro - sco
rede han 153 points på 2 timer og 10 mi
nutter. Bagefter fik han denne, fremra
gende kasteanalyse: 18-10-19-7. Sam
men med ALF SØRENSEN (31) havde 
B.C. en Z. gærdestand på 142 points.

PETER SCHMIDT, venstrehånds leg
spinner på Svanholms 2. divisionshold 
havde en særdeles vellykket dag i kam� 
pen mod Grenå. Tog i alt 8 gærder for 
93 points og scorede henholdsvis 34 not 
out og 12 not out. 

HENRIK LAM, vægtig spiller på Svan
holms 2. divisionshold - med lang fortid 
i 1. division - blev »dagens mand« i 
kampen mod Soranerne (om andenplad
sen i 2. division). H.L. scorede først 71 
points for derefter at tage 5 gærder for 
47. I samme kamp scorede Soranernes
PEER NØRGAARD 92 points.

AKSEL MORlLD, dominerende Hjør
ring-spiller i snart en menneskealder, ved 
stadig, hvad det drejer sig om. I mel
lemrækkekampen mod stærke AaB sco
rede han 60 points og var sammen med 
AaBs HENRIK FÆRGEMANN (70) og 
JØRGEN W. LARSEN (52 og 4 for 75) 
helt på toppen. 
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KJELD PEDERSEN, værdifuld spillet 
for Koldings mellemrækkehold, tegnede 
sig for sæsonens andet century i kampen 
mod B 1913. Scorede 102 not out på 113 
minutter. 

LARS NIELSEN, glimrende Skander
borg-all round'er med mange kampe i l. 
division, var den dominerende figur i 
mellemrækkekampen mod B 1913. Sco
rede 55 points og tog dernæst 5 for 53. 
Ugen efter scorede han 64 mod Kolding. 

GEORG OLSEN, solid støtte for Sora
nerne gennem mange år, brillerede på 
klubbens mellemrækkehold i kampen 
mod Køge. Scorede 109 not out. 

ERIK MADSEN, veltjent Århus-kæmpe 
gennem en lang årrække, scorede et 
smukt og fejlfrit century på 136 not out 
i 3. divisionskampen mod Kerteminde. 
Dette rakte dog ikke til sejr - ikke 
mindst takket være strålende gærdepræ
stationer af ERIK L. PEDERSEN (90 
not out) og BENT NIELSEN (73). 

HANS KURT KOCH, velkendt AaB
spiller, der igen har fået tid og lyst til 
cricket, fik et glimrende kasteresultat i 
mellemrækkekampen mod Viborg. Hans 
samlede analyse blev: 27-5-56-10. I sam
me kamp tog JØRGEN W. LARSEN, 
også velkendt AaB-spiller, 8 for 89. 

TOM JENSEN, lovende juniorspiller fra 
Herning, kom helt frem i rampelyset i 
mellemrækkekampen mod Skanderborg. 
Tog i alt 9 gærder for 61. 

HENRIK FLOGEL, eks-landsholdsspil
ler fra AaB, fik come back på sin klubs 
mellemrækkehold i oprykningskampen 
mod Herning. Havde stor andel i den 
nordjyske sejr med kasteresultatet 5 for 
21 på 16 overs. Næsten lige så god var 
JØRGEN W. LARSEN med 5 for 32 på 
14 overs. 

