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Landsholdets drømmerejse 

CENTURIES, SYGDOM 

OG MEGET NÆR SEJR 

Det danske landshold var oppe og nede 
, de fem kampe på Kenya-turen. Her er 
en af down-situationerne. Torben Skov 
dømmes ud med ben for ved slutningen 
af 2. dagen i landskampen mod Øst
afrika. 



Redaktøren mener: 

That's not cricket 
DE FLESTE ved at dansk cricket 
ikke har så stort spillermate
riale,at man ligefrem kan til
lade sig at jage spillere væk. 
Men ikke Per Nielsen,Ringsted. 
Han vandt lodtrækningen i en 
juniorkamp mod Køge.Ringsted 
gik ind og battede på 3 1/2 ti 
me 428 points ud,hvoraf Per Ni
elsen selv scorede 217.Køge 
havde 2 1/2 time og det havde 
måske,men også kun måske,været 
i orden,hvis Køge havde været 
ved fuld styrke. 

MEN KØGES hold bestod af fire 
juniorspillere,hvoraf den ene 
havde dårlig ryg,så han ikke 
kunne kaste og ikke klare hele 
markhalvlegen,dertil en begyn
der-drengespiller og tre lille 
putter!Når man også ser at der 
var 57 ekstras i Ringsted halv
leg,forstår man at det var en 
faice.Men Køge holdt på værdig
heden.Æren havde de allerede 
ved at rejse til Ringsted med 
et hold,der var dømt til at ta-
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be.Men de holdt trods alt så 
meget af deres sport,at de tog 
afsted alligevel,selvom det var 
feiietid.De holdt på værdighe
den ved at lukke deres halvle
ge efter at have scoret 0 og 
1 point - og hyorfor skulle 
de også lade sig meje ned o
venpå den behandling. 

TIDSLER til Per Nielsen -thats 
not cricket!Læs Provis andet 
steds i bladet:" ... sørger anfø
rerne for at dele tiden på en 
fair måde efter styrkeforskel
len.Et stærkere hold ville sæt
te sig selv større opgaver mod 
en svagere modstander for netop 
at sætte sig selv på prøve og 
for at opnå den spændende af
slutning".Men det er selvfølge
lig også i England.Nuvel ingen 
siger at Ringsted ligefrem skul 
le lade Køge vinde i medfølelse 
men det kunne nu også have la
det sig gøre at vinde uden at 
score 428 points - mindst 217 
var totalt overflødige! ola. 

EN UMODERNE IDRÆT? 

AALBORG STIFTSTIDENDE er et af 
de få danske dagblade,der - ud 
over en nødtørftig opremsning 
af resultater - gider beskæfti 
ge sig med cricket - og tak for 
det! Bladet,som vi hat tilladt 
os at citere,beskæftiger sig 
med dansk crickets fremtid un
der overskriften "En umoderne 
idræt".Her kommer Ålborg-leder
ne med mindre optimistiske ud
talelser om sportens fremtid. 

DET ER RIGTIGT,vi får den de
bat,men spørgsmålet er,om der 
er grund til at male med så 
sort pensel,som det kunne se 
ud til fra Ø.Uttrup.Der kommer 
ingen tilskuere til kampene me
re.Næh,men gør det snart sagt 
også så meget,selvom der da sta
dig er steder,hvor der kan sam
les flere hundrede tilskuere 
til en match.Mange steder tages 
der ikke engang entre,og hvad 
tilskuertallet angår,er cric
ket vel ikke så meget anderle
des stillet end så mange andre 
små idrætsgrene.Bortset fra 
fodbold,håndbold og ishockey 
og det skal endda også være top 
klasse,hvad samler så tilskue
re. 
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VIGTIGERE er det,hvis det er 
rigtigt,at det kniber med rekrut 
teringen til spillet.Men gør 
det det - set under eet har DCF 
aldrig haft flere ungdomshold 
tilmeldt end nu,og man behøver 
ikke at gå til de københavnske 
omegnsbyer for at finde ungdom. 
En lille by som Nyk.M.stiller 
i år et junior-,et drenge- og 
to lilleputhold,I Holstebro har 
man kørt en oplysningskampagne 
der førte til at man kunne til
melde et drenge- og et lilleput
hold i år.De får læsterligt med 
klø,OK,men chancen er der dog 
for at nogle af drengene bliver 
ved med spillet. 

JEG KAN godt se,at det ikke er 
let,hvis to klubber i en by nær
mest skal konkurrere om ungdom
men.Men måske kan man,også an
-re steder,som Holstebro har 
gjort det,måske via et lokalt 
Idrætsforbund el.lign,søge at 
propagandere mere for spillet. 

Det er nok rigtigt at nogle for 
ældre ikke vil lade drengene 
spille cricket,fordi de skal i 
sommerhus m.m.men der må også 
være en endnu større masse af 
forældre og drenge,der ikke a-

ner,hvad cricket er,men som 
måske kunne få interessen,hvis 
klubberne kunne magte et større 
oplysnings- og propagandaarbej
de. 

DETTE IKKE være sagt som nogen 
bebrejdelse mod AaB.Derimod er 
jeg ikke enig med Flemm.Søren
sen,når han igen taler om over
begrænset cricket.Med den sco
ringshastighed,der er gængs i 
l.division herhjemme,vil en 40
overs kamp alligevel vare 5 ti
mer,man vil se nogle defensive
mediumkastere,der absolut ikke
vil gøre spillet livligere,og
dansk cricket vil blive totalt
tabt i international sammen
hæng,hvor netop muligheden for 
ture a la Østafrika kan få nog
le af dem til at hænge på,der
måske ellers ville opgive spil
let efter et kortere bekendt
skab.Jo mere omtale cricket
kan få,desto større chance er
der for tilgang.

KUNNE MAN ændre turneringsfor
�en,så den ville gavne spiller
ne mere,er det OK,men det tror
jeg ikke over- eller tidsbegræns
ning ville gøre.Jeg er meget
mere varm på ideen om bonuspo
ints for ekstraordinære kaste og
gærdepræstationer.Evt.noget,der
kunne komme både holdet og den
enkelte spiller til gode,måske
ved at den enkelte spiller kun
ne tage sine bonuspoints med 
gennem hele turneringen og ha
ve chancen for et eller andet
individuelt.Måske kunne det sti 
mulere interessen.Jeg tror også
at man kunne aktivere publikum
ved at lade dem føre scorekort
bonuspoints el.lign.Det er vel 
et spørgsmål om ikke forbundet 
ligefrem burde lade trykke så
danne kort - efter engelsk møn
ster og med de nødvendigste
grundregler for spillet påtrykt
så også "nye" tilskuere havde
en chance.Der er ting nok at ta
ge fat på på det felt - hvis ik 
ke der gøres noget,må vi erken
de at endnu flere klubber vil 
få problemer. ola.
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TURNERINGSO VERSIG TEN: 

Kampen om DM er vidåben 
efter at fuks slog duks 

Som en klubmand bemærkede sidste 
spilledag inden sommerferien:Hav 
de l.division været lige så spæn 
dende i 1975,som den er i 1976, 
er det ikke sikkert,at forslaget 
om en turneringsændring var gået 
så smertefrit igennem,som tilfæl 
det blev. 
Og rigtigt er det,at turneringen 
har budt på en række overraskel
ser i år,ikke mindst i den for
nemste række.Før turneringen gen 
optages l.august,er vi i den lyk 
kelige situation,at såvel kampen 
om mesterskabet som spørgsmålet 
om nedrykning ikke på nogen måde 
er afgjort. 
KB sørgede for at træerne ikke 
vokser ind i himlen ved at beskæ 
re Svanholm,og da AaB samtidig 
har fået 14 turneringspoints ud 
af en dobbelttur til Sjælland,er 
Svanholm nu 8 turneringspoints 
efter for en kamp mindre.Disse 8 
points kan svanholmerne måske 
nok hente,og såvel AaB som Svan
holm skulle vel også kunne vinde 
de to efterfølgende kampe. 
Sker det,bliver resultatet af å
rets sidste kamp - mellem de to 
hold �ndbyrdes - afgørende for 
DM. - og vel at mærke afgørende 
på den måde,at eet af holdene er 
nødt til at vinde.Det ville være 
at håbe. 

KLARER ESBJERG FRISAG? 

KB blev skarpretter for Svanholm 
men er stadig i bunden efter et 
overraskende klart nederlag til 
B 1909,der iøvrigt også har slå
et Esbjerg.Men måske klarer de 
nyoprykkede vestjyder sig allige 
vel - måske også til deres egen 
overraskelse.En skrap 2.halvleg 
mod uberegnelige Chang gav 8 tur 
neringspoints.Nogle vil mene at 
Chang gav Esbjerg en for fair 
chance ved 18 overs til 112 po
ints - det er kun godt 6 pr.over 
men til gengæld havde Chang lige 
forinden taget Esbjerg for 118. 
Men Esbjergs 8 turneringspoints 
betyder at Hjørring og AB for ti
den er mere i farezonen,sammen 
med 1909 og KB.Hverken Esbjerg 
eller Skanderborg og Ringsted 
mcd,kan dog føle sig for sikre. 
To hold skal ned og trediesidst 
skal spille med vinderen af 2.di 
vision om den sidste plads i den 

nye grundserie I. 

EVANS ORDNEDE PARAGRAFFERNE 

Svanholm havde 5 KB-gærder ude 
for 74,så Svanholms egen halvleg 

på 175 for 9 syntes alt rigeligt 
Men KBs australske spiller Dou
glas Evans ville det anderledes. 
Han har ikke hidtil nået de re
sultater herhjemme,som hans for 
tid i australsk cricket synes at 
berettige til.Men han scorede 
her 68 not out og passerede sam 
med med Phillip Pennant de 175 
points,mens tre KBere stadig gik 
uden for banen.Johan Luther drop 
pede endda Evans,da KB havde sco 
ret 145,men måske ville det ikke 
have været nok - Svanholms kast
ning virkede aldrig rigtig far
lig.Ole Mortensen blev bedst med 
3 for 48,mens Flemm.Søegaard fik 
kun et enkelt gærde og der var 
6 overs tilbage,da KB passerede. 
Svanholrns 9.gærde var faldet ved 
135,men holdet battede op til 
175 før lukningen.Det var medvir 
kende til,at Svanholm ikke havde 
tid til at forsøge at vinde kri
gen selvom det første slag var 
tabt.For første gang i mere end 
15 år i dansk cricket havde fuks 
besejret duks. 

AAB PÅ FØRSTEPLADSEN 

Men nederlaget betyder selvfølge 
lig ikke at Svanholm som hold be 
tegnet er down.Ugen før knuste 
Svanholm effektivt enhver �røm 
Chang måtte have haft om at kom
me med i striden mellem de to 
bedste.I en meget langsomt sco
ret kamp,præget af de stærke bow 
lere på begge sider (Lars Hansen 
så stærk som 5 for 5) passerede 
Svanholm Changs score med hele 
6 gærder i behold. 
AaB havde heller ingen problemer 
med Ringsted,der blev slået med 
10 stående gærder.Ringsted fik 
kun 33 points i l.halvleg,hvor 
Henning Olesen huserede med 6 f. 
8 og i 2.omgang blev det kun til 
76 - Carsten Morild 7 for 4.AaB 
brugte 3 gærder til at nå 74 i 
l.halvleg og scorede 39 uden gær 
defald i 2.Så var den sag i or

den,endda med 2 1/2 time tilba
ge af spilletiden.
Mod AB gik det en smule langsom 
mere,bl.a.fordi Ole Helmersen 
bed sig fast og scorede 40.Dog
kunne AaB passere ABs score på 
112 for tabet af kun 3 gærder, 
hvoraf Ths.Provis tog 2.Carsten
Morild var i den weekend ved pin 
dene tre gange og scorede ialt 
127 - uden at miste sit gærde! 
Selvom Chang tabte til Svanholm 
forsvarer Alborgholdet stadig 
].pladsen.Det blev til en sejr

på 58 points over Hjørring.Chang 
havde ellers mistet 8 gærder f. 
85 - men Torben Skov og Gert 
Kristiansen satte totalen op til 
148,så Chang kunne slutte med en 
pæn halvleg på 160.Troels Niel
sen tog 7 for 44 og Torben Skov 
3 for 20,så vendelboerne nåede 
ikke i nærheden af de 160. 

NÆR FLOT CENTURY 

Hjørring tabte også,nok mere ven 
tet,til AaB.AaB startede med 161 
for ],Hardy Sørensen og Carsten 
Morild var first strings.HjØrring 
kunne kun svare med 116.Når Kl. 
Buus og Ole Christoffersen ikke 
har tilstrækkeligt bid i kastnin
gen har Hjørring det svært. 
Det så man også mod Nyk.M.,hvor 
begge hold dog var uden et par 
af de faste.Nyk.M.bredte sig med 
229 for 8 - unge folk som Claus 
Hansen,Tommy Nielsen og den "gen 
opstandne" Tage Mikkelsen fik 
masser af points og selvtillid. 
Takket være udmærket spil af den 
ligeså unge Bruno Nielsen gik 
Hjørring dog uimponeret til op
gaven.Da han faldt som 8,gærde 
havde Hjørring 180 og han selv 
95.Med ham ude kunne morsingbo
erne stoppe Hjørring,da der mang
lede 4 overs .Både Erik Hansen
og vel især Kl.Buus havde grund
til at ærgre sig over et par my
stiske ben for.Buus havde kun
scoret 10 points,da han blev sat
fra gærdet.Han kunne måske have
vendt kampen i Hjørrings favør.I 
det hele taget er 6 ben for i 
to halvlege ret så mange. 

UNDERVURDERING 

Nyk.M.er ellers et af de stabi

le mandskaber i år,holdet er kun 
blevet slået af Svanholm,men man 

begik den fejl at undervurdere 
Esbjerg,der kom meget nær årets 
2.sejr med 262 for 7,hvor Nyk. 
kun kunne svare med 193 med sid
ste mand ved pindene,da tiden
udløb.Iøvrigt en meget langsomt 
kastet kamp,som flertallet af
de danske divisionskampe er det.
Mere om den langsommelighed an
det steds.

Men hvad der ikke lykkedes for
Esbjerg mod Nyk.M.lykkedes mod 
Chang,der ellers startede med 
200,heraf Bj.Holtegaard 74,og 
kastede Esbjerg ud for 118.Men 
de kampglade ålborgensere lukke
de 2.halvleg med bare 29 for 2 
og så havde vestjyderne 18 overs
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til 112 points.De blev nået tak 
ket være Sv.E.Ankersøes 60.Han 
mishandlede især Torben Skovs 
kastning. 

med mere i år.Det vil give sjæl
lænderne yderligere problemer -
de sidste tre turneringsmodstan
dere er Nyk.M.Svanholm og 1909. 
Ringsted vandt dog over KB selv
om sejren blev beskeden på 2 st. 
gærder.Jan Hansen var ankermand 
6 gærder for 33 og en scoring på 
39. 

MEDALJER TIL ÅRHUS? 

Århus er måske et bedre bud på 
bronzemedaljerne end Chang.Det 

Turneringsoversigten 

viser sig,når de to hold mødes 
l.august,men Århus har desuden 
"hængepartiet" mod KB og fik en
fin vdgangsposition før sin Eng
landstur (iøvrigt suppleret med
spillere fra Hjørring og Nyk.M.)
ved at slå Skanderborg med efter
færdigspillet kamp.John Madsen
tog 9 gærder for 40 og efterlod
Skanderborg med en "ruin-halv
leg" på 65.Ganske vist svarede
Per Rasmussen med 6 for 25,men
John Madsens 35+ var meget værd 
i Århus-halvleg på 92.I 2.halv
leg satsede Skanderborg med 160
for 3.Men århusianerne noterede 
sig for de nødvendige 136 point 

for tabet af 6 gærder. 
Mod AB virkede Skanderborgs gær 
deside dog efter hensigten.AB 
startede med 98,hvorefter Skan
derborg scorede 200 for 7 i et 
forsøg på at få AB ud igen.Det 
lykkedes ikke og man stoppede, 
da AB havde 51 for 2.Men også 
Skanderborg har problemer,i de 
seneste kampe har man været u
den Bo Jepsen,der har brækket 
en hånd,ligesom også Jørn Steen 
Larsen forbigående har været 
skadet. 
Nej situationen er slet ikke lys 
for en række af de "gamle" 1. 
divisionsklubber. ola. 

Silkeborgs stærke kastere i 
front efter FREMs nederlag 

Som l.division har haft sine o
verraskelser,er det samme tilfæl 
det for den næstbedste række.Den 
hidtil største faldt,da Frem og 
Svanholm II fik afviklet deres 
regnvejrsudsatte kamp med et nær 
mest sensationelt resultat - nem 
lig at Svanholm vandt så sikkert 
som med 92 points. 
Det betyder at den anden opryk
ker,Silkeborg med en 8-0 sejr o
ver Herning takket være meget 
stærk kastning,nu er på l.plads. 
I bunden har Glostrup tabt både 
til Frem og Horsens,mens Sorø 
fik sin kamp mod Soraner udsat,i 
sidste Øjeblik iØvrigt,hvad tur
neringslederen ikke var altfor 
tilfreds med.Selvom Svanholm II 
tabte til Slagelse,betød sejren 
over Frem at holdet rykkede lidt 
væk fra bundregionerne.Det sam
me gjorde Herning trods nederla 
get til Silkeborg.Herning vandt 
den kamp,holdet helst ville vin 
de - nemlig over Viborg,der jo 
i starten af turneringen var år 
sag til at Herning mistede seks 
turneringspoints. 
I skrivende stund,d.v.s.før tur 
neringen genoptages l.august,ser 
l.pladsen stadig ud til at skul
le afgøres mellem Silkeborg og
Frem.Bunden er mere uafklaret, 
fordi flere af holdene mangler 
kampe,men Sorø skal nærmest o
vergå sig selv for at komme med 
i grundserie II næste år.

BEDSTE HIDTIL SOM SENIOR 

Kampen mellem Frem og Svanholm 
II var et rivalopgør,idet flere 
af spillerne på de to hold tid
ligere har spillet hos modpar
ten.Det gælder bl.a.Finn Madsen 
Tom og Gert Kristensen. 
Men det blev Svanholms Jan WZ,gh 
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Nielsen,der blev kampens helt. 
Han kom ind som 5.mand og sco
rede på bare 44 minutter 83 po
ints,heraf ni 6'ere og tre 4fe 
re.I den periode gik Svanholm 
fra 95 til 195 og det skulle vi
se sig at være tilstrækkeligt. 
Det var Jan BØgh Nielsens stør
ste halvleg som senior og ialt 
nåede Svanholm 257.Peter Schmidt 
og Klaus Frederiksen tog deref
ter hver 3 gærder og var stærkt 
med til at Frem stoppede ved 165 
med Subhani som den bedste.For 
Svanholm keepede Leif Hansen for 
første gang i sin 20-årige cric
ketkarriere og gjorde det hæder
ligt med bare 9 ekstra. 
Frem havde ugen før slået Glos
trup med 83 points i en "trope
kamp" hvor sorte småfluer i fle 
re timer stod i så store sværme 
over banen,at det var svært for 
kasterne,især fra den ene ende. 
Måske var det årsagen til at Glo 
strups Per Pedersen på kun to o
vers hookede 30 points ud på La
tif,Frems hårdkaster.Men det var 
ikke nok - Frem havde scoret 275 
(Steen Friis 72) .Glostrup svare 

de med 192 (Per Pedersen og Jør 
gen Nielsen hver 47). 
Takket være god kastning af John 
S.Christensen (5 for 8) kastede
Slagelse Svanholm II ud for 97
og scorede sele 160,selvom Tom
Kristensen tog 5 for 30.Med 70
for 2 afviste Svanholm så en 2.
halvleg. 

GODE KASTERE 

Det der måske overrasker mest er 
de små halvlege,hvormed Silke
borg vinder sine kampe.Mod Sora 
ner var 129 nok til en 8-0 sejr 
og mod Herning var 125 tilstræk 
keligt.Det skyldes god Silke-

borgkastning og markspil.Keepe 
ren Knud Randløv er måske p.t. 
divisionens bedste - mod Herning 
havde han 2 greb og 2 staknin
ger.Af de 20 gærder,Herning mis
tede var 11 grebet og 2 stokket 
ud.Silkeborg havde iøvrigt også 
stor fornøjelse af Azhar Ali,der 
vendte tilbage med 6 for 23 i 2 
halvleg.Ej.Rasmussen og Erik 
Mikkelsen tog Herning for bare 
27 i l.halvleg - 5 for 8 og 5 f. 
17 plus 2 ekstra og i 2.halvleg 
nåede Herning,der dog var uden 
Erl.Krogh Andersen,kun Bl.Muham
mad Abbas (7 for 39) havde som 
vanligt trukket det store læs 
på kastesiden hos Herning. 
Det gjorde han også mod Viborg 
hvor han tog 6 for 25 og stand
sede Viborg ved 116,hvoraf åbne 
ren Ole Schjødt havde SO.Erling 
Krogh Andersen og den tidl.Nyk. 
M.spiller Sv.Rasmussen havde med
40 og 37+ deres store andel i at
Herning passerede Viborg score
for kun tre fald.
Havde Esbjerg glæde af kampen mod
Chang,var fornøjelserne ikke de 
store mod 1909,der fik årets før 
ste sejr - endda ret klart.Fyn
boerne passerede Esbjergs 168 
med 6 gærder i behold.Da 1909 
gik forbi stod P.P.Klokker inde
med 91,men 1909 syntes at han 
skulle have sit i den forbindel
se ganske ligegyldige century. 
Det blev til på den måde at Es
bjerg kastede fuldflugtere i 
legsiden med marken plantet i 
off - en værdig afslutning un
derstreget af at Esbjerg så vil
le til gærdet igen for at score
seks pointsl

MEJET NED 

Efter KBs gode indsats mod Svan 
holm havde nogle nok ventet bed-



re modstand mod 1909,end tilfæl
det blev.Fynboerne startede med 
en gennemsnitshalvleg på 136 og 
KB kunne kun svare med 51 - Gul
zar Ahmed,Flemm.Dalager,Kjeld Ly 
Ø og Egon Jensen tog gærderne
indenfor et interval på 3 for 5
til Ahmed og 2 for 17 til Dala
ger.Absolut koncentreret.
Skanderborg og Ringsted har sta
dig haft flere problemer end de
res placering sidste år skulle
give.Især Ringsted kan få vanske
ligheder,hvad værre end afklaps
ningen til AaB er at keeperen
kom til skade under kampen mod
Skanderborg og at Jan Hansen er
blevet så alvorligt kvæstet på
Afrikaturen,at han næppe kommer
Nedrykkede Horsens kommer næppe
til at blande sig i toppen,men
havde dog en meget spændende kamp
mod Glostrup,som jyderne slog
med 5 points med sidste mand ved
gærdet.Glostrup lagde ud med 216
heraf Per Hansen 100 og Lennart
Nielsen 62.Horsens 9.gærde var
nede ved 175,men Oriel Joseph
26+ og Carsten Pedersen sørgede
for at passere.Her havde John
Poyser indledningsvis scoret 54.

Langsom 
kastning 
kostbar 
- i England
Danske cricketers kan være glade 
for at vi ikke herhjemme prakti
sere samme ordning,som i den en
gelske countyturnering.Der skal 
hver halvleg holde et gennemsnit 
på 18,5 overs i timen,ellers van 
ker der bøder,som de professio
nelle spillere skal betale af e
gen lomme. 
Turneringsleder Søren Nissen er 
faldet over l.divisionskampen 
Esbjerg-Nyk.M.,hvor der blev kas 
tet med en konstant fart af 16,5 
overs i timen. 
-Vores regnskabsfører i Svanholm
holder tal på,hvor mange overs,
der kastes herhjemme,og 15-16 o
vers i timen er temmelig normalt,
siger Søren Nissen.Det skyldes
bl.a.at fastbowlerne ikke går
tilbage,før de har fået bolden i
hånden.
På den anden side kan man sige,
at i den varme,det har været i
sommer,er der ikke noget at sige
til,at kasterne søger at få et
lille pusterum.Men det er kends
gerning at kampe,der ender 0-0
eller som først sluttes i de sid
ste overs af spilletiden,kun be
står af ca.125 overs i gennem
snit.Da der er 7 3/4 times spil
letid,er overshastigheden temme
lig sløj,siger turneringslederen
�er dog ikke overvejer at fore-

lå bøder for langsom kastning. 

Turneringsoversigten: 

Køge og Fredericia 
vindere af 3. div.? 

I 3.divisionerne slås Køge· sta
dig for l.pladsen i østkredsen, 
men Ringsted II har den stadig. 
I vest er Fredericia stille og 
rolig kravlet til tops,selvom 
Holstebro i kraft af en udsat 
kamp stadig kan vende tilbage på 
l.pladsen.Ellers har man i vest
kredsen mest noteret sig de pro
blemer AaB har med at stille sit
hold.Det lover slet ikke godt
for en af de klubber,der gennem
årene har betydet mest for ud
viklingen i dansk cricket,at man
har måttet trække juniorholdet
og ikke kan stille 2.hold,som
det skete mod B 1913.
I østkredsen afviste Køge den e
ne af sine medbejlere til l.plad_
sen,AB med en sejr på næsten
100 points.Jan Pedersen tog 4 f.
9 og Jens Sørensen 5 for 36,ef
ter at Ths.Provis havde slidt
nærmest heroisk med 6 for 115.
Køge havde meget mere besvær med
KB som flere hold har det for
tiden.Det kniber de unge folk at
finde ud af Karl Morilds slow
slow-bolde.KB vandt l.halvleg
87-80 bl.a.på denne konto.I 2.
halvleg skulle køge score 82 på
14 overs - det lykkedes i sid
ste over med næstsidste mand in
de,bl.a.takket være frisk spil
af Køges formand Finn Nielsen.

MEGET NÆR UAFGJORT 

Men Køge holder ikke l.pladsen 
på grund af 0-0 kampen mod Sla
gelse.Ringsted fører,dog for en 
kamp mere end KØg� -Ringsted 
vandt l.halvleg 58-28 i en bety 
delig kasteinnings,hvor H.E.Jun 
cher,Ringsted,tog 6 for 6 og Per 
Johansen 4 for 20,men Erik søren 
sen svarede med 7 for 21 og gik 
videre med 8 for 39 i 2.halvleg 
hvor Ringsted kun fik 105.På 3. 
sidste bold i kampen passerede 
Slagelse Ringsteds samlede sco
re og fik 8 turneringspoints,men 
Ringsted havde som sagt sikret 
sig de 6. 
Mod Glostrup kunne Ringsted me
get nær være kommet ud i en u
afgjort 2.halvleg.På kampens 
sidste bold skulle Glostrup sco
re en 4'rer for at få uafgjort 
og bolden blev da også sent mod 
grænsen,men stoppet inden den 
passerede.Med en 6'er ville Glo
strup have vundet 2.halvleg.Nu 
blev den ikke færdigspillet og 
resultatet fra l.halvleg,en fø
ring til Ringsted på 7 points 
stod således ved magt.Ringsted 
lukkede i 2.halvleg med 116 f. 

9.Glostrup fik 21 overs til 125 
points og det var som sagt nær 
lykkedes.Stadig god kastning af
H.E.Juncher,Ringsted,JØrgen Han
sen,Finn Christensen og Ole Pe
tersen,Glostrup.

STADIG UDEN POINTS 

Næstved er stadig det eneste 
hold,der ikke har scoret points. 
Mod Slagelse blev det til 70 og 
68,som Slagelse kvitterede med 
73 for 6 og 67 for 8. 
Desuden har Glostrup uden de sto 
re vanskeligheder slået Nyk.F. 
efter færdigspillet kamp.Nyk .F 
startede med en habil halvleg på 
114,men med 46+ af Salem Naqui 
og 43 af Mich,Andersen passere
de Glostrup for bare 2 fald.Me
re behøvede københavnerne heller 
ikke i 2.halvleg,efter at Nyk.F. 
havde scoret 61. 
I kampen mellem KB og Svanholm 
var det sommerfluerne,der var 
herrer sammen med Karl Mikkelsen 
Han tog 3 gærder på 4 bolde og 
ialt 5 for 34 i l.halvleg.I 2. 
tog L.Andreassen 7 for 25.Svan
holm nåede 60 og 69,KB 61 for 6 
og 72 for 2. 

FREDERICIA I TOP 

I 3.div.vest er Fredericia kom
met til tops efter sikre sejre 
over Esbjerg og Kerteminde.Bent 
Madsen tog 7 Esbjerg-gærder for 
18 points og holdt gæsternes sco 
re nede på 88.Kurt Østergaard 
scorede 56 på 55 minutter og Fre 
dericia passerede med 5 gærder 
i behold. 
Kerteminde voldte heller ingen 
problemer.Fredericia startede 
med 208,hvoraf åbningsgærdet Fin 
Kirkeby tegnede sig for 89.Ker
teminde kunne kun klare 85 og 
69 (Kent Andersen 5 for 7). 
Men Kerteminde har også haft for 
nøjelser,som f.eks.to points
sejren over Grenå,der iøvrigt 
bevirkede en protest fra hjemme
holdets side. 

Kerteminde startede med 165,hvor 
af Bent Nielsen havde 94.Grenå 
blev stoppet ved 163,efter at 8. 
gærde havde været nede for 150. 
Tommy Hansen scorede 58,mens sø
ren Klokker tog 6 for 42. 
Efter kampen nedlagde Grenå i
midlertid protest mod den måde 
hvorpå Pettr Maaløe,der var in
de som 6.gærde,blev dømt ud.Den
ne protest,som der fortælles me
re om andetsteds,er ikke færdig
behandlet i skrivende stund. 

41 



AABS PROBLEMER 

Som nævnt har AaB haft sine pro
blemer.Af sine sidste 4 kampe 
har holdet kun været istand til 
at gennemføre de tre og af disse 
kun vundet een. 
AaB slog Esbjerg med 4 st.gærder 
bl.a.takket være 61 fra Jørgen 
Morild og 55+ af Carsten Hede
brand.Esbjerg var startet med 
169. 
Dagen efter skulle AaB spille i 
Kolding,der overraskede ved at 
vinde så sikkert som med 156 po 
ints.AaBs kastere kunne ikke få 
fat,Poul E.Nielsen,Kolding,gik 
n.o.med 101 som 5.gærde og Kol
ding fik ialt 266 for 6.AaB måt
te nøjes med 110,efter at Hen
rik Flugel havde forladt kampen
for at nå et tog.Albert Keun tog
4 for 20.Mod Grenå tog Finn Las
sen 5 for 42,men det forslog kun
lidt i en halvleg på 243,hvor E
Crone startede med 56.Tommy Han
sen tog 5 gærder for 36 og AaB
var ude for 65.

UHELDIGT MØDE 

Grenå havde således nogenlunde 
let spil mod AaB,men var så så 
uheldig at støde på Skanderborg 
II,der havde midlertidigt besøg 
af Jørn Steen Larsen,der var en 
altfor stor mundfuld for Grenå. 
Han tog 6 for 14 i l.halvleg og 
5 for 37 i 2,således at Grenå 
måtte nøjes med 42 og 76.Ikke 
fordj Grenå lod sig slå ud,Tom
my Hansen svarede med 7 for 27 
men Skanderborg scorede dog 111 
og 43 for 3.J.St.Larsen kom ud 
begge gange for 10 og 20. 
2.holdenes varierende styrke un 
derstreges af Skanderborgs besøg 
i Holstebro.Her havde Skander
borg flere reserver med og det
gik ikke mod Peder Johansen,der
tog 6 gærder for 31.Skanderborg
nåede 117 og det passerede Hol-

Ung domscricket: 

stebro. for kun 3 gærder. Peder Jo 
hansen scorede 73 n.o.Hvis Hol
stebro vinder den udsatte kamp 
mod AaB er vestjyderne tilbage 
i topposition. 
Mens Kolding på det sidste har 
været en positiv overraskelse, 
har Dronningborg ikke fået det 
ud af det,som holdet kunne håbe 
på,og som styrken egentlig beret 
tig.er til.Det er blevet til to 
knebne nederlag og en ikke-fær
digspillet for Kranjyderne.Men 
i alle tre tilfælde havde man 
sejren indenfor synsvidde. 
Mod Kolding startede Dronning
borg med 92,men havde 9 af mod 
partens gærder ude for 73.JØr
gen Jessen (19+) og Preben Ny 
gaard (6+) scorede de vindende 
runs for Kolding.Flemm.Rasmus
sen tog 5 for 49 for Dronning 
borg,hvor Koldings Lars P.Ni
elsen blev noteret for 6 for 28. 
Mod Århus blev Dronningborg fæl 
det af uret.Århus havde lagt for 
med 237 for 3,heraf 106+ til 
Erik Madsen.Chr.Boldsen svarede 
imidlertid med 90 og Dronning
borg havde kun mistet 7 gærder 
for 173 og de næste spillere hav 
de bidt sig fast,men desværre 
for dem løb uret for stærkt.Dron 
ningborg måtte standse ved 207. 
Og som den sidste tort måtte 
Dronningborg se sig slået af B 
1913 med bare 6 points.Dronning 
borg var startet med 123,men fyn 
boerne nåede 129 (Leif Hansen 
90+) selvom Chr.Boldsen med 6 
for 43 gjorde hvad han kunne. 

MELLEMRÆKKERNE 

Mellemrækkerne har været ret så 
stilfærdige i den senere tid og 
en del kampe er flyttet.Vestkred 
sen er noget i opløsning efter 
at Silkeborg har trukket sig.Der 
udover mangler ikke færre end 5 
programsatte kampe p.t.at blive 
spillet. 

Den eneste aktivitet registreret 
er en sejr på 8 st.gærder efter 
færdigspillet kamp til Nyk.M.o
ver Viborg.Tommy Nielsen,Nyk.M. 
tog i l.halvleg 7 gærder for 13 
heri et hattrick i sin sidste o 
ver,hvor han ialt fik 4 gærder 
uden at der blev scoret. 
Efter 37 i l.halvleg gik det bed 
re for Viborg med 176 i 2.halv
leg,men det var ikke nok til.Med 
31 og 62 gjorde Tommy Nielsen 
det også godt ved gærdet,han er 
nok en af morsingboernes kommen
de.Men stadig er det Hjørring. 
der fører vestkredsen. 
I østkredsen ligger Frem og So
raner stadig i spidsen,mens Køge 
er på 3.pladsen efter en 8-0 o
ver Glostrup .. Glostrup klarede 
65 og 160 �Rene Thomsen 72)mens 
Køge svarede med 85 for 4 og 150 
for 4. 
Midtkredsen har deltagelse af 
flere hold og her går det bedre, 
selvom Fredericia måtte melde et 
pinligt sent afbud til B 1913. 
Horsens er i spidsen her efter 
en sejr på 5 st.gærder efter fær 
dig kamp mod Hovedgaard.Hovedgd. 
fik først 52 (M.Sodemann 4 f.19) 
derefter 79 (Jørg.Olesen 3 for 
8 og Erik Jørgensen 4 for 8) .Hor 
sens behøvede ,ikke at bruge me
get af gærdebeholdningen.Jørgen 
Olesen scorede 45 i l.halvleg. 
Men Hovedgaard spiller frisk vi
dere,stadig med Graham Jenkins 
som first string.Mod Fredericia 
scorede han 55 i en halvleg på 
96,efter at Fredericia var star 
tet med 109(Brian Claxton 5 f.24) 
Per Eskildsen,Frcia,tog 7 f.13 
i 2.halvleg og så blev det kun 
til 37 for Hovedgaard.Men virke
ligt friskt af den nye klub a� 
den ufortrødent arbejder videre. 
I midtkredsen har Kolding vundet 
med 8 st.gærder over Kerteminde 
der nåede 91 (Ole Scott 5 f.27) 

ola. 

Svanholm, Ringsted, Esbjerg 
og Chang er fortsat fremme 

Ungdomsrækkerne har ligget noget 
feriestille,desværre er det også 
gået ud over et par kampe,hvor 
den ene af parterne ikke kunne 
stille hold. 
I juniorrækkerne ser det stadig 
ud til at kredsvinderne hedder 
Svanholm,Esbjerg og Chang.Svan
holm har måttet notere to aflys 
te kampe,hvor AB og Sorø ikke 
kunne stille hold,men selvom bå
de Ringsted og Glostrup er i nær 
heden af Svanholm,hvad angår tur 
neringspoints,er de det ikke,når 
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man ser på kvotienten,og den er 
afgørende. 
I midtkredsen har Esbjeig slået 
en af konkurrenterne,Horsens, 
med 8-0.Skanderborg kan dog må
ske stadig blande sig i legen 
og Århus har en chance i teori
en.I nordkredsen søger Nyk.M.at 
presse Chang,men kan ikke klare 
det uden hjælp.Chang skal tabe 
både til morsingboerne i den sid 
ste kamp og til enten Viborg el
ler Hjørring for at morsingboer
ne kan komme ind i billedet. 

EtJ FARCE 

I østkredsen har Ringsted vundet 
to kampe og de har begge været 
mere eller mindre en farce.Mod 
Glostrup scorede Ringsted 161, 
hvorefter Glostrup nåede 132 f. 
S,men da resten af Glostrups ho 
ld bestod af drengespillere og 
lilleputter afviste Glostrups 
anfører Ole Roland at lade dem 
komme ind til kastningen.Mod 
Køge,der bare kunne stille otte 
mand scorede Ringsted på 3 1/2 



time den urimelige sum af 428 f. 
5,hvad KØge slet ikke kunne ham
le op med.Køge gik til pindene 
to gange og lukkede så snart 1. 
bold var kastet.Ikke just befor 
drende for interessen. 
I midtkredsen er det gået mere 
spændende til.Esbjerg vandt med 
3 st.gærder efter færdig kamp o
ver Horsens,der lagde ud med 93 
(Karsten Pedersen 64) og i 2. 

halvleg scorede 133 (K.Pedersen 
52) .Esbjerg svarede med 119 f.5
og 108 for 7.Carsten Griegel 
havde igen en betragtelig andel 
i Esbjergs sejr.

Skanderborg havde ikke slet så
mange problemer med B 1909,der
også blev slået efter færdigspil
let kamp.Per Rasmussen tog 8 gær
der for 11,så fynboerne måtte
nøjes med 31 i l.halvleg.Det blev
til 61 i 2.halvleg,hvor Erik Ju
ul og Torben Stern overtog kast
ningen for Skanderborg.Skander
borg måtte ofre hele 5 gærder på 
at nå 33 i l.halvleg.Steen Niel
sen tog 3 for 6,men de nødvendi
ge 65 blev scoret i 2.halvleg
for kun 2 fald.

HIDTIL HØJESTE 

Af de fynske juniorhold klarer 
B 1913 sig stadig bedst.Således 
vandt man l.halvleg mod Herning 
64-40 (A,Andersen 5 for 7 og M.
Hansen 4 for 13) ,men tabte så 2. 
halvleg klart. 
Lokalopgøret mod Kerteminde blev
på den baggrund noget overrasken
de 'vundet af Kerteminde takket
være Susanne Nielsen,der med 46
points n.o.nåede den hidtil stør
ste score for en kvinde i dansk
cricket.Kerteminde nåede 151 og
havde B 1913 ude for 75.I 2.halv
leg sørgede Preben Rasmussen og 
Arnt Andersen ved en 3,gærdest. 
på 104 på 72 minutter for at Ker
terninde ikke kunne nå at vinde 
2.halvleg.

I nordkredsen har Chang vundet en 
sikker sejr over HjØrring.Chang
startede med 252 for 5,hvorefter
Hjørring replicerede med 123.Vi
borg og Nyk.M.er mødtes to gange
med 14 dages melllemrum,det ene
møde gjaldt den udsatte kamp fra
turneringens begyndelse.
Nyk.M.vandt begge gange,først i
Viborg hvor holdet passerede Vi
borgs 157 (Jan Andersen 76) med
4 gærder i behold (Tommy Niel
sen 56) og derefter i Nykøbing
med l.stående gærde på kampens
3. sj_dste bold. Viborg havde lagt 
ud med 265 for 4,men sidste gær
despiller Poul Larsen,der stod 
inde sammen med søren Ravn brag
te totalen op på 266 på en ener
på 3.sidste bold. 

RINGSTED NU FORAN 

Hos drengene har aktiviteterne 
været begrænsede bl.a.på grund 

af drengestævnerne,men der er 
dog sket det,at Ringsted har vun 
det topopgøret i kreds 51 over 
Glostrup og dermed bragt sig i 
spidsen,Retfærdigheden er dermed 
også nok sket fyldest.Ringsted 
har bredden,mens Glostrup har SØ 
ren og Lars Mikkelsen. 
De gjorde også hvad de kunne med 
tilsammen 91 ud af Glostrups in
ning på 120,men kastningen var 
ikke god nok,så Ringsted passe
rede for bare et fald,med 47+ 
til søren B.Rasmussen,45+ til 
Jan Bredo og 29 til Mich.B.Han
sen.I samme kreds har Slagelse 
slået Køge med 20 points,ikke 
færre end 11 spillere måtte no
teres for andeæg. 
I midtkredsen fører Skanderborg 
efter en 8-0 sejr over Holstebro 
der ikke kunne stille hold mod 
Esbjerg.Vestjyderne må således 
afskrive en sandsynlig 8-0 sejr 
og det kan blive afgørende.Lars 
Wittus tog ialt 8 Holstebro-gær 
der for 19.Fredericia har slået 
Kolding med en halvleg,men kan 
ikke true de to foranliggende. 
I nordkredsen er fire kampe ud
sat.Chang fører stadig og holdet 
skal løbe ind i et par uforudse
te nederlag,hvis Nyk.M.skal ind 
i billedet til kredsmesterskabet 
Nyk.M.har slået Dronniborg med 
9 st.gærder efter færdigspillet 
kamp og Viborg med 2 st.gærder 
efter l.halvleg og er dermed 
oppe på 44 points for 7 kampe, 
hvor Chang har 36 points for 5 
kampe. 

LILLEPUTTERNE 

Nyk.M.har måske bedre chancer 
for at fortrænge Chang hos lil
leputterne,hvor nordkredsen er 
blevet noget udvandet efter at 
Viborg og Hjørring har måttet 
trække sig.Kampen mellem Chang 
og Nyk.M.kan meget vel blive 
afgørende.Skanderborg kan dog 
også blande sig - holdet har slå 
et Holstebro m ed en halvleg 

selvom Holstebro stred tappert 
Kaj Andersen tog således 5 Skan 
derborggærder for 9 points.Der 
er ikke spillet i ferien i de 
to andre kredse - Esbjerg fører 
sikkert i midtkredsen og Svan
holm er foran i østkredsen,men 
ikke længere end at både Ring
sted og Glostrup kan true. ola. 

Officielt fra 

forbundet 
ADRESSEÆNDRINGER 

LUND CRICKET CLUB har skiftet a
dresse fra Carlos Fabien til: 
John D.R.Virapen.Dekanvagen 11, 
24010 Dalby,Sverige.Telf.046 -
20 96 45. 

MELLEMRÆKKERNE 

SILKEBORG har været nødt til at 
trække sit hold i mellemrækken 
kreds 33.De for Silkeborg ansat
te kampe betragtes som ikke spil 
let af modparten. 

LILLEPUTRÆKKERNE 

VIBORG og HJØRRING har trukket 
deres hold i lilleputrækken kr. 
63.De for holdene ansatte kampe
betragtes som ikke spillet af
modparten.

ANDET STEDS i bladet fortælles 
om de fynske cricketpiger.Men på 
Sjælland står man absolut ikke 
tilbage.I den særlige kreds 51 b 
der var tænkt som en blandet 
drenge-og pigerække,var der kun 
en dreng med ud af 22 spillere, 
da Ringsted og Køge mødtes. 
Drengespilleren Ole Olsen stille 
de op for Ringsted og var både 
med bat og bolde medvirkende til 
Ringsteds sejr - men alligevel 
21 piger i een kamp. 

LANDSHOLDET MOD MCC 
Efter landsholdets hjemkomst fra 
Østafrika har UK udtaget følgen
de spillere til landskampen mod 
MCC i Nykøbing Mors 13.,14.og 15 
august: 
Henrik Mortensen,AaB, (anf) ,Bjar
ne Jensen,Nyk.M. (keeper) ,Carsten 
Morild og Hardy sørensen,Aab,Kl. 
Buus,Hjørring,Troels Nielsen og 
Torben Skov,Chang,Jens Priess, 
Skanderborg,Peter Palle Klokker, 
B 1909,Morten Petersson o� Ole 
Mortensen,Svanholm. 
Det vil sige at Johan Luther og 
Niels Talbro ikke har fået gen
valg,mens Jan Hansen var ude af 
billedet p.gr.af sin skade.Det 
forlyder her ved redaktionens 

slutning at Ole Mortensen har 
meldt afbud p.gr.af en fodskade. 
røvrigt bliver der ikke som det 
var planlagt tale om en endages 
kamp i Hjørring mellem et ud
valgt nordjysk hold og MCC før 
landskampen.DCFs næstformand sø 
ren Nissen regnede med at eng
lænderne bliver i København ef
ter jubilæumskampen mod Kjøben
havns Boldklub,således at der 
måske bliver tale om to enda
ges matcher i perioden fra den 
9.til den 12.august.MCC har op
givet navnene på ialt 13 spille
re som deltagere i Danmarksbe
søget.

ola. 
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Glostrups drengestævne: 

Sjov og spændende finale 
mellem Ringsted og Chang 

Når man i syv år har afviklet et 
drengestævne over to dage i strå 
lende vejr,måtte man jo befrygte 
at der efter de syv gode kom i
hvertfald et "ondt" år. 
Og det gjorde der faktisk for Glo 
strup,hvis ottende traditionel
le store drengestævne blev hjem
søgt af regn både lørdag og søn
dag.Det var synd for de otte 
drengehold og synd for de mange 
ledere og dommere.Men alle holdt 
det ud og kikkede med længsel på 
Glostrups nye klubhus,som der 
netop havde været rejsegilde på. 
Men det gav jo ikke meget ly. 
Men de udholdende blev belønnet. 
Henad søndag eftermiddag tittede 
solen frem oå en sjov og spænden 
de finale mellem Ringsted og Ål
borg Chang.Den vandt Ringsted,der 
har et meget homogent hold,over
ordentlig velegnet til den form 
for cricket,fordi der er så man
ge,der kan svinge skeen,så mange 
der fielder overordentlig udmær
ket - ja,i finalen blev der snup 
pet flere bolde i strålende greb 
også af de mere anonyme - og man 
ge der kan kaste,selvom de som 
of·test kaster hårdere end de kan 
og meget for kort.Men det er jo 
desværre nærmest en .fordel,når 
modstanderne er fysisk underleg
ne,som de fleste af Ringsteds 
modstandere var. 
Kampene på førstedagen gik over 
20 overe til hvert hold og på an 
dendagen over 16 overs med fire 

Protest: 

overs pr.kaster.For at få gjort 
så mange aktive som muligt,gjaldt 
det endvidere,at hver gærdespil
ler højest måtte score 25 points 
Det er en god regel i et sådant 
stævne,hvor kasterne også ind
skrænkes i deres udfoldelsesmu
ligheder.Stævnets bedste gærde
spillere,hvoraf vi skal nævne 
søren Bo Rasmussen,Jan Bredo, 
Ringsted,Carsten Strandvig og 
Per Petersen,Chang,SØren Mikkel 
sen,Glostrup,Kim Larsen og Kim 
Neerup,Svanholm,og Torben Jensen 
Esbjerg,satte en ære i at blive 
trukket ud istedet for at miste 
gærdet. 
Der var to indledende puljer.Den 
ene bestod af Chang,Glostrup,Vi
borg og et kombineret hold fra 
AB,KB og Frem,den anden af Køge, 
Svanholm,Ringsted og Esbjerg. 
Puljerne vandtes af de to klart 
bedste hold Ringsted og Chang, 
og de spillede semifinaler mod 
nr.2 i den modsatte pulje,hen
holdsvis Glostrup og Svanholm, 
men ingen af de to klubber fra 
den københavnske vestegn kunne 
true puljevinderne,og så kunne 
finalen gå igang. 
Changs first string,Carsten 
Strandvig,gik hurtigt i forsøget 
på at forcere,men holdets dygti
ge lilleputkeeper,Per Petersen, 
holdt tappert sammen på mandska 
bet og havde æren af at ålborg
genserne kom op i 70-erne på 
resultattavlen. 

I begyndelsen så det ikke ud til 
at det skulle volde Ringsted be 
svær at holde et scoringstempo 
på 4 1/2 points pr.over,men så 
forårsagede Changs venstrehånds 
kaster Peter NØrgaard pludselig 
et veritabelt gærdesammenbrud 
samtidig med at Henrik Skoda fra 
den anden ende holdt scoringen 
nede med en nærmest uspillelig 
gang pokalbowling,der var så 
skæv og vild at man imponeredes 
dybt af at keeper Petersen stand 
sede det hele.Men på 3.bold i 
sidste over fik Ringsted scoret 
det afgørende point og jubelen 
var endeløs. 
Glostrup-formand Thor Jensen 
kunne overrække pokal til Ring
sted for første gang og "suppor
terpokal" til Changs Per Peter
sen,der både for sit gærde- og 
keeperspil havde fortjent den. 
Thor Jensen bad de deltagende 
hold om at reklamere for Glo
strups stævne rundt omkring.Glo
strup havde håbet på deltagelse 
af alle Danmarks drengehold,men 
der kom "kun" otte.Synd for dem, 
der blev væk',for på trods af reg 
nen havde vi,der car til stede, 
to dejlige dage.Tak til Glostrup 
der sørgede for overnatning,mad 
og næsten alle dommerne.Glostrup 
kan ikke prises nok for dette år 
lige stævne. 

Nis. 

Hvornår er bolden >>død<<? 
DCF har haft en enkelt protest 
at tænke over i sommerferien. 
Scene:3.div.kampen Grenå-Kerte
minde.Grenås Peter Maaløe ved 
gærdet,søger at spille en bold, 
rammer den ikke,bolden går til 
keeperen.Keeperen kastede,som 
han havde gjort det meste af kam 
pen bolden tilbage til slippen 
for at denne kunne sende den op 
til kasteren.Maaløe tog på ny 
opstilling,men uden for slaggræn 
sen,hvorefter slippen kastede 
bolden i gærdet og appellerede 
til dommeren (Kerteminde) ,der 
dømte Maaløe ud.Grenå mener at 
bolden burde have været dømt 
"død".Gærdespilleren regnede 
med at keeperen fulgte sin nor
male procedure ved at kaste bol
den tilbage til slippen,efter at 
bolden havde ligget i ro i kee-
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perens hånd.Grenå mener også at 
havde Maaløe søgt at løbe,efter 
at keeperen havde taget bolden, 
var han blevet sendt tilbage,i
det der måtte være "død bold",da 
den havde været i ro i keeperens 
handske. 
Kerteminde afviser protesten,for
di protesten først blev nedlagt 
efter at l.halvleg var spillet 
færdig og henviser til reglemen 
tets § 13,2.afsnit,der lyder 
"Formener anføreren for et hold 
at dommeren (dommerne) har af
sagt en urigtig kendelse.skal 
han umiddelbart efter kendelsens 
afsigelse på selve spillepladsen 
overfor dommerne nedlægge pro
test".Grenås anfører Johnny 
Krogh var på det tidspunkt,hvor 
episoden skete,kastedommer,og 
Kerteminde mener,at det både 

"var hans ret og pligt at gribe 
ind med det samme,da han har mu
lighed for at dømme død bold, 
hvis han skønner,den er dette". 
Kertemindes keeper og slip afvi
ser iøvrigt at keeperen konstan� 
kastede bolden tilbage til slip 
og siger iøvrigt at Maaløe stod 
udenfor slaggrænsen,da han søgte 
at spille bolden.Han trådte til
bage på slaggrænsen,mens bolden 
går i keeperens handske og der
fra videre til slippen.P� dette 
tidspunkt har Maaløe fået "over
balance og trukket sit bageste 
ben fremad,hvorved han befinder 
sig et lille stykke udenfor slag 
grænsen",da bolden bliver kastet 
i gærdet.hedder det i Kertemin
des kommentar. 
Iøvrigt vandt Kerteminde kampen 
med 2 points! ola. 



En ganske typisk situation fra landskampen mod Kenya. Modstanderne spiller næsten aldrig kastning af den fart Troels Nielsen og Ole 
Mortensen præsterer. Her trækker åbneren Rehman sig i en forskræmt fodparade (Foto: National Studio, Mombasa). 

Første landsholdscentury 
i landskampen mod Kenya 

Carsten Morilds store præstation - uafgjort, men alligevel god dansk indsats 
under fremmede forhold 

Anfører Henrik Mortensen taber 

lodtrækningen,men bliver over

raskende sendt til gærdet.Det er 

dejligt blæsende og heden er ik

ke værre end en varm sommerdag 

hjemme. 

Kenyas åbningskasteangrebs fart 

kan internationalt kun betegnes 

som slow medium,men begge åbnings 

kastere svinger en del.Tilsyne

ladende er åbnerne Hardy Søren

sen og debutanten Ole Mortensen 

ikke i vanskeligheder,men sco

ringstempoet er langsomt.Efter 

en lille time stokkes Ole Morten 

sen ud under en forwardparade, 

Hardy Sørensen får en kant til 

keeperen (2/28) ,men 3 .gærdet Ni

els Talbro,der har sin styrke på 

legsiden,får pludselig midt i al 

le forwardparaderne langet en 6' 

er ud.Han løbes ud,da han og Bu

us ikke overholder reglerne om, 

hvem der skal bestemme løbet.Det 

kneb det iøvrigt med for mange 

af danskerne. 

Men Buus er der nu - og der bli

ver han.Med en halvleg på 75 n.o. 

holder han sammen på den danske 

skude,der ellers forekommer syn

kefærdig,da seks gærder er ude 

for 138.Vi lider nemlig lidt af 

et mandefald,da den anden nye 

bold blev taget i brug efter 55 

overs.Både Carsten Morild og Tro 

els Nielsen gribes bagved gærdet 

Selvom Buus har stået der i to 

timer,da Henrik Mortensen kommer 

ind til ham,indhenter Henrik næs 

ten Buus'total,før han cutter bol 

den til point ved total 138.Jens 

Priess får en god debut,han er ik 

ke bange for at spille sine stød 

men løbes ud efter 24 points,da 

kasteren er i vejen for ham.Buus 

der indtil da har spillet smukt 

og chancefrit,men også meget 

langsomt og uden evne til at pla 

cere stødene udenom markspiller

ne,sætter nu tempoet i vejret og 

sammen med Bjarne Jensen batter 

han op til en total på 216 for 7 

der giver mulighed for en lukning 

så Kenya kan få 34 minutter ved 

gærdet. 

Først i de allersidste overs lyk

kes det danskerne at komme over 

en gennemsnitsscoring på 2 point 

pr.over.Kenya kaster med en en

kelt spinner og ellers næsten u

delukkende slow medium stort set 

20 overs pr.time og leverede 106 

overs.Kenyas kastere var ikke 

rigtig farlige,men løst blev der 

sjældent kastet,så derfor kom vi 

aldrig rigtig igang. 