Cricket har engang været forholdsvis ud
bredt i Berlin. Det er det ikke mere, nu 
er der kun to klubber tilbage med hver 
et hold (udover militærholdene). Den ene 
af de to foreninger besøgte København 
og Århus i august og vandt over AB og 
Forty Club og tabte til Svenholm. Det 
var et yderst internationalt hold med re
præsentanter fra mange nationer. Regn
skabsføreren og præsidenten Kurt Reitz 
var tiltyneladende eneste indfØdte tysker. 
Reitz var langt over 70 og har ledet for
eningen i en menneskealder. Han over
rakte Dansk Cricket-Forbund forenin
gens banner i håbet om et udvidet sam
arbejde og samtidig gav han ovenstående 
historiske billede til DCF. Det stammer 
fra 1938, hvor et hold indfØdte tyskere 
på KB's dengang nye anlæg spillede mod 
»Oldboys Cricket-Club« - den daværen
de Forty Club. Tyskerne vandt med 75
points og havde et hold, som kunne må
le sig med de bedste klubhold ifØlge re
feraterne fra dengang, og det kan man
faktisk også sige om dem i dag. På bille
det ses den store cricketmæcen Harald
Simonsen i jakke, og den tyske præsident
Kurt Rietz som nr. to yderst fra venstre.
Tyskerne skal ellers have lov til at for
blive i glemselen, men redaktionen ville
sætte megen pris på, om læserne ville
hjælpe os med navnene på de danske
kæmper.

Nis. 

KLAUS HANSEN og TOMMY NIEL
SEN, fremtrædende spillere på NykØ
bng Mors' juniorhold, hav..:e i kampen 
mod Viborg en l. gærdestand på 160 
points. K. H. scorede 67 not out, T.N. 
85. 

CARSTEN ANKERSØ, fremtrædende 
Esbjerg-junior med fast optræden i 3. 
division, var en uspillelig kaster i junior
kampen mellem Esbjerg og B 1913. Tog 
i alt 12 gærder for 61 points. 

FREDDY SANGILD, talentfuld junior
spiller fra Herning, tog i alt 9 gærder 
for 42 points på 26 overs i kampen mod 
B 1909. 

STEEN PLOUGMANN, Ringsted-junior 
med højst svingende præstationer, note
rede sig for et hat trick i kampen mod 
Glostrup (3 for 6 på 4 overs). I samme 
kamp scorede Ringsteds PER NIELSEN 
91 og tog 4 gærder for 33. 

BENNY B. NIELSEN, juniorspiller fra 
Køge med store evner, var ganske even
tyrlig i kampen mod Slagelse. Fik disse 
fantastiske kasteanalyser: 5-5-0-5 og 4-
'"'.-2-2. Herudover scorede han 81 points! 

KARSTEN KRISTENSEN, særdeles løf
terig drengespiller fra Hjørring, scorede 
122 points på 87 minutter i juniorkam
pen mod Chang. Sammen med OLE 
CHRISTIANSEN (46) havde han en 3. 
gærdestand på 160 points. 

KARSTEN KRISTENSEN, særdeles lo
vende drengespiller fra Hjørring, score
de 102 not out i kampen mod Nykøbing 
Mors. 

FLEMMING PEDERSEN, drengespiller 
fra Århus, noterede sig for et hat trick 
i 1. halvleg af kampen mod Holstebro. 
Tog i alt 11 gærder for 41 points. 

,,Funny Story" 

prøv engelsk

kundskaberne 

på den 
To hit the 48 runs required for vie

tory off the last eight-ball over would 

seem too much to expect of any bats

man. So it seemed last Saturday at 

Carcavelos in Portugal to the captain 

of the Lisbon Sports Club cricketers' 

team who had taken on the club's 

hockey players. 

Confident of succes, the captain 

blithely offred the last over to a wor

thy member of the side who, it turned 

out, was no bowler. 

The remarkable over that resulted 

was scored as follows: wide, six, wide, 

six, wide, four, ide, six, six, wide, wi

de, six, wide, six, wide, dot - a total 

of 48 runs. 

My informant is the hockey player 

responsable for this unprecedented 

and devastating onslaught, R. P. Rau

kine, an English soliciter in Lisbon, 

who protests that »however innocent 

the bowling, hitting sixes while en

gufed in helpless laughter is not easy. « 

He should be able to dine out on it 

for years. 

Kan du kende nogle af spillerne? 

Wilh. Burmester,; Boetrykke-ri AIS - Aalbor• 