Vi kunne jo nok have ønsket os ik 

ke under 250 på den samme tid,men 

masser af Buus' korrekte stød 

endte lige i den godt fieldende 

kenyanske mark.Men atter viste 

Buus at ligegyldigt,hvor skidt 
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C. Sharma ondriver den danske kastning. Varmen var så stærk, at tilskuerne altid holdt sig i skyggen og det_ var store fysiske krav, der 
stilles til det danske markhold under disse betingelser. (Foto: National Studio, Mombasa). 

det er gået ham i vores hjemlige 

andedam,så kan han være en sterne 

på vores landshold.Men ville han 

dog bare forcere lidt mere,når 

han var spillet ind. 

Kenya starter ved gærdet,som skul

le de nå et tog.Men den mest ag-

gressive,Rehman,får en kant på en 

forvildet bold i legsiden fra Tro 

els Nielsen og gribes godt langt 

ude i legsiden af keeperen Bjar

ne Jensen.Den anden åbner overle 

ver en svær chance på Ole Morten 

sen og Kenya slutter med 17 for 1 

Efter at Kl. Buus havde holdt sammen på den danske 1. halvleg, fik han ikke noget langt 
liv i anden. Her er hans endeligt i to faser. Øverst rammes han på benet af en bold og 
nederst jubler Kenyas spillere over, at han dømmes ud med ben for. 
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på 9 overs.Skal der blive en 

match ud af det,er det op til dem 

- enten at score hurtigt,eller 

at gå hurtigt. 

ANDENDAGEN 

Ole Mortensen giver Danmark en 

forrygende start.Hans fart er ty

deligvis helt uvant for kenyaner

ne og på sine seks første overs 

i løbet af lørdagen får han tre 

gærder for 7.Den ene åbner Singh 

beskadiger en finger ved at få 

handsken på en bold,der går til 

Jan Hansen i 3.slip og de to øv

rige bowles.Troels Nielsen får 

5.manden ud med ben for,så fem

er nede for 42.Lovende.Men anfø

reren Quarishy og den aggressive 

og senere chancebetonede Shah får

rettet skuden op igen.

Henrik Mortensen starter en ma

rathonkastetørn,der holder sco

ringen nede,men den giver ikke 

gærder og Carsten Morild generer 

ikke. Da Ole !1ortensen kommer på 

i anden omgang med den nye bold

dropper Hardy Sørensen en ikke

særlig svær chance i point og se 

nere taber også Buus topscoreren 

Shah i slip.Men på dette tids

punkt vil Shah hellere end gerne 

ud,fordi han er ramt i siden af

en bold fra Ole Mortensen,så han 

dårligt kan stå op.Han ser nær

mest lettet ud,da han blive dømt
grebet ud og dermed forsyner Tor

ben Skov med dennes første gærde

på turen.Kenya lukker ved 193 f. 

8 - 23 bagud med halvanden time 

af spilletiden tilbage.

På nær Jan Hansens ene gærde,er

de øvrige taget af de tre debu-



tanter Ole Mortensen,Troels Niel 
sen og Torben Skov.Sidstnævnte 
burde nok have været på noget tid 
ligere.Kenya har scoret de 193 
på 79 overs,vi var 106 om vores 
216. 
På trods af,at der er slidt godt 
på Ole Mortensen med 17 overs for 
fuld knald i det varme vejr,sen
des han ind for at åbne.Han hol
der en halv times tid,men gribes 
ud af keeperen.Hardy Sørensen har 
næsten alene varetaget scoringen 
og vi er glade for at han bliver 
der,for Niels Talbro bliver dømt 
ud med ben for allerede på sin 
anden bold (2/17) .Jan Hansen sen
des ind som stop,men han skaffer 
hurtigt to 4-rere kantet gennem 
slipperne.Men Hardy spiller ro
bust,er ikke bange for at cutte, 
selvom det er lidt luftigt.Hans 
hurtige løb mellem gærderne giver 
mange ekstra points.Men de koster 
desværre også Jan Hansen et bræk
ket kraveben og ikke mere cricket 
på den tur.Under løbet af ei 3-
er tror han sig i fare og kaster 
sig ind over slaggrænsen,men fal
der så uheldigt,at kravebenet ry
ger.Han batter under store smer
ter dagen ud,men på hospitalet 
stilles diagnosen. 
Næsten ved afslutningen på dagens 
spil,sker den kampmæssige kata
strofe.Hardy bryder sig ikke om 
spinnere og kanter slowbowleren 
Mankoo til l.slip.Med Jan Hansen 
færdig har vi seks gærder tilba
ge og vi er kun 85 foran.Sidste
dagen kan blive ubehagelig.2800 
betalende tilskuere og adskilli
ge gratister har overværet dagens 
spil. 

TREDIEDAGEN 

Morild og Buus åbner,men Buus kom 
mer hurtigt ud med ben for.4 gær
der er ude for 66 og med Jan Han 
sen ude af spillet er det i virke 
ligheden fem gærder,vi har tabt. 
Situationen e r  ubehagelig.Tro
els Nielsen sendes ind som stop
klods og viser en noget stiv,men 
effektiv forwardparade.På en time 
og 40 minutter scorer han 15 po
ints,men klasker så pludselig 11 
points ud på tre bolde for at gå 
på den fjerde.Sammen med Carsten 
Morild har han hævet totalen fra 
66 til 135. 
Carsten - skønt overmåde forsig
tig - er den aggressive og fort
sætter sammen med Bjarne Jensen, 
der går ved 191.På dette tids
punkt er kampen dømt til at blive 
en draw,da vi ikke har lyst til 
en lukning,der giver modstanderne 
nogen chancer. 
Af interesse resterer kun om Car 
sten Morild - redningsmanden for 
det danske gærdehold i denne in
nings - når sit century.Det gør 
han - med et festfyrværkeri til 
sidst.Hans 100 er det første cen 
tury,der er scoret på det danske 

landshold.Det må siges at være 
den længst tjenende,der når det 
først.På sin vej gav han tre ikke 
alt for vanskelige chancer,men 
det viser sig,at bliver man ved 
længe nok,så når man det runde 
tal en skønne dag. 
Vi lukker ved Carstens centuty 
233 for 8 - og giver Kenya den 
tekniske chance at score 256 på 
2 timer og 33 minutter.Det prøver 
de ikke på og matchen fuser håb
løst uinteressant ud med Hardy 
kasfende 12 overs for 15 points. 

TRE DEBUTANTER 

Vi var hele kampen langsommere 
end modstanderne.Gennemsnittet 
pr.over hævede sig sjældent over 
de to points.Det ville være rart 
om vi i højere grad evnede at 
holde scoringstavlen løbende,ik
ke nødvendigvis med grænseslag 
men med enere. 
Kampen bød på debut for tre:OLE 
MORTENSEN,næstyngste debutant på 
et dansk landshold (Hardy Søren
sen var yngre,da han debuterede) 
havde succes med sin ka.stning i 
l.halvleg og havde fået endnu
større,hvis marken havde funge
ret tip-top.Ved gærdet indskræn
kede han sig til sammenbidthed 
og en forwardparade,men at lade
samme mand være hovedfastbowler
og åbningsgærde er nu også hård_

kost i en tredageskamp.TROELS NI 
ELSEN værdifuld ved gærdet i 2. 
halvleg som stopklods,men i in
ternational sammenhæng er han ik 
ke gærdespiller.Hans kastning 
gav tre gærder og på en pitch 
med mere liv,var det blevet til 
flere.JENS PRtESS,en af de få 
danskere,der gik hårdt til bol
den.Skal roses for en frisk og 
vigtig halvleg i l.omgang,mens 
ållerede den nærmest halvliggen
de kringleagtige aflevering for
tæller at kastemæssigt kan der 
internationalt for tiden ikke 
bygges på ham. Nis. 

PÅ KAMPENS sidste bold sikrede 
Fredericia sig noget så udsædvan 
ligt som 7 turneringspoints i 
mellemrækkekampen mod nystartede 
Hovedgaard,der havde vundet 1. 
halvleg,væsentligst takket være 
de to "læremestre" i Hovedgaard, 
Graham Jenkins og Brian Claxton. 
Fredericia skulle i 2.halvleg 
score 92 for ikke zt tabe og 93 
for st vinde - det blev til 92 
på kanpens sidste bold.Og så hav

de Fredericia iøvrigt også to pi 
ger på holdet,nemlig Alice Ras 
mussen og Mona Madsen. 

Carsten Morild i et drive og et sweep pa sin vej mod det første ceniury pa landsholdet 
nogensinde. 
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Spillere og officials fotograferet før kampen i Nairobi: St. yd. t.v.: Mushtaq Hassan (dommer), K. S. Mankoo, Johan Luther (dansk 12. 
mand), Kish. Patel, Niels Talbro, Bob Mussa, N. Verjee, Torben Skov, R. Paiei, Jens Priess, Morten Petersson, T. Amijee (Tanzania}, Troels 
Nielsen, B. Singh, Bj. Jensen, P. Stimpson (Zambia), Chris Dunston (dommer). Siddende: Jasmir Sin_gh (/md. Kenyas cricketforbund), 
Hardy Sørensen, Keith Arnold (Zambia), Kl. Buus, Harilal Shah (anfører), Søren Nissen, Hug)l Collins (Næstfmd. Østafrikas forbund), 
Collin Leigh (sekr. østafrikas forbund), Henrik Mortensen, M. Qua rishy, Carsten Morild, C. Sharma og ·Peter Hargreaves. 

Danmark kæmpede sig ud at mange kriser: 

Tilsidst var vores hold kun 
få cm fra sejr mod Østafrika 

Da der kun er 11 disponible spil

lere - Luther og Klokker er syge, 

Jan Hansen skadet - er der ingen 

problemer med holdudtagelsen.Kam 

pen skal foregår på græspitch og 

vi ukyndige danskere finder,dømt 

efter pitchens store bare huller 

og rifter,at den ikke kan holde 

i tre dage.De lokale påstår at 

den kan holde selv til en fem 

dages kamp,så Henrik Mortensen er 

ikke særlig ked af at tabe lod

trækningen,da han faktisk ikke 

ved hvad han bør gøre,hvis han 

vinder. 

Østafrika,hvis anfører Shah,er 

fra arrangørklubben,går i marken 

og viser derved sin tillid til 
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pitchen.Shah var med i Mombasa, 

men var ikke anfører der.Han har 

imidlertid lært lektien om dan

skerne og hans snuhed får efter 

em halv times tid hul på den dan

ske gærdeside,da Niels Talbro 

løfter bolden ned til long leg -

et løftet stØd,der er Talbros fo 

retrukne (21/1). 

Shah havde også lært den defen

sive Buus at kende,og om det er 

10 placerede mænd,der står i en 

tæt kreds omkring Buus eller om 

det bare er startnerver,skal vi 

lade være usagt,men han får en 

kant på den anden bold,han mod

tager (22/2) .Hardy droppes fælt, 

da han forsøger sig med et af de 

få hook i den halvleg,men blev 

snart efter kastet ud af R.Patel 

der dermed får sit tredie gærde 

på sine slow medium outsvingere. 

(40/3) .Ole Mortensen var sendt 

ind som stopklods,da Buus gik,og 

trods ringen af de 10 spillere, 

der nærmest ånder ham i nakken, 

løser han den defensive opgaver, 

der passer ham så godt,perfekt. 

Under en halvleg,der varede 3 ti

mer og 12 minutter,scorer han 49 

points,men vigtigere - han ska

ber ro og giver Carsten Morild 

god støtte.Morild kom ind ved en 

total på 40 og forlod valpladsen 

da der stod 176 på tavlen. 

Sammen med Ole Mortensen scorede 



han 136,hvoraf Morild alene teg
nede sig for de 96 på 2 timer og 
17 minutter.At han ikke gentog 
bedriften med et century fra Ke
nyalandskampen skyldes alene 
træthed.Den skarpe sol og den 
stærke hede tager på kræfterne og 
ved omkring de 80 er det tydeligt 
at han kører på de sidste batte
rier.StØddet han går på,er et 
desperat hook,som skies til kee 
peren.Morild havde i sin halvleg 
det held,der også skal til.Ved 43 
blev han tabt i en dyb gully på 
et cut og ved 44 på et ondrive i 
mid an.Men ellers en omhyggelig, 
ansvarsfuld og kønt spillet halv 
leg fra den smukkest spillende og 
mest effektive gærdespiller i 
dansk cricket. 
Ole Mortensen gribes af keeperen 
da den nye bold tages i brug ved 
over nr.75 på Ramesh Patels bow
ling.Patel var overmåde konstant 
i løbet af sine 31 overs og var 
den eneste blandt de monotont 
kastende østafrikanere,der voldte 
danskerne virkelige problemer. 
De sidste fem på den danske gær
deside bidrager alle til totalen. 
Mest Troels Nielsen,der dog nok 
føler sig bedre tilpas,hvis der 
kastes kort i legsiden til ham. 
Også Jens Priies gør det pænt og 
har på denne tur den store fordeJ 
at blive droppet mindst en gang i 
hver halvleg. 

VAR SVÆKKET 

Især Østafrikas kasteangreb var 
svækket ved at de tre spillere 

fra Uganda ikke kom.Bortset fra 
den langsomme venstrearmskaster 
Mankoo kørte det hele på samme 
slow medium-melodi.Østafrikanerne 
-to fra Zambia,en fra Tanzania,
resten fra Kenya - kastede stort
set 20 overs pr.time hele tiden
og takket være det,yar vi kun 5
timer om at score 255 på 97,4 o
vers.
Østafrikanerne har så 50 minutter
ved gærdet.Her når vi 12 overs. 
Stimpson fra Zambia,der har været
åbningsgærde for den engelske co
untyclub Worcestershire tre år,
kanter allerede den anden bold
fra Ole Mortensen til Morild i
slippen,som taber chancen,men det
bliver ikke dyrt.Stimpson,der el
lers så ud til at vide,hvad han
gjorde,lod en offcutter fra Hen
rik Mortensen gå - og bliver kas
tet ud.Den anden åbner,Arnold
fra Zambia,tabes af Ej.Jensen på
Henrik Mortensen og dagen slutter
med 30 for 1 på en pitch,der er
ved at blive upålidelig .

ANDENDAGEN 

Dagen bliver begivenhedsrig og 
begge hold har deres up and down 
perioder.I de to timer før fro
kost scorer Østafrika omkring 100 
for 4 gærder,efter at vi har haft 
4 gærder nede for 54.Markspillet 
er skidt i denne perioder,der er 
to chancer for løbet ud,der ikke 
lykkes p.gr.af dårlige indstik. 
Bjarne Jensen kan ikke holde to 
greb,ligesom Buus kun er lige ved 
at holde en god chance i gully. 

Men der er gode greb af Buus og 
Morten Petersson og efter frokost 
holdes alt. 
Den aggressive og chancebetonede 
Shah får scoret 50,men da Ole Mor
tensen kommer på i 2.omgang,får 
han tre mand i løbet af 4 overs, 
alle på greb og efter at have stå 
et på 182 for 7 er Østafrika all 
out for 195 femogtyve minutter 
før the.Pointsene scoret på 64 o 
vers. 
Desværre er anfører Mortensen ra
get uklar med den ene dommer,og 
selvom Mortensen har undskyldt 
sin temperamentsudfoldelse,er no
get sådant ikke befordrende - el
ler klædeligt - og det kan koste 
holdet dyrt,ganske særligt på u
debane. 
Men vi er altså 60 points foran 
efter l.halvleg og nu skal der 
bygges på denne føring.Men vi må 
sige farvel til Talbro inden the 
og de to timer efter the bliver 
nærmest katastrofale.Mens østa
frikanerne i begyndelsen af den
ne periode kaster deres overe væ 
sentligt langsommere end i l.halv 
leg er det i den sidste time dan 
skerne,der på en ikke særlig ta
lentfuld måde trækker tiden ud. 
Havde Hardy Sørensen ikke holdt 
stand,havde vi formentlig været 
færdige,men han står lykkeligvis 
i den ene ene.Efter Talbro får 
han Bj,Jensen som makker.Han sco 
rer tre chancebetonede 4'rere på 
tre bolde,men kan ikke komme o
venpå,og skier til sidst en bold 
ned til third man (39/2).Kl.Buus 
går efter en halv time og ni po-

Hardy Sørensen i »fuldt flor« under sin vigtige 2. halvleg mod Østafrika. Med ryggen til Ole Mortensen. 
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ints med ben for (64/3) og Car

sten Morild kan efter sin impone 

rende l.halvleg ikke kan komme 

igang.Efter at have slået en full 

toss til short leg,der dropper 

den,driver han et par bolde sene 

re på venstrearms-slowkasteren 

Mankoo,der holder en svær chance 

næsten helt nede ved jorden. (81/4) 

Det var slemt,men værre følger. 

Henrik Mortensen gribes ud i slip 

(90/5) og stopklodsen fra l.halv

leg Ole Mortensen får en kant til 

keeperen (98/6) .Torben Skov skal 

bare holde fem minutter,men nu 

har østafrikanerne dampen oppe,og 

den dommer,som Henrik Mortensen 

forløb sig overfor i vores halv

leg,fjerner Skov med ben for,som 

han gjorde det med Buus. 

Set fra siden- og alene dømt ef

ter højden - var Buus-kendelsen i 

orden,mens Skov-kendelsen mindede 

om en dommer,der lod sig rive med 

af stemningen på slutningen af en 

lang,varm dag (98/7). 

Situationen før sidstedagen:Vi 

har tre gærder tilbage,derimellem 

Hardy,der står not out med 46,og 

vi er 158 points foran.Det kan 

blive en inciterende sidstedag. 

TREDIEDAGEN 

Og det blev det virkeligt.De 1000 

tilskuere fik noget for pengene. 

Først "genoplivningen" af den dan 

ske halvleg.Hardy Sørensen og Tro 

els Nielsen kom sammen som 8.gær

der i en prekær situation.Men ef

ter en langsom start spillede Har

dy vidunderligt med drives og cut. 

Troels holdt ham inde,men blev lø

bet ud ved 139.Vi havde stadig 

problemer.Jens Priess kom ind,men 

blot for at se Hardy miste koncen 

trationen og slå i luften til 

long off,da han kun manglede 13 i 

et ellers strålende century (158 

/9) .Der er stadig en time tilba

ge før frokost og fem timers spil

letid ialt.og vi er 60 + 158,alt

så 218 foran.Det er ikke nok. 

Men så kommer den største danske 

overraskelse.Sidstegærdestanden 

mellem Jens Priess og Morten Pe

tersson.Sammen scorer de 59 point 

(34 til Priess, 27 til Petersson). 
Men man sad så småt og ønskede 

at de ville gå før frokost.Så hav 

de østafrikanerne nemlig haft fi

re timer til 250 points og det 

ville have sikret en spændende 

slutning. 

Men det gjorde de ikke og anfører 

Mortensen trak lukningen til 10 

minutter efter frokost,hvilket 

gav østafrikanerne 3 timer og 40 
minutter til at score 277.Det sik 

rede os mod at tabe,men lukningen 

var så defensiv at Østafrika ikke 

fik megen opmuntring til at sø

ge at gå efter pointsene. 

Den danske halvleg blev på 217 f. 

9 og lo.gærdestanden må være ny 

dansk landsholdsrekord. 
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I TØJET IGEN 

På trods af den nærmest håbløse 

opgave,spillede Østafrika aggres 

sivt i starten.Særligt den eks

professionelle Stimpson havde nog

le vidunderlige stød.Men det var 

tydeligt at ingen af de to zambi 

anske åbningsgærder (retteligt en

gelske statsborgere) var i træ

ning til at spille hurtig kast

ning. 

Stimpson gav en chance til 2.slip 

hvor Morten Petersson kastede sig 

til højre og tog et vidunderligt 

greb med en hånd helt nede ved 

jorden.Troels Nielsen fik tanza

nianeren Amijee med ben for (46/2) 

og Jens Priis fik det første af 

tre vidunderlige greb,da han kas

tede sig frem i en dyb mid off og 

greb Arnold (52/3). 

Endnu var de østafrikanske skod

der ikke slået i,men da Quarishy 

blev kastet af Henrik Mortensen 

i et drive (81/4) og med to ti

mer og 15 minutter tilbage af ti

den havde hjemmeholdet kun at gå 

i defensiven. 

Sharma og den ellers så chancebe

tonede anfører Harilal Shah holdt 

tre kvarter,da Skov Nielsen greb 

Sharma på egen kastning (123/5). 

Yderligere SO minutter forløb med 

parader,før Troels Nielsen fik 

Verjee ud med ben for.Nu var det 

os,der havde glæde af den usikre 

dommer i den ene ende.Den dommer, 

der havde fået Henrik Mortensen 

til at gå op i limningen i l.in

ning. 

Men da 5.sidste over skulle kas

tes,havde østafrikanerne stadig 

fire gærder i behold.Men på ove

rens sidste bold greb Jens Priess 

et hårdt drive fra Shah med een 

hånd i en tæt midon-position.Tor

ben Skov kastede (172/7)På første 

bold i næste over kastede Henrik 

Mortensen Singh ud (172/8) og da 

Ole Mortensen kom på i 3.sidste 

over,fik han Kishore Patel grebet 

ud i en tæt mid on,igen af Pri

ss i et nyt eventyrligt greb. 

Danskerne havde 17 bolde tilba

ge til at rydde sidstegærdet i. 

11.manden Mankoo måtte skynd

somt trække i crickettøjet igen, 

da gærderne begyndte at rasle og 

han overlevede resten af Ole Mor 

tensens over. 

12 bolde tilbage - og tre gange 

slog 10.manden Ramesh Patel ved 

siden af Henrik Mortensens bol

de,der efter sigende kun gik et 

par cm fra pindene.Men han over

levede og Mankoo modstod de sid

ste seks bolde fra Ole Mortensen. 

VILLE IKKE TABE 

Østafrikanerne fik altså 177 po

ints for 9 gærder,eller præcis 

100 for lidt.Havde Henrik Morten 

sen lukket tidligere,var kampens 

resultat måske faldet ud til vo

res fordel.Men når man vælger Hen 

0 

rik Mortensen til anfører,har man 

også accepteret,at han under in

gen omstændigheder vil tabe. 

Også selvom det er ensbetydende 

med at sejrschancen er lil�e.Det, 

der er mest grund til at bebrej

de Mortensen er,at han for tid

ligt gik i defensiven med sine 

markopstillinger. 

F.eks.havde han ikke en eneste i 

slip,da Shah,som med SS points og 

2 timer ved gærdet,reddede Østa

frika,kom ind.Men næsten omgåen

de gav Shah på Ole Mortensen en 

kant ned til den slip,der ikke 

var der. 

Men - alt i alt - en strålende

afslutning efter en match,der vi

ste at den nye generation i dansk

cricket (Priess,Ole Mortensen,

Morten Petersson,Troels Nielsen

og Torben Skov) er værd at samle 

på,men også at den gamle - her 

særlig Morild og Hardy Sørensen 

- ikke kan undværes. Nis. 

Silken var 

slidt ned 
og trods nyt century 

tabte Danmark en 
dages landskampen 
mod Østafrika 

Endages-landskampen mod Østafri

ka,spillet efter de samme regler 

som den hjemlige pokalturnering, 

blev den eneste kamp,danskerne 

tabte på turen til Kenya. 

Østafrikanerne forekom langt me

re rutinerede i denne form for 

cricket end vores spillere.I de

res turneringer spilles kun over 

begrænsede kampe (55 overs,11 o

ver til hver kaster) ,således at 

spillernes indstilling til denne 

kampform på forhånd var den "rig

tige". 

Vore spillere derimod forekom for 

et par stykkers vedkommende ikke 

at spille pokalcricket,men deri

mod deres sædvanlige spil uden 

hensyn til,at holdet rådede over 

11 gærdespillere af klasse.F.eks. 

var starten helt forkert.Hardy 

Sørensen spillede som vanligt ro

bust og rigtigt og pitchen passe

de godt til ham,fordi bolden kom 

temmeligt højt og der skulle spil 

les meget på bageste ben.Derimod 

var Peter Palle Klokker - hans 

gode egenskaber i andre henseen

der ufortalt - i høj grad ansvar 

lig for,at vi i de første lo o

vers kun holdt omkring 2 1/2 po

int pr.over.Klokker lod hver an

den bold gå uden at spille efter 

den og det er i den form for kamp 

ganske uansvarligt. 



Det var også ganske utilfredsstil 

lende at de sidste 5 overs kun 

indbragte ca.15 points.Hardy spil 

lede forståeligt (men det gør det 

ikke mere rigtigt) efter sit cen 

tury ,og Troels Nielsen spillede 

op til ham.Men sådanne ego-trip 

bør ikke finde sted. 

EFFEKTIVT 

Danskerne gjorde sig formentligt 

skyldige i den fundamentale fejl 

tagelse at mene at vores scorings 

hastighed var rigelig stor,men de 

glemte vore modstanderes rutine 

i denne form for cricket og de 

undervurderede græspitchens van

skelighed. 

Det er lidt urimeligt at Hardy 

Sørensens første 100 for Danmark 

med ovenstående bemærkninger på 

sin vis stilles i miskredit,for 

Kampene 
mod Østafrika 
, tal 
ØSTAF'RIKA-DANMARK. (40 overs) .Østafrika vandt 
med S st.gærder.Spillet på Nairobi Clubs ba
n12,Kenya,26.juli 1976.Østafrika vandt lod
trækningen og gik i marken. 

DANMARK: 

Hardy sørensen,not out 
Peter Palle Klokker, løbet ud 
Bjarne Jensen, gr. Quarishy, k. Sharma 
M. Petersson, gr. Arni jee, k. Shanna 
He1nrik Mortensen, løbet ud 
Troels Nielsen,not out 
K .Buus ,J. Priess, C. Morild,N. Tal bro 
og Ole Mortensen, ej inde 
Extras (2 b,5 lb,l fb) 
Ialt for 4 gærder (40 overs) 
Gærdernes fald: 
41/1, 48/2, 57 /3, 146/4 

ov ma 
Ramesh Pa tel 5 0 
Kish. Patel 8 0 
C .Sharma 8 1 
N. Verjee 0 
M.Quarishy 8 0 
K. s. Mankoo 0 
H. Shah 0 

ØSTAFRIK.A: 

K. A. Rehman, gr _ Buus, k. M. Petersson 
Bob Mussa, gr. Pr iess, k. Henr. Mortensen 
T. Amijee ,gr .H. Mortensen ,k. H. Sørensen 
Shandy,k.Troels Nielsen 
M. Qua ri shy, gr. B j . Jensen, k. H _ Mortensen 
C.Sharma,not out 
H.Shah,not out 
N. verjee ,K. Patel, R. Patel og 
K.S.Mankoo eJ inde 
Extras (1 b, 4 lb, 1 u) 
lal t for S gærder ( 37, l overs) 
Gærderncs fald: 
3S/l, 59/2 ,97/3, 113/4, 131/5 

ov 
Ole Mortensen 7 
Morten Petersson 8 
Hardy Sørensen 4 

Troels Nielsen 8 
1-ienr i k Mortensen �l 
Carsten Mor ild 

... 

ma 
0 
0 
0 
0 

0 

pt 
23 
28 
21 
33 
38 
11 

12 

pt 
30 
25 
18 
60 
23 
Il 

102 
13 

40 
8 

174 

gd 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 

24 
28 

9 
52 
6 

34 
16 

175 

gd 
0 

0 

er der nogen,der har fortjent at 

nå de hundrede for Danmark,så er 

det ham.Havde de øvrige bare kun

net leve op til Hardy,havde alt 
været vel.Men nu var det kun Hen

rik Mortensen,der hjalp til med 

en imponerende gang hurtigsco

ring. 

Synd,at han blev løbet ud af en 

dommer,som intet så,fordi han 

vendte ansigtet væk for at und-

gå at blive ramt af indstikket der 

gik lige i gærdet.Henrik påstod 

selv at han ikke var ude og i 

denne sag bør man nok høre mere 

efter gærdespiller end efter dom

mer,eftersom det er meget svært 

at se med nakken. 

Men selvom vi havde lavet 30-40 

points mere,er det ikke sikkert 

at det havde betydet noget.�sta

frikanerne havde indforskrevet en 

ægte hitter til kampen,Shandy hed 

ØSTAFRIK.A-DANMARK. (Uafgjort}. 

han meget passende,og han præste

rede bl.a.at score 20 points i 

en enkelt over fra Troels Niel

sen,der lidet intillegent forsy

nede ham med flere korte bolde 

i legsiden.Shandys 52 scoret i 

lyntempo gav østafrikanerne solid 

overbygning på det fundament,åb 

nerne havde bygget med 4-5 point 

pr.over. 

Af de danske kastere forekom kun 

to oplagte.Henrik Mortensen kas

tede helt rigtigt og holdt alle 

helt nede,mens Morten Petersson 

fik selvtillid,efter at have få

et åbneren på en beamer i hoved

hØjde,slået lige til Buus.De øv

rige kastere forekom uoplagte og 

markspillet bar præg af,at sil

ken var slidt ned.I de sidste 11 

dage havde danskerne spillet 

cricket de 9 og det var trods 

alt rigeligt. Nis. 

Spillet i Nairobi,Kenya,23.,24.,og 25.juli 1976.Østafrika vandt lodtrækningen og gik 
i marken. 

DANMARK 
l.halvleg, 
Hardy sørensen,k.R.Patel 
Niels Talbro,gr.K.Patel,k.R.Patel 
Klaus Buus,gr.Stimpson,k.R.Patel 
Ole Mortensen,gr.B.Singh,k.R.Patel 
Carsten Morild,gr.B.Singh,k.C.Sharma 
Troels Nielsen,k,R.Patel 
Torben Skov Nielsen,ben for,k.R.Patel 
Henr.Mortensen,gr.Verjee,k.Quarishy 
Bjarne Jensen,gr.Quarishy,k.K.S.Mankoo 
Jens Priess,gr.H.Shah,k.K.S.Mankoo 
Morten Petersson,not out 
Extras (5 b,4 lb,l fb) 
Ialt for 10 gærder 
Gærdernes fald: 

29 
5 
0 

49 
96 
23 
10 
11 

4 
16 

2 
10 

255 

21/l,21/2,40/3,176/4,201/5,220/6,233/7,233/8 
251/9,255/10. 

Ramesh Patel 
Kish.Patel 
M.Quarishy 
N.Verjee 
K.S.Mankoo 
H.Shah 
C.Sharma 

ØSTAFRIK.A 
l.halvleg 
Peter Stimpson,k.H.Mortensen 

ov ma 
31 9 
16 
23 

7 0 
10

4 
3 

1 0 
9 

Keith Arnold,k.Troels Nielsen 
R.Patel,gr.M.Petersson,k.O.Mortensen 
T.Amijee,løbet ud 
M.Quarishy,gr.K.Buus,k.Ole Mortensen 
C.Sharma,gr.O.Mortensen,k.H.Mortensen 
H.Shah,gr.M.Petersson,k.O.Mortensen 
N. Verje'.e, gr. M. Petersson ,k. O. Mortensen 
B.Singh,ben for,T.Skov Nielsen 
Kish.Patel,not out 
K.S.Mankoo,gr.C.Morild,k.O.Mortensen 
Extras 11 b,8 lb} 

pt 
59 
44 

65 
34 
24 

1 
18 

gd 
6 
0 
1 
0 
2 
0 
1 

10 
26 

6 
31 

0 
47 
50 
12 

1 
3 
0 
9 

Ialt for 10 gærder 195 
Gærdernes fald: 
21/l,35/2,51/3,54/4,120/5,135/6,182/7,l92/8 
192/9,195/10. 

��2 
ma pt gd 

Ole Mortensen 2 32 5 
Troel

1

s Nielsen 17 1 54 1 
Henrik Mor-tensen 18 3 55 2 
Carsten Morild 7 2 20 0 
Torben Skov Nielsen 8 3 15 
Morten Petersson 0 10 0 
Hardy Sørensen 

2.halvleg, 
gr.H.Shah,k.Quarishy 
gr.B.Singh,k.R.Patel 
ben for,k.K.Patel 
gr.B.Singh,k.Quarishy 
gr.og k.K.S.Mankoo 
løbet ud 
ben for,k.M.Quarishy 
gr.B.Singh,k.R.Patel 
gr.Mankoo,k.R.Patel 
not out 
not out 
Extras (5 b,13 lb} 
!alt for 9 gærder 
Gærdernes fald: 

87 
5 

12 

10 
0 

12 
12 
34 
27 
18 

217 

17/l,39/2,64/3,81/4,90/5,98/6,98/7,139/8 
158/9. 

ov 
25 
23 
17 

17 

2.hal,'leg, 
gr.M.Petersson,k.H.Mortensen 
gr.J.Priess,k.H.Mortensen 
not out 
ben for,k.Troels Nielsen 
k.Henrik Mortensen 
gr.og k.Torben Skov Nielsen 
gr.J.Priess,k.T.Skov Nielsen 
ben for,Troels Nielsen 
k.H.Mortensen 
gr.J.Priess,k.Ole Mortensen 
not out 
Extras (6 b,5 lb} 

ma 
7 
7 
7 
0 

pt 
65 
48 
34 

2 
50 

gd 
3 
1 
3 
0 

23 
22 

5 
14 
35 
55 

7 
0 

11 

!alt for 9 gærder 177 
Gærdernes fald, 
35/l,46/2,52/3,81/4,123/5,155/6,172/7,
172/8, 172/9. 

ov ma pl 
12 54 
13 34 
19 4 48 

8 2 16 
10 6 9 

0 r, 

gd 
l 

4 
0 

0 

Alle bogtryk- og offsetopgaver klares hos Gørtlervej 1, 9000 Aalborg, tlf. 08-1204 77 
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Dagbog 
fra lands
holdets 

■ ■

re1se 1 
Østafrika 

af Søren Nissen 

MANDAG 12.JULI: 

Så er vi samlet i Kastrup.Der 

bliver alligevel en rejse til 

Kenya.Det har ellers været en 

betænkelig sag at være for

bundsleder det sidste par da

ge.Efter flykapringen i Enteb

be er forholdet mellem Kenya 

KENYA-DANMARK. (Uafgjort) 

og Uganda efter de hjemlige a

viser at dømme forværret fra 

dag til dag,og det summer med 

krigstrusler.Kan vi forsvare at 

sende et landshold afsted under 

de forhold?Vi har gjort,hvad vi 

kunne for at undersøge forholde 

ne.DCFs internationale sekretær 

Spillet i Mombasa 17.,18.og 19.juli 1976.Kenya vandt lod�rækningen og gik i marken. 

DANMARK 

1. halvleg: 

Hardy Sørensen,gr.Sing,k.K.Patel 

Ole Mortensen,stokket,k.Joshi 

Niels Talbro,løbet ud 

Klaus Buus,not out 

Carsten Morild,gr.Verjee,k.K.Patel 

Troels Nielsen,gr.Shah,k.R.Patel 

Henrik Mcrtensen(A)g.Quarishy,k.Verjee 

Jens Priess,løbet ud 

Bjarne Jensen(K) ,not out 

Torben Skov Nielsen,ej inde 

Jan Hansen,ej inde 

Extras (1 b,5 lb,4 u) 

2.halvleg: 

20 gr.Quarishy,k.Mankoo 

5 gr.Rehman,k.R.Patel 

18 ben for,k.R.Patel 

75 ben for,k.K.Patel 

24 

1 

30 

24 

9 

10 

not out 

gr.og k.S.Joshi 

løbet ud 

ben for,k.Quarishy 

gr.K.Patel,k.Quarishy 

not out 

retired hurt 

EXstras (2 b,6 lb,l u) 

43 

2 

0 

3 

100 

26 

4 

0 

28 

4 

10 

9 
Ialt for 7 gærder 216 Ialt for 8 gærder 233 

Gærdernes fald: 

22/l,28/2,57/3,92/4,95/5,l28/6,l91/7 

Gærdernes fald: 

17/l,17/2,61/3,66/4,135/5,191/6,191/7,213 
ov ma pt gd 

Ramesh Patel 25 11 31 1 

K.Patel 19 7 32 2 

S.Joshi 11 3 24 1 

N.Verjee 12 24 1 

K.S.Mankoo 16 41 0 

M.Quarishy 17 5 34 0 

C.Sharma 6 20 0 

KENYA 

1. halvleg: 2.halvleg: 

Abdul Rehman,gr.Bj,Jensen,k.Tr.Nielsen 10 ben for,k.Tr.Nielsen 

Baldur Singh,gr.Jan Hansen,k.O.Mortensen 4 not out 

Suresh Joshi,k.Ole Mortensen 5 not out 

Naguib Verjee,k.Ole Mortensen 5 

C.Sharma,ben for,k.Tr.Nielsen 7 

M.Quarishy,gr.Bj.Jensen,k.Jan Hansen 35 

Harilal Shah,gr.Bj.Jensen,k.T.S.Nielsen 55 

M.Khaki,løbet ud 17 

Kishool Patel,not out 22 

Ramesh Patel,not out 15 

K.S.Mankoo,ej inde 

Extras (8 b, 7 lb, 3 u) 18 

Ialt for 8 gærder 193 

Gærdernes fald: 

13/l,19/2,20/},27/4,42/5,94/6,154/7,161/8 
OV ma pt gd 

Ole Mortensen 17 34 3 

Troels Nielsen 11 17 2 

Henrik Mortensen 26 10 41 0 

Carsten .Morild 13 2 40 0 

Jan Hansen 6 1 22 

Torben Skov Nielsen 6 0 21 

Hardy Sørensen 

Jens Priess 

52 

Extras (7 b,3 lb,3 

Ial t for 1 gærde 

Gærdernes fald: 

22/1 

u) 

ov ma pt gd 

28 6 50 2 

18 

10 

10 

14 

12 

ov 

6 

12 

12 

4 

7 32 

3 39 

2 47 
28 

4 28 

ma pt 

0 8 

14 

0 

2 27 

6 15 

0 25 

1 

0 

32 

53 

13 

103 

gd 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

Douglas Steptoe har konstant 

forbindelse med udenrigsministe 

riet og har været i direkte kon 

takt med den danske ambassade i 

Nairobi.Vi har forhørt os hos E 

astafrican Airways og vi har 

prøvet at kontakte cricketfor

bundet i Kenya. 

Vi har kun fået et svar.Alt er 

roligt,der er fred og ingen fare 

I udenrigsministeriets officiel

le sprog hedder det:Der er ingen 

grund til at fraråde at rejse. 

Så med lidt mere bankende hjer

ter end normalt,tog vi afsked 

med formand Froulund,der som kom 

mende kommunaldirektør i Nakskov 

og som nuværende økonomichef i 

Randers ikke har tid at deltage 

men som checker af,at alt er vel 

En truende strejke i Kastrup 

havde ellers givet ham grå hår, 

men rejsespecialist,som han er, 

var alle kommet i god behold. 

På den stegende hede dag tager 

Peter Hargreaves i afgangshallen 

afsked med sit firmas produkter 

på dansk jord,og vi går om bord 

i et ikke alt for komfortabelt 

fly.Og her tilbringer vi så de 

næste 10 timer.Afgang kl.19.00. 

TIRSDAG 13. JULI: 

Ankomst i Nairobi kl.7 lokal tid 

Klemt inde uden plads til benene 

og uden mulighed for andet end 

at sidde ret op og ned i et o

verfyldt fly hele natten,er man 

på spillernes vegne lykkelige 

for,at kampprogrammet ikke star 

ter omgående.Igennem pas-,valu

ta- og helbredskontrol.Vi er al

le blevet vaccineret fire gange 

og de fleste var syge flere dage 
efter to af vaccinationerne.Så 

det var egentligt lidt skuffende 

at papirerne ikke blev set ordent 

ligt efter. 

Stor modtagelseskomite.Fem-seks 

repræsentanter for det østafrikan 

ske forbund og ambassaderåd Bran-



Det danske landshold fotograferet ved ankomsten til Nairobi i det officielle landsholdsdress, idet slipset dog er faldet for varmen. I 1. 

række står ledere fra det østafrikanske forbund, mens herren i det lyse tøj er Peter Branner, den fungerende danske ambassadør i 

Nairobi. Han ydede det danske landshold stor hjælp under opholdet. 

ner fra den danske ambassade.Eli 
ver kørt fra lufthavnen af flin

ke englændere,der giver ekstra 

tur i byen.Vi er sandelig kommet 

hjemmefra.På vejen fra lufthav
nen driver stammefolk en flok 

kvæg på gammeldags facon og stand 
ser hele trafikken.På den støve

de røde jord triste lerhytter, 

hvor de indfødte bor.Inde i Nai
robi en mærkelig blanding af im
ponerende bygningsværker,velhold 
te parker,men klods op og ned ad 

dem også forfaldne og uholdte 
bygninger og arealer.Ustandse
ligt bliver bilerne nærmest stand 

sede af avissælgere.Køber en a
vis og ser en seks-spaltet over

skrift:"Ugandas tropper samler 
sig ved Kenyas grænser.Kenyane
sere myrdes og torteres i Ugan

da".SpØrger bekymret til situa
tionen hos de lokale.Tag det ro

ligt,siger de.Amin tør ikke gø
re os noget.Befolkningerne øns
ker ikke krig.Kun en lille bande 

politikere skaber ufred. 
Det tror vi så - eller håber -
på,og bliver kørt til Nairobi 

Cricket Club,hvor vi får en kop 

morgenkaffe.Den luksuriøse klub 
virker som et levn fra koloni
tiden.Bliver fordelt til værter-

ne,nogle flinke danskere fra ØK 
tager nogle af os,andre indkvar 
teres hos forbundsfolkene.Jeg 
får den ære at bo hos ambassade
råd Branner,hvor hele holdet,det 
østafrikanske forbunds repræsen 
tanter og mange andre specielt 

indbudte om aftenen modtages med 

drinks,pindemadder og overordent 
lig hjertevarme.Forinden har de 

danske spillere været ude at træ 

ne det meste af eftermiddagen. 

ONSDAG 14.JULI: 

Går en tur i velhaverkvarteret, 

hvor ambassadeboligen ligger.Får 
set mit livs første kaffeplanta

ge og overværer,hvordan noget 
byggearbejde foregår.Mens jeg så 
på det,stod en nel del moderne 
maskiner totalt ubenyttede,mens 

5-6 indfødte så på at en syvende
lavede et hul i jorden med en

hakke.Spurgte til lønningerne.
Mindstelønnen for det usleste ar

bejde er ca.250 kr pr.måned og
arbejdsløsheden er stor.En af de 
danske spillere spurgte til un
derstøttelsens størrelse.Den er,

hvad du kan klare som tigger,fik
han til svar.
Derefter træning nogle timer på

den indiske klubs bane.Solen er 
ufattelig skarp og på grund af 

byens høje beliggenhed får spil
lerne åndenød bare af at løbe et 
par hurtige enere.Vi håber,at vi 

når at få vænnet os til det in

den landskampen,ellers kan det 
blive et alvorligt handicap. 

Derefter køres vi til centrum og 
nu viser det sig,hvem af spiller 

ne,der har handelstalent.Næsten 
alle priser er nemlig sat såle

des,at de skal "pruttes ned".De 

talrige turistsouvenirs,der ef
ter sigende er af elfenben,ele
fanthår eller lignende,er nær
mest ubetalelige.Men da holdets 
yngste medlem Ole Mortensen har 

lært os andre at være frække,fik 
vi købt ind.Vi overfaldes af ga
dehandlere,der vil veksle sort, 
hvad vi ikke vil,og som vil sæl
ge diverse turistsouvenirs.Et arm 
bånd af elefanthår blev pruttet 

ned fra ca.SO til ca.10 kr. 
Ved firetiden,hvor de vilde dyr 
kommer til vandingsstederne,skal 
vi på en mini-safari.Vi bliver i 
tre små busser kørt ud i en na

tionalpark,hvor vi er i tre ti
mer.Med lidt tålmodighed lykkes 

det os at se løver,flodheste,gi

raffer,diverse antiloper,strudse 
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Great Dane Morild takes 

the wind out of the Coast 
Der var masser af omtale af det danske landsholds bedrifter i de to engelsksprogede aviser i Kenya. Her er overskriften fra referatet i 
»Nation« af den tørste kamp mod Mombasa. Sætningen om den store dansker Morild, der tog »pusten« fra kystholdet fra Mombasa,
kunne senere på turen være brugt ved mange andre lejligheder.

og mange fuglearter i den ca.BO 

kvadratkilometer store national

park,hvor der er strenge forbud 

mod at bevæge sig udenfor biler

ne. 

Mørket falder pludseligt på,al

lerede ved 19-tiden,og vi hentes 

af vore værter,som vi allerede 

føler os i dyb gæld til.Jeg spi

ser inde i byen,ville ellers ger 

ne have haft et rigtigt,afri

kansk måltid,men den slags res

tauranter findes ikke. 

TORSDAG 15.JULI: 

Pressedækningen af vores besøg 

er overvældende.Alle de tilsend

te billeder af spillerne med Pe

ter Hargreaves blomstrende be

skrivelser af hver enkelts strå

lende cricketevner,var i aviser

ne i dagene før vi kom,og nu er 

der holdbilleder af os i vores 

fin�,ens grønne klædninger.Det 

nye forbundsslips bæres på denne 

tur for første gang.Det er iøv

rigt også første gang at et par 

af spillerne i det hele taget bæ 

rer slips.De må have kammerater

ne, til at binde slipsene.

Går en tur i et af de indfødtes 

kvarterer.Jeg er den eneste hvi

de,der spadserer.De hvide kører 

ellers i bil.Hilses flere gange 

hjerteligt med store smil og ord 

og gyser ved at se de såkaldte 

kiosker,hvor de indfødte spiser 

og drikker the og sodavand.Det 

er faldefærdige,ulækre skure,som 

præsident Kenyatta i forbindelse 

med en koleraepidemi engang har 

forbudt.Men det skabte en sådan 

vrede,at han - da han i forbin

delse med en upopulær handling 

skulle skabe sig popularitet -

tillod dem igen.De indfødte hæn

ger der tilsyneladende hele dagen 

og en mand fra den danske sund

hedstjeneste ville dø af chock, 

bare han så dem. 

Om formiddagen shoppes der.Men 

først skal der veksles,og det er 

en kunst i sig selv.Vi var tre, 

der skulle ekspederes i en bank, 

og det tog en stiv klokketime for 

den tilsyneladende flittige ind

fødte ay foretage ekspeditionen. 

54 

Derefter på markedet,hvor man o

verfaldes af tiggere og sælgere. 

Der er mange vidunderlige hånd

forarbejdede ting,men man skal 

prutte for ikke at blive snydt 

groft. 

Om eftermiddagen flyver vi til 

Mombasa.Det varer en 4 timers 

tid,inklusive ialt to timers ven 

tetid og forsinkelser - tid bety 

der så lidt i det land.Mombasa 

ligger ude ved kysten og nu er 

vi mere i det Afrika,vi havde 

regnet med at finde.Sorte kvin

der,der bærer deres ting på hove 

det,stammefolk,primitive hus,møg 

beskidt og en voldsom,fugtig var 

me. 

Jeg indkvarteres hos en gæstfri 

dansk familie og får udsigt til 

en strandbred med kokuspalmer. 

Hyggeaften på terrassen med 30 

graders varme og det indiske oce 

an i baggrunden. 

FREDAG 16.JULI: 

Starter dagen med at hoppe fra 

sengen og de 100 meter ned i det 

indiske ocean.Skønt.Får bagefter 

at vide,at der er slanger i græs 

set og hajer i havet. 

Og så bliver vi kørt til cricket 

banen,hvor turens første kamp fo 

regår mod COAST CRICKET ASSOCIA

TION,et fint navn for Mombasas 

byhold.Der er en måttepitch,men 

underlaget er nærmest sandjord og 

giver ikke kasterne megen hjælp. 

Banen er skøn,omgivet af palmer 

og andre træer og pavillonen er 

fra kolonitiden,da penge intet 

betød. 

Mobasas hold består udelukkende 

af asiater,mestendels indere.Ud

tagelsen af Mombasas hold har gi

vet anledning til en masse kævl 

indbyrdes mellem de stridende in 

diske tros- og stammeretninger. 

Men et ganske pænt antal publi

kummere hyler og jubler.Især er 

stemningen stor,hvis det går en 

af de omdiskuterede byholdsspil

lere skidt. 

Anfører Mortensen siger til vore 

spillere,at de - selvom kampen 

er en 50 overs kamp - skal bruge 

den til at spille sig ind ved gær 

det.Det tager de første overmåde 

bogstaveligt,og efter 22 overs 

har vi kun 32 points for tabet 

af Talbro,Ole Mortensen,Luther 

og Buus.Carsten Morild får ret

tet en smule op,men først da Jens 

Priess som 7.mand kommer ind,bli-

Niels Talbro og (med ryggen til) Ole Mortensen er de første danske gærdespillere, der 
batter på Kenyas jord. Her åbner de mod Mombasa (Foto: National Studio, Mombasa). 



Før hver kamp blev holdene stillet op til fotografering. Her er landsholdene fra Danmark og Kenya plus ledere på rad og række. St. fra 
v.: B. Singh, P. P. Klokker, Kish. Patel, Bjarne Jensen, Jan Hansen, A. Rehman, Torben Skov, Ole Mortensen, Troels Nielsen, N. Verjee, 
Niels Talbro, M. Khaki, Jens Priess og K. S. Mankoo. Siddende fra v.: Peter Hargreaves, Hardy Sørensen, S. Joshi, C. Morild, Mehmood 
Quarishy (anf.), Henrik Mortensen (anf.), C. Sharma, Kl. Buus, H. Shah og det kenyanske forbunds formand Jasmir Singh. 

ver der virkelig en dansker,der 

får spillet nogle stød.Jens Pri

ess,der under de to foregående 

dages træning havde virket al

lermest usikker,spiller en hur

tig og nydelig halvleg på 41 og 

med Bistand af Henrik Mortensens 

25,bliver det til 149 for 8,ikke 

imponerende. 

Mombasa starter solidt med en åb 

ningsgærdestand på 42.Hverken 

Troels Nielsen eller Morten Pe

tersson får meget opspring ud af 

pi. tchen og første afløser Ole Mor 

tensen virker hurtigst af de tre 

Ved 81 for 4 forekommer Mombasa 

dog stadigvæk ovenpå og holdet 

har scoret pointsene hurtigere 

end vi.Men Carsten Morilds drøm

meover,hvor han tager tre spille 

re ved total 107 afgør det hele. 

Vore værter er ude for 117.Bjarne 

Lund havde ellers,da det så skidt 

ud,været ved at finde samtlige 

forhåndenværende undskyldninger 

frem overfor de asiatiske tilsku

ere for at bortforklare det til 

syneladende nederlag,men dem kun

ne han stikke i lommen igen - und 

skyldningerne altså. 

MO:.JBASA-iJCF XI ( 50 overs). UCF med 
.32 pvints.DCF' 149 for 8,11.Talbro 
17,0.0ortcnsen 1,Johan Luther 1, 

Kl.Buus 10,C.Morild 17,Tr.Nielsen 
13,Jens Priess 41,H.Mortensen 25, 
Bj.Jensen 17+,Mo.Petersson l+,P. 
P.Klokker dnb,Thakkar 3 f.21 p.
13 ov (4 m).MOMBASA 117,Gulamb -

bas 31,C.Morild 6 f.32 p.11 av.
(1 m),H.Mortensen 2 f.26 p.13 av.
(4 m),0.Mortensen 1 f.12 p.5 av.
(O m),M.Petersson 1 f.30 p.10 av.
(1 m),Tr.Nielsen O f.15 p.7 av.
( 2 m). 

Om aftenen til middag hos den 

danske konsul.To sorte tjenere. 

Den ene med fortjenstmedaljen i 

sølv,som han havde fået af Kong 

Frederik og som han bar med åben 

lys stolthed.Huset havde ingen 

vinduer - ikke nødvendigt i det 

klima,men egen ridebane og to ri

deheste,ialt fire tjenestefolk,en 

fantastisk oplyst have og vi fik 

en skøn middag. 

LØRDAG 17.JULI: 

Første dag af landskampen mod Ke 

nya.Se landskampreferatet.Om af

tenen reception på toppen af Mom 

basa Sports Club - udendørs.Pe

ter Hargreaves holder en af si

ne mange taler og præsenterer si

ne "vikinger" for den undrende 

skare af næsten udelukkende asi 

ater.En sådan præsentation er al 

drig før hørt og set på de kanter 

Englænderne,der oprindeligt byg

gede der ret så imponerende klub 

hus og anlagde den smukke bane, 

er stort set væk.Et par enkelte 

mimrende eksemplarer,totalt uden 

for det gode selskab,overværede 

dog kampen og ganske få indfødte 

kiggede også på.Asiater var der 

derimod ganske mange af og det 

krævede sin mand at være regnsk 

absfører.En overgang kravlede 12 

inderbørn rundt i det lille skur 

og lagde tallene meget bedre sam 

men end regnskabsføreren. 

SØNDAG 18.JULI: 

Der er stemning på banen i dag. 

2800 tilskuere,næsten udelukken

de asiater,og Ole Mortensens fast 

bowling og Henrik Mortensens tern 

perament giver dem noget at råbe 

om.Ellers om andendagen af lands 

kampen,se landskampreferatet. 

Om aftenen har vi "nasset" os ud 

til et dansk-fransk ægtepar.Spil 

lerne kan ikke holde hotellet ud. 

De fleste af dem må behandles for 

loppe- og moskitobid og er nær

mest på hysteriets rand for at 

komme væk. 
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9en danske pige Inge har lavet en 
dejlig middag til os alle,vi ny
der livet og tæller vore sårede. 
Jan Hansen,brækket kraveben,Hen
rik Mortensen,foden svulmet op, 
Buus'knæ har det skidt og Ole 
Mortensens ben gør knuder.En af 
de mest medtagne spillere finder 
ud af at han.inklusive malaria
piller,har indtaget ialt 16 pil
ler i løbet af dagen,UK-manden 
Ej.Lund lyser allerede op ved 
tanken om,at meget tyder på,at 
han må i sving i Nakuru,så vi 
kan stille nogenlunde intakt op 
til tredageskampen mod Østafrika 

MANDAG 19.JULI: 

FØr landskampen.Bliver kørt en 
tur og ser på de indfødtes lands 
byer.Bj.Lunds fotoforsøg falder 
temmeligt ynkelige ud.De indfød
te stikker enten af i vild panik 
eller også vil de have penge for 
at lade sig fotografere. 
Trediedagen af landskampen bli
ver stort set kedsommelig,men i 
kulisserne er der nok at tage 
vare på.De tre reserver,vi havde 
med,slog ikke til som markreser
ver og en af de halvskadede spil 
lere måtte blive i marken.Dagens 
komiske højdepunkt:Da Peter Pal
le Klokker fra point pludselig 
for ud af banen uden varsel.Hans 
tilfælde var det værste,men kun 
4 var ikke plaget af maveonder. 
Det var vistnok den indiske cur
ry,der blev serveret til frokost, 
som de danske maver ikke kunne 
klare. 

TIRSDAG 20.JULI: 

Fem-seks spillere har siddet på 
toilettet næsten hele natten og 
er for udmattede til at tage med 
på byrundtur.Jan Hansen,der bræk
kede kravebenet på andendagen af 
landskampen,har stærke smerter. 
Godt at formanden for Mombasas 
cricketforbund er læge. 
Vi er 10 der kan holde os så læn 
ge,at vi tør gå på byrundtur,se 
det maleriske fort og den gamle 
by med dens særprægede bazarkvar 
ter.Får købt ind af de mange smuk 
ke udskæringer og af de dejlige 
stoffer.Vi får takket være vores 
danske guide Inge et godt indtryk 
af Mombasa,en blanding af Asien, 
Afrika og Europa - et sted,hvor 
tid intet problem er - et sted 
med tiggere,arrnod og skidt,en mix 
ture af fortid og nutid og hvor 
de rige hvide og asiater bor ude 
ved kysten i overordentlig rigdom. 
Formanden for Mornbasas cricketfor 
bund,dr.Patel,har inviteret os 
til frokost i sit hus,der ligger 
ud til det indiske ocean,kun skær 
met af en palmerække,hvor nogle 
af kokusnødderne bliver plukket 
til os af en af hans tjenere.Ko 
kusmælk er godt for dårlige maver 
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Udsigt over Lake Nakuru, hvor flamingoerne gør bredderne hvide (Foto: Elite, Nairobi). 

siger han.Om den dejlige,men også 
stærkt krydrede mad han serverede 
for os,er det i samme grad,får 
stå hen.Bliver kørt til Mombasas 
lufthavn i et troperegnskyl.Alt 
udstyr og kufferterne på toppen 
af bussen bliver gennemblødte.Vis 
se spillere tager det pænere end 
andre. 
Flyver tilbage til Nairobi,hvor 
det nu atter er vore værter,der 
må holde for.I aviserne læser vi 
om kampen,der betegnes som en 
dødtrist og uinteressant draw.Vi 
læser også om de afrikanske lan
des boycot af de olympiske lege 
og det stilles i udsigt at noget 
sådant vil blive gentaget,for 
sport er det bedste våben man har 
næstefter krig (!) .Og vi læser 
mere om den truende situation mel 
lem Kenya og Uganda.De statsejede 
og statscensurerede kenyanske a
viser søger tilsyneladende af al 
magt at puste til ilden. 

ONSDAG 21.JULI: 

Køres om formiddagen ca.150 km 
længere ind i landet,fra Nairobi 
til Nakuru.Skønt vejen går mellem 
landets hovedstad og 4.største by 
og er stærkt befærdet,er den u
jævn og smal som en lille dansk 
bivej.Bussen,der betegnes som en 
luksusbus,ville utvivlsomt ikke 
kunne passere et syn hjemme,og 
den kan kun med allerstørste be
svær trække os op af de store 
stigninger.Efter en times kørsel 
op ad bakke åbner der sig pludse
lig et betagende syn.Rift Valley 
- et naturskønt område - dukker
op nedenunder bussen,der ad den
snævre bjergvej klatrer ned igen.
Vi når efter tre timers kørsel til

le håndfuld mennesker at holde 
spillet i live.Til det formål har 
de en betagende smuk bane med ud
sigt over bjergene,omkranset af 
bl.a.kaktus og med faciliteter, 
der siger spar to til det meste. 
Klubben hedder RIFT VALLEY SPORTS 
CLUB og har til kampen samlet gæs 
ter fra nær og fjern.Spillere 
fra Nairobi er hentet til forst
ærkning sammen med farmere,der 
bor hundrede af kilometer borte. 
Men nogen imponerende modstander 
bliver det aldrig,og danskerne 
tager 50 overs kampen som lidt af 
en afslapning.En speciel form for 
kasteudskiftning er nødvendig da 
banen skråner overordentlig meget 
således at fastbowlere kun kan be 
nyttes fra den ene ende.Fra den 
anden ende finder den vikarieren
de anfører Carsten Morild frem 
til Hardy sørensen,hvis minimale 
tilløb starter inden skråningen 
begynder.Om kampen kan kort siges 
at det interessanteste var ,da 
en marabustork pludselig landede 
i outfielden,og var meget besvær
lig at få væk.Den så meget fornær
met ud over at dens sædvanlige 
domæne var optaget af cricket
spillere 
RIFT VALLEY INVITATION Xl-!JCF XI 
(50 overs),DCF med 94 points.DCF 
278 for 7,C.Morild 41,J.Priecs 
40,J.luther 38,Bj.Jensen 37,Tro 
els Nielsen 32,P.P.Klokker 27, 
N.Talbro 24,M.Petersson 1.5+,Hen
rik Mortensen 4,lamba 4 for 89.
RIFT VALLE/ 184 for 9,Jagir 77,T.
Skov Nielsen 5 f.70 p.11 ov (0
m),C.l1orild 2 f.25 p.12 ov (2 m)
M. Petersson 1 f. 27 p. 9 ov ( 1 m). 
Hardy Søren::;en 1 f. 42 p.14 ov 
(1 m),T.Nielsen O f.12 p.2 ov. (0 
m). 

Nakuru,crickets yderste forpost i Bagefrer flot reception med man-
Kenya,I en luksuriøs sportsklub ge og lange taler.Danskere og 
med 50 ansatte,deraf de fleste til tidligere danskere i distriktet 
syneladende tjenere, søger en lil- __ kommer til og nyder at være sam-



men med landsmænd.Vi får lange og 
interessante samtaler med disse 
mennesker,der har ført et even
tyrligt liv.En af værterne,en ex 
dansker,der stak af hjemmefra 
som 14-årig,fortæller,at havde 
han solgt sin kæmpefarm for 10 
år siden,havde han været millio
nær.Nu tvinges han væk om et par 
måneder,"købsprisen",som Kenya 
betaler,er næsten intet. 
En af danskerne indkvarterer tre 
af vore og lover dem til de an
dres slet skjulte misundelse en 
tur dagen efter udover reserva
tet i sit private fly.Alle ind
kvarteres privat,nogle i farme 
langt ude på landet. 

TORSDAG 22.JULI: 

En dag vi aldrig vil glemme.En 
lokal guide fører bussen ud i 
reservatet ved Lake Nakuru,hvis 
bredder hele vejen rundt er om
kranset af hvide flamingofugle 
i millionvis.Pelikaner,storke 
og utallige andre sorter er der 
også og man kan komme ganske tæt 
på dem.Vi ser også adskillige 
vilde dyr inde i landet.Bussen 
kører stønnende ad små umulige 
grusveje og op ad toppen til et 
bjerglignende højdedrag med ud
sigt til et betagende naturbille
de.Tilbage til sportsklubben til 
en ny dejlig frokost og afsked 
med vore strålende værter i Naku 
ru.Spillerne skal næsten hives 
derfra med magt,så godt er nogen 
af dem faldet til. 
Om eftermiddagen tilbage i Nai
robi,som vi når lige i myldreti
den.Trafikken er totalt ucivili
seret,stoplys respekteres ikke,po 
liti blander sig ikke og chauffØ 
ren tager de groveste midler i an 
vendelse,når han takket være bus
sens størrelse får de andre til 
at holde tilbage,når han kører o
ver for rødt.Vores værter i Nai
robi må atter holde for med af
hentning,men foririden får spil
lerne den sidste opsang før mor
gendagens landskamp mod Østafri
ka - turens største opgave. 

FREDAG 2 3. JULI : 

UK har ingen problemer.Der er kun 
11 spillere,der kan stables på 
benene.Jan Hansen med brækket 
kraveben har sagt farvel til spor 
ten i år,Peter Palle Klokkers 
maveinfektion er gået op i lun
gerne og giver ham svære smerter 
og nu har også Luther fået ep in 
fektion i maven,fulgt af et fe
beranfald.Tredageslandskampen på 
Nairobi Gymkhanas dejlige bane 
omtales andetsteds. 
Om aftenen - ringer som sædvan
ligt resultatet hjem til Ritzaus 
Bureau.190 shilling,ca.150 kroner 
koster det for 5 minutter.Må san 
delig håbe,at aviserne bruger det 
her midt i olympiadetiden. 

Anfører Henrik Mortensen forlader gærdet. Hans ansigtsudtryk lader ingen tvivl om, hvad 
han mener om den foregående situation. 

LØRDAG 24.JULI: 

Talte om aftenen efter 2.dagen 
af landskampen med min vært,den 
danske ambassaderåd i Kenya.Han 
havde af udenrigsministeriet væ
ret sendt til Uganda et par dage 
for at få afklaret situationen, 
særligt med henblik på om danske
re i Uganda var i fare.Hans ind -
tryk af situationen i Uganda var 
at de bombastiske historier om 
oprør og krigstummel,som ikke 
mindst Kenyas to statsdirigerede 
aviser havde bekymret os alle med 
under opholdet,med et meget mildt 
ord måtte kaldes overdrevne. 

SØNDAG 25.JULI: 

Efter den fantastisk spændende 
slutning på landskampen var der 
reception.Talte bl.a.med Stimp
son,Østafrikas åbningsgærde fra 
Zambia,der i tre år havde været 
professionel i den engelske klub 
Worcestershire.Han fandt,i lig
hed med mange af Kenyas officials 
at vi havde trukket lukningen 
for længe til skade for os selv. 

Jeg kunne så fortælle ham,at det 
bl.a.var ham,vi var nervøse for. 
Stimpson var iøvrigt imponeret 
af vor kastning og markspil,ikke 
mindst af vor alleryngste rekrut. 
Vort gærdespil fandt han derimod 
sårbart,men alt i alt syntes han 
at vi var lige under countystan
dard,hvilket i høj grad er en kom 
pliment.Vi overøste kenyanerne 
med gaver og fik selv bl.a.et 
dejligt udskåret elefanthoved 
til minde om kampen.Det kan be
ses på DCFs kontor i fremtiden. 

MANDAG 26.JULI: 

40 overs kamp mod Østafrika på 
Nairobi Clubs bane.Se det særli
ge kampreferat.Banen har været be 
trådt af spillere fra alverdens 
nationer og findes ikke bedre.Klub 
ben er levemændenes paradis.For de 
udkørte danskere,bortset fra Har
dy,blev kampen dog ingen spøg. 
Om aftenen spiste de danske spil
lere afskedsmiddag.Taler af under 
tegnede,Henrik Mortensen og Car
sten Morild.Sidstnævnte underst
regede at det var en tur,der al-
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dring vil glemmes af de tilstede 
værende.Carsten Morild,turens sto 
re gærdespiller,har nået Forty
Club alderen og cricket er nu for 
ham,med den langt mere afslappede 
holdning han tilsyneladende har 
til det - en større fornøjelse 
end nogensinde. 
Kl.23 skulle vi med flyveren,U
heldigvis var der 140 kg overvægt 

·og det østafrikanske flyveselskab
krævede 10.000 kr ekstra for at 
lade os komme afsted.Da vi næg
tede opstod der de mest sindsop
rivende diskussioner med funktio
nærerne.Køreturen rundt i luft
havnen for at komme i forbindel
se med de rette folk blot få mi-

Turlederen mener: 

nutter før flyet skulle lette, 
var det rene mareridt.Vi kom af 
sted - og betalte ikke pengene, 
men forinden havde vi forsinket 
flyvetrafikken og sat de første 
20 mennesker i sving med at redde 
situationen. 

TIRSDAG 27.JULI: 

En lang flyvetur med mellemlan
ding i Cairo,Rom og London.Hjem
me i Kastrup kl.13 og modtages 
af Froulund og UK.Jan Hansen med 
det brækkede kraveben får trøst 
af sin bekymrede hustru.Nogle af 
os har vor bagage med hjem,andre 
har det ikke.Den beholdt de i Nai 

robi og om de højere magter - og 
flyveselskabet vil - så får vi 
den nok om nogle dage.Hvis ikke 
kan hverken Svanholm eller AaB 
stille hold til kamp på søndag.Bå
de tøj og rekvisiter blev nemlig 
i Nairobi, 
Vi skilles efter en tur,der vil 
blive stående i erindringen.Langt 
de fleste af os med en følelse 
af taknemmelighed fordi det lod 
sig gøre - og fordi man fik en 
sådan chance for at se en komplet 
fremmed verden på en helt anden 
måde,end almindelige rejsende 
gør det. 

Søren Nissen 

Fory gelseskur gav resuH t 
VAR Østafrikaturen pengene værd 
for dansk cricket,er et spørgsmål 
mange formentlig med rette vil 
stille.Til det kan man sige,at 
de to landskampe vi spillede i 
Kenya plus de tre andre kampe 
sammenlagt kostede DCF væsent
ligt mindre,end det ville koste 
at arrangere et tilsvarende antal 
kampe på hjemmebane.Skal vi have 
et internationalt samkvem for vo 
res elite,kan det altså ikke gø
res billigere. 

HVAD FIK VI for de små 50.000 kr 
som turen alt i alt kostede.At 
17 mennesker fik en oplevelse for 
livet kan måske forekomme de hjem 
meværende cricketers uvedkommen
de,men det er det nu alligevel ik
ke.Ved at arrangere attraktive tu
re viser DCF vores cricketungdom 
at deres sport på eliteplanet er 
lige så attraktiv som mange andre 
sportsgrenes - ja,måske mere.For 
en talentfuld cricketdreng behø
ver ikke at være overintelligent 
for at finde ud af,at han p.gr. 
af spillets relativt få udøvere 
vil have væsentligt større chan
cer ·for internationale oplevelser 
end en tilsvarende fodbold- el
ler håndbolddreng. 

HVAD VAR det cricketmæssige ud
bytte?Vi fik bevist at sejren o-

ver Østafrika i Ålborg ikke var 
nogen tilfældighed.Mens landskam 
pen mod Kenya endte således,at 
det ville være meningsløst at ud
tale sig om,hvem der fik den "bed 
ste draw".var Østafrikalandskam
pen så tæt på at blive vores,som 
det nu kan blive. 
Vores cricketmæssige stade er der 
for stabiliseret på et niveau,na 
turligvis klart under de profes
sionelle cricketnationer,men så� 
ledes at vi er jævnbyrdige med de 
øvrige,bortset fra Sri Lanka. 
Vi fik deruodver skabt en meget 
succesrig fornyelse af vores 
landshold.Jeg skal ikke forsøge 
at lægge skjul på,at det var gå
et ilde uden AaB-trioen Morild, 
Mortensen og Hardy sørensen,hvis 
præstationer gang på gang var ud
slaggivende,men de fik overor
dentlig megen støtte af de unge 
spillere,som i virkeligheden i 

meget høj grad var med for at læ
re. 

VORES MARKSPIL svigtede lejlig
hedsvis og det kostede dyrt.Kast 
ningen var - trods varme og de 
fremmedartede forhold - god nok 
til sejre i begge landskampe,hvis 
markspillet havde levet op til 
det,der er vist i de senere år. 
Og det var særligt oplivende,for
di kastningen i meget høj grad 

De enkelte spillere 
Østafrikaturens leder,Søren Nis
sen,bedømmer her deltagerne i tu 
ren cricketmæssig.På grund af 
sygdom og skader fik Jan Hansen, 
P.P.Klokker og Johan Luther spil
let så lidt,at de ikke er taget 
med i bedømmelsen. 
HENRIK MORTENSEN:Stadig en out-
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standing allrounder.Ikke i helt 
den form,som han har været ved 
andre lejligheder,hvilket kunne 
anes i kastning og specielt i 
markspil,som nu ikke længere er 
"guddommeligt",men kun "glimren
de".Sorn anfører lod han beklage
ligvis ved en enkelt lejlighed 

blev varetaget af debutanter.Ole 
Mortensen,Troels Nielsen og Tor
ben Skov Nielsen kastede alle for 
første gang på .et dansk landshold 
og de fik alle succes.Det var til 
trængt fordi Carsten Morild,der 
i så mange år har trukket læsset 
nu må regnes som gærdespiller og 
fordi Henrik Mortensen,skønt sta 
dig en outstanding bowler,har 
mistet lidt af sin gennembruds
kraft. 

GÆRDESPILLET imponerede.Ganske 
vist var det østafrikanske kaste
angreb ikke frygtindgydende.Vari
ation og hårdkastere manglede ud 
præget,men kastningen var præcis 
og gav aldrig points væk.F.eks. 
blev næsten ingen danske points 
scoret på hooks,fordi korte bol
de næsten aldrig sås. 
I alle fire halvlege scorede vi 
over 200 points.Der var lejlig
hedsvise sammenbrud,men der stod 
altid spillere klar længere nede 
i rækkerne til at klare paragraf 
ferne.Og pointsene blev scoret 
med de mest pinligt lodrette bat 
også af de yngste.Det lodrette 
bat kan man til nød klare sig u
den herhjemme,men skråskeerne er 
dødsens på internationale græs
pitche. 

Nis. 

kamp 
sit temperament løbe af med sig 
og "dansede krigsdans" foran dom
meren,der ikke ville give ham en 
ben for-kendelse.En undskyldning 
fra Henrik kunne desværre ikke 
helt få det pinlige indtryk slet
tet.Hans store force som anfører 
er at han kan få hver enkelt til 



at yde sit yderste.Hans måde at 
sætte et hold op på,er uforligne 
lig.Men han er efter min smag for 
d-fensiv i sine taktiske disposi
tioner.Mange giver mig ikke med
hold fordi det er landsholdscric
ket,det,drejer sig om,men jeg
finder personligt ikke,at det er
nogen ulykke,�an taber en lands
kamp på en lukning,der giver en
selv en god chance for sejr.
CARSTEN MORILD:Hans gærdespil har
det som vinen - det bliver bedre
og bedre med årene.Carsten spil
lede nogle pragthalvlege.Hans
kastning generede derimod ikke
som tidligere.
HARDY SØRENSEN:Efter en halvdår
lig international sæson sidste år
vendte han tilbage som gærdespil
ler i fuldeste flor.Han truer med
at holde op internationalt,det
ville være en ulykke for landshol
det.
TROELS NIELSEN:En god debut.Han
trak et meget stort læs.som kas
t�r og selvom han naturligvis ik
ke kunne få de samme resultater
som på "betonpitchen" på Changs 
bane,blev han hurtigt hovedkaster.
Som gærdespiller bed han tænder
ne sammen og var en god stopklods
men han hører til nede i gærdeor
denen.
TORBEN SKOV NIELSEN:Hans slowbow
ling levede op til forventninger
ne og han er yderst anvendelig
som kaster.I marken er han meget 
tung og lidt af en hemsko.Hans
gærdespil efterlod ikke noget
indtryk.
KLAUS BUUS:Havde en enkelt stor
halvleg,der dog skæmmedes lidt
af,at han ikke accellererede sit
scoringstempo tidligere.Senere
havde dommerne tilsyneladende øje
på ham,og en enkelt bold på skin
nen var nok til at få fingrene op.
JENS PRIESS:Nok den spiller,der
var mest diskuteret i forbindel
se med udtagelsen.Var den største
positive overraskelse.Kom ind
sent i gærdeordenen og spillede
næsten hver eneste gang vigtige
halvlege hjem.Han er ikke bange
for at spille sine stød og var
en mægtig gevinst.Markspillet
blev bedre og bedre og var direk
te imponerende til sidst.
OLE MORTENSEN:Var nok den hurtig 
ste og farligste kaster.Var uhel-
dig med mange droppede chancer
på sin kastning og kastede til ti
der en smule for langt.Men en mæg
tig -international kastedebut.Man
kan ikke forlange af en fastbow
ler,at han også skal være åbnings
gærde efter masser af overs for
fuld damp i drønende hede,og gær
demæssigt må han glæde sig over
en enkelt halvleg,hvor hans 49 
points på over 3 timer var en o
verordentlig stor præstation af 
så ung en spiller.
NIELS TALBRO:Fulgte sig forfulgt.
af sommerne,men han bruger skin-

nerne så meget,at han må være for
beredt på ben for-kendelser.Spil
lede ikke op til 1975-standarden 
men er en god fighter i marken. 
BJARNE JENSEN:Var til tider vær
difuld med sit hårdtslående gær
despil,når scoringstempoet skulle 
sættes op.Som keeper er han set 
langt bedre.Han droppede en del 
chancer,men tog også et par en
kelte fantomgreb på starten af 
turen.Men hans største svaghed 
som keeper var,at han ikke an
greb gærdespillerne ved langt me-

Læserne skriver: 

re at gå op til gærdet.Han var 
lidt for meget bagstopper på den
ne tur. 
MORTEN PETERSSON:Var udtaget på 
sidste års flotte internationale 
kastedebut.Kom med i den anden 
landskamp som reserve for den sy 
gemeldte Luther.Han tog nogle 
fremragende greb i marken og var 
sammen med Priess et reddende sid 
stegærde.Kastningen blev bedre 
efterhånden,rnen nåede ikke sid
ste års standard. 

Nis. 

1909s kommentarer 
Vi er i B 1909 skuffet over den 
behandling,der blev os til del i 
sidste nummer af Cricket i for
bindelse med vor kamp mod Århus 
p� Odense stadion den 30.maj og 
ønsker derfor at knytte nogle kom 

mentarer til sagen. 
Redaktøren overværede ikke den 
pågældende kamp og har heller ik
ke siden på noget tidspunkt hen
vendt sig til B 1909 for at høre 
.nærmere om kampens forløb - alli 
gevel mener han sig kompetent til 
i artiklen "En bombe fra Odense" 
at fremkomme med så nedsættende 
og for os at se uovervejede be
mærkninger som " ... der beskærer 
en syg gren for at stammen ikke 
skal blive angrebet." 
Vi har i B 1909 spillet i l.divi 
siQn uafbrudt siden 1954 og har 
aldrig følt,at vore modstandere 
har været utilfredse med vor del 
tagelse her,så det er med dyb 
skuffelse,vi har læst redaktørens 
bemærkninger,ikke mindst fordi 
man vel retfærdigvis kunne for
lange,at han havde forhørt sig hos 
os forinden. 
Den anden artikel,side 23,der del 
vist er bygget op på baggrund af 
Erling Froulunds brev til B 1909 
og på bemærkninger fra dommeran 
sætteren Ib Hansen,B 1913,bærer 
også tydeligt præg af ensidighed. 
Det regnede så kraftigt den søn
dag i Odense,at vi næste dag i de 
lokale aviser kunne læse,at ad
skillige kældre i Odense stod un 
der vand.Under sådanne omstændig 
heder mener vi ikke,det kan være 
forsvarligt at spille cricket,og 
vi mener derfor ikke,at de to dom 
mere,Poul Offersen og Børge Wosny 
B 1913,røgtede deres hverv på kor 
rekt vis.De burde selvfølgelig -
også for selv at undgå at blive 
pjaskvåde - have forladt deres 
poster og afbrudt kampen.Men de 
valgte at fortsætte.Blot må man så 
håbe,at deres handling ikke har 
skabt præcedens,således at cric
ket for fremtiden absolut skal 
spilles under alle tænkelige for 
hold. 

Ib Hansens bemærkninger i samme 
artikel står vi i B 1909 ganske 
uforstående overfor.Til underteg 
nede og til flere af spillerne 
udtalte han derimod,at det var 
ganske uforsvarligt,at spille cric 
ket under sådanne forhold.Dette 
kunne Ib Hansen godt have fortalt 
i artiklen.Han er trods alt også 
medlem af DCFs bestyrelse og valgt 
il at varetage ikke blot B 1913s, 
men også andre fynske klubbers in 
teresser. 
Vedrørende udenøs dommere til vo
re hjemmekampe,er vi selvfølgelig 
parat til at betale,hvad det kos
ter,selvom vi kører med en slun
ken pengekasse.Iøvrigt fik vi til 
vor næste kamp mod Esbjerg to ud
mærkede dommere fra Kolding,og de 
kostede 264 kr,hvoraf Esbjerg be
talte 95 kr,men det er langt bil 
ligere end,hvad vi betaler for 
dommere,når vi spiller flere ste
der i Jylland! 
Når ovenstående kommentarer er 
nævnt - først og fremmest også 
for at belyse sagen fra vor side
skal jeg afslutningsvis tilføje 
en erkendelse af,at jeg i indbe
retningen i min berettigede harme 
har slået alle i B 1913 over en 
kam.Det var ikke min hensigt.Men 
vi mente dengang og vi mener sta
dig,at de to pågældende dommeres 
ledelse af kampen efter vor me
ning var for �inge.Poul Offersens 
opfattelse af kampens forløb,som 
han har givet udtryk for i Fyens 
Stiftstidende og som er citeret i 
nævnte artikel,skal jeg ikke kom
mentere yderligere,blot konstate
re,at vor opfattelse er en anden. 
Vi har altid haft,og det er også 
vor opfattelse at vi stadig har 
det bedste forhold til B 1913 og 
dens ledelse,og vi håber også at 
have det i fremtiden.Da vi samti 
dig i B 1909 altid har brugt de 
store numre i fodtøj,er vi selv
følgelig også parat til at give 
den af Erling Froulund ønskede 
undskyldning til B 1913.Den er 
hermed givet. Kjeld Larsen 

B 1909 
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som 262 for 6.Men nordjyderne er 
et godt hold og de tror stadigvæk 
selv på sejren.Det så da også væl
dig godt ud.3.gærde faldt ved 142 
med 20 overs tilbage.Men så be
gyndte sydjyderne at kaste slow og 
selvom et par af de "store" gærde 
spillere blev tabt et par gange, 
så blev det dog til fem greb og 
scoringstavlen viste kun 200,da 
de 40 overs var kastet.En strålen
de sejr for sydjyderne og glæderne 
blev på den måde til sidst retfær
digt fordelt. 
I dejlige lokaler i Idrættens Hus 
afsluttedes stævnet med præmieo
verrækkelse til vinderne og gaver 
i form af bat,bold og handsker til 
spillere,der havde vist cricket 
og adfærd,der var cricketsporten 
værdig.Det var nu ikke kun gaver, 
der blev uddelt.DCFs næstformand 
Søren Nissen var meget vred.Det 
stadig galt med drengenes opfør
sel.DCF vil for fremtiden ikke me
re finde sig i dårlig opførsel på 
og udenfor banen af drengespiller
ne.Det kan vi ledere kun være gla 
de for. Henry K.Buhl 

RESULTATERNE': 
N()f:/JJY!,l,AND over :-i,JÆLL!lll!J med 20 

points. lv'ORDJJLLA!!D 131, Jørgen 
/,1orild 62,SJÆLLAliiJ 111,l1ich.B.Han 
sen 49,Keld Jensen 4 f.14,J.Mor
ild 3 f.14. 

KØBENHAVN over SYDJYLLAND/FYN med 
5 st.gæ:rder.SYDJYLLAND/FYN 125, 
Jan Madsen 26,KØBENHAVN 126 for 5 
Søren t1ikkelsen 46,Kim Larsen 35. 

SJÆLLAND over SYDJYLLAND/FYN med 
108 points.SJÆLLAND 180 for 8, 
Jan Bredo 50,Søren Bo Rasmussen 
??,Gunther Wiese 3 f.23.SYDJYL
LAND/FYN 72 for ?,Lars Wittus 26. 

NORDJYLLAND over KØBENHAVN med 7 
st.gæ:rder.KØBENHAVN 141 for 7,S. 
Mikkelsen 58,Tommy Henriksen 31+ 
Carsten Strandvig 3 f.18,NORDJYL 
LAND 146 for 3,C.Strandvig 104+. 

SJÆLLAND over KØBENHAVN med 17 po 
ints.SJÆLLAND 169 for 4,S.B.Ras
mussen 46,Jan Bredo 38,KØBENHAVN 
152 for 6,S.Mikkelsen 33,Erik Mi
chaelsen 33,T.Henriksen 31. 

SYDJYLLAND/FYN over NORDJYLLAND 
med 62 points.SYDJYLLAND/FYN 262 
for ?,Hans C.Madsen 86,Kim Madsen 
61,Torben Jensen 47,L.Wittus 36. 
NORDJYLLAND 200.Jørg.Morild 68,C. 
Strandvig 44. 

Sydjylland/Fyn: Lars Wittus (anf.). Lars Gadkjær, Skanderborg, Kim Madsen (keeper), 
Torben Jensen, Esbjerg, Claus Andersen, Jørgen Hviid, Kerteminde, Gunther Wiese, Ole 
Hardt, Husum, Hans C. Madsen, Henrik Høybye, Kolding, Jan Madsen, Fredericia. 

Juniortur og 
Forty-stævne 
På grund af pladsmangel må en ud
førligere omtalt af juniorlands
holdets tur til England og det 
store Forty-stævne i Odense des
værre vente til næste nummer. 

For lige at få bragt tingene på 
plads kan vi dog fortælle at ju 
niorlandsholdet havde en ganske 
udmærket tur med kampe i London
området og omkrig Colchester.Re 
sultatmæssigt gik det ganske 
glimrende,idet juniorlandsholdet 
vandt to kampe og spillede tre 
uafgjorte - bl.a. uafgjort mod 
et udvalgt skolehold fra Essex. 

Juniorlandsholdet slog Caterham 
school med 13 points og Colches 
ter Royal Grammar School med 7 
st.gærder og spillede foruden 
mod Essex-skolerne uafgjort med 
Harvey Grammar School,Folkesto
ne,og Langdon School,London.På 
gærdesiden klarede Peter Dahl
gaard,Nyk.M.sig bedst,mens det 
var Ole Mortensen,Svanholm,og 
Freddy Sangild,Herning,der tog 
for sig af gærderne - Sangild 
havde et så smukt resultat som 7 
for 15 mod Colchester. 

Forty Club,England,tog hjem med 
pokalen efter "tre-landskampen" 
i Odense i midten af juli,hvor 
det danske Forty-hold vel nok o
verraskede de fleste med en sejr 
over hollandske Still Going 
Strong.Hollænderne scorede 200 
for 6,men i kampens næstsidste 
over passerede det danske hold. 

Mich.Py�,Frem,scorede 89 og Erik 
�adsen,Århus,56.Forinden havde 
det engelske og det hollandske 
hold spillet uafgjort - Englands 
forty scorede 216 for 6 og hol
lænderne svaride med 159 for 7. 

I den sidste kamp kunne det dan 
ske forty-hold ikke stå sig mod 
det engelske,men det har Jørgen 
Morild lovet at fortælle mere 
om. ola. 

Sjælland: Søren Bo Rasmussen (anf.), Hans Hansen (keeper), 
Jan Bredo, Mich. 8. Hansen, Mich. Jakobsen, Ole Olsen, Lars 
Kristensen, Bo Hansen, Ringsted, Kim Andersen, Jesper Frand
sen, Slagelse, Finn Andersen, Køge. 

Nordjylland: Carsten Strandvig (an!.), Henrik Skoda (keeper), 
Peter Nørgaard, Anders Engquist, Hasse Nielsen, Chang, Sj. Bak, 
Mich. Neumann, Viborg, Jørgen Morild, AaB, Keld Petersen, 
Torben Rasmussen, Nyk. M., Frank Jensen, Dronningborg. 
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Susanne Nielsen, Kerteminde, beviser at cricket ikke behøver at være forbeholdt mænd. 

62 

Susanne 
er landets 
bedste 
DCF har i år forsøgsvis prøvet 
at lave en kombineret drenge/pi 
gerække og der er ihvertfald af 
viklet en enkelt kamp på a-ræk
kebasis. 
Men hvem siger at piger ikke og 
så kan begå sig i turneringskam 
pe.Susanne Nielsen,Kerteminde, 
18 år her i august,er et eksem
pel på at spillet ikke behøver 
at være forbeholdt mænd,selvom 
man så også må se lidt stort på 
reglerne.Susanne har ikke inte
ressen fra fremmede - hendes sto 
rebroder Otto har tidligere væ
ret et af Ketermindes bedste bat 
Susanne er nylig vendt hjem fra 
et otte måneders ophold hos sin 
søter i Grønland,men er omgåen
de gået igang med træningen,så 
hun nu er fast "mand" på Kerte
mindes 3.divisionshold. 
Susanne eller Sanne,som hun kal
des,kan absolut gøre sig gælden
de som cricketspiller.Med 46 po
ints not out i juniorkampen mod 
B 1913 må hun have scoringsre
korden for kvindelige cricket
spillere herhjemme,og som det 
ses af hendes resultatliste er 
det ikke bare for sjov hun er 
med. 
Som Mr.Slans (gammel Chang
dreng,nu sportsredaktør) skriver 
i Fyns Tidende:-Sannes medspil
lere føler ikke,ar det er en ung 
pige,der står på cricketbanen 
eller ved gærdet.Hun udfylder 
sin plads med samme sikkerhed 
som sine kolleger af det andet 
køn.Sanne er glad for at spille 
cricket og går meget op i træ
ningen for at dygtiggøre sig.Og 
da hun både har talent og inte
resse,så skal hun nok gøre sig 
gældende på pitchen,slutter Mr. 
Slans. 
røvrigt er Susanne Nielsen ikke 
Kerteminde Cricketklubs eneste 
Amanda.Marianne Hjort har spil
let på junior- og mellemrække
hold og Lillian LØfwall er fast 
på klubbens drengehold. 
Men Susanne har altså gjort det 
bedst til nu.Udover de 46 point 
n.o.i kampen mod 1913 havde hun
2 greb.Hun scorede 0 og 4 i 3.
divisionskampen mod Fredericia
og tegnede sig for 10 points i
mellemrækkekampen mod Hovedgård
�er kastede hun også - i l.halv

leg blev det til 2 gærder for 7
points på 4 overs og i 2.halv
leg 1 gærde for 12 points på 3
overs.
så sig ikke ar piger er til grin
i dansk cricket.... ola. 



Læserne skriver: 

Turneringsspillerne og 
A-rækkens >>blomsterbørn<<

Det er besnærende at prøve,som 
redaktøren gør det i sidste num 
mer af bladet,at opstille "sko
ler".Betegnelserne "Den engel
ske skole" og "Den kontinentale 
skole" varmede også m i t  gam
le redaktørhjerte;der er blot 
det ved det,at redaktøren er 
ved at føre os på afveje - for 
sådan er situationen slet ikke. 
Lige som begge opfattelser flo 
rerer hos "os germaner" her i 
landet,florerer de også hos "an 
gelsakserne" i England. 
Fejlen i redaktørens argumenter 
bunder i,at han betragter de to 
indstillinger iil spillet som 
en slags "fritstående livsop
fattelser".Det er de ikke.Vi 
mennesker er et produkt af sy
stemet,vi lever under,og det er 
to forskellige systemer,som 
frembringer de forskellige op
fattelser hos cricketspillerne, 
som lever under henholdsvis det 
ene og det andet. 

DE TO SYSTEMER 

Når man ser helt bort fra det 
pengebetonede topspil,findes der 
i England to former for organi
sation af cricket. 
System l:Klubberne fordeles· i li 
gaer,turneringer o.lign.ligesom 
her i landet.Her spilles om tur
neringspoints,pokaler,medaljer 
og hvad ved jeg,under en overle 
delse,en union,forbund el.lign. 
System 2:Ligeså mange klubber er 
ikke tilmeldt nogen form for tur 
nering overhovedet.De er deres 
egne herrer og laver selv deres 
aftaler om kampe med andre lige 
sindede.Der spilles ikke om tur 
neringspoints,pokaler eller me
daljer. 

DE TO SYSTEMER 

Under system 1 er det da klart 
at hovedvægten for klubberne og 
dermed for spillerne,ligger på 
turneringens resultat.Turnerings 
points er vigtige,man skal klam
re sig til dem og opfattelsen 
der fremelskes af dette system 
er "først og fremmest vinde,og 
kan man ikke vinde,da forhindre 
modparten i at vinde". 

Under system 2 er det ligeså 
klart,at kampens resultat falder 
i baggrunden og det væsentlige 
er at kampens forløb frembrin
ger godt spil og så en så spæn
dende afslutning som muligt -u 
anset hvem der vinder!Uden at 
man laver regler eller direkti
ver herom,sørger anførerne selv 
for at dele tiden på en fair må 
de efter styrkeforskellen.Et 
stærkere hold ville på den måde 
sætte sig selv større opgaver 
mod en svagere modstander for 
netop at sætte sig selv på prø
ve og for at opnå den spændende 
afslutning.Opfattelse nr.2 bli
ver således uundgåeligt det "at 
selve spillet er det væsentlige 
kampens resultat helt uvæsent
ligt". 

MISFORSTÅELSEN 

Det må ligge helt og aldeles 
klart,at det ikke er muligt at 
overføre disse to opfattelser 
fra kampe spillet under det e
ne system til kampe spillet un
der det andet. 

Bruger man opfattelse 1 under 
organisationssystem 2 bl\ver det 

GØR SOM FORBUNDET 
Lad WAGONS-LITS/COOK blive Deres rejse
bureau 
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Vesterbrogade 2 A - 1620 København V 
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meget hurtigt umuligt at skaffe 
modstandere.Opfattelse 2 brugt 
under system 1 fører til konstan 
te skuffelser,og en hurtig æn
dring af tankegangen,dersom man 
vil undgå dette mere barske sy
stems straf - nedrykning. 
Det er altså en misforståelse at 
tro,at man kan spille med udbyt
te under eet organisationssy
stem med en opfattelse af spil
let,som hører til et andet sys
tem. 

LØSNINGEN? 

DCF kører i hovedtrækkene efter 
system l,men har udvidet med en 
A�række,som kører mere eller min 
dre efter system 2.Passionerede 
tilhængere af system 2 må til
melde hold til A-rækken,hvor de 
kan spille for spillets skyld 
uden hensyn til resultatet.En 
væsentlig udvidelse af A-rækker
ne ville føre til en ændring i 
tankegangen som måske ville smit 
te af på de øvrige turneringer 
med tiden. 

System 1-opfattelsens tilhængere 
har ingen problemer,for sådan 
spiller vi ,men de skal nok ik
ke blande sig altfor meget med 
A-rækkens "legebørn".

Et par sidste bemærkninger:An
føreren,som beslutter sig til 
at spille blot for at forhindre 
modparten i at vinde en kamp li 
ge fra begyndelsen,bør erindre 
at han derved også,næsten med 
sikkerhed,�fskriver sin egen 
chance for at vinde,h�lt fra 
starten.Er det klogt? 

I gamle dage,da AB var stærkere 
hændte det at folk som 9'ernes 
Willy Thorsen eller KBs gamle 
kæmpe Traugott Elberth har snydt 
os med en sammenbidt,men ikke 
særlig hurtigscoret halvleg.Bag 
efter havde man dog kun beund
ring,ikke bebrejdelser til overs 
for disse karakterfaste folk.Ind 
byrdes blev vi enige om,at vi 
ikke kunne have spillet godt nok 
og måtte finde andre våben,som 
kunne klare lignende situatio
ner,når de opstod igen.Mon ikke 
denne positive reaktion er den 
klogeste i det lange løb? 

T.A.J.Provis 

Akademisk Boldklub 
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Klip fra cricketpressen 
Langsomt,men sikkert synes cric 
ketsporten i færd med at uddø i 
Danmark.Tiden arbejder ikke for 
det ædle,men langtrukne spil.I 
går var der således kun 20 beta 
lende tilskuere til lokalopgøret 
i l.division mellem AaB og Hjør 
ring i Ålborg. 
Udviklingen med byfolkets flugt 
fra by til sommerlandet i week
enden er blevet en hård belast
ning for sporten.Ikke alene 
svigter publikum trods cricket 
i topklasse,men cricketledere 
forudser,at det også vil gå ud 
over rekrutteringen til spillet 
i de yngre årgange. 
-Jeg frygter alvorligt for cric
ketspillets fremtid i Danmark,si
ger lederen af AaBs cricketafde
ling,Flemming Sørensen.Tidlige
re trak disse lokalopgør mange
hundrede mennesker,nu kommer der 
næsten ingen.Publikums interes
se går i en anden retning,speci
elt i den varme sommertid,når
cricketsæsonen kulminerer.Efter
hånden rekrutteres cricketspil
lere kun fra familier med tradi
tion for spillet,siger Flemming
sørensen,der endnu engang vil
slå til lyd for en ændring i
kampformen.
-Der sker for lidt og det keder
publikum.Overbegræsning eller
tidsbegrænsning til hvert hold
må være sagen fremover,siger AaB
lederen.
Tilskuer til kampen AaB-Hjørring
vaf den dygtige Chang-leder Poul
Sanden.Han var af samme opfattel
se.
-Flere gange i år har jeg ople
vet,at klubber har trukket deres
hold i ungdomsafdelingen,og jeg
frygter alvorligt,at adskillige
danske cricketklubber vil dø in
denfor en kort årrække på grund
af mangel på rekruttering.Børne
nes forældre kan ikke holdes
hjemme fra sommerhusene for at
drengene skal spille crick�t.Det
er kun de allerfærreste familier 
der er parate til det.Vi kan dog
ikke klage i Chang,men her har
vi også satset meget på netop
ungdomsafdelingen,siger Poul San 
den. 
Frits Christensen i Aalborg
Stiftstidende 28.juni.

BERLINGSKE TIDENDE plejer nor
malt at være en høflig avis.Det 
var dens overskrift efter kampen 
KB-Svanholm ikke:"Sejr med hjælp 
udefra" hed det,da Douglas Evans 
havde haft en væsentlig indfly
delse på kampens resultat. 

"Det siges - og de siger det 
selv - at AaB er på vej ned ad 
stigen i dansk cricket.Men ned-
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turen er endnu ikke nået længe
re end at AaB kunne affeje Hjør
ring legende let i l.divisions
kampen. "Vendsyssel T,idende. 

"Måske er det heller ikke værst 
for Vestjyden at tage en pause 
mens fornyelsen er på vej.At den 
kommer synes temmelig sikkert. 
Indtil nu har klubbens ungdoms
hold vundet samtlige deres kam
pe".Vestkysten om mulig nedryk
ning efter Esbjergs nederlag til 
B 1909. 

"Det var en dejlig kamp at være 
deltager i.KB kunne slet ikke 
finde ud af vore kastere,men jeg 
må også sige,at det er længe si
den jeg har set B 1909s bowlere 
i så god stand".Jens TjØrnehØj 
til Fyns Tidende efter B 1909s 
sejr over KB. 

"Esbjergenserne spillede som et 
homogent hold og med de mange 
unge spillere,der var på holdet 
er der god grobund for cricket 
i Esbjerg i de kommende år".Mor
sø Folkeblad efter kampen Esbj. 
-Nyk.M.

"Nyk.M.der havde nær kontakt 
med bronzemedaljen,skal nu vin
de alle de kommende kampe for at 
komme blandt medaljetagerne".Mor 
sø Folkeblad efter kampen Esbj.
Nyk.M. 

Resultater 
l .division: 

12.juni: 
AAB over ESBJERG med 6 st.gærder efter l. 
halvleg.6-0. (ude) .Esbjerg 155,Sv.E.Ankersø 
53,Jan Madsen 44,Claus Morild 3 for 40,Hen
rik Mortensen 3 for 49,og 30 for 0.AaB 158 
for 4,Carsten Morild 42+,Per Terp 38,Har
dy Sørensen 29. 

13.juni: 
SVANHOLM over SKANDERBORG med 8 st.gærder 
efter l.halvleg.6-0. (hj) .Skanderborg 106, 
Keld Christensen 62,Flemming Søegaard 7 f. 
55 ,Ole Mortensen 3 for 27 ,og 69 for 4 ,Jens 
Pr ie ss 2 5+. Svanholm 108 for 2, Johan Lu ther 
62+, Henning Hansen 29. 

AAB over ÅRHUS med 1 st.gærde efter l.halv
leg.6-0. (ude) .Århus 123,John Madsen 47 ,Stef 
fen Meibom 32,Carsten Morild 3 for 16,Hen
rik Mortensen 3 for 35,AaB 124 for 9,Hen
ning Olesen 40,Henrik Mortensen 27+,John 
Madsen 3 for 25,Jørn Beier Andersen 3 f.40. 

AB over RINGSTED med 164 points efter 1. 
halvleg.G-0. (hj) .AB 269 for 7,0le Helmersen 
118+,Jan Ribel 92,Claus Rasmussen 3 for 67, 
Jan Hansen 3 for 80,Ringsted 105,Niels Nør
regaard 6 for 44,og 170 for 6,Cl.Rasmussen 
'il+,Henninq Berg 44. 

19. juni: 
CHANG over B 1909 med 22 points efter l. 
lwlvleg.6-0. (hjl .Chang 135,Troels Nielsen 
(,7 ,Jess Christensen 26,i'\llan I fil l 5 for 45 
Fl�□m.Dalager 3 for 26,B 1909 113,Gulzar Ah 
t::c·J .19,Torbcn Skov 3 for 38,Troels Nielseri 
� f r r- ,11. 

20.juni: 
KB-ÅRHUS.Afbrudt p.gr.af regn.Arhus 25 f.0 

NYK.M.over B 1909 med 3 st.gærder efter l. 
halvleg.6-0. (hj) .8 1909 119,P.P,Klokker 45, 
Gulzar Ahmed 25,Henning Jensen 5 for 22,Tor 
ben L.Pedersen 3 for 38,Nyk.M.120 for 7,Pe
ter Dalgaard 29,T.L.Pedersen 26,Erik Hansen 
25+,Gulzar Ahmed 6 for 59. 

RINGSTED over SKANDERBORG med 4 st.gærder 
efter l.halvleg.6-0. (hj)Skanderborg 77,Jan 
Hansen 8 for 38,og 64 for l ,Jens Priess 36+ 
Ringsted 87 for 6,Jan Hansen 30+,Keld Chri
stensen 3 for 15. 

SVANHOLM over ESBJERG med 10 st.gærder ef
ter færdigspillet kamp.8-0. (ude) .Esbjerg 50 
Flemm. Søegaard 5 for 24, og 61, Fl. søegaard 5 
for 17, Svanholm 79 for 3, Henning Hansen 40, 
og 35 for 0. 

HJØRRING over AB med 51 points efter l·.halv 
leg. 6-0. (hj) . Hjørring 107 for 9 ,Klaus Buus 
25,Bjarne Rossen 4 for 26,AB 56,0le Christ 
offer sen 3 for 9, Kl. Buus 4 for 18. 

27.juni: 
B 1909 over ESBJERG med 6 st.gærder efter 
l.halvleg.6-0. (ude) .Esbjerg 168,Chr.Anker
søe 61,0tto Gade 43,Suleman Khan 6 for 27, 
Jan Rasmussen 3 for 45,B 1909 180 for 4,Pe
ter P. Klokker 100+, Per Jacobsen 3 3. 

SVANHOLM over CHANG med 6 st.gærder efter 
l.halvleg.6-0. (hj) .Chang 73,Lars Hansen 5 
for 5,0le Mortensen 3 for 21,Svanholm 78 
for 4 ,Johan Luther 32+. 

AAB over HJØRRING med 45 points efter 1. 
halvleg.6-0. (hj) ,AaB 161 for 3,Hardy søren 
sen 71+,Carsten Morild 67+,Hjørring 116,Pe
er Morild 44, Carsten Morild 3 for 15. 

ÅRHUS over SKANDERBORG med 4 st.gærder ef
ter færdigspillet kamp.8-0. (ude) .Skander
borg 65,John Madsen 9 for 40,og 160 for 3 
Jens Priess 77 ,Leif Møldrup Nielsen 30+,E
rik Juul 29.Århus 92 for 9,John Madsen 35+ 
Per Rasmussen 6 for 25,E.Juul 3 for 42,og 
136 for 6,Steffen Meibom 51,Hans Frantzen 
31,Kaj MØldrup Nielsen 4 for 38. 

RINGSTED over KB med 2 st.gærder efter 1. 
halvleg.6-0. (ude) .KB 102,Jan Hansen 6 for 
33, Cl. Rasmussen 3 for 24, Ringsted 104 for 
8,Jan Hansen 39,Henning Lystrup 4 for 27, 
Douglas Evans 3 for 26. 

4. juli: 
CHANG over HJØRRING med 58 points efter 1. 
halvleg.6-0. (hj} .Chang 160,Torben Skov Ni
elsen 53,Gert Christiansen 33,Bruno Niel
sen 4 for 44 ,Klaus Buus 4 for 48,Hjørring 
102,Troels Nielsen 7 for 44,Torben S.Niel
sen 3 for 20. 

ESBJERG(hj)-NYKØBING M.l.halvleg ikke fær
digspillet.0-0.Esbjerg 262 for 7,Chr.Anker 
søe 105,Sv.E.Ankersøe 84,Henning Jensen 3 
for 73,Nyk.M.193 for 9,Torben L.Pedersen 
69,Erik Hansen 62+,Poul Pedersen 27,Kurt 
Hansen 4 for 18 ,Anker Ankersøe 4 for 54. 

KB over SVANHOLM med 3 st.gærder efter 1. 
halvleg.6-0. (hj) .Svanholm 175 f.9,Finn Ni
strup 36+,Henning Hansen 36,Lars Hansen 27 
Allan Schultz 3 for 36,KB 177 for 7,Dougl. 
Evans 6�+,Steen Lund 32,0le Mortensen 3 f. 
48. 

SKANDERBORG over AB med 3 st.gærder efter 
l.halvleg.6-0. (hj) .AB 98,Per Rasmussen 4 
for 46,Keld Christensen 3 for 18,og 51 f. 
2, Michael Lønhart 35+. Skanderborg 200 for 
7 ,Keld Christensen 60,Per Marcussen 4 for 
76, 

10.juli: 
AAB over RINGSTED med 10 st.gærder efter 
færdigspillet kamp.8-0. (ude) .Ringsted 33, 
Henning Olesen 6 for 8,oq 76,Gert Jensen 
27,Carsten Morild 7 for 4.AaB 74 for 3,C. 
Morild 50+,og 39 for 0. 

11. juli: 
8 1909 over KB med 8:i points <:fte:r l.halv
leg.6-0. (ude) .B 1909 136,Jan Rasmusst:n 12 
Henning Lystrup 7 for 51,KB Sl,G11lzar At,
mcd 3 for �,Kjeld Lyø 1 fc.,r 16,v'J l.'") f.(). 

AA'd '..,V{:r. AB med 7 sl.r.Jærdcr eft�r l.halv
lr.c J.r;-Q. rude:) .AB 112,0lc H(dn,erscn 30,H(:n-
11irn QJ,:sen tl f,_)r 4fJ,AaB 113 fvr J,Carstr:n 
/.lr�r 1 l ,j ·:,1+. 



NYKØBING M.over HJØRRING med 45 points ef
ter l .halvleg.6-0. (hj) .Nyk.M.229 for 8,Ta
ge Mikkelsen 45,Henning Jensen 30,Tommy 
Nielsen 29,Claus Hansen 27,Klaus Buus 4 f. 
73,Hjørring 184,Bruno Nielsen 95,Mogens 
Uhrskov 31,Erik Hansen 4 for 30. 

ESBJERG over CHANG med st .gærder efter 
færdigspillet kamp og efter at CHANG før
te efter l.halvleg med 82 points.8-6. (ude) 
Chang 200,Bj,Holtegaard 74,Troels Nielsen 
39,Torben S.Nielsen 33,Anker Ankersøe 6 f. 
65,og 29 for 2,Esbjerg 118,Troels Nielsen 
4 for 34,Bj.Holtegaard 3 for 31,Torben S. 
Nielsen 3 for 40,og 115 for 7,Sv.E.Anker
søe 60,Troels Nielsen 3 for 42. 

2 .division: 

12.juni: 
FREM over HERNING med 3 st.gærder efter 1. 
halvleg.6-0. (ude) .Herning 99,K.Latif 6 for 
35,Steen Friis 4 for 42,Frem 102 for 7 ,Tu
fail 35,Muhammad Abbas 4 for 24. 

SILKEBORG over HORSENS med 115 points efter 
1.halvleg.6-0. (hj) .Silkeborg 212,Bjarne Ras 
mussen 85,Erik Mikkelsen 40,Sv.Å.Jensen 30, 
Poul E. Hjorth 5 for 38, Ole Bi.ilow 3 for 41, 
Horsens 97,P.E.Hjorth 39+,Bent Andersen 3 
for 14, Bj. Rasmussen 4 for 23. 

13.juni: 
SVANHOLM II over GLOSTRUP med 73 points ef
ter l.halvleg.6-0. (ude) ,Svanholm II 264,Bj. 
K.Jensen 55,Leif Hansen 44,Bent Henriksen 
39, Henrik Thomsen 32, søren Nissen 31, Tom 
Christensen 26,Steen Thomsen 3 for 67,Glo
strup 191,Rene Thomsen 33,Jørgen Nielsen 33 
Knud Nordkamp 27,Per Hansen 26,Tom Christen 
sen 6 for 25. 

FREM over VIBORG med 71 points efter l .halv 
leg.6-0. (ude) .Frem 154,Tufail 35,M.Subhani 
30,Patrick Joseph 7 for 51,Viborg 83,Peter 
Andersen 35,K.Latif 6 for 31,Leo Onink 3 f. 
8. 

SORANER over SLAGELSE med 6 st.gærder efter 
l.halvleg.6-0. (hj) .Slagelse 168,Kim Andrea
sen 42,Kim Christiansen 34,N.0.Bjerregaard 
7 for 49,Soraner 170 for 4,Allan Bloom 75+ 
Kim Schaumann 4 7. 

19.juni: 
HORSENS over SORØ med 4 7 points efter 1. 
halvl�g.6-0. (hj) .Herning 201 for 3,Erik Ole 
sen 113,P.E.Hjorth 61,Sorø 156,Jørgen Eli
assen 73+,0le HUckelkamp 34. 

SILKEBORG over SORANER med en halvleg og 12 
points.8-0. (hj) .Silkeborg 129,Bj .Rasmussen 
38,Bent Andersen 33+,Bo BlUitgen 5 for 72, 
N.O.Bjerregaard 3 for 31,Soraner 53,Sv.i\. 
Jensen 3 for 4,Bj.Rasmussen 3 for 18,og 64 
Bj.Rasmussen 4 for 0,Sv.Å.Jensen 3 for 12. 

20. JUnJ.: 
VIBORG over SORØ med 165 points efter 1. 
halvleg.6-0. (hj) .Viborg 251 for 6,Leif Busk 
112,Jan Andersen 63,Patrick Joseph 25,Hans 
H.Nissen 3 for 30,Alex Olsen 3 for 70,Sorø 
86,0le HUckelkamp 44,Jan Thorup 4 for 22, 
P.Joseph 3 for 22,og 49 for 2,Alex Olsen 
32+. 

HERNING over SORANER med 5 st.gærder. efter 
l .halvleg.6-0. (hj) .Soraner 103,Frank Pear
son 42,H.Henriksen 30,Mohammad Abbas S for 
30,Erl.Krogh Andersen 3 for 17,og 113,Sun
dar 38,M.Abbas 4 for 36,Herning 106 for 5, 
Erl.Krogh Andersen 51,oq 93 for l,Erl.Krogh 
Andersen 70+. 

26.juni: 
SLAGELSE over SVANHOLM [I med 63 points ef 
ter l.halvleq.6-0.(hj).Svanholrn II 'J7,Gert 
Kristiansen 54,John S.Christensen 'i for 8, 
Bo Christiansen 3 for 21,og 70 for 2,Bj.K. 
Jensen Jl+,Poul Transbøl.l 29.S.lagelse 160, 
Leif Sørensen 36,Kirn Andreasen 30,Tom Chri
stensen S for 30. 

27.Juni: 
HORSENS over GLOSTRUP med 5 points efter 1 
halvleg.6-0. (hJ) .Glostrup 216,Pcr Hansen 
100,Lennart Nielsen 62,0ricl Joscpi1 3 fo::-
6•.l,!-lorsens 221,John Pcyscr S4,Henni.nq Eli
assen 33,0riel Joseph 26+.St.Thomscn 'J f.813 

HERNING over V1BORG :.1Ld 7 st. wrder efter 
l.hal.vl.0q.G-O. (ude) .Vibcrq 1.1(),0lc Schjødt 
-JO,Mohamrnad Abbus 6 fer 2 :-J,Hcrr.in(; 122 fur 
3,Svcnd RasmussL·n 37+,Erl.Kroih t'\ndL•rc;,,:, 
-l0,Fazcl 29+. 

3. jul i: 
FREM over GLOSTRUP med 83 points efter 1. 
halvleg.6-0. (hj) .Frem 275,Steen Friis 72, 
K.Latif 66,M.Subhani 38,Per Pedersen 3 f. 
48,Glostrup 192,Per Pedersen 47,Jørgen Ni•
elsen 47,Steen Friis 4 for 29. 

4. jul i: 
SILKEBORG over HERNING med en halvleg og 
17 points.8-0. (ude) .Herning 27 ,Bjarne Ras
mussen 5 for 8,Erik Mikkelsen 5 for 17 ,og 
81,Azhar Ali 6 for 23,Silkeborg 125,Muham
med Abbas 7 for 39. 

11.juli: 
SVANHOLM II over FREM med 92 potnts efter 
l.halvleg.6-0. (ude) .Svanholm II 257,Jan 
Bøgh Nielsen 83,Poul Transbøl 42,Gert Kri
stensen 27 ,Tom Kristensen 26,K.Latif 3 f. 
44,Steen Friis 3 for 55,Frem 165,M.Subhani 
49,Peter Smidt 3 for 15,Klaus Frederiksen 
3 for 49. 

3.division øst: 

12.juni: 
KØGE over RINGSTED II med 69 points efter 
l.halvleg.6-0. (hj) .Køge 186,Johnny Hansen 
56,Hans E.Juncher 8 for 78,Ringsted II 117 
Jan Pedersen 4 for 16,Benny B.Nielsen 3 f. 
21. 

13.juni: 
ROSKILDE over GLOSTRUP II med 5 st.gærder 
efter færdigspillet kamp og efter at GLO
STRUP II førte efter l.halvleg med 70 po
ints.8-6. (hj) .Glostrup II 192 for 6,Car
sten Mikkelsen 43+,Mich.Andersen 34,Søren 
Roland 33+,Jørg.Hansen 33,og 90 for 4,Mic. 
Andersen 33,P.W.Jensen 29,Palle Lykke 4 f. 
25.Roskilde 122,Ian Barnes 37,Jim Christen 
sen 6 for 57 ,og 167 for 5,Stiq Lucas 70+, 
Peter Peck 28. 

NYKØBING F.over SLAGELSE II med 2 st.gær
der efter færdigspillet kamp.8-0. (ude). 
Slagelse 56,Povl E.Pete,rsen 5 for 25,Erik 
Svensson 5 for 29 ,og 104 ,John Nielsen 60+ 
Chris T.Rasmussen 25,E.Svensson 7 for 44, 
P.E.Petersen 3 for 59.Nyk.F.108,E.Svens
son 35,P.E.Petersen 30,Leif Jacobsen 8 f. 
51,og 53 for 8,Leif Jacobsen 5 for 22,cTohn 
Nielsen 3 for 20. 

AB II over NÆSTVED med en halvleg og 46 po 
ints.8-0. (ude) .Næstved 45,Ths.Provis 7 for 
14,Hans Moldow 3 for 8,og 69,Mogens Han
sen 29, Tony Hadersland 3 for O, Erik Neder
gaard 4 for 17,AB II 160 for 9,Tony I-laders 
land 63,Mog Hansen 5 for 29,Leif Henriksen 
3 for 33. 

19.juni: 
SLAGELSE II(hj)-KØGE.I.halvleg ikke færdig 
spillet. 0-0. Slagelse I I 186, Per Petersen 
41,Brian Tønnesen 31,Jan Petersen 3 for 41 
Køge 182 for 8,Keld Hørbye 26,Jan Peter
sen 23,Leif Jacobsen 5 for 76,Brian Tønne
sen 3 for 63. 

KB II(hj)-AB II.l.halvleg ikke færdigspil
let.0-0.KB II 262,0le Michaelsen 52+,Jørg. 
Plougmann 47,Leif Andreasen 30,Ths.Provis 
5 for 82,Hans Moldow 4 for 48.AB II 178 f. 
8,Niels Talbro 41,Hans Moldow 34,Carl Mor
ild 6 for 77. 

RINGSTED II over SVANHOLM III med 6 st.gær 
der efter l.halvleg.6-0. {hj) .Svanholm III 
59,Hans E.Juncher 6 for 27,Jan Dahl 3 for 
18,Ringsted II 66 for 4,Hans E.Juncher Jo+ 

20. juni: 
ROSKILDE over NÆSTVED med SO points efter 
l.halvleg.6-0. (ude) .Roskilde 139,Stig Lu
cas 42,Anders Nørgaard 25,Mogens Hansen S 
for 69,Leif Henriksen 3 for 31.Næstved 89 
Mag.Hansen 40,Peter Peck S for 23. 

27.juni: 
SLAGELSE II over RINGSTED II med 3 points 
efter færdigspillet kamp og efter at RING 
STED Il førte efter. l. halvleg med 30 po
ints.8-6. (ude) .Slagelse II 28,H.E.Juncher 
6 for 6,Per Johansen 4 for 20,olJ 138,Vagn 
Pedersen 28,Jan Dahl 4 for 46,H.E.Juncher 
3 for 26.Ringsted II 58,Erik Sørensen 7 
for 21,og 105,H.E.Juncher 41,Erik Søren
sen 8 for 39 . 

KØGE over AB II med 94 points efter 1. 
halvleg.6-0. (ude) ,Køge 226,Jan Pedersen 
46+,Benny B.Nielsen 43,Johnny Hansen 42, 
Jens Sørensen 27,Ths.Provis () for 116, 
AB II 132,Torben Olesen 6S,Thorr,as Kcnu...,ri _; 
25,Jan Pedersen � for 0,Jens Sørensen S f. 
36. 

GLOSTRUP II over NYKØBING F.med 8 st.gær
der efter færdigspillet kamp.8-0. (hj) .Nyk. 
F.114,Povl E.Petersen 47+,Søren Christen
sen 41,Jim Christensen 4 for 31,Søren Mik 
kelsen 3 for 14,og 61,Jim Christensen 6 
for 18,Glostrup II 132 for 2,S.Nagmi 46+, 
Michael Andersen 43,og 54 for 2. 

3. jul i: 
SLAGELSE II over NÆSTVED med 2 st.gærder 
efter færdigspillet kamp.8-0. (ude) .Næstved 
70,Leif Jacobsen 5 for 42,John Nielsen 4 f. 
21,og 68,John Nielsen 7 for 31,Leif Ja
cobsen 3 for 23.Slagelse II 73 for 6.Per 
Petersen 48+,Mogens Hansen 3 for 24,og 67 
for 8,Willy Jacobsen 4 for 22,Mogens Han
sen 4 for 31. 

KB II over SVANHOLM III med 8 st.gærder ef
ter færdigspillet kamp.8-0. (hj) .Svanholm 
III 60,Karl Morild 5 for 34,J.Holmes 4 for 
20,og 69,L.Andreassen 7 for 25,KB II 61 f. 
6,J.Bisgaard 4 for 31,og 72 for 2,S.Lin
hart 40, J. Holmes 29+. 

4. juli: 
RINGSTED II over GLOSTRUP II med 7 points 
efter 1.halvleg.6-0. (ude) .Ringsted II 108, 
Frede Nielsen 54,Jørgen Hansen 4 for 14, 
Jim Christensen 3 for 39,og 116,Bjarne Ni
elsen 55+,J.Christensen 5 for 54,0le Peter 
sen 3 for 25,Glostrup II 101,Michael Møl
æer 28,Hans E Juncher 5 for 43,Jan Dahl 3 
for 21,og 120 for 7,0le Petersen 28,H.E. 
Juncher 4 for 56. 

10.juli: 
KØGE over KB II med 2 st.gærder efter fær 
digspillet kamp (ude) .KB vandt l.halvleg 
med 7 points.8-6.K.B II 87,Jø:rgen Plough
mann 32 ,Jens Jeppesen 4 for 9�Leif Hansen 
3 for 25,og 62,J.Ploughmann 31,Leif Hansen 
6 for 24,Erik Jensen 3 for 14.,Køge 70, 
Finn Nielsen 25,Karl Morild 5 for 36,John 
Holmes 4 for 26,og 82 for 8,Stig Hansen 
28,Keld Hørbye 23+,K.Morild 4 for 20. 

].division vest: 

12.juni: 
SKANDERBORG II over KERTEMINDE med l st. 
gærde efter l.halvleg.6-0. (hj) .Kerteminde 
138,Bj.Rasmussen 34,Erik L.Pedersen 29,Le
if M.Nielsen 5 for 57 ,Henry Rasmussen 3 f. 
37, Skanderborg Il 14 7 for 9, P. E. Rodding 
38+,Leif M.Nielsen 40,E.L.Pedersen 4 f.43 
Søren Klokker 3 for 45·. 

13.juni: 
FREDERICIA over DRONNINGBORG med 148 po
ints efter l.halvleg.6-0. (ude) .Fredericia 
235 for 5,Kurt Østergaard 135+,Steen Øster 
gaard 42,F'lemm,Rasmussen 4 for 88,Dronning 
borg 87,Chr.Boldsen 27,Bent Madsen 4 for 11 
Peter Østergaard 3 for 22. 

KOLDING over B 1913 med·9 st.gærder efter 
færdigspillet kamp.8-0. (hj) .B 1913 59,Erl. 
Hauge 26,Lars P.Nielsen 6 for 27,og 90,Leif 
Jensen 36,Jørgen Jensen 29,Lars P.Nielsen 
7 for 27, Kolding 88 for 7 ,Jørgen Machon 4 
for 36,og 71 for l,Poul E.Nielsen 43+. 

MB II over ÅRHUS II m.7 st.gærder eftr.l. 
halvleg.6-0. (hj) .Århus II 111,Erik Madsen 
37, Keld Lassen 5 for 55 ,Henning Hoff 4 for 
45,AaB II 115 for 3,Finn Larsen 35,Henn:i.nq 
Hoff 30+. 

19.juni: 
ÅRHUS II over HOLSTEBRO med 6 st.gærder cf 
ter_ l.halvleg.6-0. (hj) .Holstebro 125,John 
Jespersen 31,Erik Madsen 4 for 44,Århus II 
128 for 4,Erik Madsen 41,Erik Eyvind 37+. 

20. j:mi: 
GRENÅ over AAB II med 178 points efter 1. 
halvleg.6-0. (hj) .Grenå 243,E.Crone 56,Jens 
Malfeld 43.Tommy Hansen 28,Hans E.Malfeld 
26,Finn Larsen S for 42,Keld Lassen 3 f.72 
AaB I I 65, Tommy Hansen 5 for 36, og 38 f. l . 

KOLDING over DRONNINGBORG med l .st.yærdc 
efter l.halvleg.6-0. (ude) .Dronningborq 92, 
Chr.Boldsen 27,Lars P.Nielscn 6 for 28,Al
bert Keun 3 for 15,Kolding 97 for 9,Flcmm. 
Rasmussen 5 for 49,Chr.Boldscn 3 fur 43. 

KERTEMINDE over B 1913 med 9 st.gærder ef 
ter færdigspillet kamp 8-0. (ude) .B 1913 88 
Erl.Hauge 25,Flernrn.Søndergaard S for 24,Sø 
ren Klokker 5 for 33 ,og 88, Lars Holm Peder 
sen 22+,S.Klokker 5 for 12,Fl.Søndergaard 
4 for 37.Kerteminde 91 for 7,Poul Winther 
27+,E.Hauge 4 for 44,og 88 for l,Erik L. 
Pedersen 44+,Ben� Nielsen 31+. 
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26.juni: 
ÅRHUS II(hj)-DRONNINGBORG.1.halvleg ikke 
færdigspillet. 0-0. Århus 2 37 for 3, Erik Mad 
sen 106+,Henrik Knap 60,Erik Eyvind 30, 
Dronningborg 207 for 7, Chr. Bold sen 90, Bj. 
Madsen 27, Palle Pedersen 3 for 77. 

27.juni: 
FREDERICIA over ESBJERG II med 5 st.gærder 
efter l.halvleg.6-0. (hj) .Esbjerg II 88,Bent 
Madsen 7 for 18, Fredericia 94 for 5, Kurt Ø 
stergaard 56 ,Carsten Griegel 3 for 18. 

HOLSTEBRO over SKANDERBORG II med 7 st.gær 
der efter l. halvleg. 6-0. (hj) . Skanderborg 
II 117,Finn Krause 42,Peder Johansen 6 for 
31, Holstebro 121 for 3, Peder Johansen 7 3+, 
John Jespersen 29+. 

KERTEMINDE over GRENÅ med 2 points efter l 
halvleg. 6-0. (ude) . Kerteminde 165, Bent Niel 
sen 94, H. O. Mal feld 5 for 61, Tommy Hansen 4 
for 47,og 75 for l,Bj.Rasmussen 37+,Erik 
Pedersen JO.Grenå 163,Tommy Hansen 58,Kim 
Nielsen 35,Søren Klokker 6 for 42,Erik Pe
dersen 4 for 57. 

3. juli: 
SKANDERBORG II over GRENÅ med 86 points ef 
ter færdigspillet kamp. 8-0. (hj) . Skanderborg 
II 111,Finn Krause 32,Poul E.Rodding 30, 
Tommy Hansen 7 for 27,og 93 for 3,F.Krause 
38,Vagn Nielsen 28+,Grenå 42,J.Steen Larsen 
6 for 14,Sv.E.Madsen 3 for 26,og 76,Tommy 
Hansen 26,Sv.E.Madsen 5 for 34,J.Steen Lar
sen 5 for 37. 

AAB II over ESBJERG II med 4 st.gærder ef
ter l.halvleg.6-0. (ude) .Esbjerg II 169,Jens 
Chr. Ankersøe 4 2, Erling Ankersøe 34, Carsten 
Ankersøe 29,Jørgen Morild 4 for 49,Keld 
Lassen 3 for 47 ,AaB II 171 got 6,Carsten 
Hedebrand 55+,Bo Hindrup 26,Carsten Anker
søe 3 for 40. 

4. juli: 
KOLDING over AAB II med 156 points efter 1 
halvleg.6-0. (hj) .Kolding 266 for 6,Poul E. 
Nielsen 101+,Henning Jensen 50,Lars P.Ni
el sen 4 3, Niels Jensen 31, Hans Chr. Madsen 
31,JØrgen Morild 3 for 99,AaB II 110,Bo 
Nindrup 40,Peter Jørgensen 36,Albert Keun 
4 for 20. 

FREDERICIA over KERTEMINDE med en halvleg 
og 54 points.8-0. (ude) .Fredericia 208,Finn 
Kirkeby 89,Per Eskildsen 45,Flemming Søn
dergaard 5 for 88,Kerteminde 85,Peter Øs
tergaard 4 for 35,Jan Østergaard 3 for 30, 
og 69,Fl.Søndergaard 26,Erik L.Pedersen 25 
Kent Andersen 5 for 7 ,Peter Østergaard 3 
for 36. 

10.juli: 
B 1913 over DRONNINGBORG med 6 points ef
ter l.halvleg.6-0. (ude) .Dronningborg 123, 
Fl.Rasmussen 49,0ve Egstrøm 3 for 23,B 19-
13 129,Leif Jensen 90+,Chr.Boldsen 6 for 
43. 

11.juli: 
MB II-B 1913.Tabt af AaB II. 

Mellemrækkerne; 

12.juni: 
(Øl FREM over RINGSTED med 90 points efter 
l.halvleg.6-0. (ude) .Frem 181.Z.Khan 55,J. 
Virapen 51,Helge Kaj 28,Helmar Hansen 6 f. 
47,Ringsted 91,Leif Mortensen 28,John Alan 
3 for 28,J.Virapen 3 for 28. 

(Ø)SORANER over KØGE med 2 points efter l. 
halvleg.6-0. (hj) .Køge 253,Keld Nielsen 62, 
J.P.Jensen 58+,Erik Jensen 57,Finn Nielsen 
44,Fritz Perch 5 for 72,Soraner 255,J.Arns 
bjerg 114,F.Perch 42+,Hollis O�Henry 36,E
Jensen 4 for 79. 

(M)HORSENS over B 1913 med 49 points efter 
l.halvleg.6-0. (ude) .Horsens 131,Jørn Høj 
53,Torsten Jensen 36,Kurt Hansen 4 for 68, 
B 1913 82,J.HØj 6 for 36,Erik Jørgensen 3 
for 30. 

13.juni: 
(M) HOVEDGÅRD over KERTEMINDE med 6 st.gær
der efter færdigspillet kamp.8-0. (hj) .Ker 
terninde 55,Graham Jenkins 5 for 4,Brian 
Claxton 3 for 24,og 133 f.8,N.Ahmed 30,Ho
vedgaard 80,Bent Lorentzen 31+,Jørg.Hviid 
8 for 32,og 112 for 4,G.Jenkins 52+,Brian 
Claxton 48. 
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19.juni: 
(M) KOLDING over FREDERICIA med 6 st. gærder 
efter l.halvleg.6-0. (hj) .Fredericia 163,E
rik D.Andersen 64,Rene Sorgenfri 27 ,Freddy 
Weile 27,Kolding 166 for 4,Lars H.Madsen 
81,Keld Jessen 36. 

(M)KERTEMINDE over HOVEDGÅRD med 91 points 
efter færdigspillet kamp.8-0. (hj) .Kertemin 
de 107,Nazir Ahmed 52,Bria:n Claxton 4 f.33 
søren Steenshøj 3 for 34,og 80 for 4,Kaj 
Andersen 37+ ,Graham Jenkins 3 for 5, Hoved
gård 41,Jørgen Hviid 6 for 16,og 55,G.Jen
kins 41,JØrg .Hviid 8 for 15. 

(V)HJØRRING over VIBORG med 66 pts efter 1 
halvleg.6-0. (hj) .Vib arg 65,Poul E.Larsen 
4 for 6,Tom Christiansen 4 for 25,Hjørring 
131,Tom C.Nielsen 37,Jesper HØier 28,JØrn 
Mathiassen 3 for 26 ,Jeppe Sørensen 3 f. 31 
og Mogens Sørensen 4 for 43. 

26.juni: 
(M)FREDERICIA over HOVEDGAARD med 40 points 
efter færdigspillet kamp.8-0. (ude) .Frede
ricia 109,Per Eskildsen 32,Rene Sorgenfri 
31,Brian Claxton 5 for 24,og 64.Søren Ste
enshøj 5 for 29,B.Claxton 3 for 26,Hoved
gård 96,Graham Jenkins 55,Brian Claxton 32 
Erik D. Andersen 7 for 56, Per Eskildsen 3 f. 
39,og 37,Per Eskildsen 7 for 14,E.D.Ander
sen 3 for 22. 

4. juli: 
(Ø)KØGE over GLOSTRUP med 6 st.gærder ef
ter færdigspillet kamp.8-0. (ude) .Glostrup 
Glostrup 65,M.M.Gosh 32,Bjørn Olsen 3 for 
11,Toni Larsen 3 for 30,og 160,Rene Thom
sen 72,Peter E.Petersen 49,Bj.Olsen 4 for 
30,Køge 85 for 4,Bent Olesen 23,Tommy Siig 
4 for 17,og 150 for 4,Dennis Sejr 43+,Mi
chael Pedersen 45,Toni Larsen 25. 

(M)KOLDING over KERTEMINDE med 8 st.gærder 
efter l.halvleg.6-0. {hj) .Kerteminde 91,0le 
Scott 5 for 27,Peter Nielsen 3 for 22,Kol
ding 96 for 2,Johnny Petersen 30+,Flemming 
Petersen 29. 

(Ml HORSENS over HOVEDGAARD med 5 st.gærder 
efter færdigspillet kamp.8-0. (ude) .Hoved
gaard 52,0le BUlow 3 for 8,Morten Sodemann 
4 for 19,og 79,Graham Jenkins 36,Erik Jør
gensen 4 for 8,JØrgen Olsen 3 for 8,Hor
sens 92 for 5,Jørgen Olsen 45,Søren Stens
høj 3 for 10,og 54 for 5,M.Sodemann 28. 

(M)B 1913-FREDERICIA.Tabt af Fredericia. 

(V)NYKØBING M.over VIBORG med 8 st.gærder 
efter færdigspillet kamp. 8-0. (hj) . Viborg 
37,Tommy Nielsen 7 for 13,og 176,Jørn Ma
thiasen 44,Jan Rudell 32,Lars Knudsen 26, 
Tommy Nielsen 7 for 65,Nyk.M.108 for 2, 
Tage .Mikkelsen 40+,Tommy Nielsen 31,og 
106 for 2 ,Tommy Nielsen 62 ,Tommy Pedersen 
34+. 

17. julL 
(M) HORSENS over HOVEDGAARD med en halvleg 
og 37 points.8-0. (hj) .Hovedgaard 59,Jør
gen Ol sen 4 får 32, Ole Blllow 3 for 8, Erik 
Jørgensen 3 for 13, og 15, E. Jørgensen 7 f. 
5, Jørg. Ke ldgaard 3 for 8. Horsens 111 f. l 
Jørgen Olsen 68+,0le Blllow 32+. 

24. julL 
(M)KERTEMINDE over B 1913 med 4 points ef
ter l.halvleg.6-0. (hj) .Kerteminde 110,Bj. 
Rasmussen 50, Kurt Hansen 7 for 53, og 170 
for 9,Chr.Scheffermann 90,Bj.Rasmussen 37 
Torben Hirtz 6 for 30.B 1913 106,Kurt Han
sen 32,C.Scheffermann 4 for 25,Bj.Rasmus
sen 3 for 29,og 123 for 7,Jan Lindorf Pe
dersen 3 for 45. 

25.juli: 
(M)FREDERICIA(hj)-HOVEDGAARD.Uafgjort ef 
ter 2.halvleg.HOVEDGAARD vandt i.halvleg 
med 35 points. 7-6. Hovedgaard 129, Graham 
Jenkins 72,Erik L.Andersen 4 for 46,og 
57,E.L.Andersen 5 for 28,Carsten Cordh 4 
for 27. Fredericia 94, Steen Østergaard 29 
G.Jenkins 5 for 31,Brian Claxton 5 f.41, 
og 92 for 7 ,Rene Sorgenfri 31,St.Øster
gaard 25,B.Claxton 3 for 44,G.Jenkins 3 
for 45. 

(Ø)RINGSTED over KØGE med 81 points efter 
l.halvleg.6-0. (ude) .Ringsted 201,Hans Ol
sen 131,Per Persson 25,Jan Pedersen 3 for 
49,og 34 for ],Køge 120 for 9,Johnny Han
sen 36,Jan Pedersen 25+,Per Nielsen 3 for 
19,og 119 for 9,Johnny Hansen 48,Per Pers 
son 4 for 51. 

Juniores: 

12.juni: 
SORØ-SVANHOLM.Tabt af Sorø. 

AB over GLOSTRUP med 8 st.gærder efter 1. 
halvleg.6-0. {ude) .Glostrup 157 for 7 ,Jør
gen Nielsen 45,0le Roland 35,Søren Mikkel 
sen 28+,Tony Hadersland 4 for 39,AB 159 f. 
2,Peter Sørensen 73+,Carsten Lindegaard 44 

CHANG over DRONNINGBORG med 9 st.gærder ef 
ter færdigspillet kamp.8-0. (ude) .Dronning
borg 92,Hans V.Åstrup 32,Morten Skanderup 
7 for 37,og 81,H.V.Astrup 34,Gert Kristi
ansen 4 for 12, M. Skanderup 4 for 22, Chang 
97 for 2, Kim Pedersen 35, og 78 for 1, Car
sten Strandvig 33+. 

13.juni: 
RINGSTED over SORØ med 7 st.gærder efter l 
halvleg.6-0. (ude) .Sorø 68,Jan GrØndal 46, 
Michael B.Hansen 3 for 7 ,og 98 for 2,Alex 
Olsen 66+.Ringsted 148 for 3,Jesper !saksen 
50+,Søren Bo Rasmussen 45. 

HORSENS over HERNING med en halvleg og 9 
points.8-0. (hj) .Herning 105.H.P.Fenger 61 
Ole Billow 4 for 36,og 49,Tom Jensen 27,M. 
Sodemann 5 for 27.Horsens 163 for 5,Morten 
Sodemann 102+. 

NYKØBING M.over HJØRRING med 4 points efter 
l.halvleg.6-0. (hj) .Nyk.M.198 for 8,Peter 
Dahlgaard 99,Jesper Morild 4 for 62,Karsten 
Kristensen 3 for 67 .Hjørring 194 ,Karsten 
Kristensen 112,J.Morild 34,P.Dahlgaard 4 
for 53. 

19.juni: 
HERNING over B 1913 med 67 points efter 
færdigspillet kamp og efter at B 1913 før
te efter !.halvleg med 24 points.8-6. (hj). 
Herning 40,A.Andersen 5 for 7,M.Hansen 4 f 
13,og 132 for 5,0le Slurnstrup 76+,H.P.Fen
ger 26,B 1913 64,H.P.Fenger 4 for 26,og 41 
H.P:Fenger 8 for 19. 

26.juni: 
SVANHOLM-AB.Tabt af AB. 

RINGSTED over GWSTRUP med 29 points efter 
l.halvleg.6-0. (hj) .Ringsted 161,Per Niel
sen 54, Carsten Mikkel sen 3 for 32, Ole Ro
land 3 for 34,Glostrup 132,Jørgen Nielsen 
40,0le Roland 35,Mich.Pedersen 33,Per Ni
elsen 3 for 39. 

SKANDERBORG over B 1909 med 8 st. gærder 
efter færdigspillet kamp.8-0. (hj) .B 1909 
31,Per Rasmussen 8 for 11,og 61,Erik Juul 
3 for 10,Torben Stern 3 for 21,Skanderborg 
33 for 5,Steen Nielsen 3 for 6,og 65 for 2 
Leif Moldrup 35. 

ESBJERG over HORSENS med 3 st.gærder efter 
færdigspillet kamp.8-0. (ude) .Horsens 93, 
Karsten Pedersen 64 ,Carsten Griegel 5 f. 38 
Hans Chr.Jensen 4 for 36,og 133,K.Pedersen 
52,0le Billow 30,C.Griegel 4 for 54,Esbjerg 
119 for 5,Jan Villadsen 41,Kim Madsen 27, 
Ole Billow 4 for 39,og 108 for 7 ,Jan Holberg 
28,Claus V.Nielsen 25+,K.Pedersen 4 for 48. 

KERTEMINDE over B 1913 med 76 points efter 
l.halvleg.6-0. (ude) .Kerteminde 151,Suzanne 
Nielsen 46+,Lars Pedersen 29,Benny Hansen 
3 for 36,og 36 for 0,Bj.Rasmussen 27+,B 19-
13 75,Claus Andersen 3 for 13,Jens Pedersen 
5 for 30,og 141 for 3,Preben Rasmussen 61, 
Arnt Andersen 30. 

NYKØBING M.over VIBORG med 4 st.gærder ef
ter l.halvleg.6-0. (ude) .Viborg 157,Jan An
dersen 76,Mogens Sørensen 27,Flemming Poul
sen 7 for 70,Nyk.M.158 for 6,Tommy Nielsen 
56,Peter Dalgaard 30. 

27.juni: 
NYKØBING M.-DRONNINGBORG.Tabt af Dronning
borg. 

Kreds 41: 

3.juli: 
RINGSTED over Køge med en halvleg og 427 
points.Ringsted 428 for 5,Per Nielsen 210+ 
Bo Hansen 39,Mich.B.Rasmussen 36,Søren B. 
Rasmussen 32, Per Johansen 26. Køge O for 0 
og 1 for O. 

Kreds 43: 
OlANG over HJØRRING med 129 points efter 1. 
halvleg.6-0. (hj) .Chang 252 for 5,Carsten 
Strandvig 58,Klaus Bach Sørensen 52+,Niels 
Bindslev 45+,Gert Christensen 34,0le Chri
stiansen J for 46,Hjørring 123,John Chri
stensen 28, Morten Skannerup 4 for 27. 



17.juli: 
NYØBING M.over VIBORG med 1 st.gærde.6-0. 
(hj) .Viborg 265 for 4,Flemm.Sørensen 72, 
Jan Andersen 69,Jeppe Sørensen 32+,Mogens 
Sørensen 31, Carsten Kenn ild 28, Nyk. M. 266 
for 9,Tommy Nielsen 80,Peter Dalgaard 71, 
Henrik Jespersen 36,Lars Dalgaard 28,Jan 
Andersen 6 for 71, Mog. Zørensen 3 for 59. 

17.julL 
KØGE over SORØ med 56 points efter l .halv 
leg.6-0. (hj) .Køge 182 for 3,Jens Jeppesen 
104+,Erik Jensen 39+,Sorø 126,Alex Olsen 
68,Jens Jeppesen 3 for 41. 

25.juli: 
SKANDERBORG over KERTEMINDE med 7 st.gær
der ·efter færdigspillet kamp.8-0. (ude). 
Kerteminde 72, Per Rasmussen 5 for 30, og 
75,Torben Stern 4 for 16,Leif Møldrup Ni
elsen 4 for 17.Saknderborg 77 for 2,Erik 
Juul 37+,Finn Krause 31+,og 72 for ],Tor
ben Stern 34+. 

SIX-A-SIDE: 

Roskilde 18.juli: 

ROSKILDE over SLAGELSE 29,50-13,86.Slagel 
se 97 for 7 fald, Ebbe Christiansen 34+, 
Roskilde 236 f.8 fald,Palle Lykke 53,Kurt 
Johansen 43,Stig Lucas 25,Jesper Frandsen 
3 for 48. 

ROSKILDE over NÆSTVED 33,67-15,22.Næstved 
137 f.9 fald,Ole Petersen 41,Niels Bach 
33+,Lars Rasmussen 25,Kurt Johansen 3 for 
27 ,Roskilde 202 for 6 fald,Stig Lucas 54, 
Palle Lykke 41,Jørgen Bach 30,Jens Hansen 
3 for 37. 

SLAGELSE over NÆSTVED 51,00-29,80.Slagel
se 102 for 2 fald,Jens Henicke 37 ,Ebbe 
Christiansen 27 ,Næstved 149 for 5 fald,0-
le Petersen 44,Lars Rasmussen 29. 

Drenge: 

Kreds 51: 

12.juni: 
GLOSTRUP over AB med 8 st.gærder efter fær 
digspillet kamp. 8-0. (hj) .AB 29 ,Lars Mikkel 
sen 7 for 10,Søren Mikkelsen 3 for 13,og 
61,Morten Barfod 31,S.Mikkelsen 5 for 6, 
Glostrup 50 for 0,S.Mikkelsen 50+,og 44 f. 
2,L.Mikkelsen 20+. 

SORØ over SLAGELSE med 8 points efter 1. 
hal vl'.eg. 6-0. (hj) . Slagelse 17, Peter Mort
horst 6 for 5 ,Anders Trojel 4 for 6 ,og 77 
for 6,Henrik Larsen 56+,Sorø 25 for O,og 
57 for 3. 

13.juni: 
KB over KØGE med 8 st.gærder efter færdig
spillet kamp.8-0. (hj) .Køge 44,Tom Hansen 7 
for 4,Erik Michaelsen 3 for 31,og 46,Tom 
Hansen 5 for 4,KB 79 for 0,Erik Michaelsen 
37+,Tom Hansen 27+,og 15 for 2. 

18.juni: 
KB over FREM med 6 st.gærder efter færdig
spillet kamp.8-0. (hj) .Frem 33,Erik Michael 
sen 6 for 13,og 57,Tom Hansen 5 for 12,KB 
76 for 0,E.Michaelsen 42+,T.Hansen 31+,og 
17 for 4, Hugo Strandskov 3 for 6. 

26.juni: 
RINGSTED over GLOSTRUP med 9 st.gærder ef
ter l.halvleg.6'-0. (hj) .Glostrup 120,Søren 
Mikkelsen 65,Lars Mikkelsen 26,Søren B.Ras 
mussen 6 for 30,Ringsted 130 for l,Søren B 
Rasmussen 47+,Jan Bredo 45+,Mich.B.Hansen 
29. 

27.juni: 
SLAGELSE over KØGE med 20 points efter 1. 
halvleg.6-0. {hj) .Slagelse 51,Malte Jacobsen 
4 for 3,Køge 31,Jesper Frandsen 4 for 8, 
Kim Andersen 4 for :.1. 

Kreds 52: 

6. juni: 
KERTEMINDE over HOLSTEBRO med 10 st.gærder 
efter færdigspillet kamp.8-0. (ude) .Holste
bro 25,Jørgen Hviid 5 for ],Cl.Andersen 3 f 
10,og 15,Cl.Andersen 6 for 7,J.Hviid 4 f.6 
Kerteminde 32 for O,og 9 for 0. 

ESBJERG over HOLSTEBRO med 72 points efter 
færdigspillet kamp.8-0. (ude) .8-0.Esbjerg 
56 for l ,Kim Madsen 34 ,og 91 for 0,K.Madsen 
58+,Torben Jensen 28+,Holstebro 32,Tim Jen 
sen 6 for 10,og 43,Torben Jensen 5 for 23, 
Tim Jensen 3 for 13. 

12.juni: 
SKANDERBORG over KERTEMINDE med 3 st.gær
der efter færdigspillet kamp.8-0. {hj) .Ker
teminde 16,Flemm.Jørgensen 5 for 8,Lars Wit 
tus 3 for 4,og 51,Kim Wilrtz 5 for 17,L.Wit
tus 4 for 8,Skanderborg 25 for 2,og 43 for 
7,Knud Larsen 3 for 9,Cl.Andersen 3 for 16 

KOLDING over FREDERICIA med en halvleg og 
45 points.8-0. (hj) .Kolding 132 for 2,Hans 
Chr. Madsen 44, Peter Christensen 39+, Frede
ricia 25,Henrik Høyby 3 for 13,og 62,Jan 
Madsen 28 , H. Høyby 3 for 2 2 . 

13.juni: 
ESBJERG(hj)-SKANDERBORG.l.halvleg ikke fær
digspillet .0-0. Esbjerg 165 for 4 ,Tim Jensen 
86+,Lars Christensen 31,Skanderborg 96 for 
6,Lars Wittus 46,Lars Gadkjær 35,Torben Jen 
sen 3 for 35,Dennis Olsen 3 for 37. 

20.juni: 
FREDERICIA over HOLSTEBRO med en halvleg og 
11 points.Holstebro 31,Kim Sorgenfri 5 for 8 
Jan Madsen 4 for 12,og 19,J.Madsen 4 for 5 
Fredericia 61 for 1, J. Madsen 46. 

KOLDING over HOLSTEBRO med en halvleg og 12 
points.8-0. (ude) .Holstebro 26,Hans Madsen 
7 for 7, og 18, Ole Scott 5 for 5, Kolding 56 
for 3. 

26.juni: 
FREDERICIA over KOLDIN med en halvleg og 2 
points.8-0. (hj) .Kolding 29,Kim Sorgenfri 4 
for 12 ,og 35 ,Kent Bjerre 3 for 2 ,Jan Madsen 
4 for 12.Fredericia 66 for 5,Jan Madsen 31 
Peder Pedersen 3 for 14. 

27.juni: 
SKANDERBORG over HOLSTEBRO med 10 st.gærder 
efter færdigspillet kamp. 8-0 .. (ude) .Holste 
bro 2 3, Lars Wi ttus 4 for 8, Kim Wilrtz 3 for 7 
og 28,Jao Knudsen 3 for l,L.Wittus 4 for 11 
Skanderborg 25 for l og 35 for O. 

Kreds 52: 

ESBJERG over FREDERICIA med 8 st.gærder 
efter færdigspillet kamp.8-0. (hj) .Esnjerg 
12 3 for 1, Torben Jensen 65+, Tim Jensen 4 7+ 
og 119 for 2, Kim Madsen 31, Fredericia 68, 
Jan Madsen 39,Kim Madsen 3 for 2,Torben 
Jensen 4 for 30,og 101,Jan Madsen 73,Tor 
ben Jensen 5 for 18. 

SKANDERBORG over KERTEMINDE med 10 st.gær
der efter færdigspillet kamp.8-0. (ude). 
Kerteminde 60,M.Brysting 23,Flemm.Jørgen
sen 6 for 28,Mich.Simonsen 3 for 9,og 60 
, M. Simonsen 5 for 26, Fl. Jørgensen 4 f. 29. 
Skanderborg 62 for l,Lars Gadkjær 32+,og 
63 for 0,Fl.Jørgensen 35+,L.Gadkjær 25+. 

Kreds 53: 

12.juni: 
CHANG over DRONNINGBORG med en halvleg og 
45 points.8-0. (ude) ,Chang 108 for 2,Peter 
NØrgaard 54+,Carsten Strandvig 26,Dronning
borg 33,C.Strandvig 7 for 8,og 30,C.Strand
vig 4 for 11. 

AAB over VIBORG med 10 st.gærder efter fær
digspillet kamp.8-0. (ude) .Viborg 55,Michael 
Neumann 28,Jørgen Morild 4 for 10,John Hin 
geberg 4 for 16,og 42,J.Morild 5 for 10,Ken 
neth Hansen 4 for 31,AaB 93 for 4 ,J .Morild 
76,Bjarne Bak 3 for 45,og 7 for 0. 

13.juni: 
NYKØBING M.over HJØRRING med 6 st.gærder 
efter færdigspillet kamp.8-0. (hj) .Hjørring 
37, Keld Pedersen 6 for 6, C. P. Graver sen 4 f 
13,og 43,C.P.Graversen 6 for 17,Nyk.M.40 f. 
6 og 45 for 4 ,Jens Morild ·3 for 22. 

26.juni: 
NYKØBING M.over VIBORG med 4 st.gærder ef
ter l.halvleg.6-0. (ude) .Viborg 82,Hans V. 
Sørensen 28,C.P.Graversen 4 for 30,John Lar 
sen 3 for 30.Nyk.M.84 for 6 ,Bjarne Rasmus 
sen 30+,Bjarne Bak 3 for 41. 

27.juni: 
NYKØBING M.over DRONNINGBORG med 9 st.gær
der efter færdigspillet kamp.8-0. (hj) .Dron
ningborg 9,C.P.Graversen 3 for O,og 20,Pe
ter Lillebæk 3 for 4,Nyk.M.11 for l,og 20 
for 1. 

Kreds 53: 

CHANG over AAB med 63 points efter l .halv
leg.6-0. (ude) .Chang 104 for ? ,Kenneth Han
sen 3 for 29,AaB 41,Carsten Strandvig 4 f. 
15,Hasse Nielsen 3 for 6. 

Lilleput: 

Kreds 61: 

12.juni: 
GLOSTRUP over AB med en halvleg og 49 po
ints.8-0. (hj) .Glostrup 130,Lars Mikkelsen 
80, Henrik Sørensen 5 for 53, AB 15, L. Mikkel 
sen 4 for 5, Claus Sørensen 3 for 7, og 66, 
L.Mikkelsen 4 for 20,c.sørensen 3 for 25. 

SVANHOLM over KØGE med en halvleg og 18 po 
ints.8-o. (ude) .Svanholm 89 for 3,Køge 28, 
Lars Østergaard 4 for 4,Kenn Klemp 4 f.8. 
og 43,Kenn Klemp 5 for 11. 

13.juni: 
KØGE over KB med 29 points efter !.halvleg 
6-0. (ude) .KB 29,Kenneth Jacobsen 7 for 17, 
Køge 58,Martin Burridge 7 for 22,Kenneth 
Holmes 3 for 25. 

18. juni: 
AB over SVANHOLM med 3 st.gærder efter 1. 
halvleg.6-0. (hj) .Svanholm 48,Kenneth Mar
tinsen 6 for 4, AB 50 for 7, Lars Østergaard 
3 for 11,Kenn Klemp 4 for 18. 

Kreds 62: 
12.juni: 
KOLDING (hj) -HUSUM. l .halvleg ikke færdigspil 
let.0-0.Husum 151,Benno Gregersen 45,Josef 
Lechner 39,Hauge Møller 36+,Henrik Eriksen 
5 for 50,Kolding 105 for 6,Peter Christen
sen 45+,J.)sef Lechner 4 for 13. 

Kreds 63: 

12.juni: 
AAB over VIBORG med en halvleg og 15 points 
8-0.(ude) .Viborg 8,John Hingeberg 5 for 2, 
Kenneth Hansen 3 for 2,og 22,Kenneth Hansen 
5 for 4,Tony Bak 3 for 4,AaB 45 for l,Kenn. 
Hansen 29+. 

26.juni: 
SKANDERBORG over HOLSTEBRO med en halvleg og 
13 points.8-0. (hj) .Skanderborg 58 for 5,Kaj 
Andersen 5 for 9,Holstebro 10,Flemm.Jørgen
sen 3 for 5, og 35, Fl. Jørgensen 3 for 7. 

Kreds 62: 

13.juli, 
ESBJERG over KERTEMINDE med en halvleg og 
18 points.8-0. (hj) .Kerteminde 6,Lars Chri
stiansen 5 for 3,og 16,L.Christiansen 6 f.5 
Esbjerg 40 for 1, L. Christiansen 2 3+. 

A-rækkerne: 

16.juni: 
SLAGELSE over SORØ med 8 st.gærder. (ude). 
Sorø 77 for 4,Slagelse 81 for 2,Alf Søren
sen 31+. 

26.juni: 
AB over LUND med 8 st.gærder. (hj) .Lund 93 
fcir 8, Carlos Fabien 25, L. Pers son 3 for 9, 
AB 94 for 2,Carsten Fenger 30+. 

30,juni: 
ROSKILDE over RINGSTED med 39 points. (ude) . 
Roskilde 136 for 9,Palle Lykke 25,Mark Lu
cas 25,Helmer Hansen 3 for 26,Ringsted 97, 
Henning Hansen 30,. 

NÆSTVED over SORØ med 30 points. (hj) . Næst
ved 132,0tto Jørgensen 30+,Benny Pedersen 
32+,Torben Lauge 3 for 21,Alex Olsen 3 f. 
27.Sorø 87,Jørgen Eliassen 30+,Steen Carl
sen 3 for 11. 

29.juni: 
FREM over SORANER med 50 points.Frem 159, 
A.Kahn 35+,M.Subhani 33+,Tufail 29,Chand 
3 for 22.Soraner 109,Mollies 33+,Amjad 31+ 

JO.juni: 
ROSKILDE over RINGSTED med 39 points. Ros
kilde 136,S.Pickersgill 33,Palle Lykk� 25 
Mark Lucas 25,Helmer Hansen 3 fer 26,Rin9 
sted 97, Henning Hansen 30. 

67 



NÆSTVED over SORØ med 45 points.Næstved 
132,Benny Pedersen 32+,0tto Jørgensen 30+ 
Torben Lange 3 for 21,Alex Olsen 3 for 27 
Sorø 87 ,Jørgen Eliassen 30+,Steen Carlsen 
3 for U. 

l.juli: 
VIBORG over DRONNINGBORG med 38 points.V� 
borg 134, Flemm. Sørensen 31 +, Poul Pedersen 
27,Bj.Madsen 3 for l,Finn Holm 3 for 23, 
Dronningborg 96, Per Rasmussen 25, Mogens 
Sørensen 3 for 2. 

AAB over CHANG med 27 points.AaB 139,Henrik 
Espersen 30,Jørgen Morild 30,Chang 112,Kim 
Steffensen 23,Kim Pedersen 23,Sv.Å.Jeppe
sen 3 for 15. 

3.juli: 
VIBORG over NYKØBING M.med 45 points.Vi
borg 142 ,Jørn Mathia sen 32 ,Poul Pedersen 
32,Peter Dalgaard 3 for 22,Nyk.M.97,Claus 
Hansen 31,Peter Dalgaard 30,Peter Carroll 
3 for 20. 

ÅRHUS over NYKØBING M.med 67 points.Århus 
210,Jørgen Knakkergaard 35,Lars Mathiassen 
32, Morten Meibom 32, Steffen Mei bom 30, Nyk. 
M.143,Flemm.Poulsen 33,Tage Mikkelsen 32, 
Peter Dalgaard 31. 

VIBORG over ÅRHUS med 6 points.Viborg 117 
Patrick Joseph 33,Poul Pedersen 29,Lars 
Mathiassen 3 for 14,Århus 111,Erik Madsen 
32. 

6.juli: 
AB over FREM med 27 pointS.AB 134,Niels 
Talbro 33,Frem 107,Steen Friis 25,Peter 
Kvist 4 for 27. 

7.juli: 
NÆSTVED over RINGSTED med 6 points.Ring
sted 99, Henning Hansen 31, H.C. Andersen 30, 
Leif Henriksen 3 for 19,Næstved 105,Willy 
Jacobsen 32, 

8.juli: 
SVANHOLM over SORANER med 67 points.Svan
holm 195,Leif Hansen 31+,Finn Nistrup 30+ 
Mich.Petersson 30+,Soraner 128,E.Borcher
sen 32+,S.C.Sapru 27+. 

ÅRHVS-DRONNINGBORG.Tabt af Dronningborg. 

13.juli, 
GLOSTRUP over AB med 15 points. Glostrup 
171,Rene Thomsen 33+,Mich.MØller 28,Jør
gen Hansen 24,Ths.Provis 3 for 13,Peter 
Quist 3 for 39,AB 156 for 6,Peter Søren
sen 30+,Ths.Provis 30+,Henrik LØnhart 29, 
Mich.Møller 3 for 35. 

SVANHOLM over FREM med 4 points.Frem 107 
A.Cheema 27,Kaj Lang 3 for 4,SVANHOLM 
111 for 4,Flemm.Søegaard 32,Lars Hansen 
29+,Kaj Hjorth 3 for 22. 

17.juli: 
SLAGELSE over RINGSTED med 2 st.gærder. 
Ringsted 112,Henning Hansen 28,Slagelse 
115 for 8,John Nielsen 32+,Kim Christian 
sen 30+,Preben Hansen 3 for 15. 

KERTEMINDE over ESBJERG med 5 points.Ker 
terninde 48,Jørn V.Petersen 5 for □,Es
bjerg 43,Bj.Rasmussen 4 for 8,Chr.Shef
ferman 4 for 11. 

NYK.M.-DRONNINGBORG.Tabt af Dronningbg. 

20.juli: 
GLOSTRUP over FREM med 9 points. Frem 111 
for 6,Leo Onink 29,Steen Friis 31,Knud 
Timm 29,Glostrup 120 for 5,Lennart Niel
sen 31. 

22.juli: 
SVANHOLM over AB med 84 points. Svanholm 
175 for 6,Fl.Søegaard 33+,Lars Hansen 33+ 
Firm Nistrup 32+,G.Kristensen 32+,AB 86, 
Jan Ribel 20, 

24.juli: 
CHANG over AAB med 5 st.gærder.AaB 91 f. 
7 ,Claus Morild 33,Pet�r Jørg�nsen 31, 
Chang 93 for S ,Gert Christiansen 32+. 

VIBORG over HOLSTEBRO med 39 points.Hol
stebro 121,Børge steensen 29,Jørgen Ma
thiesen 4 for 14 ,Ove Dalsgaard 3 for 30, 
Viborg 160,Karsten Kennild 31,Michael 
Markwich 3 for 24. 

27.juli, 
AB over SORANER med 19 points.AB 140,Car 
sten Fenger 30, Soraner 127, Eigil Borchen 
sen 29,Lars Persson 3 for 18,Bj.Rossen 3 
for 22. 

KOMBINERET: 

25.juli: 
RINGSTED over KØGE med 6 st.gærder efter 
l.halvleg.6-0. {hj) .Køge 41,0le Olsen 4 
for l,Ringsted 42 for 3,0le Olsen 30. 

Privatkampe: 

6.juni: 
STOCKHOLM C.C.over ÅRHUS med 35 points. (ude) 
Stockholm 129,K.Fells 33,C.Taylor 32,K.Li
cor ish 25, Flemming Greger sen 4 for 15, År
hus 94,JØrgen Morild 36,K.Qurashi 6 for 19. 

7.juni: 
STOCKHOLM C.C.over HJØRRING med 7 st.gær
der efter !.halvleg. (ude) .Hjørring 89,Tor
ben Stetkjær 24,M.Pye 4 for 12,C.Taylor 3 
for 13,Stockholm 100 for 3,B Caesar 42+. 

13. juli: 
XL CLUB ENGLAND over KERTEMINDE med 3 st. 
gæffier. (30 overs) .Kerteminde 137 for 7 ,E
rik Leif Pedersen 43,Flemm.Dalager (1909) 
43,J.Fellow Smith 4 for 52,XL CLUB 131 f.7 
T.Baker Davis 34,A.T.M.Jones 29,Suleman 
Khan (1909) 4 for 43,Jan Rasmussen (1909) 
3 for 46. 

STILLINGERNE 

!.division {l.aug.) 
AAB 
SVANHOLM 
CHANG 
ÅRHUS 
NYKØBING M. 
SKANDERBORG 
AB 
RINGSTED 
ESBJERG 
B 1909 
HJØRRING 
KB 

2.division (l.aug.) 
SILKEBORG 
FREM 
SORANER 
HORSENS 
SLAGELSE 
SVANHOLM II 
GLOSTRUP 
VIBORG 
HERNING 
SORØ 

3.division øst (l.aug). 
KØGE 
RINGSTED II 
KB II 
NYKØBING F. 
AB II 
SVANHOLM I II 
SLAGELSE II 
GLOSTRUP II 
ROSKILDE 
NÆSTVED 

].division vest (l.aug). 
FREDERICIA 
SKANDERBORG II 
HOLSTEBRO 
KOLDING 
ÅRHUS II 
AAB II 
B 1913 
DRONNINGBORG 
GRENÅ 
KERTEMINDE 
ESBJERG II 

Mellemrække øst (l.aug) 
FREM 
SORANER 
KØGE 
RING.STED 
GLOSTRUP 

p pts kvot. 
9 54 6.00 
8 44 5.50 
8 38 4.75 
7 26 3.71 
9 30 3.33 
8 18 2.25 
8 18 2.25 
9 18 2.00 
8 14 1.75 
8 12 1.50 
8 12 1.50 
8 12 1.50 

28 5.60 
7 32 4.57 
6 24 4.00 
6 24 4.00 
5 18 3. 60 
5 12 2.40 
6 14 2.33 
6 12 2.00 
7 12 1.71 
5 0 0.00 

6 36 6.00 
7 34 4.86 
6 28 4.67 
6 24 4. 00 
6 22 3.67 
6 20 3.33 

6 

22 3 .14 
20 2 .. 86 
14 2. 80 

0 0.00 

7 38 5.43 
8 42 5.25 
6 26 4.33 

26 3. 71 
24 3. 4 3 

7 24 3.43 
6 14 2.33 
7 14 . 00 

14 . 00 
14 .00 

6 8 . 33 

k pts kvot. 
4 26 6.50 
4 22 5.50 
6 22 3.67 
4 6 1. 50 

.5 0 0. 00 

Mellemrække midt (l.aug) 
HORSENS 
B 1913 
KOLDING 
FREDERICIA 
KERTEMINDE 
HOVEDGAARD 

Mellemrække vest (l.aug) 
HJØRRING 
NYKØBING M. 
SKANDERBORG 
VIBORG 
HERNING 

Juniores: 

Kreds 41: 
SVANHOLM 
RINGSTED 
GLOSTRUP 
AB 
KØGE 
SORØ 

Kreds 42: 
ESBJERG 
SKANDERBORG 
ÅRHUS 
HORSENS 
HERNING 
B 1913 
KERTEMINDE 
B 1909 

Kreds 43: 
CHANG 
NYKØBING M. 
VIBORG 
HJØRRING 
DRONNINGBORG 

Drenge: 

Kreds 51: 
RINGSTED 
GLOSTRUP 
KB 
SVANHOLM 
FREM 
SLAGELSE 
SORØ 
KØGE 
AB 

Kreds 52: 
SKANDERBORG 
ESBJERG 
FREDERICIA 
KOLDING 
KERTEMINDE 
HOLSTEBRO 

Kreds 53: 
CHANG 
NYKØBING M. 
AAB 
DRONNINGBORG 
VIBORG 
HJØRRING 

Lilleput: 

Kreds 61: 
SVANHOLM 
GLOSTRUP 
RINGSTED 
AB 
KØGE 
KB 

Kreds 62: 
ESBJERG 
KOLDING 
HUSUM 
KERTEMINDE 

Kreds 63: 
CHANG 
NYKØBING M.I 
SKANDERBORG 
AAB 
NYKØBING M. II 
HOLSTEBRO 

7 
6 
7 
6 
7 
8 

7 
6 
6 
6 

50 7.14 
32 5. 3 3 
26 3.71 
15 2.50 
14 2. 00 
14 1. 75 

14 7.00 
14 4.67 

8 4.00 
14 2.80 

6 1.50 

18 4.50 
26 3.71 
22 3.67 
18 3.00 
18 3. 00 

0 0.00 

24 8. 00 
38 7.60 
14 4.67 
22 4.40 
14 2.80 
12 2.40 

6 2.00 
0 0.00 

34 6. 80 
4 18 4.50 
5 14 2.80 
5 14 2:80 

0 0.00 

k pts kvot. 
28 7.00 

5 32 6.40 
5 28 5.60 
4 22 5.50 
2 6 3.00 
4 6 1.50 
5 6 1. 20 
6 6 1.00 
5 0 0.00 

7 46 6.57 
6 36 6.00 
8 30 3, 7 5 
6 22 3.67 
8 22 2.75 
8 0 0 .00 

36 7. 20 
44 6.28 

4 14 . 50 
6 14 . 3 3 
6 8 l. 33 

0 0.00 

6 

26 5. 20 
22 4.40 
20 4.00 
12 2.40 
12 2.00 

6 1. 20 

22 7.33 
9 2 25 

1.00 
0 0 00 

16 8.00 
12 6.00 
14 4. 6 7 

6 3.00 
0 0.00 
0 0.00 

Wilh. Burmesters Bogtrykkeri a/s 




